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VE BARIÞ TAÞIYOR GELECEKTEN

DÜÞÜN KÝ SAVAÞ GEÇMÝÞÝN MALI

Beste Ýrem KÖSE

D
ünyanýn birçok ülkesinden
kadýnlar, kürtaj yasaklarý yü-
zünden hayati risklerle karþý
karþýya. Oysa çalýþmalar, kür-
tajýn yasaklanmasýnýn kürtaj

oranlarýný azaltmadýðýný ortaya koyuyor.
Bu yüzden de kürtajý yasaklayanlar aslýn-
da kadýnlarýn kürtaj olup olmayacaðýnýn
ötesinde nerede, hangi koþullar altýnda
olacaklarýna karar vermiþ oluyorlar. Kür-
taja eriþim ne kadar kýsýtlanýrsa, o kadar
tehlikeli hale geliyor. Dolayýsýyla bu da sý-
nýfsal bir mesele olarak karþýmýza çýkýyor.
Yoksul kesimden kadýnlarýn caný, ‘merdi-
ven altý’ denilen güvensiz yöntemlerle
tehlikeye giriyor. Hâl buyken, dünyanýn
dört bir yanýndan kürtajýn yasallaþtýrýlma-
sý talepleri yükseliyor. 
ÝRLANDA’DAKÝ 
TARÝHÝ KAZANIM

Ýrlandalý kadýnlar, anayasadaki katý kür-
taj yasasýnýn geri çekilmesi için mayýs
ayýnda gidilen referandumdan, yüzde 66
‘Evet’ oyu alarak zaferle ayrýlmýþtý. Sözü
geçen yasa,1983 yýlýnda anasayaya eklenen
8. maddedir. Bu hüküm, “doðmamýþ ço-
cuðun yaþama hakkýnýn devlet tarafýndan
güvence altýnda olduðunu” belirtirken,
annenin hayatýnýn tehlikeye girdiði çok
özel durumlar haricinde, ne koþulda olur-
sa olsun kürtajý yasaklamaktaydý. Bu mad-
de anayasaya Katolik bir azýnlýðýn yürüttü-
ðü bir kampanyanýn sonucu olarak eklen-
miþti. Kampanyanýn amacý, Avrupa’da
70’ler ve 80’ler boyunca süren özgürlük
hareketinin Ýrlanda’ya sýçramasýný engel-
lemek ve Katolik temelli yönetimi koruma
isteðiydi. Ancak 8. madde, ülke çapýnda
ses getiren trajik ölümlere sebep oldukça,
kürtaj yasaðýna olan kamuoyu desteði
azaldý. Ýlk önce devlet tarafýndan küçük
çaplý tavizler verildi; örneðin, kürtaj nede-
niyle yurt dýþýna yolculuk yapmak yasallaþ-
tý. Ancak bu ‘çözüm’, sýnýfsal farklýlýklarý
görmezden gelmekteydi. Yolculuk yapacak
maddi gücü olmayanlar, hap kullanarak
çocuk düþürme yöntemini tercih etmek
durumunda kalýyordu ki yakalanmalarý

durumunda
14 yýl hapis

cezasý almalarý riski vardý. 
2014 yýlýnda, kürtajýna izin verilmeyen

genç bir göçmen kadýnýn açlýk grevine
baþlamasýnýn da etkisiyle, 8. maddenin
geri çekilmesi için genç jenerasyonun ba-
þýný çektiði bir hareket baþladý. Bu müca-
delenin referandumda getirdiði zafer, ka-
dýn haklarý için tarihi bir kazaným olarak
yorumlandý ve nitekim dünya çapýnda zin-
cirleme bir etki yarattý. 
33 ÜLKEDEN 
SADECE 4’ÜNDE... 

Ýrlanda’daki mücadele ve referandum,
kimi dünyanýn en katý kürtaj yasalarýna sa-
hip Latin Amerika ve Karayip ülkelerine de
umut verdi. Latin Amerika ve Karayip-
ler’deki 33 ülkeden yalnýzca Küba, Urugu-
ay, Guyana ve Mexico City’de kürtaj kadý-
nýn tercihine býrakýlmýþ durumda. Orta
Amerika’nýn neredeyse bütün ülkelerinde
(Nikaragua, Honduras, El Salvador, Domi-
nik Cumhuriyeti...) kürtaj þartsýz olarak ya-
sakken, geri kalan ülkelerde yalnýzca belirli
þartlar altýnda kürtaj hakký tanýnýyor.
Genel olarak koþulan þartlar ise

hamileliðin
tecavüz
sonucu
olma-

sý, annenin hayati risk taþýmasý ve bebeðin
fetüs dýþýnda yaþama þansý olmamasý. Bre-
zilya ve Þili’de de kürtaja þartlý olarak izin
verilmeye baþlanýrken, Arjantin bu aðustos
ayýnda halihazýrda þartlý olan kürtaj yasaðýný
tümüyle kaldýrma yolunu denedi. Bu da
bütün ülkenin uzun bir süre boyunca kür-
taj meselesinin asýl gözden kaçan noktasýný,
yani kadýnýn kendi bedeni üzerindeki terci-
hini konuþmaya itti.
ÖLMEMEK ÝÇÝN 
YASAL KÜRTAJ!

Arjantin’de ilk olarak 1992 yýlýnda femi-
nist bir avukat tarafýndan yasa tasarýsý ha-
line getirilen kürtajýn yasallaþtýrýlmasý ta-
lebi, 2003 yýlýnda Kürtaj Haklarý Ýçin Ulu-
sal Kampanya’nýn baþlatýlmasýyla birlikte
500’den fazla örgütün ortak talebi haline
geldi. Bu kampanyanýn sloganý ise “Karar
vermek için cinsellik eðitimi, kürtaj yaptýr-
mamak için doðum kontrol haplarý, ölme-

mek için yasal kür-
taj!” idi. On yýllar
süren bu mücade-
lenin sonucunda,

Ulusal Kongre geç-
tiðimiz mart ayýnda

kürtajýn yasallaþtýrýl-
masý için verilen yasa
tasarýsýný gözden ge-
çirme-
ye

baþladý. Çeþitli kadýn gruplarýnýn “Güven-
li, yasal ve ücretsiz kürtaj eriþimi” talebi
altýnda birleþmeleriyle, o ana dek tabu
olan kürtaj hakký ülke gündemine taþýndý.
Yasal kürtajý savunanlar, televizyonda gün-
düz programlarýna konuk olup merdiven
altý kürtajýn taþýdýðý risklerden bahsetme-
ye baþladý. Böylece sýnýf farký nedeniyle ya-
þanan eþitsizlikler de masaya yatýrýldý;
zengin bir kadýn güvenli bir yöntemle kür-
taj olabilirken yoksul kadýnýn hayatýnýn ni-
çin tehlikeye atýldýðý sorgulanýr oldu. 
SADECE ENTELEKTÜELLERÝN
GÜNDEMÝ DEÐÝL 

Yasa tasarýsý, aðustos ayýnda kongrede
oylamaya sunuldu ve 38’e 31 oy gibi az
bir farkla reddedildi. Bu sonucun ardýnda
Katolik Kilisesi yöneticilerinin hükümet-
le olan yoðun lobi faaliyetleri ve hüküme-
tin kendisine sadýk muhafazakar seçmeni
kaybetme çekincesi olduðu deðerlendir-
mesi yapýlýyor. Ancak hükümet nezdinde
verilen bu karar, kürtaj mücadelesinin
kazanýmlarýný silip atacak güçte deðil. Ni-
tekim, Arjantinli aktivistler arasýnda kür-
taj hakkýnýn er ya da geç elde edileceði,
kürtajýn temel bir mesele haline gelme-
siyle halihazýrda önemli bir kazaným elde
edildiði görüþü hakim. 

Antropolog Debora Diniz’e göre Arjan-
tin’deki kürtaj tartýþmasý, genç kadýnlarýn
örgütlenmesini ve neredeyse kazandýklarý-
na dair bir toplumsal hafýzanýn bilinçleri-
ne yerleþmesini saðlamýþ; kürtaj artýk en-
telektüellerin gündemi olmaktan çýkarak
annelerin, kýz kardeþlerin meselesi oldu. 

Dünyanýn dört bir yanýndan kadýnlar,
kendi bedenleri ve gelecekleri üzerine
kendi sözlerini söylemeye devam ettikçe,
kadýn mücadelesi yeni zaferlerle sonuçla-
nacaktýr. Baþta kürtajýn yasallaþtýrýlmasý-
na karþý olan Arjantinli Senatör De
Kirchner’in sarf ettiði þu cümle, kadýn
hareketinin gücünü kanýtlar nitelikte:
“Kararýmý deðiþtirenler, sokaklara dökülen
on binlerce genç kadýn oldu.”

Ýrlanda’dan Latin Amerika’ya kürtaj mücadelesi
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M
eþgul insanýn yýlbaþýsýdýr
Eylül, zoru bilenin, zorluk-
la baþ etme derdinde ola-
nýn yeni yýlýdýr... Okul baþ-
lar, iþ baþlar, kýþlýk hazýr-

lýklarý baþlar, kurslar baþlar, yardým için,
iþ için, kurs için kurum baþvurularý baþ-
lar... Baþlar da baþlar... Yeni baþlangýçlar
Ocak’ta deðil, Eylül’de yapýlýr... 

Omuz üstlerini hafif hafif gýdýklayan
esintileriyle, yakýcý yazýn ardýndan tatlý se-
rinliðin adý olurken Eylül, yeþilin ve ama
sarýnýn da renk renk, çeþit çeþididir. Ayný
dalda solan yaprakla yeni doðan yapraðýn
yan yana olduðu caným Eylül, solanla do-
ðanýn ayný sudan beslendiðini de gösteri-
þiyle ders verir... 

Öyledir iþte; solanla doðana ayný dal-
dan yürür su. Yeniden baþlayan, içinde bi-
tenden parçalar taþýr hep. 

Þimdi yeniden baþlýyoruz. Bu sefer
belli ki zor bir sene bekliyor hepimizi.
Adý henüz tam konulamamýþ bir krizin
öngünlerinde, zaten çok da ferah fersah
sürmüyorken yaþamlarýmýzý, daha da zor
olana uyanmak an meselesi. Ýþimizi kay-
betmek, ekmeðimizi küçültmek, çocukla-
rýn boðazýndan geçen lokmayý saymak,
alacaðýmýz bir þeyi kýrk kere düþünmek...
Zor. Ama bekleniyor. Zor. Ama eðer so-
landan yeni doðan için bir özsu çýkarmaz-
sak olacaðý bu...

Böylesi zorluk zamanlarýnda hep içe
bakar gözler; kafalar içe çalýþýr, duygular
içe kapanýr. Dertler büyürken bileðimizde
þakýrdayýp duran zorluk zincirlerinin se-
sinden baþka ses duyulmaz olur kulaklar-
da. Eller hep olmayaný yetirme gayretinde
çalýþýr. Dünya iþte o küçücük “içe” sýðýþ-
týkça, dönüp duran gerçek dünyada neler
olup bittiði daha az anlaþýlýr olur. Eðer ki
solana bakýp “ah vah” etmek için deðil,
solanýn içinde yeniden dirilene can kat-
mak için taþýdýðý özsuyla beslenmek için
tutmazsak birbirimizin elini... Olacaðý bu.

Gelin bu Eylül’ü umudumuzun, azmi-
mizin, gelecek hayalimizin deðil, onlarý
solduranlarýn solduðu bir “yeni baþlangý-
ca” çevirelim. 

Gelin bu Eylül’ü yükü yalnýzca bizim
sýrtýmýza bindirip, “ayný gemideyiz” cüm-
leleriyle kaderlerini kaderlerimizin üstü-
ne çiziktirenlerin, bize bir tabiat kanunu
gibi “tüm yükü siz çekeceksiniz” diyenle-

rin karþýsýna dikildiðimiz bir baþlangýca
çevirelim... 

Eylül; barýþýn tüm dünyada kadýn er-
kek, genç yaþlý, çoluk çocuk hep bir aðýz-
dan söylendiði günle baþlar. Ekmek ve
Gül’ün bu sayýsýnýn kapaðýndaki umutlu
cümle, Bertolt Brecht’in “Çaðrý”sýnýn son
dizeleridir. Der ki Brecht o þiirinde “Bir
tabiat kanunu deðildir savaþ, / Barýþsa bir
armaðan gibi verilmez/ insana:/ Savaþa
karþý / Barýþ için/ Katillerin önüne dikil-
mek gerek,/ ‘Hayýr yaþayacaðýz!’ demek...”

Bir armaðan gibi vermeyecekler ya-
þamlarýmýzý bize... Bize umutla, saðlýkla,
güvenle, özgürce ve huzurla yaþanacak bir
ömrü vaat ettikleri kadar kolaylýkla ver-
meyecekler. Vermezler... Barýþ, o yaþamý
sürdürmek için olmazsa olmazlardan ol-
duðundan esirgenir hep insanlýktan. Oysa
ki düþünsek savaþ geçmiþte kalmýþ, barýþ
ve güzellik taþýyor yaþadýðýmýz günün her
anýndan... Ne güzel olurdu deðil mi? 

Olurdu. Olur. Olmalý. Olacak. 
Sen, solanda yeni doðan için bir özsu

bulduðunda, dünya içe kapanmadýðýnda,
yanýndaki kýz kardeþinin elini tuttuðunda,
dikildiðinde katillerin, vurguncularýn
önüne ve söylediðinde o umutlu þiirin di-

zelerini; olacak.
Ekmek ve Gül’ün Eylül sayýsý, gele-

ceðe baktýðýnda sadece karýþýk bir tablo
görenler için bir “bakma rehberi” oldu.
Dört bir yanýmýzý kötücül analizler,
dert arttýran söylemler, neyin neden ol-
duðunu açýklamak yerine daha da kafa
bulandýran cümleler sarmýþken iþin
özüne ve çözümüne dair tartýþmalar var
bu sayýmýzda. Elbette, tarihin bizim ya-
þadýðýmýz zorlu dönemlerine benzer
dönemlerinde kadýnlarýn neler yaptýðý-
ný, nasýl bir araya gelip, nasýl mücadele
ettiklerini anlatan güzel bir tarih yazý-
mýz var. Orta sayfamýzda da dünya ka-
dýnlarýnýn barýþ mücadelesinin ilham
verici örneklerine yer verdik. Geçmiþin
geleceðe açýlan kapýlarýnda bu dene-
yimler hepimiz için çok öðretici olacak.
10 Ekim Katliamýnda yitirdiðimiz Elif
Kanlýoðlu’nun annesi Öznur’un mek-
tubu ise bu deneyimlerin üstüne bugü-
nün gerçeklerini ve barýþa susamýþlýðý-
mýzýn yalnýzca bir duygu deðil bir mec-
buriyet olduðunu da ortaya koyuyor. Bu
ayýn filmi ise Suriye’de devam eden sa-
vaþýn ilk günlerinden bir kadýn hikayesi
sunan Insyriated. 

Anlamak, baþ etmenin, yok etmenin
önemli bir aracý. Tam da bu nedenle kav-
ram tartýþmalarý yapmaya çalýþýyoruz der-
gimizde. Bu sayýmýzýn irdelenen kavramý
“homofobi”; önümüzdeki sayýlarda hangi
kavramlara birlikte bakalým isterseniz bi-
ze yazabilirsiniz. Kitap tanýtýmýmýz ise
þiddetin en can yakan biçimlerinden biri
olan enseste iliþkin önemli bir kaynak ola-
rak ele alýnabilecek bir araþtýrma olan
“Ailenin Karanlýk Yüzü: Ensest” kitabýna
iliþkin. 

Mektuplarýmýz, röportajlarýmýz ve Ey-
lül’ün en önemli gündem maddelerinden
biri olan eðitim sorunlarýna iliþkin analiz
yazýlarýmýzla dopdolu bir dergi oldu. So-
laný gören ama ondan yeni doðacak için
özsu taþýyan tüm kadýnlarýn elinin altýnda
olsun istiyoruz dergimiz. Dergimizin ne-
þeli kapaðýný Berna Yangýn çizdi, yeni baþ-
langýçlar için capcanlý hissedeceðimiz bir
Eylül olsun diye rengarenk... Ona da bir
teþekkür borçlu-
yuz.
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Çocuklarýnýn elini býrakamayan anneler yarattýlar

Sorunlarla baþa çýkmayý öðrendiðimiz 
atölye: Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi

Günümüzde iyice çoðalan çocuk istismarý vakalarý artýk hepimi-
zin canýna tak etmiþ durumda. Hepimizin çocuklarý, canýmýz ciðe-
rimiz... Ýstismar da ne demek, nasýl bir þey o! Kim müsaade ede-
bilir ki? Hangi anne baba kendi çocuðuyla istismar kelimesini bir
cümlede, yan yana kullanabilir, kullanmak isteyebi-
lir! Kime güveneceðiz! En zor, en acil bir zamanda
kime “Ya iki dakika oðluma-kýzýma bakar mýsýn” di-
yebileceðiz? “Benim çocuðum erkek bir þey ol-
maz, güvende” veya “Çocuðum amcasýyla, hala-
sýyla, dayýsýyla güvende” diyebileceðimiz bir or-
tam ne yazýk ki yok artýk.
Öyle bir devirdeyiz ki ben çocuk büyütmekten kor-
kuyorum. Çocuðumun elini býrakamýyorum, bir saniye
arkamý dönemiyorum. Yaþadýðýmýz psikolojik baskýdýr, korkunun
en dibidir artýk. 
“Bir kereden bir þey olmaz” diyenler yüzünden bu iðrençliðin ce-

zasý yok, bir bedeli yok nasýlsa diye düþünüyorlar. Tabii ki ceza-
larla ödenmeyecek bir suç bu, fakat caydýrýcýlýðý olabilirdi. Ama
bizim insanýmýz idamý istiyor! Neden? Çünkü sadece çocuðunu
deðil kendini de güvende hissetmiyor. Asansöre tek baþýna bine-

miyor, otobüste tek kalamýyor, istediði gibi giyinemi-
yor. Çünkü korkuyor, çünkü her gün televizyonda
asansörde, otobüste, sokakta tacize ve daha kötü-
süne rastlayan insanlarýn haberlerini duyuyor. Her-
kes “Ya benim de çocuðumun baþýna gelirse ya be-
nim de baþýma gelirse” diye endiþeli. Çözümü idam-
da görüyor, idamý istiyor. Oysa ki idamla baþlayacak
zaten her þey... Üstelik kendimiz istemiþ olacaðýz.
“Siz istediniz biz de yaptýk” diyecekler, suçu üzerle-
rinden atacaklar...

EEbbrruu DDEEMMÝÝRR
AANNKKAARRAA

Bu yýl 16.sý düzenlenen Gençlik Yaz Kampý, 10-17 Aðustos ta-

rihleri arasýnda Kuþadasý’nda gerçekleþti. Bir hafta boyunca

600’ün üzerinde gencin atölye, panel ve toplantýlarda edebi-

yattan evrime, sinemadan ülke gündemine canlý tartýþmalar

sürdürdüðü kampta, bir de 50’nin üzerinde katýlýmcýsýyla Kadýn

Çalýþmalarý Atölyesi bulunuyordu. Her sabah güne kadýnlarýn

seslerinden ezgilerle baþlayan, atölye saatinin ardýndan katý-

lýmcýlarýnýn bir sonraki günün okumalarýna harýl harýl çalýþtýðý

ve kapanýþ gecesine de katýlýmcýlarýnýn hazýrladýklarý þarkýlý-

danslý sürprizle damgasýný vuran Kadýn Çalýþmalarý Atölyesin-

den arda kalanlarý, katýlýmcýlarý anlatýyor...

HHaattiiccee GGüünneeyy ((1188)) //AAnnkkaarraa:: Benim ilk
kampýmdý ve Kadýn Ça-
lýþmalarý Atölyesine
kadýnlarýn sorunlarýný
bulunduðum alanlarda
anlatma ve kadýnýn
farklý toplumlardaki
farklý konumlarýný öð-
renme amacýyla katýl-
dým. Atölyeye katýldý-
ðým süre boyunca, ka-
dýnýn ilkel komünal top-
lumdaki erkekle eþit ko-
numunu, sonra üretim-
deki rollerinin deðiþi-
miyle konumlarýnýn de-
ðiþimini öðrendim. 2.
Dünya Savaþý ve savaþtan sonra neler olduðunu, bunlarýn ka-

dýnlarý nasýl etkilediðini ve kadýn hareketinde yeni akýmlarýn or-

taya çýkýþýný derinlemesine tartýþtýðýmýz bir atölye oldu. Çok ve-

rimliydi, öðrendiklerimi arkadaþlarýma anlatacaðým için çok

mutluyum.

EEccee TTüüffeekkççii ((1166)) //AAnnkkaarraa:: Kadýn Çalýþmalarý Atölyesine

katýldým çünkü kadýn sorununun çözüm yollarýný bulmak ve

sonrasýnda okulumda da bir atölye yürütmek istiyordum.

Atölye düþündüðümden daha verimli geçti. Kadýnýn ikincil

konumunun tarihsel kökenine kadar pek çok bilgi edindim.

Atölyeye erkeklerin de katýlmasý beni mutlu etti. Kampýn

son günü 6 gün boyunca iþlediðimiz konulardan oluþan bir

tabu oyunu ile kapanýþ yaptýk. Hem çok eðlenceli hem de

çok verimli bir atölye geçirdik.

ZZeehhrraannaazz KKaaddaayyýýffççýý ((1155)) //HHaattaayy:: Kadýn Çalýþmalarý Atölyesini

tercih etmemin sebebi ülkemizde kadýnlarýn her zaman ikinci

planda oluþu ve haklarýnýn ihlal edilmesinin beni rahatsýz etme-

siydi. Atölyede kadýnýn asýrlar öncesindeki konumu, baþkaldýrý-

larý, çalýþma hayatýnda yaþadýðý sorunlar gibi birçok bilgi edin-

dim. Atölye bana çok þey kattý, çok bilinçlendim.

SSeerreenn EEllaattaaþþ  ((2244)) //AAddaannaa:: Atölyede bir haftada kendimiz-
den sürekli bir parça
bulduk. Yýllardýr süren
kadýna yönelik tutumla-
rýn temelinde ne oldu-
ðu ve sorunun nasýl çö-
züleceðini tartýþtýk. Ka-
dýn hareketinin tarih-
çesini öðrenerek yaþa-
mýmýzýn her alanýna
yansýtacaðýmýz dene-
yimler edindik. Yeri
geldi güldük-eðlendik,
yeri geldi sorunlara
kafa yorduk. Sadece
sorunlarýmýzý söyledi-
ðimiz, dinlediðimiz

deðil bu sorunlarla nasýl

baþa çýkacaðýmýzý öðrendiðimiz bir atölye oldu.

ÖÖmmrrüümm DDeenniizz TTaaþþ ((1166)) //MMeerrssiinn:: Atölyenin konularý ilgi çeki-

ciydi. Buraya gelene kadar kadýnýn tarihteki konumuna iliþkin

araþtýrma yapmak hiç aklýma gelmemiþti. Sosyalist bir ailede

büyüdüðüm için kadýn-erkek eþitsizliðine dair bir deneyimim

olmamýþtý. Atölyede bu konuda hiç bilgim olmadýðýný fark edip

dikkatle dinledim. Detaylý ve güzel bir bilgi kaynaðýydý benim

için. Konular uzun ve zaman kýsýtlý olduðundan bazý bilgiler ve

terimler hýzlý geçildi. Bu nedenle bazý konular havada kaldý ama

bana gerçekten önemli þeyler kattý. Kesinlikle gelecek sene de

katýlmayý düþünüyorum. Bu yýl benim için bir alt yapý oldu.

Asla deðersiz
deðiliz!

Ben Tuzla’da bir metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Bay-

ramdan önceki hafta fabrikada yaþanan bir olayý anlata-

rak baþlamak istiyorum. Benim çalýþtýðým fabrika oldukça

büyük. Çalýþtýðý yerler Türkiye’de þimdilerde milli gururu-

muz olarak anýlan Aselsan’dan, üçüncü havalimanýna ka-

dar uzanýyor. Hatta öyle büyüyor ki, patron baþka ülkele-

re de fabrika açmayý ihmal etmiyor...
Tatile bir gün kalmasý bir yandan iyi ama diðer yandan

zaten yoðun ve sýkýcý olan iþi daha da çekilmez yapýyordu.

O gün cuma olduðu için tüm kadýn iþçiler ayný vakitlerde

yemeðe çýkýyorduk. Sýradayken benden daha genç bir ka-

dýn arkadaþýn aðladýðýný fark ettim. Yemek alýp oturduk,

aðlamaya devam ediyordu. Israrla sormamýza raðmen bir

þey demedi. Kendi bölüm arkadaþlarý da “Bir þey olmadý,

iþle ilgili” deyip geçiþtirdi. Aðlayan arkada-
þýmýz o kadar çalýþmasýna ve aç olma-
sýna raðmen aðlamaktan yemek yiye-
miyordu. Sonunda, “Benimle nasýl böy-
le konuþur? Buna hakký yok!” diye
patladý. Aðlamaya devam ediyordu.

Meðer, yemek zili çalýnca maki-
neyi kapatýp yemekhaneye gelmeye
hazýrlanýrken bölüm mühendisi “Nereye
gidiyorsun, iþ var” diye çýkýþmýþ, arkadaþý-
mýz da zilin çaldýðýný, molasý olduðunu ve acýktýðýný söyle-

mesine raðmen mühendis “Sana sevkiyat var diyorum ne

yemeði, gidemezsin LAN!” diye kabalaþmýþ. 
Arkadaþýmýz yemeðini yiyemeden masadan kalktý ve

bir saat boyunca aðladý. Ben kimsenin böyle konuþmaya

hakký olmadýðýný, kimseye böyle davranamayacaðýný ýs-

rarla anlattým ve sendika ile konuþmasýný söyledim. Ben

de, o da ayrý ayrý sendikayla konuþtuk, etkili olmuþ saný-

rým, çünkü mühendisle konuþmuþlar ve arkadaþýmýzdan

özür dilemiþ. Ama bu ilk deðilmiþ. Daha önce de o mühen-

dis benzer davranýþlarda bulunup iþçilerle çirkin bir þekil-

de konuþuyormuþ.
Bizim çalýþtýðýmýz yerde kesinlikle amirlerin, mühendis-

lerin biz iþçilere özellikle kadýn iþçilere saygýsý yok. Eðer

yönetime, mühendislere yalakalýk yapýp, iþçi arkadaþlarý-

nýzýn konuþtuðunu, ne yapýp ne ettiðini muhbirlik yapýp

anlatýrsanýz bir parça ‘göstermelik’ iyi davranabilirler. 
Baþka bölümlerde de benzer birçok örnek var. Hasta

mýsýnýz, canýnýz mý sýkkýn, izin mi istiyorsunuz, bunlarýn

hiç önemi yok, olamaz da. Ýþ, sevkiyat, malzemeler daha

önemli. Peki gerçekten böyle mi olmalý?
O malzemeler biz olmadan çýkmaz, o sevkiyat biz ol-

madan gitmez, o mühendisler veya amirler sadece ko-

numlarý gereði deðil, erkek olduklarý için de bizimle böyle

kaba ve çirkin bir þekilde konuþabiliyorlar. Evde eþinin,

babanýn, erkek kardeþinin baskýsý, sokakta polisin, onlara

emir veren erkek bakanýn tavrý, bugün, tacizin, þiddetin,

tecavüzün giderek artmasý ve meþrulaþmasý hepsi ayný

yerden besleniyor. 
Ama biliyorum ki, asla yalnýz deðiliz. Cumartesi Anne-

leri 700 haftadýr her türlü baskýya, þiddete, hakarete kar-

þý nasýl ellerini birleþtirmekten vazgeçmediyse, nasýl ki

artýk bir kýz kardeþimizin, bir çocuðun caný yandýðýnda ve-

ya aramýzdan vahþice ayýrdýklarýnda sesimiz daha gür,

daha kalabalýk, daha kararlý çýkýyorsa iþyerlerimizdeki bu

dil, bu üslûp, bu çirkinlik de deðiþir, deðiþmeli, deðiþecek...
TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

mektubumuz var

SOLANLA DOÐANA 
AYNI DALDAN YÜRÜR SU
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Biri alternatif kamp mý dedi! 
Arkadaþlarýmdan, eþten, dosttan duyardým çadýr

alýp kamp yapma fikrini ama açýkçasý çok da cesaret
edemezdim. Doðada yýlaný var, akrebi var, oldum ola-
sý korkmuþumdur. Neyse ki kamp alanlarý ilaçlanýr-
mýþ (bu durum ekolojik olarak kötü olsa da geçmiþ-
ten gelen korkular var iþte). Bir gün eþim Evrensel
gazetesinde gençlik kampý yazýsýný okuyunca kýzýmý-
za “Kýzým bak böyle bir tatil var ne dersin” diye sor-
du, kýzýmýn da pek hoþuna gitti. Kamptan da çok ve-
rim almýþ, bu durum bizi de sevindirmiþti.

Kýzým kampý anlatýnca hayallere daldým. Ne güzel
olurdu böyle bir alternatif tatil diye düþünürken öð-
rendim ki meðer büyükler için de varmýþ. Bana, bil-
mediðim þeyleri öðreten, yalnýz olmadýðýný hissetti-
ren bir alan lazýmdý ve kampa gitmeye karar verdim.
Kamp zamaný geldi, çattý. O an Nazým Hikmet’in di-
zeleri geçti aklýmdan;“Bugün beni ilk defa güneþe çý-
kardýlar ve ben, ömrümde ilk defa gökyüzünün bu
kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniþ
olduðuna þaþarak kýmýldamadan durdum.”

Kamp alaný da þiir gibiydi. Biz büyük þehirlilerin
yüzü gülmez imiþ meðer. Nasýl gülsün ki beton par-
maklýklar içinde. Vallahi o an bütün abuk endiþeler-
den sýyrýldým, ta ki kahvaltý menüsüne bakana kadar!
Yumurta, peynir, zeytin, çay, ekmek (Bari bir bal, re-
çel olaydý). Tam yüzümü buruþturmayý düþünürken
bal kavanozu uzatan güzel yüzler. Balýmýz da oldu re-
çelimiz de sonraki günlerde. En sevdiðim öðündür
kahvaltý ama açýk havada dostlarla varsýn sade-
ce peynir, zeytin olsun. Öðlen ve akþam ye-
mekleri için de ayný þey söz konusu inanýn. O
gün anladým asýl damak tadýnýn huzur için-
de paylaþmak olduðunu.

Bunca güzelliðin yanýnda tabii ki eksik
yanlar da vardý: genel anlamda bir konfor,
hepsini boþver sýcak su problemi. Bunun da

sebebi kamp yapanlarýn sayýsýnýn alana göre fazla ol-
masýydý (Bu durumun da önümüzdeki kamplarda
aþýlacaðýna eminim)... Sevgili arkadaþýmýn benimle
odasýný paylaþma nezaketi ile bir daha çadýrda kala-
caksam þiþme yatak getirmeyi unutmayacaðýmý da
anlamýþ oldum. Oldukça bilgilendirici etkinlikler de
oldu. Evrensel yazarlarýnýn katýlýmýyla ülke gündemi
tartýþýldý (Valla ‘Þu deniz olmasaydý’ bile dedim
çocuklar denize girmek isteyince). Çocuklar için bo-
yama atölyeleri, resim, dans onlar da güzeldi. Çocuk-
larýn ellerindeki telefonlardan bir haftacýk olsa da
kurtulmalarý için daha fazla çocuk etkinliði talep edi-
yoruz sevgili kamp komitesi. Ha bir de gençler için
beleþ su bizim için beleþ çay. Yoksa evden bir kava-
noz çay getirip protesto edeceðim durumu. 

Þaka bir yana küçük bir komüne az kaldý. Birbiri-
mize biraz daha saygý duymak, biraz daha birbirimi-

ze kulak vermek, fikirlerini almak daha iyi hissettire-
cek bizleri. Biliyorum çok zor günlerden geçiyoruz,
elbette bizdeki karþýlýðýnýn olumsuz taraflarýndan bi-
ri de moral ve motivasyon eksikliði ama bütün bunla-
rý birlikte deðiþtirebileceðimizi de biliyoruz. Eþimin
de dediði gibi “Daha fazla mizah!” Bize en gerekli
olan þeylerden biri mizah sanýrým. Bizim tek konfo-
rumuz bu olsa da yeterli.

Eksikliklere dair hissettiðimiz her ne varsa bunun
için inisiyatif almak da bütün kamp katýlýmcýlarýnýn
görevi, yok öyle armut piþ aðzýma düþ. Orasý bizim
bir haftalýk özgürlük alanýmýz; daha iyiye, daha güze-
le, daha özgür yarýnlara ulaþmak istediðimiz. 

Bir dahaki kampta buluþmak dileðiyle.

ZZaahhiiddee ÇÇEERRÝÝKKÇÇÝÝ KKÝÝPPEERR
TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Özgürlüðün, dayanýþmanýn, umudun kampý
Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý; 
Emek Yaz Kampýndan bahsetmek istiyorum size.

Kampa 2012’de katýlmak istemiþ ama yoðunluk nede-
niyle dönmek zorunda kalmýþtýk. 2013 ve 2014’te ka-
týlma fýrsatýmýz oldu. 2013’teki ilk deneyimimi hiç
unutmuyorum. Kimse birbirini incitmiyordu. Çocuk-
lar özgürce, saatlerce anne babalarý kaygýlanmadan
koþup oynuyor, yüzüyorlardý. Çünkü anne babalar ora-
daki herkesin en az kendileri kadar çocuklarýný sahip-
lenip, koruyup kollayacaðýný biliyordu.

Bu yýl kampa giderken bu güzel günleri ve edin-
diðim yeni arkadaþlýklarý aklýmdan geçirdim. Ýnsanýn
dostlarýyla, arkadaþlarýyla vakit geçirmesi, tatil yap-
masý, yeni arkadaþlýklar kurmasý, müthiþ güzel bir
duygu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra dost
yüzlerdeki tebessümler bütün yorgunluðumuzu alýp
götürdü. Bizden önce kampa ulaþanlar hummalý bir
çalýþma içerisinde hazýrlýklar yaparken yeni gelenlere
laf atmaktan, gülücükler saçmaktan da geri kalmý-
yordu.

Kamp denize sýfýr küçük bir alandaydý. Çadýrýmýza
gittiðimiz sokaða Cevahir Sokak diyorduk. Tam karþý-

mýzdaki çadýrda kalan 5 yaþlarýndaki Cevo’dan alýyor-
du adýný. Cevo, kampý çok seviyor ve kamptaki diðer
çocuklar gibi çok eðleniyordu. Öyle ki annesi ve Ayþe-
gül teyzesini kampýn dýþýna çýktýklarý zamanlarda
“Çok uzaklaþmayalým kamptan” diye uyarýyordu.

Her anlamda dolu dolu geçen ve hepimizin biraz
hayalini kurduðu ütopik bir hafta yaþadýk. Oldukça
zor olan þu günlerde dost yüzler görmek, 10 Ekim’de
kaybettiðimiz Dilan’ýn annesiyle aðlamak, Soma iþçi-
siyle yüreklenmek bize iyi geldi. Geceleri çadýrlarýn
önünde bitmeyen sohbetler ettik, sanatçýlarýn ve ara-
mýzda bulunan yeteneklerin türküleriyle coþtuk, oyna-
dýk. Gece þezlonglarda, çok çocuklu ailelerin çocukla-
rý gibi yan yana dizilip gökyüzünde yýldýzlarý seyrede-
rek, dalgalarýn ninni sesiyle uykuya dalýp gecenin sa-
baha eriþirken çektiði sancýyla üþüyüp güneþin doðu-
þuyla ýsýndýk...

Kantinden bazen parasýný vererek, bazen de aþýra-
rak aldýðýmýz sularla yaptýðýmýz çaylara, kantin so-
rumlusu Mayda’nýn “Siz galiba bir yerlerde çay yapý-
yorsunuz, ben de geleceðim” diyerek aþýrýlan sularýn
farkýnda olduðunu ima etmesi, çay kahve içerken ya-

pýlan sohbetlere dalgalarýn da eþlik etmesi paha biçil-
mezdi.

Duygu öðretmenle çocuklarýn taþ boyamasý ve de-
ðiþik materyallerle resim yapmasý, Özlem öðretmeni-
mizin kadýnlarla bir çember oluþturup, oyun tadýnda
sorunlardan yola çýkýp çözüm üzerine konuþulmasý...

Son gecemizde kadýnlarýn yaktýðý ateþin etrafýnda
ettiðimiz danslar Afrika kabilelerinin danslarýný andý-
rýyordu.

Kamptan ayrýlacaðýmýz sabah son kez denize girip,
denizin eþsiz maviliðinden sonsuz huzurundan biraz
aldýktan sonra duþ almak için gittiðimde, duþ kabi-
ninde gördüðüm manzara beni çok duygulandýrdý.
Kabinin içinde renk renk açmýþ çiçekler gibi þampu-
an kutularý duruyordu. Önce anlam veremedim. Son-
ra biz buradan ayrýldýðýmýzda gelecek olan gençler
geldi aklýma ve bu inceliðe içim sevinç ve övünçle do-
larak gülümsedim.

Bir dahaki kampta daha kalabalýk olarak buluþmak
umuduyla sevgiyle kalýn...

Hatice MMEYDAN
ANKARA

mektubumuz var

Fulya ALÝKOÇ

Y
ýl 1905. Rusya ile Japonya
arasýnda süregiden bir savaþ
var. Ýki imparatorluk da
Mançurya ve Kore’ye hakim
olmak istiyor. Rus donanma-

sýnýn en kýdemli, en deneyimli subaylarý
ve askerleri Pasifik’e gönderilmiþ. Ým-
paratorluk kýyýlarýnda en deneyimsiz
subaylar kalmýþ, filolar kötü yönetiliyor. 

Rus çarý savaþý kaybediyor; bütün fatura
köylülere ve iþçilere çýkarýlýyor. Köylüler is-
yanda, iþçiler grevde, askerler kazan kaldý-
rýyor! Halklar “Rusya hapishanesi”ne karþý
ayaða kalkmýþ ulusal haklarýný talep edi-
yorlar. 

Aylardan haziran. (Yine bir haziran!)
Suya deðen yüzeyinde uzunluðu 113
metre, su üstünde uzunluðu 115 metre,
geniþliði 22 metre civarýnda, 8 metreye
kadar su çeken bir savaþ gemisi Karade-
niz’de, Ukrayna kýyýlarýna yakýn. 18 subay,
700’ü aþkýn tayfasý var. 

27 Haziran sabahý, tayfanýn önüne çü-
rümüþ etten yapýlma borþ çorbasý konu-
yor. Ýçinde kurtçuklarýn yüzdüðünü gören
tayfa çorbayý içmeyi reddediyor. Geminin
kaptaný ve kýdemli subaylar elebaþý olarak
gördükleri için infaz emri veriyor, ancak
uzun süredir Karadeniz filosunda örgüt-
lenen sosyalistlerin çaðrýsýyla askerler in-
fazý gerçekleþtirmiyor. Güvertede baþla-
yan ayaklanmanýn sonunda 7 subay ölü-
yor, geri kalanlar da gemi hapishanesinde
nezaret altýnda alýnýyor. Geminin dümeni
tayfanýn eline geçiyor. Bir süredir grev ve
isyanlarýn sürdüðü Ukrayna’nýn liman
kenti Odessa’ya kýzýl bir bayrakla yanaþan
gemiyi teslim almaya ya da batýrmaya
gönderilen üç çarlýk gemisi de isyana ka-
týlýyor. Tüm Rusya donanmasýný, kýyý
kentlerini Çarlýða karþý ayaklandýran, ni-
hayetinde monarþiye büyük bir darbe vu-
rularak 1906 anayasasýnýn hayata geçme-
sinde önemli bir rol oynayan bu gemideki
11 günlük isyan, daha sonra ‘devrimci bir
ordunun ilk nüvesi’ olarak görülecek. 
AYNI GEMÝ TERANESÝ

Þimdi, bundan 113 yýl önce, üstelik
Türkiye’de deðil baþka bir memlekette,
üstelik karada deðil deniz üstünde ger-
çekleþmiþ bir isyaný hatýrla(t)mak neden?
Nerede yaþandýðýndan baðýmsýz, hangi
dilde emir verildiðinden ya da hangi dilde
isyan edildiðinden baðýmsýz... Toplumun
ezenler ve ezilenler olarak bölündüðü yer
herde geçerli bir hakikati hem ezenlere
hem ezilenlere anýmsatmak için: Fabrika
patronlarýnýn, tüccarlarýn ve büyük toprak
sahiplerinin ve de onlarýn çýkarýna ülkeyi
savaþa sürükleyen Çarlýðýn silahlý koruyu-
cusu o subaylar ile ezilen köylünün, sö-
mürülen iþçinin, hane içerisindeki emeði
karþýlýksýz kalan kadýnlarýn çocuklarý olan
o tayfa AYNI GEMÝdeydiler! Potemkin

Zýrhlýsý’ndaki bu isyan ve isyanýn tetikle-
diði devrimci dalga, sömürenler ile sö-
mürülenlerin ayný gemide olmasýnýn her
zaman sömürenler lehine sonuçlanmadý-
ðýnýn en çarpýcý örneklerinden biri. Haya-
týn belki de en yalýn, ama üzeri en çok ör-
tülen gerçeði: Ayný gemide olsalar da en
güzel yemekleri mideye indirenlerle kurt-
lu çorbaya talim edenin ‘gemi’si ayný de-
ðildir!

Misal, Türkiye’nin en zengin aile þir-
ketlerinden birinin, Sabancý Holding’in
yöneticisi Güler Sabancý. Adanalý, 63 ya-

þýnda. Birçok ödül almýþ. Türkiye Sanayi-
cileri ve Ýþadamlarý Derneði’ne (TÜ-
SÝAD) üye olan (1984) ve hatta yönetim
kuruluna giren ilk kadýn (1987). Avrupalý
sanayicilerin yuvarlak masasý ERT’nin ilk
ve tek kadýn üyesi. Amerika’da yayýnlanan
en eski ekonomi dergilerinden biri olan
Fortune dergisinin 2013’te yayýnladýðý
“Dünyanýn En Güçlü 50 Ýþ Kadýný” liste-
sinde ikinci sýrada. Hem kadýn olup hem
de iþ dünyasýnda bu kadar baþarýlý olduðu
için ödüle doymuyor; paraya para demi-
yor. Tüm bu özelliklerinin yanýsýra öyle

de zeki bir kadýn ki! Zira, yeni ekonomi
bakaný Berat Albayrak’ýn sunduðu ‘Yeni
Ekonomi Yaklaþýmý’ modelinin derinliðini
hemencecik kavrayýp, eylül ayýnda açýkla-
nacak detaylara gerek duymadan Berat
Bey’e tam güven notu veriyor. Neden?
Çünkü Berat Bey ile arasýnda “vergi yapý-
landýrmasý”na dayalý bir “dostluk” var.
Zira, Güler Sabancý’nýn 9 milyonluk vergi
borcunun yüzde 92.8’i silindi. Yani Güler
Haným 9 milyon yerine 650 bin ödeyecek.
Yine Sabancýlarýn Suzan 10 milyon yerine
750 bin, Exsa Export 350 milyon yerine
14.5 milyon lira ödeyecek. 
SÝZÝN BORÇLARINIZ DA 
SÝLÝNDÝ MÝ? 

Son 10-15 yýldýr, konut, araba ya da ih-
tiyaç kredisi çekmeyen kalmamýþtýr. Ýçi-
nizde mutlaka üniversite okurken öðre-
nim kredisi çekenler de vardýr. Hiç kredi
çekmediyseniz kredi kartý kullanmýþlýðý-
nýz ve birikmiþ borçlarýnýz mutlaka var-
dýr. Hatta belki icra ve haciz memurlarýy-
la uðraþmýþtýr birçoðunuz. Gelir, çevre,
çöp, motorlu taþýt, ývýr zývýr vergisi ödeye-
memiþ, borçlanmýþsýnýzdýr. Yeni bir “ver-
gi yapýlandýrmasý”ný daha geride býraktýk.
Sizin borçlarýnýzýn yüzde kaçý silindi?

Gelin çok basit bir matematik yapalým.
Geçen yýl 1 Eylül’de dolar 3.45 TL, asgari
ücret 1404 TL idi. Bugün dolar 6.45 ka-
bul edelim, asgari ücret 1603 TL. Yani
geçen yýl 1 Eylül’de asgari ücret 407 do-
larmýþ, bu yýl 248 dolar! Asgari ücrete 200
lira zam yapýldýðý halde, yüzde 40 deðer
kaybetmiþ! Þimdi soralým; bugüne dek
226 lirasý vergi olan ve ekim ayýndan iti-
baren ödeyeceði aylýk gelir vergisi 302 li-
raya çýkacak olan asgari ücretli ile Güler
Haným ayný gemide mi?

Sevran Arlý, 35 yaþýnda, iþçilerin 12 sa-
at çalýþtýrýldýðý Bingöl Kalehan Barajý ya-
pýmý sýrasýnda 30 metreden düþerek can
verdi. Ramazan Daðdelen, Palu-Genç-
Muþ demiryolu inþaatýnda tünel göçüðü-
nün altýnda kalýp hayatýný kaybetti. Sam-
sun’da Eti Bakýr Ýþletmesinde 300 liralýk
platform yapýlmadýðý için amonyak tanký-
nýn çökmesi sonucu 6 iþçi öldü. Adana
Kozan’da baraj inþaatýnda patlayan kapak
yüzünden ölen 10 iþçinin 5’inin cesedi
dahi bulunamadý. Liste uzar gider... Hep-
si de Cengiz Holding bünyesindeki inþaat
þirketinin iþçileriydi. Tüm bu iþ cinayet-
lerinde 3 kuruþ kazanmak için can 

Gemi aynýysa 
herkes 

dikkatli olsun!

Elin baltasýyla 
aðacýnýzý keserseniz,
hem baltadan 
olursunuz hem
ormanýnýzdan. Ýþte
“döviz terörü” dedikleri
bu! “Biz batýrdýk, 
siz boðulun!” diyorlar,
“milli” seferberliðe
çaðýrýyorlar.
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2008-2016 yýllarý arasýnda iþlenen nefret
cinayetleriyle ilgili bir raporda, homofobi-
nin yüksek olduðu Türkiye Avrupa’da bi-
rinci, dünyada dokuzuncu sýrada yer alýyor.
Ýtalya, Ýspanya, Britanya ve Fransa da bu ra-
porda yer alýyor. 

Dünya genelinde trans cinayetlerinin en
çok yaþandýðý ülke ise Brezilya. Brezilya’yý
Meksika ve Amerika izliyor. Kolombiya, Ve-
nezuela, Honduras, Hindistan, Arjantin ve
Filipinler de nefret cinayetlerinin yaþandýðý
ülkeler arasýnda.

2016 yýlýnda ABD’nin Florida kentinde
eþ cinsellerin gittiði bir gay bara yönelik
saldýrý homofobinin korkunç yüzünü ortaya
koyuyor. Tarihe Orlando Katliamý olarak
geçen bu katliamda 50 kiþi yaþamýný yitir-
miþ, 53 kiþi yaralanmýþtý. O yýl düzenlenen
Onur Yürüyüþü’ne 150 binin üzerinde in-
san katýldý ve bu katliama tepki gösterdi. 
ÝHRAÇ, BASKI, 
TUTUKLAMA, TACÝZ...

LGBTÝ+ hareketi kamuya medyanýn
gücü ile ‘sapkýn-sapýk-lut’ kavmi olarak
gösteriliyor. 1947-1950 yýllarý arasýnda
ABD’de eþ cinsellik þüphesinden dolayý
1700 federal iþ baþvurusu reddedildi, 4380
kiþi ordudan ihraç edildi, 420 kiþi de hükü-

met iþlerinden atýldý. 1950-1960 yýllarý ara-
sýnda FBI ve polis teþkilatlarýnda bilinen eþ
cinsellerin en çok uðradýklarý yerler liste-
lendi, arkadaþlarýnýn evlerine baskýnlar ya-
pýldý. Eþ cinsellere hizmet eden barlar mü-
hürlendi ve tutuklanan müþteriler yerel ga-
zetelerde hedef gösterildi. 

Devletin eþ cinselleri mahallelerden,
parklardan, barlardan, yaþam alanlarýndan
kovma uðraþý sürdü. Üniversitelerde eþ
cinsel olduðu düþünülen eðitmenlerin iþle-
rine son verildi. LGBTÝ+ bireyler fiziksel,

psikolojik ve cinsel tacize uðradý, tutuklan-
dý ya da akýl hastanelerine kapatýldý.  

Türkiye’de homofobiye karþý ayrýmcý-
lýk, nefret söylemi ve nefret suçlarýný dü-
zenleyen bir yasa olmamasý nedeniyle
‘haksýz tahrik’ indirimleri, homofobik
nefret suçlarýnda da ayrýmcý bir þekilde
uygulanýyor. Cinsel kimlikleri ya da cinsel
yönelimleri nedeniyle ötekileþtirilen
LGBTÝ+ bireyler ifade özgürlüðünden
çalýþma hayatýna kadar pek çok alanda ay-
rýmcýlýða maruz kalýyor. 

TÜRKÝYE AVRUPA’DA EN ÇOK
NEFRET CÝNAYETÝ ÝÞLENEN ÜLKE

STONEWALL
DÝRENÝÞÝ VE
ONUR 
YÜRÜYÜÞÜ

28 Haziran 1969 yýlýnda New
York’un Greenwich Willage bölgesin-
deki ‘Stonewall Inn’ adlý bir bara yapý-
lan baskýn, devletin LGBTÝ+ bireylere
þiddetini ortaya serdiði gibi, gay ve
lezbiyenlerin sergiledikleri direniþ ba-
kýmýndan da tarihe geçmiþtir. 

Stonewall, eþ cinsellerin rahatlýkla
eðlenebildikleri bir bardýr ve rutin ola-
rak polisler tarafýndan basýlýr. O gece,
barýn müþterileri baský þiddet ve taci-
ze karþý bardakiler baskýna karþýlýk ve-
rerek direnmiþlerdir. Sabaha kadar sü-
ren ve sonraki günlerde de bar çevre-
sindeki sokaklarda devam eden direniþ
gay ve lezbiyenlerin Amerikan tarihin-
de kendilerine karþý sürekli bir þiddet
takýnan devlet güçlerine karþý ilk dire-
niþidir. 

Stonewall, LGBTÝ+ hareketinde bü-
tün dünyada tarihsel bir dönüm noktasý
olur. Stonewall Direniþi’nin yýldönümü
dolayýsýyla her yýl haziran ayýnýn son
haftasý Onur Haftasý olarak örgütleni-
yor ve Onur Yürüyüþü yapýlýyor.

Kurbaðayý yanlýþlýkla mý öptük?
Evrim KIZGIN 

Tuzla / Ýstanbul

A
nnemizden gördüklerimizi
mi uyguluyoruz farkýnda ol-
madan? Mesela benim an-
nem babama karþý çýkmazdý,
bir iki dayak yemiþliði de

vardý ama gene de “Allah benim canýmý
ondan önce alsýn” derdi. Arkadaþ ne aþk
bu?! Ama hepimiz biliyoruz ki kadýnla-
rýnki aþk filan deðil yahu; biçarelik, yal-
nýzlýk ve öðrenilmiþ kendi gücünü bil-
meme, kendini tanýmama ve eþitlik bi-
lincinin olmamasý. Hadi yedi göbek sü-
laleyi tarayalým, o yedi göbeðin tüm ka-
dýnlarýnýn mirasý aynen bizim bilinçaltý-
mýza yer etmiþ. Ahh anam ah biraz tut-
tuðunu koparýp bize de örnek olaydýn
ya (sadece bu konuda, yoksa annem gü-
zel yürekli bir insan...)

Peki nedir yahu yedi göbektir bu ko-
calarla bitmeyen derdimiz? 

Bir kendime bakýyorum, bir yedi gö-
beðe... Aklýmda madde madde sýralýyo-

rum. Üstelik benim “fazladan” madde-
lerim de var ha yedi göbek kadýnlarýnkiy-
le kýyaslandýðýnda... Neden derseniz...
Allah baþka dert vermesin, benim koca
bir de feminist ve solcu! Maddelerin
fazlalýðý bundan...  

Madde 1 - Regl öncesi sendromu
öküzlüðü: Þimdi aslýnda bu maddeyi
azýcýk kitap okuyan, iki dergi karýþtýranýn
bilmesi lazým. Beklentim küçücük; ne
olur biraz alttan al yahu! Ama yoookkk.
Gariban olan o! Patronu da onu çok ezi-
yor, ne yapsýn, o da hýncýný benden ala-
cak tabii... 

Madde 2 - Hem ev iþçisi, hem fabrika
iþçisi (çoðaltýn bu örnekleri) olarak eve
geldiðinde yapýlmasý þart olan ev iþleri-
nin paylaþýmý, daha doðrusu paylaþýla-
mamasý: Tabii sözde eþitiz, her yerde ne
kadar eþitlikçi olduðunun reklamý gýrla...
Ama iþ baþa düþünce “Ne de olsa beyi-
miz bu iþleri beceremez, hep daha
önemli iþleri vardýr uðraþacak!”

Madde 3 - Çocuklarý büyütürken alýn-
masý gereken sorumluluklarýn payla-

þýl(ama)masý: Ama caným beyimiz gez-
diriyor ya çocuklarý, bir baba olarak
çocuklarýyla ne kadar da ilgilendiðinin
en “kamusal” reklamý! Üstelik zaten çok
yoruluyor, hem zaten çocuðun yaþadýðý
her sýkýntýyý biz analar çözebiliriz ancak,
çünkü Freud öyle demiþ. Okumuþ cahi-
lin hali de derdi de bir baþka... 

Madde 4 - Eve giriþ çýkýþlarýma karýþ-
maz ama çocuk büyük olay: Neden?
“Ama caným, çocuk sensiz uyumuyor ki?
Onun geliþimi için senin yanýnda olman
çok önemliðððð”...  

Madde 5 - Zurnanýn zýrt dediði yer
cin-sel-lik: “Ýnsanoðlu” çok eþli kardeþ,
ona var bize yok, hani varsa da çaktýrma
-Allasen bundan ne buldum da baþkasýný
düþleyim ya da isteyim- Kapitalizm ye-
miþ bitirmiþ, aþk meþk yok, inanmayýn
öyle þeylere (burasý gerçek), kadýn mil-
leti gündelik hikayesini yataða devþirir,
yalan yok bir ayýn içinde bir hormon vak-
ti yeter de artar bile (öyle olmayaydý iyiy-
di tabii...) 

Neyse; saat iki olmuþ, horultular

apartmaný inletmekte... Sabah yüzünü
görmezsek iyi, yoksa yataðý boþlayan ka-
dýn, kocanýn triplerine dayanmak zorun-
da, bunun sonu senin psikolojik prob-
lemlerine kadar dayanýr. Neyse ki iþe geç
kalmýþ beyimiz. 

Ah canýmlar ah, ben artýk “feminist”
erkeklerden kaçar oldum.

Beni babam anlamamýþ, amca dayýlar
anlamamýþ, erkek kardeþ, aðabey anla-
mamýþ feminist koca mý anlayacak! Ha
bir de devlet baba var, onu hiç saymýyo-
rum bile...

Kurbaðayý yanlýþlýkla mý öptük, yoksa
hadi insan içine karýþsýn garip diye mi
bilemedim ama boþanmak fikri de pek
cazip gelmedi bana. Hani “feminist” ve
“solcu” olunca beyimiz, belki de “Daha
olmamýþ bu, biraz daha öpeyim” mi de-
dik nedir, çýkýþ yolunu bulalým derken
kuyruðunu kovalayan kediye benzedik.

At sýrtýndaki Amazonlarý da çok tasvip
etmiyorum, ne o öyle erkek çocuklarýný
öldürmek, daha iyi ok atmak için meme-
nin birini kesmek filan...

veren iþçiler, onlarýn
ana babalarý, eþleri,
çocuklarý, 422 milyon li-
ralýk vergi borcunun ta-

mamý silinen Cengiz Ýnþaat ile ayný ge-
mide mi?!
AMERÝKA’YA DÝKLENMEKMÝÞ,
YERSENÝZ!

Þimdi, dün ihalelerde rakip gibi gö-
rünen þirketler, dün meydanlarda birbi-
rine demediðini býrakmayan AKP’si,
CHP’si, MHP’si, ÝYÝ Parti’si, hepsi yan-
yana arz-ý endam ediyorlar, “Ayný gemi-
deyiz!” diyorlar. Amerika’nýn ‘Yeni Tür-
kiye’ye savaþ açtýðýný söylüyorlar. Ýkinci
bir ‘Kurtuluþ Savaþý’ verildiðini iddia
ediyorlar. 

Türkiye halklarý, saðcýsý solcusu fark
etmez, Türkiye’nin emekçileri ezelden
beri Amerika’yý sevmez. Ýster anti em-
peryalist bir bilinçle olsun, ister “yur-
dunu sömürüp kukla gibi oynatmak is-
teyen gâvur bir devlete” karþý bir sezgi-
sel bir koruma duygusu. Vietnam, Kore,
Irak, Afganistan, Suriye... Türkiye
emekçilerinin belleðinde Amerika’nýn
müdahalesinden hayýr gelmeyeceði sað-
duyusunun yeri saðlamdýr. Bu saðduyu
suistimal ediliyor.

“Milli” bir yalanla “evrensel” bir ger-
çek gizlenmeye çalýþýyor: Patronlar ve
onlarýn çýkarlarýna göre devleti yöneten
siyasetçiler, Türkiye’nin baþta Amerika
olmak üzere dýþ ülkelere baðýmlý olma-
sýnýn baþlýca sorumlusudur!

Türkiye’de, fabrika, hisse senedi ya
da tahvil biçiminde var olan yabancý
sermaye varlýðý bugün 700 milyar dolar.
2005 yýlýnda yabancý sermaye stoku 63
milyardý. Aradaki süre boyunca saðla-
nan ekonomik büyüme, aslýnda yurt
içerisinde üretilen deðerdeki artýþa de-
ðil, dövizin ucuz oluþuna dayanan, sa-
nayi ve teknolojiye deðil betona gömü-
len yatýrýmlarla gerçekleþti. Türkiye,
kazancý düþük pistonlu motor, iþlenme-
miþ alaþýmsýz metaller, tiþört gömlek
pantalon, az biraz fýndýk ihraç ederken
(ki fýndýðýn 5 dolardan 2 dolara düþtü-
ðünü iliþtirelim); fabrikalardaki yüksek
teknolojili makinalarý, otomasyon ve di-
jital sistemlerini, tarýmda gübresini, to-
humunu, zirai ilaçlarýný, mazotunu ithal
eder hale geldi.

‘Yeni Türkiye’de imalat sanayi ve ta-
rýmýn hammaddelerinin, ara mallarýnýn
ve teknolojisinin yüzde 70’i ithal.

Daha da önemlisi son 16 yýlda büyü-
yen ne kadar þirket varsa yabancý ser-
maye ortaklýðýyla büyüdü. Örneðin,
Cengiz Ýnþaat, Avusturya sermayelidir.
Sabancý Holding’in yüzde 50-50 ortak-
lýklarýnýn büyük bir kýsmý Güler Ha-
ným’ýn liderliðinde gerçekleþmiþtir, bir-
çok Avrupa ülkesinden sermaye giriþi
saðlanmýþtýr. 

16 yýldýr bütün devlet ihaleleri döviz
üzerinden açýlmýþ, yabancý ve yerli bü-
tün sermaye gruplarýna teminatlar, gelir
garantileri döviz üzerinden verilmiþ. 

Kýsacasý, ucuz mal ihraç edip bol bol
yabancý sermaye ithal eden memleketi-

mizde ekonomi tamamen dövize ba-
ðýmlý hale getirilmiþ. Amerika’da kýpýr-
dayan dolarýn Türkiye’de fýrtýnaya dö-
nüþüp gemi batýrmasý da bundan. Dövi-
ze karþý bu kadar savunmasýz kýlýnan
her ekonominin varacaðý yer burasý
olur, oldu ve oluyor da. Elin baltasýyla
aðacýnýzý keserseniz, hem baltadan
olursunuz hem ormanýnýzdan. Ýþte “dö-
viz terörü” dedikleri bu! “Biz batýrdýk,
siz boðulun!” diyorlar,  “milli” sefer-
berliðe çaðýrýyorlar. 
NE ZAMAN BÝRÝ 
‘MÝLLÝ’ DESE...

Þimdi hafýzalarýmýzý bir yoklasak,
“milli birlik”, “milli seferberlik”, “milli
þuur”, “milli ruh”, þimdi de “milli pa-
ra”... 16 yýldýr az mý duyduk milli lafýný.
Milli dediler; yoksulluða dayanýn dediler.

Milli dediler; asgari ücrete bu kadar
zam, azla geçinin dediler. Milli dediler,
hak aramayýn grev yasak dediler. Milli
dediler, devlet elinde ölen çocuklarýnýn
kemiklerini isteyen Cumartesi Annele-
ri’ni dövdüler. Milli dediler, sýnýrýn ötesi-
ne savaþ açýp çocuklarýmýzý gönderdiler! 

Dün “vatan, millet, sakarya” diyerek
sýnýrýn ötesine gönderilen, savaþta ölen
askerler ne için öldüler? “50 küsur þe-
hit verdik, Türk müteahhitlere ihale ka-
zandýk” diyen Cumhurbaþkaný Baþda-
nýþmaný Ýlnur Çevik’in ailesinin þirketi
Süleymaniye Havaalaný inþaatýndan mil-
yonlarca dolar kazansýn diye! Ne zaman
biri “milli” dese, yoksul çocuklarý “þe-
hit” oluyor, ihale vakti gelince þehitler
küsurata dönüþüyor! 

Önce anneler annelere sorsun; her-

kes bir yana, önce kadýnlar kadýnlarla
konuþsun: Ölen evladýna “küsurat” gö-
züyle bakanlarla ayný gemide miyiz?
MÝLLÝ YOKSULLUK MU, 
SINIF MÜCADELESÝ MÝ? 

Her milli denildiðinde, rýzýktan ve
candan fedakarlýk yapmaya devam ede-
cek miyiz? Sanayi üretimi azalýyor, iç ve
dýþ pazarlar daralýyor. Üst üste zamlar,
vergiler artacak... Kredi kartlarý harca-
malarý kýsýtlanacak, “kazandýðýndan çok
tüketme” devri bitiyor. Ücretler eriye-
cek, reel ücretlerle birlikte alým gücü
düþecek. Kadýnýn evdeki yükü katlana-
cak ama çuvalla un alýnsa, paket paket
makarna istiflense, kiloyla salça hazýrla-
nýp, kavanoz kavanoz konserve dizilse,
bir bostan sebze kurutup kilere konsa
da bertaraf edilemeyecek bir yoksulluk
kapýda. Yaklaþan yoksulluða da “milli”
mi diyeceðiz? Milli yoksulluk deyip razý
mý geleceðiz?

Þimdiden birçok þirketin kapanacaðý,
daralmaya gideceði, iflas edeceði belli.
Ýþsizlik kapýda. Birçok yerde ilk önce
kadýnlar iþten çýkarýlýyor, çýkarýlacak. Ya
da bazý sektörlerde özellikle kadýnlar iþe
alýnýyor, alýnacak. Sigortasýz ve daha dü-
þük ücretlerde çalýþtýrýlýyorlar çünkü.
Milli iþsizlik, milli güvencesizlik deyip
sineye mi çekeceðiz?

Eðitim ve saðlýk masraflarý arþa var-
dýðýnda, döviz artýþý yüzünden ilaçlarýný
alamayan kanser hastamýz öldüðünde,
ölene “milli para þehidi”, ölüme “milli
tecelli” mi diyeceðiz? 

Kýsacasý, biz patronlarýn dümeninde
su alan bu “milli gemi” batarken boðu-
lacak mýyýz, yoksa millet, din, dil gözet-
meksizin üretenler ve üretirken sömü-
rülenler olarak, yani bir sýnýf olarak ge-
minin dümenini ele mi alacaðýz? 

1905 Potemkin Zýrhlýsý Ayaklanma-
sý’ndan bir bildiriyi buraya býrakalým;
ayný gemideysek herkes bir okusun:

“Tüm yurttaþlara ve emekçi halka!
Otokrat hükümetin suçlarý tüm sabrý-
mýzý tüketti. Haksýzlýk karþýsýnda öfkey-
le yanan tüm Rusya haykýrýyor: Kahrol-
sun esaretin zincirleri! Hükümet tüm
ülkeyi kanda boðmak istiyor ama aklýn-
da tutmadýðý bir þey var. Bütün askeri
birlikler ezilen halkýn evlatlarýndan olu-
þuyor. Potemkin tayfasý ilk kararlý adýmý
atmýþ bulunmaktadýr. Halkýn celladý ol-
mayý reddediyoruz. Sloganýmýz, ‘Ya tüm
Rusya halkýna özgürlük ya da ölüm!’ Ta-
lebimiz, savaþa bir son verilmesi ve der-
hal genel oy hakký temelinde kurucu bir
meclisin toplanmasýdýr. Ýþte, sonuna ka-
dar savaþacaðýmýz amaç budur: Zafer ya
da ölüm! Tüm özgür insanlar, tüm iþçi-
ler özgürlük ve barýþ mücadelesinde
bizden yana olacaklardýr. Kahrolsun

Her milli denildiðinde, rýzýktan ve candan fedakarlýk yapmaya devam edecek
miyiz? Patronlarýn dümeninde su alan bu “milli gemi” batarken boðulacak
mýyýz? Yoksa millet, din, dil gözetmeksizin üretenler ve üretirken sömürülenler
olarak, yani bir sýnýf olarak geminin dümenini ele mi alacaðýz? 

4
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Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul

D
olarýn yükseliþi hayat pahalýlý-
ðýný da beraberinde getirdi.
Zaten zor geçinen emekçile-
rin hayatý daha da zorlaþtý.
Sadece pahalýlýk deðil bu yük-

seliþ birçok kaygýyý da beraberinde getirdi.
Ýlk zamanlar dolarýn yükseliþini “Dýþ güç-
lerin oyunu bunlar” diyerek açýklayanlar
sosyal medyada garip eylemlerle-telefon
kýrmak, dolar yakmak gibi-protesto eden-
ler için þimdilerde “Bu durum normal bir
durum deðil”, “Caným bu da iþ mi þimdi,
parasý ödenmiþ telefonunu niye kýrýyorsun
ki?”, “Dýþ güçler dediklerimizle ticari an-
laþmalar halen sürüyor. Cumhurbaþkaný,
sadece kamera önünde parmak sallýyor
ama bizim bilmediðimiz birçok anlaþma
var” demeye baþladý.

Durum böyleyken, biz de krizin kadýn-
larýn hayatýna nasýl yansýdýðý iþçi kadýnlarla
konuþalým istedik.
‘ÜÇ HAFTADIR PAZAR 
ALIÞVERÝÞÝ YAPAMIYORUM’

4 yýldýr tekstil iþçiliði yapan Nurdan,
“Ýþyerimiz durma noktasýnda. Haziran-

dan bu yana maaþ alamadýk. 43 kiþinin
çalýþtýðý bir atölyeyiz, asgari ücretle çalý-
þýyoruz. Fazla mesailer olmasa kuru ma-
aþla geçinemiyoruz. Bu bayram kimse
çocuklarýna bir çorap bile alamadý. Bazý
iþ arkadaþlarým borç para bularak köyle-
rine gidip fýndýk toplayarak biraz para
kazanma derdine girdi. Ben 3 haftadýr
pazar alýþveriþi yapamadým. Bekliyorum
ki eþim maaþ alsýn öyle alýþveriþ yapalým.
Ýster inanýn ister inanmayýn 3 haftadýr
sadece kahvaltýlýk yiyoruz” diyerek anlattý
halini, ahvalini.
‘DIÞ GÜÇLER DEDÝM AMA
HEP BÝZÝM CEBÝMÝZDEN 
GÝDÝYOR’

“Ýþten atýlýrým diye çok korkuyorum bu
ortamda bir de iþsiz kalýrsak vay halimize”
diyor Çiðdem ve baþlýyor anlatmaya: “Bu
seçim daha hayýrlý olacak, güzel günler gö-
receðiz sanýyordum. Oyumu tereddütsüz
AKP’ye verdim. Ama beklentilerimizin al-
týnda kaldýlar. Büyük bir kriz gelecek belli
ama gereken tepki yok. Telefon kýrarak ya-
pýlan komik eylemlerle bence AKP seçme-
nini küçük düþürüyorlar. Böyle saçma þey
görmedim. Çalýþtýðým fabrikada çok güzel
þeyler söyleyen arkadaþlar var, doðrusu ben

daha çok onlara kulak asýyorum. Ortada bir
kriz var ama tutturmuþlar ‘dýþ güçler bizi
yok edecek.’ Tamam ben de ilk zamanlar
böyle düþünüyordum. Ama baktým her gün
bizim cepten gidiyor. Ne alsam zam gel-
miþ. Evin bütçesi küçüldükçe küçülüyor.
Biz evde 3 kiþi çalýþýyoruz gayet iyiydi du-
rumumuz, fazla borcumuz da yok. Ama
buna raðmen ay sonu gelmedi bu ay. Ni-
yetlendik kurban keselim diye onu da yapa-
madýk. Bence mesele vatan deðil. Vatan di-
yerek bizi susturmaya her þeyin faturasýný
bize ödetmeye çalýþýyorlar.”
HEP ÝÞÇÝDEN FEDAKARLIK
BEKLÝYORLAR!

Geçinebilmek için ek iþlere koþturan
Sevim ise þöyle anlatýyor: “Birçok fabrika
gibi bizim fabrikada da dolarýn yüksel-
mesinden dolayý iþ yok. Bazý bölümler
neredeyse bir aydýr ücretsiz izinde. Ýki
çocuðum var, eþimden ayrýyým. Tek baþý-
ma evi geçindirmeye çalýþýyorum. Ek iþ
olarak bazen yarým gün bazen tam gün
ev temizliðine de gidiyorum. 8 yýldýr ayný
yerde çalýþýyorum, hiç tatil yapmadým.
Yasal izinlerimin parasýný alýyorum. Çün-
kü baþka türlü mümkün deðil geçine-
mem. Beni ücretsiz izne çýkarmadýlar

ama eli kulaðýnda. Sürekli bu kaygýlarla
iþe gidip gelmek çalýþmaktan daha yoru-
cu. Bütün bunlara raðmen bizi aptal ye-
rine koymaya çalýþýyorlar. ‘Çaldýk çýrptýk
memleketi bu hale soktuk’ demiyorlar da
yok dýþ güçler falan diyerek bizi gaza ge-
tirmek istiyorlar. Bölüm þefleri gelip fab-
rikayla ilgili bilgilendirme yaptý, ‘Ülke-
miz zor zamanlardan geçiyor. Recep Ta-
yip Erdoðan gibi bir lideri kýskanýyorlar.
O yüzden bizi dolarla vurmak istiyorlar.
Patron bizden sabýrlý olmamýzý ve feda-
karlýk yapmamýzý istiyor’ dedi. AKP’ye oy
veren iþçiler en önce tepki gösterdi bu
sözlere, ‘Biz bu yalanlara inanmýyoruz.
Her þey bize mi zor, bizim patron þu an
dünyanýn en güzel yerinde tatil yapýyor.
Ben köyüme bile gidemedim’ dedi biri.
Ondan cesaret alan birçok iþçi dile geldi,
‘Maaþlarýmýz gününde yatmazsa isyan çý-
kar’ dedik. Bayram öncesi paramýzý ve
100 lira bayram harçlýðýný aldýk.”

Bu anlatýlanlara bakýnca; bu zor zaman-
larýn faturasýný iþçilere ödetmek isteyen
sermaye ve onun sözcülerinin bu defa iþi
biraz daha zor görünüyor. Çünkü görünen
o ki, emekçiler güç biriktiriyor ve birbiri-
lerini daha iyi anlamaya baþlýyor.

Krizin faturasýný iþçilere 
kesmeye çalýþanlara cevap: ÝSYAN ÇIKAR

Cihan ÇELÝK / Ali CAN

E
þ cinsellere ya da eþ cinselli-
ðe karþý duyulan korku, nef-
ret, hoþnutsuzluk ve ayrýmcý-
lýk: Homofobi. Eþ cinsel kor-
kusu olarak da çevrilebilir di-

limize. Farklý cinsel yönelimleri ve kim-
likleri bulunan insanlara yönelik korku
ve nefret duyulmasý anlamýnda kullanýl-
makla birlikte, kiþinin eþ cinsel duygu-
lar hissedebilmesi durumunda yaþadýðý
korku olarak da karþýmýza çýkar. 

Homofobi kavramý ilk kez 1972’de
Amerikalý Psikolog George Weinberg ta-
rafýndan kullanýlýyor. Weinberg, homofo-
biyi ‘ayný’ ve ‘korku’ kavramýndan yola çý-
karak farklý cinsel yönelimleri olan insan-
lara karþý duyulan akýl dýþý korku olarak
açýklýyor. 

Uzunca bir dönem psikiyatrlar ve çe-
þitli gruplar eþ cinselliði cinsel yönelim
sapmasý, psikopatolojik bir durum ya da
sapkýnlýk gibi ifadelerle etiketledi.

Ancak 1973 yýlýnda Amerikan Psikiyatri
Birliði, Ruhsal Bozukluklarýn Taný ve Ýs-
tatiksel El Kitabý’ndan eþ cinselliðin bir
ruhsal bozukluk olduðu kanýsýný kaldýrdý.

Dünya Saðlýk Örgütü ise Uluslararasý
Hastalýk Sýnýflandýrmasý ile eþ cinselliði
1992 yýlýnda saðlýk sorunu olmaktan çý-
kardý. (KaosGL, 215) Türkiye’de de eþ-
cinsellik ruhsal hastalýk olarak tanýmlan-
mýyor. 
EÞ CÝNSELLÝK HASTALIK
DEÐÝL, CÝNSEL YÖNELÝM 

Eþ cinsellik bir hastalýk ya da tercih
deðil, cinsel yönelimdir. Kýsaca bahseder-
sek, cinsel yönelim kavramý “kiþinin do-
ðumla tanýnmýþ cinsiyet ifadesi ne olursa
olsun, ayný ve/veya farklý cinsiyetteki kiþi-
lere karþý duygusal, romantik ve cinsel
çekimini” ifade eder. Heteroseksüel, ho-
moseksüel ve biseksüel gibi kavramlar
cinsel yönelimi belirtir.

Kadýnlarýn erkeklere karþý ikincil ko-
numda olduðu ataerkil düzen, toplumsal
cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalý her tür-

lü iliþkinin sadece karþý cinsiyetten birey-
ler arasýnda olabileceðini iddia eden he-
teronormatif kültür ise bunun aksini da-
yatýr. Heteroseksizm, eþ cinselliði doðaya
aykýrý cinsellik olarak tanýmlar ve insan
iliþkilerinin sadece kadýn-erkek arasýnda
olabileceðini savunur. Bunun dýþýndaki
tüm duygusal ve cinsel iliþkinin hastalýklý
olduðunu ileri sürer.

Heteroseksüelliðe nazaran daha az
oranda olmasý, eþ cinselliðe yönelik ay-
rýmcýlýðýn nedenlerinden biri. Eþ cinsel-
lik, cinsel geliþim süresince çoðunlukla
ergenlikte birey tarafýndan fark edilir.
Biyolojik ya da sosyal belirleyicileri ne
olursa olsun, yönelim kiþi tarafýndan ya
da tedavi ile deðiþtirilebilir bir durum
deðildir. Bireyin tercihleri sonucunda
oluþmaz. Yönelim, uluslararasý ve ulusal
hekim örgütlerince saðlýklý bir durum

olarak kabul edilmiþ bile olsa, eþ cinsel-
liði kabul etmeyen toplumlarýn birçoðu,
LGBTÝ+ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel,
Trans, Ýnterseks+) bireylere verilen
haklarý görmezden gelip günümüzde
LGBTÝ+ bireyleri devamlý olarak öteki-
leþtiriyor, öldürüyor.

Türkiye’nin en köklü LGBT haklarý
örgütü olan Kaos GL tarafýndan yayýmla-
nan bir rapora göre, birçok ülkede eþ cin-
sellik yasa dýþý ve suç olarak kabul edili-
yor. Birleþik Arap Emirlikleri, Yemen, Su-
udi Arabistan, Suriye, Sudan, Pakistan,
Özbekistan, Nijerya, Mýsýr, Malezya, Lüb-
nan, Libya, Kuveyt, Katar, Filistin, Fas gi-
bi Ýslam Konferansý Örgütüne üye 23 ül-
kede idam, hapis, kýrbaçla cezalandýrýlýyor.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek,
Türkiye, Kazakistan ve Kýrgýzistan da ise
eþ cinsellik yasalarda suç sayýlmýyor. 

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

2008-2016 yýllarý arasýnda iþlenen nefret cinayetleriyle ilgili bir rapora göre
Türkiye, Avrupa’da birinci, dünyada dokuzuncu sýrada. Cinsel 
kimlikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle ötekileþtirilen LGBTÝ+
bireyler hemen her alanda ayrýmcýlýða maruz kalýyor. 
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Müslime KARABATAK

E
ylül ayýnýn ilk saatlerinde, ev
kadýnlarý eylem yapýyorlardý:
‘Yað 30 sous (Fransýz sikke-
si) olmazsa, devrim olur!’ 
Tarih 1911, yer Fransa kuze-

yinde Somain komünü. Bu eylemler baþ-
ka komünlerde baþlamýþtý, buradan da
baþka yerellere sýçrayacaktý. 

Kadýnlar, hayat pahalýlýðýna tepkiliydi.
Her gün eve eli boþ dönmek, çocuklarýný
doyuramamak canlarýna tak ettirmiþti.
Et çok pahalýydý, süt, yumurta, ekmek de
öyle. Ortak noktalarý, mutfaklarýndaki
çaresizlik olmuþtu. Pazarlardaki fahiþ fi-
yatlar, açlýk ve yoksulluk sonunda bir ‘ev
kadýnlarýnýn grevi’ olarak patlak verdi.
Fiyatlarýn düþürülmesini ve sabitleþme-
sini istiyorlardý.

HAYAT NEDEN 
PAHALILAÞTI?

1910 yazý inanýlmaz derecede yaðýþlýy-
dý, hasat zamaný çýkan ürünler Fran-
sa’nýn tüketim ihtiyacýnýn yüzde 25 daha
altýndaydý. Fiyatlar bir anda fýrladý. 1911
ise geçen seneye kýyasla daha iyi baþladý
ama yaz aylarý yine yüzlerin asýlmasýna
neden oldu. Tek damla yaðmur yoktu.
Bu kez kuraklýk yüzünden dereler kuru-
maya baþladý, içme suyu rezervlerinde
yeterli su kalmadý. Fabrikalar geçici ola-
rak kapanmaya, iþçiler iþsiz kalmaya baþ-
ladý. Tarlalardaki sebze ve meyveler zarar
gördü. Hayvanlarýn otladýklarý yerler de
etkilendi kuraklýktan. Çiftçiler mecburen
kýþlýk yemleri verdi hayvanlara, böylece
masraflar da artýyordu. 

Bir yýl seller yaðmurlar, diðer yýl ku-
raklýk derken bir de hayvanlarda þap has-

talýðý belirdi. Hastalýklý yerler karantina-
ya alýnsa da dönemin Tarým Bakaný yü-
zünden hastalýk tüm Fransa’ya yayýlmýþ-
tý. Saðlýklý hayvanlarýn Paris’teki ülkenin
en büyük hayvan pazarýna getirilmesine
izin vermiþti. Hastalýk buraya, buradan
da ülke geneline sýçradý kaçýnýlmaz ola-
rak. Ardýndan Paris’teki o pazardan dýþa-
rýya hayvan satýmý da yasaklandý. Hatta
bulaþmýþ olma ihtimaliyle, yem bitkileri-
ne de satýþ yasaðý geldi. Haliyle yereller-
deki hayvanlar da, onlarýn otlarý ve yem-
leri de azaldý. Ýyi beslenemeyen inekler
süt bile üretmekte zorlanýyordu. Baþta et
olmak üzere, süt, peynir, yað, þeker vb.
ana gýda malzemeleri pahalýlaþtý. Yani bu
olaylarýn faturasý yine halka çýktý...
EVLERÝN 
KADIN ÞÖVALYELERÝ!

1911 Aðustos’unda baþlayan ev 

1911 Aðustos’unda
baþlayan 

ev kadýnlarýnýn
huzursuzluðu

eylemlere dönüþtü.
Tepesi atan kadýnlar

her þeyi 
kýrýp döküyor, 

fiyatlarý düþürmeyen
satýcýlarý

pataklýyordu. 

ya da cinsel iliþki içeren cinsel istismar”
gibi farklý biçimlerde görülebiliyor. Kýz
çocuklarý erkek çocuklara göre her türlü
cinsel istismar türüne çok daha fazla ma-
ruz kalýrken, erkek çocuklar da her türlü is-
tismara maruz kalýyor. Kýz çocuklarýnýn ha-
mile kalmasý, evden kaçmasý, bebeði terk
etmesi ile baþlayan adli süreçler kýz çocuk-
larýnýn yaþadýðý istismarý biraz daha görü-
nür kýlarken erkek çocuklar açýsýndan istis-
mar çok daha zor ortaya çýkýyor. 

Ayný evde yaþayan kýz ve erkek çocuklar
ayný zamanda ya da farklý zamanlarda istis-
mar edilebiliyor. Saldýrgan, çocuklar büyü-
dükçe büyük olandan küçük olana yönele-
rek cinsel istismarýn uzun yýllar gizli kal-
masýný saðlayabiliyor. Saldýrganlar maðdu-
run direncini ortadan kaldýrmak için ödül-
lendirme ya da tehdit yollarýný kullanýyor. 
SALDIRGANLAR KÝM?

Ensest saldýrganlarý her yaþta ve farklý
sosyoekonomik özeliklere sahip kiþiler ola-
rak karþýmýza çýkabiliyor. Saldýrganlarýn
gündelik hayatlarýný etkileyen psikolojik
problemleri yok, doðru ile yanlýþý ayýrt ede-
bilecek durumdalar ve normal yaþamlarýna
devam eden insanlar. Yani bir tacizci proto-
tipi yok.

Enseste tüm sosyoekonomik gruplardan
ailelerde rastlanabiliyor. Ancak ekonomik
güç, ensestin gizli tutulmasýnda etkili ola-
biliyor. Ensestin duyulmasý ile yaþanacak
kayýplar yüksek gelir düzeyindeki bazý aile-
ler açýsýndan daha zor göze alýndýðýndan,
anne ve çocuklar için saðlanacak saðlýk hiz-
meti, hukuksal ve psikolojik destekler res-
mi kayýt tutulan kamu kurumlarýndan sað-
lanmýyor. Bazen de “þiddet geçimsizlik”
gerekçesiyle boþanma gibi yöntemlerle, olay
yargýya taþýnmadan “aile içinde çözme” yo-
luna gidilebiliyor. Böylelikle yüksek soysoe-
konomik gruplarda karþýlaþýlan ensest daha
gizli kalýyor. 

 

MAÐDURLARIN ANNESÝ OLARAK KADINLAR
Pek çok çalýþmada ve uzman görüþünde,

istismarýn ortaya çýkarýlmasý ve rehabilitas-
yon sürecinde annenin rolü üzerinde duru-
luyor. Ancak annenin rolü deðerlendirilir-
ken, maðdur çocuðun annesi olmasýnýn ya-
nýnda saldýrganýn eþi ya da annesi olmasý gi-
bi bir gerçeðin kadýn üzerinde yarattýðý rol
çatýþmasý, saldýrganýn anne üzerindeki fizik-
sel ve duygusal baský, annenin aileyi ya da
toplumu karþýsýna almak konusunda yeterli
güç ve donanýma sahip olmamasý gibi ger-
çeklerin göz önünde tutulmasý gerekir.

Kitapta yer alan bir uzman görüþü,
ensestin ifþasýnda annelerin aktif rol alama-

masýnýn nedenlerinden birini þöyle ortaya
koyuyor: “Babayý hapse gönderdiðinizde, o
annenin de geçinmesini saðlayacak bir sis-
tem kurmalýsýnýz ki; anne rahatlýkla þikayet
edebilsin, delil sunabilsin, göz yummasýn.”

Annenin zayýf, korkumasýz, kolay inci-
nir olmasý yalnýzca sosyoekonomik yapý ile
baðlantýlý olmayabilir. Kadýn þiddete maruz
kaldýðý için de belli zayýflýklar gösterebilir. 

Fail ile duygusal açýdan güçlü baðlarý olan
anne, maðdurun söylediklerini dikkate almayabi-
liyor ve harekete geçmesi zorlaþýyor. Ya da ter-
sinden çocuklarýyla iletiþimi ve duygusal baðý za-
yýf ya da olumsuz olan kimi anneler, saldýrganý

koruyup maðduru suçlama tutumu alabiliyor. 
Çocukluðunda yaþadýðý benzer bir

travma da annenin ensest olayý ile karþýlaþ-
týðýnda davranýþýný etkileyebiliyor. 

Kitapta, ensesti ifþa etmeleri yönünde
desteklenmesi gereken annelerle uzmanla-
rýn iyi bir iþ birliði kurmasý için öneriler geti-
riliyor. Yükseköðretim programlarý ve müf-
redatlarýn yeniden düzenlenmesi; konuyla il-
gili mesleklerden tüm uzmanlara toplumsal
cinsiyet farkýndalýðý, kadýn ve çocuk haklarý,
cinsel saðlýk, cinsel istismar ve ensest hak-
kýnda eðitim verilmesi uzmanýn anneye
ulaþmasýný da kolaylaþtýrýyor.

ENSESTLE MÜCADELE
EENNSSEESSTT olgularýnýn tanýsý, tedavisi, ihbarý ile

yasal sürecin baþlatýlmasý çok önemli. Yasal süreç
baþlatýlýrken saldýrý tekrar tekrar anlatýlarak çocu-
ða yeni bir travma yaþatýlmamalý, çocuðun güven-
de olduðu duygusu hissettirilmeli. 

Fiziksel ya da cinsel istismar açýsýndan risk al-
týnda olduðu düþünülen ancak maddi bir bulgu ol-
mayan; okul baþarýsý düþen, arkadaþlýk iliþkileri
zayýflayan, içine kapanan çocuklar dikkatle izlen-
melidir.

Aileler çocuðu suçlayýcý bir dilden kaçýnmalý,
hýzla kurum ya da hastanelerle iletiþime geçilerek
hekim desteði alýnmalýdýr.

Hekimin, yargýnýn, psikoloðun, sosyal hizmet
uzmanýnýn ve bu alanda görevli diðer kurum çalý-
þanlarýnýn çocuðun üstün yararýný gözeten bir
yaklaþým sergilemesi hem saldýrýnýn ortaya çýk-

masýnda hem de bir daha yaþanmamasýnda
önemli rol oynamaktadýr.

Rehber öðretmenlerin eðitimi; hukuk çalý-
þanlarýnýn farkýndalýðýnýn artýrýlmasý, ruhsal
deðerlendirmelerin alýnda uzman kiþiler tara-
fýndan yapýlmasý; saðlýk kuruluþlarýnda çocuk
saðlýðý uzmaný, çocuk ruh saðlýðý uzmaný, adli
týp uzmaný ve sosyal hizmet uzmanýnýn birlikte
çalýþtýðý çokdisiplinli merkezlerin oluþturulma-
sý gerekir. Ancak böyle koruma þemsiyesi al-
týnda çocuk kendisine izleyen uzmana gereksi-
nim duyduðunda ulaþabilir, danýþmanlýk hiz-
meti alabilir, gerektiðinde okulda ona destek
olacak kiþilerle iþ birliði kurularak çocuða bü-
tüncül bir destek saðlanabilir. 

Ýstismarýn önlenmesi konusunda bilimsel ça-
lýþmalar yürütülmesi ve eðitim verme gibi amaç-
larla üniversiteler bünyesinde uygulama ve araþ-
týrma merkezleri kurulmalýdýr. 

HABERÝ NASIL
VERÝLMELÝ?

KKAADDIINN hareketinin verdiði mücadele-
nin etkisiyle medyada kadýna ve çocuk-
lara dönük þiddet haberlerinin ele alýn-
ma þekli nispeten deðiþse de, ensest ha-
len medyada eksik ya da yanlýþ temsil
edilen ya da hiç edilmeyen konulardan
biri. Medya, ensest olaylarýný kalýp yargý-
larý ve idieolojileri yeniden üreten ve
güçlüden yana konum alan bir anlayýþla
sunuyor. Birçok gazetede ensest sözcü-
ðünü kullanmaktan imtina ediliyor, en-
sest saldýrýlarý tecavüz olarak yer alýyor. 

Genellikle bir toplumsal soruna iþaret
etmeyen, etse bile bir farkýndalýk ve bilgi
saðlamayan 3. sayfa haberciliðinde kadýna
ve çocuklara yönelik sistematik þiddet olay-
larý, sýra dýþý olaylar gibi sunuluyor. Porno-
grafik bir dilin ve magazinleþtirmenin ön
plana çýktýðý bu haberlerden geriye vicdan-
sýz babalar, sapýk dayýlar, acayip aileler, ið-
renç hikayeler kalýyor. Ailenin karanlýk yö-
nelerini, vakalarýn sýklýk ve benzerliklerini
dile getirmeyen bu haberlerle, þiddet uygu-
layanlar canavarlaþtýrýlýp, onlarý sistemin
normal iþleyiþini bozan istisnalar/ sapkýnlar
olarak göstererek erkek þiddetinin neden-
leri görünmez kýlýnýyor. 

Ensest olaylarý haber yapýlýrken, maðdur
açýsýndan yol gösterici ve olayý açýða çýkar-
ma yönünde cesaretlendirici olmasý, þüphe-
li durumlarýn kesinleþmiþ davalar gibi yansý-
týlmamasý, mahremiyete özen gösterilmesi,
maðdurun travmasýný artýracak haberlerden
kaçýnýlmasý, belirli bir sosyoekonomik grubu
damgalayacak þekilde yapýlmamasý, istis-
mar davranýþý için özendiricilik teþkil etme-
mesi gerekiyor. 

Haber metni için gerekli olmayan ayrýn-
týlar verilmemeli, dramatik bir dilden vazge-
çilerek cesaretlendirip güçlendirecek yapýcý
bir dil kullanýlmalý. Ýnsanlarý üzen, aðlatan,
tiksinti uyandýran, ensest saldýrýlarýný sis-
tematik deðil münferit olarak ele alan ha-
berler sorunun odaðýný deðiþtirir. 

ENSEST

Hazýrlayanlar: Alanur Çavlin, Filiz Kardam
ve Hanife Aliefendioðlu

Kapak Resmi: Magdalena Abakanowicz
Metis Yayýnlarý, 288 sayfa, 2018

EV KADINLARININ
‘HAYAT PAHALI’ 
AYAKLANMALARI



18 7

Elif Ekin SALTIK

A
ilenin kutsallýðý, koruyuculu-
ðu, her þeyden önemli olduðu
toplumumuzda yaygýn kabul
gören yargýlardýr. Bu neden-
ledir ki ailede yaþanan sorun-

lar aile içinde kalmalýdýr! Ýþte karanlýk
tam da burada baþlar. Çözülmelidir deðil
kalmalýdýr! Yani gizli kalmalýdýr... 

Ýþte Ailenin Karanlýk Yüzü: Ensest ki-
tabý, “derin aile”yi sorguluyor ve onun en
karanlýk yüzlerinden biriyle yüzleþmeye
çaðýrýyor. Aileyi “kutsal, tertemiz,
mahrem ve dokunulmaz bir
alan olarak deðil, tam tersi ya-
kýndan bakýlmasý ve içinin
açýlmasý gereken bir kurum
olarak” ele alýyor. 

Alanur Çavlin, Filiz Kar-
dam ve Hanife Aliefendioð-
lu’nun hazýrladýðý kitap enses-
tin maðduru olan çocuklarý
merkezine alarak okuyucuya,
uzmanlara, kurumlara yol gös-
terecek önemli bilgiler, öneri-
ler sunuyor: 
ENSEST NEDÝR?

Ensestin genellikle “cinsel
istismar ve þiddet içeren bir
iliþki” olarak tanýmlandýðý belir-
tilen kitapta, “Aralarýndaki cin-

sel iliþki kültürel ve dinsel olarak yasak-
lanmýþ akrabalarýn, birbiri ile þiddet içer-
meyen, karþýlýklý rýzaya dayalý cinsel iliþki
kurmasý da ensesttir” vurgusu yapýlýyor.
Modern hukukta çocuðun bakýmýndan
birinci derece sorumlu olan kiþilerden
gelen çocuða yönelik cinsel saldýrý ensest
olarak deðerlendiriliyor. Yani ensest sade-
ce cinsel iliþkiyle sýnýrlý tutulmuyor; ye-
tiþkine cinsel haz veren her türlü davra-
nýþ ve zorlama ensest olarak tanýmlanýyor. 
NEDEN AÇIÐA ÇIKMIYOR?

Çok boyutlu bir aile içi þid-

det türü olan ensestin açýða çýkmasýndaki
güçlüðün en önemli nedeni, saldýrganýn
çoðunlukla maðdur bakýmýndan sorumlu
ve otorite olmasý. Failin çocuðun güven-
diði bir yakýný olmasý, olayýn genellikle
kendini güvende hissetmesi beklenen
evinde -hatta kendi yataðýnda- gerçekleþ-
mesi maðdurun istismarý ifade etmesini
zorlaþtýrýyor. 

Türkiye’de çocuðun aileye ait bir ‘aday
vatandaþ’ olarak görülmesi, ailenin hem
toplum hem de aile nezdinde çocuðun
sahibi

olarak algýlanmasý, bu nedenle de devle-
tin aileyi denetleyici ve çocuklarý sahiple-
nici rolünün zayýf kalmasý ensestin ortaya
çýkarýlmasý, engellenmesi ve çocuðun
desteklenmesini daha da zorlaþtýrýyor. 

Kamusal olan-özel olan ayrýmýnda aile
ve ev özel alan içinde ele alýnýrken, kadýn-
lar ve çocuklar da özelin çemberine hap-
sediliyor. Kamusal eriþimi olan erkeðin
tasarrufuna terk edilen kadýn ve çocuðun
aile içinde yaþadýðý problemler, böylelikle
mahrem sayýlan aile içinde saklý kalýyor. 

Ailenin zarar göreceði endiþesi de,
cinsel saldýrý ve ensestin saklý kalma-
sýnýn nedenlerinden biri. Bu bakým-
dan kadýn intiharý ve “namus cinaye-
ti” olarak bilinen birçok ölüm olayý-
nýn altýnda ensest iliþkiler olduðu
düþünülüyor. 

Çocuðun istismarý normalleþtir-
mesi, yaþanan iliþkilerin normalinin
böyle olduðunu sanmasý; kendini
olayýn suçlusu olarak görmesi; taciz
edenin uyguladýðý baský ve tehdit
çocuðun istismarý anlatmama ne-
denleri arasýnda sayýlabilir. Çocuk-
larýn yetiþtiriliþ biçimi ve eðitim sis-
teminin de bu konudaki etkisi vur-
gulanýyor. 

Ensestin yasada adý geçen ve
açýkça tanýmlanan bir suç olmama-
sý da bu konunun kanunlar açýsýn-
dan da satýr aralarýna gizlendiðini
gösteriyor. 
FAÝLLERÝN YÜZDE 57’SÝ
ÖZ BABALAR 

Türkiye’de yapýlmýþ klinik ça-
lýþmalarýn bulgularýna göre, en-
sest faillerinin yüzde 57’sini öz
babalar, yüzde 4’ünü öz aðabeyler,
yüzde 13’ünü yakýn akrabalar,
yüzde 26’sýný ise ikinci derece ak-
rabalar oluþturmakta. “Maðdurlar
ise bu durumu doðrudan taným-
layacak yaþta olmayan ve yardým
isteme becerileri olmayan kýz ve
erkek çocuklar.”

Dünyada da Türkiye’de de
ensestin yaygýnlýðý tam olarak
saptanamazken, 2014 yýlýnda ya-
pýlan Türkiye’deki Aile Ýçi Þid-
det Araþtýrmasýna göre 15 yaþýn-
dan önce cinsel istismara uðra-
yanlarýn oraný yüzde 9. Yani her
10 kadýndan 1’i çocukluðunda
istismara uðramýþ. Ama bu ora-
nýn, ensestin ve istismarýn saklý
kalmasý nedeniyle gerçeði yan-
sýtmadýðý düþünülüyor.  
ÖDÜLLENDÝRME 
YA DA TEHDÝTLE 

Cinsel istismar “temas
içermeyen, temas içeren 

tarih

kadýnlarýnýn huzursuzluðu eylemle-
re dönüþtü. Tepesi atan kadýnlar her
þeyi kýrýp döküyor, fiyatlarý düþürme-
yen satýcýlarý pataklýyorlardý. Bazý ko-
münlerdeki sosyalist yöneticiler kadýn-
larýn eylemlerini sürdürmelerine des-
tek veriyordu. Fakat tüccarlar, devlet
yetkilileri ve polisler kadýnlara karþý bir
oldu. Tutuklamalar olaylarý dindirme-
diði gibi daha da yayýlmasýna sebep ol-
du. Farklý komünlerdeki yüzlerce kadýn
hayat pahalýlýðýna ses çýkarýyordu artýk.
Örneðin, beþ yüze yakýn Hautmontlu
kadýnýn, komþu Ferriere komünündeki
ev kadýnlarýna katýldýklarýný, Madam
Lacroix adlý bir kadýnýn liderliðinde bir
komite kurduklarýný yazýyor kaynaklar.

Le Figaro gazetesinde yayýnlanan
Gignoux imzalý bir yazýda “...bu grev-
den de ötesiydi, sanki bir haçlý seferiy-
di. Evlerin kadýn þövalyeleri gerçekliðin
aþýrý yakýcýlýðýný idame ettirmeye zorla-
nýyorlar” diyordu. Bu gerçeklik, haya-
týn aþýrý pahalý oluþuydu. 

Her bir yerelin kendine has eylem
biçimi vardý. Bazýlarý süt boykotu yapýp
yað ve yumurta fiyatlarý düþürmeyi ba-
þardý. Bazý yerlerde kavgayla indirili-
yordu fiyatlar. Kadýnlar toplu þekilde
pazarlara gidiyor, bazý komünlerde kýr-
mýzý fular ya da atký takýyorlar ve yürü-
yüþlerinde iþçi sýnýfý marþý Enternas-
yonal’den kendilerine uyarladýklarý bir
marþý söylüyorlardý:

Ayaða kalk aile annesi! 
Ayaða kalk ve birlik olalým.
Karþý koymak için yürüyelim
Çiftçilerin ülkeye koyduklarý sefalete.
Eðer bir gün zafere ulaþýrsak
Kocalarýmýza gösterelim
Tüm kadýnlarýn savunduðunu
Zavallý yavrucaklarýnýn yaþamýný.
Ýleri yoldaþlar
Arkadaþlar herkes ayaða!
Ne korku ne üzüntü
Yaðý 15 sikkeye istiyoruz!
Yarýn büyük þehirlerin marketlerinde,
Tüm kadýnlar bir araya geliyoruz
Hiddetle protesto etmek için
Bu mevsimde bu yaðýn fiyatýný
Zaten yeterince ýstýrap çekiyoruz
Yað ve sütün fiyatý artýrýlmasa da
Bu yüzden yarýn Fransa’nýn tüm

kadýnlarý 
Ýndirimli sattýracaðýz onlarý.
Bugün, hayat çok pahalý,
Daha da artmakta tüm ürünlerin fiyatý.
Yeterince sefaletin içindeyiz 
Bilin ki bu böyle gitmez
Hadi, beyler, indirin fiyatlarý
Halk için, insanlýk için!
Ve en iyisini yapacaksýnýz
Memnun etmek için iþçileri. 

BÝNLERCE ÝÞÇÝ 
GREVE GÝTTÝ

Kendiliðinden baþlayan ev kadýnlarý
grevi, sendikalarý ve politikacýlarý baþta
þaþýrtmýþtý; fakat eylemler sýrasýnda tu-
tuklanan 3 kadýn için, iþçi konfederas-

yonu CGT 1 Eylül’de Kuzey’de iki
günlük genel grev ilan etti. 12 bin me-
talurji iþçisi 48 saatlik greve çýktý.
Özellikle kadýnlarýn tutuklandýðý Haut-
mont’ta tüm fabrikalarý durdurdu iþçi-
ler. Cezalar indirilse de olaylar durma-
dý. 6 bine yakýn kiþi Maubeuge’e doðru
yürüyüþe geçti ve onlarý durdurmak is-
teyen jandarmayla karþý karþýya geldi.
Artan þiddete raðmen ertesi güne ka-
dar süren eylemler dinmeyince kolluk
güçleri transferi yapýldý, yetkililer dý-
þýnda komüne giriþi engellemek için
asma köprüler kaldýrýldý. Diðer ko-
münlerde de durum hemen hemen ay-
nýydý. Ýþçiler greve çýkmýþ, kadýnlara
katýlýp yürüyüþler düzenliyor, askerler-
se engellemeye çalýþýyordu. 

O sýrada Fransa’da olan Alexandra
Kollontai bu olaylarý Birçok Hayat Ya-
þadým kitabýnda þöyle anlatýyor: “He-
men Paris’e dönüp, bu hareketin içine
daldým. Ayný gün içinde birçok toplantý
yapmak zorunda kalýyor, alanlarda, pa-
zarlarda, büyük salonlarda ve karanlýk
dar meyhanelerde konus¸uyordum.
Bas¸kaldýran mutfak köleleri, nes¸eli
bir hava içindelerdi. Aralarýnda güç ve
enerji dolu olagˆanüstü kadýnlar vardý.
Bazýlarý, o güne dek hiç farkýnda olma-
dýklarý bir konus¸ma yetenegˆine sa-
hiplerdi. Bu hareketi destekleyen is¸çi-
ler, gýda maddelerinde sabit fiyatlara
geçilmesi talebiyle, bazý yerlerde greve
gittiler.”

Tutuklamalar ve baskýlara karþý halk
yýlmadý. Ev kadýnlarýnýn baþlattýðý grev

iþçilerin de katýlmasýyla büyüdü. Ko-
münlerde beþ güne yakýn iþ býrakma
eylemleri ve aralýksýz sokak eylemleri
yapýldý. Sanayi komünü Charieville/
Mezieres’de CGT tarafýndan yapýlmak
istenen pahalýlýk karþýtý yürüyüþe yet-
kililerin izin vermemesi üzerine birkaç
gün boyunca süren eylemler yapýldý. 12
Eylül’de askeri birlikleri çeken hükü-
met yetkilileri et ve süt ürünlerinin fi-
yatýnýn düþeceðini açýkladý, fakat iki
CGT delegesini tutuklamýþlardý. Ta-
lepleri yerine gelse de halk sendikacý-
lar için eylemleri iki gün daha uzattý. 
‘EKONOMÝK OLMAKTAN
ÇOK DEVRÝMCÝ’

Ev kadýnlarýnýn oraya buraya saldýr-
masýný elbette devlet çok arzulamýyor-
du, fakat iþin içine sosyalist ve sendi-
kacýlarýn girmesi ve pazar eylemlerini
iþçi grevlerine çevirmeleri, iþte bu yö-
netim için en korkulacak þeydi. Döne-
min Ýçiþleri Bakaný Joseph Caillaux, 2
Eylül’de eylemlere yönelik ciddi ince-
lemeler yapýlmasý ve özellikle ‘devrimci
derneklerle’ ilgisi olanlara karþý gerekli
yasalarýn uygulanmasýna dair yazý gön-
derdi þubelere. CGT’ye dair gazeteler-
de de ‘hareket ekonomik olmaktan çok
devrimci bir karaktere bürünüyor’ diye
yazýyordu. 15 Eylül’de Caillaux’nun
yazdýðý diðer bir yazýda, “hayvanlarýn
sömürgelerden getirilmesinin kolaylaþ-
týrýlmasý ve ulaþým masraflarýnýn azal-
týlmasý ama ayný zamanda da devrimci
ajitatörlerle ilgilenilmesi gerektiði”

vurgulanýyordu. Dedikleri yapýldý.
Gümrük vergileri düþürüldü. Sendika
liderleri ‘hainlik’ yasalarý gereðince 6
aydan 3 yýla kadar yargýlandýlar. Ço-
ðunluðu iþçi olan 175 kadar kiþi tutuk-
landý, kadýnlar genellikle daha az ceza-
lar aldý. Eylemlere katýlan Belçikalý
göçmenler sýnýr dýþý edildi.

Devletin korkusu bu eylemlerin
daha da politikleþip yaðdan, sütten öte-
ye giderek düzeni hedef almasýydý.
Korkmakta da haklýlardý; tarihlerinde
ekmek yokluðu yüzünden ayaklanan
halkýn krallýðý yýkýp cumhuriyeti kur-
muþluðu vardý. 

Ev kadýnlarýnýn ‘yeter artýk’ dediði
anda kendiliðinden geliþen eylemlerdi
bunlar ve çok örgütsüzdü, her yerel
kendine göre patlama yaþýyordu. Zaten
sendika da o yýllarda kendi içinde ayrý-
lýklar yaþýyordu ve devlet baskýsý altýn-
daydý. Hayatýn pahalýlýðý gibi çok can
yakýcý bir olay, politikadan çok uzak
duran ev kadýnlarýný bile sokaða çýkar-
mýþtý, fakat ne CGT ne de sosyalistler
örgütlü bir harekete dönüþtürebildi bu
eylemleri.

Yararlanýlan kaynaklar: 
*https://digitalcommons.butler.edu/cgi

/viewcontent.cgi?referer=https://www.goo
gle.com/&httpsredir=1&article=1502&co

ntext=facsch_papers The ‘Vie chère’
Riots of 1911: Traditional Protests in

Modern Garb - Paul R, Hanson
* Birçok Hayat Yaþadým - Ýnter

Yayýnlarý - Aleksandra Kollontai sf. 121

Tutuklamalar ve baskýlara karþý halk yýlmadý. Ev kadýnlarýnýn
baþlattýðý grev iþçilerin de katýlmasýyla büyüdü. Komünlerde günler
süren iþ býrakma eylemleri ve aralýksýz sokak eylemleri yapýldý.

 

1911’de Fransa’da ev kadýnlarýn hayat pahalýlýðýna karþý eylemlerinden günümüze ulaþabilmiþ çok az belge ve fotoðraf bulunuyor. 
Bu gazete kupürleri de onlardan birkaçý

Ailenin Karanlýk Yüzü: 

Kamusal olan-özel
olan ayrýmýnda

aile ve ev özel alan
içinde ele

alýnýrken, kadýnlar
ve çocuklar da

özelin çemberine
hapsediliyor.

Kamusal eriþimi
olan erkeðin tasar-
rufuna terk edilen
kadýn ve çocuðun

aile içinde yaþadýðý
problemler, böyle-

likle mahrem sayýlan
aile içinde saklý

kalýyor.
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YERLÝ VE MÝLLÝ ÞÝDDET!
Gülþah KAYA

D
evlet büyüklerimizin ‘Türk Aile Ya-
pýsý’ dedikleri bir þey var; henüz la-
boratuvarlarda inceleniyor ve hâlâ
tam olarak neyden, nasýl etkilendiði
konusunda bir sonuca ulaþýlmýþ du-

rumda deðil. Belki NASA sonuçlarýný biliyordur,
fakat biz henüz ulaþamadýk. Denek olarak kulla-
nýlan ailelerin de hangileri olduðu belli olmadýðý
için, bu yapýlarýn somut olarak kimlerden oluþtu-
ðu da bilinmemekte. 

Þu an için, bazý þeylerden rahatsýz olup bazýla-
rýndan hiç etkilenmediðini öðrenebiliyoruz. Ney-
den rahatsýz olduðunun, bazý þeylerden niye hiç
etkilenmediðinin sistematiði de henüz çýkarýla-
bilmiþ deðil. Zira kendi içinde bir tutarlýlýða sa-
hip deðil. Mesela bu yapý; dekolteden, bir çiftin
el ele tutuþmasýndan, bir yarýþma programýnda
erkeklerin eþleri dýþýnda bir kadýnla dans etme-
sinden, bazý þarkýlardan falan feci halde olumsuz
etkileniyor. Fakat buna karþýn ensestten, çocuk
istismarýndan, tecavüzden ya da cinayetten pek
de rahatsýz olmadýðýný biliyoruz. Hele hele þid-
detten hiiiiççç rahatsýz olmadýðýný, hatta ve hatta
þiddetin engellenmesinden ise hezeyan yaþadýðý-
ný son zamanlarda iyice bir belledik.
ÝKÝ TOKAT DA ATAMAYACAKSAK!

Ýsmi lazým deðil medya, baðrýndan kýllarýný fýþ-
kýrtýrcasýna “Þiddeti engellemek yuva yýkmaktýr”
dedi. Çünkü bahsi geçen ‘Türk Aile Yapýsý’, kadý-
nýn erkek tarafýndan -gerekirse dayakla- terbiye
edilmesini esas alýr. Dolayýsýyla “Ýki tokat da ata-
mayacaksak bu devlet niye var!” diyebilme hakký-
na sahiptir erkek. Hiç hafife almayýn bunlarý; bu-
nu kahvede piþpirik atarken deðil sokakta eylem
yapýp, hatta bu cümleyi dövize yazmayý akýl ede-
bilecek kapasiteleri var. Yapýnýn erkeklerinin tale-
bi bu!  

Evet, bu güruh þimdilerde kadýna yönelik þid-
deti önlemek için mücadeleyle kazanýlan yasalarý
“yerli ve milli” olmadýðý gerekçesiyle, ‘Türk Aile
Yapýsý’na uymadýðý gerekçesiyle ortadan kaldýrýl-
masýnýn peþinde...
AVRUPA’DA BÝLE 
BU KADAR HAK YOK!

Kadýnlarýn tarihinde þiddetin köklü geçmiþine
karþýn kadýna yönelik þiddetin tanýmlanmasý ve
buna karþý önlem alýnmasý memleket tarihimiz
açýsýndan çok yeni. Önce 4320 sayýlý Yasa ve aka-
binde hâlâ yürürlükte olan 6284 sayýlý Yasa, ka-
dýnlarýn gördükleri her türlü þiddete karþý hukuk
korumasý saðlamayý iddia ediniyor. 6284 sayýlý Ya-
sa, gerek normlarýnda gerekse uygulamasýndaki
eksikliklere karþýn, kadýnlarýn köklü mücadele
geçmiþlerinin eseri. Büyük bir kazaným olmasý,
yalnýzca madden kazanýlmýþ olmasýndan deðil,
bugün bir nebze de olsa kadýnlarý hayatta tutma-
da, þiddetten korumada bir etkiye sahip olmasýn-
dandýr. Bu kazanýmýn hem korunmasý hem de
geliþtirilmesi de yine kadýnlarýn yaþam mücadele-
sinin ýsrarýna muhtaç.

Yasa, þiddet gören kadýný delil aramaksýzýn
þiddet uygulayandan korumaya ve þiddeti önle-
meye yönelik kurallarý tanýmlýyor. Bu yasanýn kar-

þýsýnda duran güruh ise, “delilsiz iddialarýn” kur-
baný olduklarýný iddia ediyorlar. Kadýnlara Avru-
pa’da bile bu kadar hak verilmediði iddiasýnda
olan bu kiþilerin “müthiþ” tespitleri þöyle: Avru-
pa’da Türk Aile Yapýsý olmadýðýndan, þiddeti ön-
leyen yasalar da “yerli ve milli” deðil! Yerli ve
milli þiddete, yerli ve milli yasa istiyorlar! Ne de-
diklerinin farkýnda olmasalar gerek ki Avrupa’nýn
bizi kýskandýðý gerçeðini de göz ardý ediyorlar!
Aman! 

Dahasý kadýnlarýn bu yasanýn korumalarýný; er-
kekleri ezmek, korkutmak, isteklerini yaptýrmak
için kullandýklarýný söylüyorlar. Hatta kadýnlar is-
teklerini yerine getirmeyen kocalarýna dersini
vermek için, çocuklarý da babaya karþý koz olarak
kullanmak için, velayeti ve nafakayý almak için...

Yahu her þeyden önce kadim ‘Türk Aile Yapýsý’
bunlara müsaade eder mi?
ADETA BÝLÝM KURGU SENARYOSU 

Þiddet ailenin tamamlayýcý parçasý olarak ha-
yatlarýmýzda yer ediniyor. Hal böyleyken þiddetin
boyutu vahþete dönüþmediði -yahut dönüþme
tehlikesi barýndýrmadýðý- sürece çoðu kez adýn-
dan söz edilmeye deðer dahi görülmüyor. Dolayý-
sýyla bugün bu devlet politikasý karþýsýnda kadýn-
larýn “kocalarý isteklerini yapsýn diye” 6284 sayýlý
Yasa’dan faydalandýðýndan söz etmek, bilim kur-
gu filminin senaryosu olur ancak. Kadýnlarý “yeri
geldiðinde” öldürmeyi, hatta kadýnlarý cezalan-
dýrmak için çocuklarýný öldürmeyi bir hak olarak
edinmek isteyen erkeklerin, bu “hak”larýný ka-
dýnlarýn yaþam haklarýnýn üzerinde tutmayý arzu
ettikleri bir hayat tahayyülünden söz ediyoruz.
Üstelik yasal koruma altýndayken hayatýný kaybe-
den kadýnlarýn yaþamýný savunamamanýn utancý
gün gibi yargýnýn erkekliðindeyken!

Hafife almýyoruz bu yapay kýpýrdanmayý. Er-
kekliði erkekleri kukla ederek büyütüp tepki öl-
çen devlet, kendi bekasý için hayatýmýzdan vaz-
geçmemizin yollarýný arýyor. Dün “ihtiyaç” olan
bu yasanýn, þiddetin katlanarak artageldiði bu
günde neden ihtiyaç olmaktan çýktýðýný açýklasýn-
lar hele bir... 

Þiddete karþý devletin aktif bir politikasý oldu
ve sorun ortadan kalktý da biz mi kaçýrdýk? Hiç
sanmýyorum. Sadece boþanabilmek için tek bir
hakkýný alamayan kadýnlarýn, yaþadýðý onca þeye
raðmen “koruma almayayým da kudurmasýn, þu
iþ sorunsuzca bitsin” fikrine nasýl ulaþtýklarýný
“biz biliyoruz Eyyy iktidar!” Kalk yerine yat.

Kamile KARKUÞ / Elif YETÝGÝN
Kocaeli

Y
enikent, Kocaeli’nin en ka-
labalýk mahallelerinden. Ýþ-
çisi, memuru, esnafýyla
kozmopolit bir yer. Pazarte-
si günleri mahallenin pazarý

var. Derince’nin diðer mahallelerinden
de pazara gelen çok oluyor. Yenikent’te
geçen yýllarda bahçelerinde, evlerinde
konserve, tarhana, turþu yapan kadýn-
larla karþýlaþýrdýk bu aylarda ancak bu
yýl kýþ hazýrlýðý yapan kimseyle karþý-
laþmýyoruz. Biz de kýþ hazýrlýklarýný,
pazar fiyatlarýný ve ekonomideki gidi-
þatý pazarda kadýnlarla konuþtuk.

Þahsenem’in ailesi 4 kiþilik. Ýþten
yeni ayrýlmýþ ve yeniden iþ bulmakta
zorlandýðýný söylüyor. Ekonomideki gi-
diþatýn pazar fiyatlarýna hemen yansý-
dýðýný düþünüyor ve “Pazar çok pahalý”
diyor. Pahalýlýk yüzünden kýþlýk da ya-
pamamýþ, fiyatlarýn düþmesini bekledi-
ðini ancak o zaman konserve yapabile-
ceðini söylüyor. Ama fiyatlarýn düþece-
ðinden çok da umudu yok.

Dilek çalýþmýyor, bir çocuk annesi.
O da kýþlýk yapamamýþ, yapmayý da dü-
þünmüyor, fiyatlar onun için de çok
pahalý. “Bu yaz pazarda fiyatlar hiç
düþmedi. Kýþlýk yapsam çok pahalýya
gelecek. Kýþýn aldýðýmla arasýnda fark
yok zaten, þimdi yapsam ayný fiyata ge-
lir. Onun için yapmayý düþünmüyo-
rum” diyor. Pahalýlýðýn sebebini ise
ekonomideki genel gidiþatýn kötü olu-
þuna baðlýyor.

Neslihan’ýn ailesi 5 kiþilik. Pazar fi-
yatlarýndan memnun olduðunu söylü-
yor, ama o da kýþlýk yapamamýþ. Her
sene konserve ve turþu yapýyormuþ, bu
sene o da fiyatlar düþsün diye bekliyor.
Geçen seneye oranla dondurucuyu
daha az doldurabileceðini ve geçen se-
neye göre fiyatlarýn arttýðýný söylüyor;
“Mesela bamyanýn kilosu bu yýl 10 li-
radan hiç düþmedi.”

Baþka mahallede oturan Neslihan,
Yenikent pazarý daha uygun diye her
pazartesi onca yol geliyor. Meyvenin
mevsiminde olmasýna raðmen pahalý
olduðunu söyleyen Neslihan pahalýlýðý
yaðýþlara ve sele baðlýyor.

Sermin emekli, evde bir de emekli
eþi var. Geçen yýl menemenlik, salçalýk
domatesi 50 kuruþtan alýrken bu yýl 50
kuruþa bir þey almanýn mümkün ol-
madýðýný söylüyor: “Kavanozlarým hep
boþ duruyor. Ekonomimiz çok bozuk,
yerli üretim yapýlmýyor, sanayileþiyoruz
diyorlar ama bilmiyorum...”
KONUÞMAKTAN
KAÇINIYORLAR

Pazarda herkes fiyatlarý yüksek bu-
luyor ama pahalýlýðýn nedenleri konu-

sunda fikirler baþka baþka. Pahalýlýðýn
nedeninin ekonomi politikalarýyla ilgisi
olduðunu düþünen çok az. Bir kadýn
dolardaki artýþýn pazarcýlar tarafýndan
bahane edildiðini ve pazarcýlarýn fiyat-
larý keyiflerince artýrdýðýný düþünüyor.
Hükümetin bunda herhangi bir so-
rumluluðu olduðunu düþünmüyor.

Dikkatimizi çeken bir nokta daha
var; insanlarýn çarþý pazar fiyatlarý ko-
nusunda bile düþündüklerini rahatça
ifade edememesi. Bunu röportaj ver-
mekten kaçýnan insan sayýsýndan bile
rahatça anlýyoruz.

Fiyatlar pahalý ama sor bakalým neden!

Kadýnlar ekonominin 
düzeleceðinden umutlu deðil

Eren SANCI / Hilal KILIÇ
Tuzluçayýr / Ankara

B
ir yanda dolarýn
yükseliþi, bir yanda
kýþ hazýrlýklarý...
Mamak’ta bir semt
pazarýndayýz, kadýn-

lara fiyatlarý, ekonomideki du-
rumu konuþuyoruz. Kimle
konuþsak fiyatlarýn arttýðýný,
geçen seneye göre çok büyük
farklar olduðunu söylüyor.
Yaz boyu sürekli artan enflas-
yonun yüzünden þimdiden
kýþý düþündüklerini anlatý-
yorlar. Kadýnlar konserve,
salça gibi hazýrlýklarla kýþý
zar zor geçirebildiklerini an-
latýyor bir taraftan ama kýþa
hazýrlýk için alýnacaklar da el
yakýyor.

“Geçen yýl 50 liraya do-
lan pazar arabasý bu yýl 100
liraya dolmuyor, bir haftaya
aldýðýmýzý öbür hafta alamý-
yoruz” diyor kadýnlardan
biri. “Dolar iniyor çýkýyor,
pazara, pazarcýya yansýyor,

o da haliyle bizim mutfaðýmýza yan-
sýyor” diye söze giriyor bir çift. 

Sadece pazarýn deðil, her þeyin
pahalandýðýný dile getirenler, ekono-
minin kötü olduðunu, giderek daha
da kötüye gideceðini anlatýyorlar.
Umutsuzlar...

Üretim olmadýðýný, çiftçinin
emeklerinin karþýlýðýnýn aracýlarda
yok olduðunu ifade eden bir kadýna
“Peki ne yapýlmalý” diye soruyoruz.
Çiftçinin desteklenmesi gerektiðini
düþünüyor. Bu soruya aslýnda her-
kesten farklý farklý cevaplar alýyoruz:
“Devletimiz bir þey yapmalý ama hiç
umudum yok” diyen de oluyor, “Biz
bu iþten anlamayýz, politikacýlar iþ-
lerini yapsýnlar” diyen de.

Kamerayý gören bir kadýn “Aman
beni çýkarmayýn televizyonlara” de-
yince “Bir gün de biz çýkalým tele-
vizyonlara ne diyorsunuz bu ekono-
mik duruma” diye soruyoruz, üze-
rine de bin ah iþitiyoruz. Pazarda
rast geldiðimiz herkes gibi o da ha-
yat pahalýlýðýndan dert yanýyor ama
“Buna þükür daha kötüsü olmasýn”
diye eklemeden de bitirmiyor söz-
lerini.



Sultan SAYGILI
Eðitim Sen Ankara 1 No’lu Þube Baþkaný

E
ðitim sistemi, uzun dönemli öðretim programla-
rý ve insan yetiþtirme hedefi ile yapýlýr ve planla-
nýr. Bir ülkenin öðretim programý demek, yetiþ-
tireceði insanýn nitelikleri demektir. Bilimsel
yöntemlerle araþtýrmalar yapýlmalý, bu araþtýr-

malarýn sonuçlarýna göre programlar geliþtirilmelidir. 
Ama ülkemizde müfredat ve sýnav sistemindeki deðiþik-

likler, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
ve çoðunluðu dini amaçlý vakýf ve cemaatlerle eðitimde iþ
birliðini geliþtirmek için imzaladýðý protokoller, kitap ve ki-
taplarýn içeriði ile ilgili deðiþiklikler, eðitimde sorunlarý
çözmek þöyle dursun, tam tersine daha büyük karmaþa ya-
rattý. 

AKP iktidarýnda eðitim alanýndaki deðiþiklikler, gerekçe
gösterilmeden ve deneme yapýlmadan, bilimsel çalýþma ve
öneriler dýþlanarak, uzmanlarýn, öðretmenlerin, öðrencile-
rin görüþleri alýnmadan uygulamaya konuldu. Ýtiraz eden
ve görüþ bildirenler ise iktidarýn baský, saldýrý ve þiddetine
maruz kaldý. Ýktidar 4+4+4 sisteminde olduðu gibi yaptýðý
her deðiþiklikte itirazlara kulak týkadý; hatta itiraz eden
sendikalarýn çaðrýsý ile grev yapan, basýn açýklamalarýna ka-
týlan, bilim dýþý uygulamalarý kabul etmeyen öðretmenler,
öðrenciler soruþturma geçirdi, gözaltýna alýndý, tutuklandý.
En son 2017 programý da daha önceki uygulamalarda oldu-
ðu gibi tartýþýlmadan, oldubittiye getirilerek deðiþtirildi.
Liselere yerleþtirme deðiþikliði dönem ortasýnda açýklan-
masýna raðmen, sýnav sistemiyle ilgili açýklama ve kýlavuz
seçim öncesi bir tartýþmaya yer vermemek için seçim son-
rasýna býrakýldý. Liselere yerleþtirmede, “çember sistemin-
den” bahsedildi ama çemberin kapsamý son haftaya býra-
kýldý, “üzerinde görüþ belirtmek” ise OHAL bahane edile-
rek yasaklandý.

Bütün bunlarýn yaný sýra, Milli Eðitim Bakanlýðý, kendi
görevlerini adým adým Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, dini amaç-
lý vakýf ve cemaatlerle imzaladýðý iþ birliði protokolleri ile
devretmeye baþladý. Adý çocuk istismarýna karýþan cemaat-
lerle bile iþ birliði yapmada ve çocuklarý bu vakýflara ema-
net etmede bir sakýnca görmedi. Yine bütün bu deðiþiklik-
ler OHAL baskýsý altýnda, toplum kamplaþtýrýlarak, devle-
tin bütün olanaklarý tek taraflý kullanýlarak en küçük bir iti-
raza meydan verilmeden yapýldý. 

Aðustos ayýnda ekonomide yaþanan dolar krizi, rant uð-
runa, kâr hýrsýnýn sonucu oluþan felaketler ve iþ cinayetle-
rinde yaþanan binlerce ölüm, iktidarýn bütün bu uygulama-
larý aslýnda plansýz yapmadýðý, tam tersine bir planýn par-
çasý olarak uygulamaya koyduðu gerçeðini gözlerimizin içi-
ne sokuyor. Krizi fýrsata çevirerek zenginleþenler, zengin-
liklerine zenginlik katanlar, krizi yaratanlar, halka “parasýz
yaþanýr fakat vatansýz yaþanmaz” dedirtiyor, “ABD’nin dola-
rý var ise bizim Allah’ýmýz var” diyor, iþ cinayetlerine ve
yoksullaþmaya “kader” olarak bakýlmasýný saðlamaya çalýþý-
yor. Bir toplum, iþte tam da bu müfredatýn ve itaatkâr nesil
yetiþtirme çabalarýnýn ürünü olarak hayat buluyor. Eðitim-
deki bu deðiþiklikler ne bilgisizliðin ne de plansýzlýðýn ürü-
nüdür. Tam tersine baþkanlýk sistemi ve onun ‘yeni Türki-
ye’sinin ihtiyacý olan itaatkar nesiller yetiþtirmek hedefinin

ürünüdür. 
Nüfusun yarýsýndan fazlasýný oluþturan kadýnlar ise

hem yeni itaatkâr, dinci, kinci nesil yetiþtirmesi için hem
de esnek güvencesiz çalýþmayý garanti altýna almak için
sosyal yaþamýn dýþýna itilerek iki türlü bir rol ve görev ile
karþý karþýya býrakýldý. Sonuç olarak emeðimiz, bedeni-
miz ve geleceðimiz üzerinden plan yapan ve söylem ge-
liþtirenlere meydaný býrakacak zaman deðil. Toplumun
bütün diðer emeði yok sayýlmýþlarý ile birleþecek bir mü-
cadeleyi vermek bugün dünden daha elzem ve vazgeçil-
mezdir. Bekle gör zamaný geçti, aksine bekleyerek daha
büyük çýkmaza itiliyoruz. 

916saðlýk

Uzm. Dr. Senem ASLAN

B
ir günde aile hekimine baþvuran
ortalama 20 hastanýn en az 10’u
çeþitli þikayetleri
sebebiyle “bir
B12’sine baktýrmak

istiyor.” Bu durum çoðu za-
man hizmet veren hekimi de
zorlayan, güncel bir saðlýk so-
runu olarak karþýmýza çýkýyor. 

Ýþinin ehli olmayan ‘uz-
manlar’, diyetisyenler ve hatta konu komþu
aðzý ile eksikliðinden þüphelenilen bu du-
rumun tanýsý tedavisinden çok daha kolay.

Gelin bu B12 neymiþ, ne iþe yararmýþ,
eksikliði bize nelere mal olurmuþ, eksikliði
gidermek için neler yapabilirmiþiz, birlikte
bakalým...

B12 vitamini vücutta doðru iþlemeyi
saðlayan, kan hücreleri yapýmýný, gene-
tik yazýlýmý oluþturan DNA yapýsýnda
iþlev gören ve sinir sisteminin iletimini
ve onarýlmasýný saðlayan her kimyasal
tepkimenin içinde bulunur. Ýþte bu se-
beple eksikliðinde de anemi (kansýzlýk)
ve basit halsizlikten aðýr depresyona ka-
dar çok geniþ sorunlara yol açan sinir
sistemi bozukluklarý görülür. 
B12 EKSÝKLÝÐÝ 
NEDEN OLUR?

En sýk karþýlaþýlan B12 eksikliði nedeni
yetersiz alýmdýr. Bazý mide baðýrsak hasta-
lýklarý olanlarda B12 emilimi gerçekleþe-
mez. Kullanýlan çeþitli ilaçlarýn etkileþimi-
ne baðlý olarak da B12 eksikliði oluþabilir,
ancak en sýk görülen sorun yetersiz ve den-
gesiz beslenmedir.

Vejetaryen ve vegan yaþam tarzýný be-
nimseyen kiþilerde de yine alým yetersizliði
ile sýk görülen bir durumdur.
HANGÝ ÞÝKAYETLER 
YAÞANIR?

- Halsizlik
- Yorgunluk
- Denge kaybý

- Uyuma/ uyuklama 
Ellerde ve parmaklarda uyuþma karýnca-

lanma, hissizlik
Sürekli uyuma hissi 

Yataktan kafasýný kaldýra-
mama.

Bu þikayetlerle hekime
baþvuran kiþinin genel fi-
zik muayenesi sonunda,
hekim düþündüðü ön taný-
yý desteklemek amaçlý kan
tahlilleri ister. Muayene ile

birlikte deðerlendirilen tahlillerde genel-
de B12 eksikliðini görüyoruz. 
TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIR?

Baþta da söylediðim gibi tanýsý kolay
tedavisi zor bir durum. Zira beslenmenin
düzeltilmesi ile iyileþebilecek olmasýna
raðmen ekonomik nedenler tedaviyi zor-
laþtýrýyor. 

Saðlýklý beslenme, günlük ihtiyacý karþý-
layacak miktarda B12 içeren gýdalarý tüket-
mek tedavinin temelini oluþturuyor. 

Farklý laboratuvar referans deðerleri
olsa da kandaki B12 seviyesinin 300-400
pg/ml düzeyinde olmasýný saðlamak gere-
kir. Bunun için de
aðýzdan tablet
kullanarak ya da
kas içine yapýla-
cak iðne uygula-
malarý ile tedavisi
mümkün.

Vejetaryen ve
vegan yaþam tar-
zýný benimseyen
kiþilerde günlük
en az 10 mikro-
gram ya da haftalýk
2000 mikrogramlýk
takviye alýnmasý
önerilir.

Yaþlýlarýn ‘gençlik iðnesi’ diye bahsettiði
þey B12 vitamini takviyesidir. Hepinizin
gençlik aþýsý saðlýklý ve dengeli beslenmeyle
gelsin! Saðlýklý günler dilerim.

B12’ime 
baktýracaktým!

NERELERDEN ALABÝLÝRÝZ?
Bu rakamlar kafa karýþtýrýcý ve doðru ve dengeli beslenme saðlamaya çalýþan bir kadýn için çok anlam-

sýz deðil mi? O zaman size B12’yi yeterli ve dengeli biçimde nelerden alabileceðinizi anlatayým:
B12 vitamini özellikle hayvansal gýdalardan alýnýr; et, balýk, yumurta, süt ürünleri ve kümes hay-

vanlarýnda bulunur. Bitkisel gýdalardan B12 vitaminini edinmek hemen hiç mümkün gözükmüyor. 
Et ve et ürünlerinden kuzu ciðeri, sýðýr ciðeri, dana ciðeri, hindi ciðeri, ördek ciðeri ve kaz ciðeri

B12 vitamini bakýmýndan en zengin et ürünleridir. Bunlar dýþýnda sýðýr eti veya dana kýyma da hem B12
hem de protein, çinko ve demir bakýmýndan oldukça
zengindir. 100 gram kuzu eti günlük B12 ihtiyacýnýn yarýsýn-
dan fazlasýný karþýlar.

Deniz ürünleri ülkemizin 3.5 tarafý denizlerle çevrili
olmasýna raðmen pek tüketebildiðimiz bir ürün grubu
deðildir. Gerek kültürel olarak alýþkýn olmamamýz,
gerekse yanlýþ avlanmanýn ülke sularýnda kaliteli balýk
varlýðýný azaltmasý, gerekse pahalýlýk dolayýsýyla pek balýk
ve deniz ürünü tüketen bir ülke deðiliz maalesef. Ancak
balýk yumurtasý en çok B12 vitamini içeren gýdalar
arasýnda. 50 gram balýk yumurtasý günlük B12 vitamini
ihtiyacýnýn yaklaþýk 5 katýný karþýlar. Yüksek miktarda
protein ve esansiyel yað asitleri içeren uskumru,
somon, sardalya ve ton balýklarý ayný zamanda iyi birer
B12 vitamini kaynaðýdýr. 100 gram uskumru günlük B12

ihtiyacýnýn 3 katýný, ayný miktarda somon yine 3 katýný, ton balýðý yaklaþýk 2
katýný, 100 gram sardalya 1.5 katýný karþýlar. B12 bulunan diðer deniz ürünleri ise istiridye ve midyedir.

ABD’de B12 eksikliði pek rastlanan bir durum deðildir. Böyle bakýldýðýnda B12 eksikliðinin ‘fakir
hastalýðý’ olduðunu düþünmek mümkündür. Zira dana kýymanýn kilosunun 41 lira olduðu günümüzde 4
kiþilik ailenin günlük B12 ihtiyacýný karþýlamak için en az 24 lira harcamasý gerekir. E memleket ortamýn-
da bu da pek mümkün deðil ne yazýk ki...

NE KADAR B12 ALMALIYIZ? 
B12 vitamini vücudumuzda kendiliðinden

sentezlenemeyen, mutlaka besinlerle
dýþarýdan alýnmasý gereken bir vitamindir.
Suda çözünen bir vitamin olduðu için
ihtiyacýn fazlasý idrar ile atýlýr. Vücutta
birikimi veya zehirlenmesi söz konusu
deðildir. Ayrýca vücutta depolanamadýðý için
de vücudun ihtiyacý kadar olan miktar günlük
alýnmalýdýr.

Peki günlük olarak ne kadar B12 vitamini
almalýyýz?

Cevap kiþinin yaþýna, yeme
alýþkanlýklarýna, saðlýk durumuna ve aldýðý
ilaçlara göre deðiþir.

Vücudun günlük B12 vitamini ihtiyacý
mikrogram cinsinden hesaplanýr ve yenidoðan
bebek için bu miktar 0.4 mikrogramken,
geliþme çaðýndaki bir çocukta 1.8’e,
ergenlerde ve eriþkinde 2.4 mikrograma
kadar çýkar. Gebelikte ve emzirme döneminde
ihtiyaç bebeðin dengeli beslenmesi için bir
miktar daha artar.

NE BÝLGÝSÝZLÝK NE DE PLANSIZLIK

Eðitimde yýkým iþte böyle yapýldý!

AKP iktidarýnda eðitim alanýndaki
deðiþiklikler, bilimsel çalýþma ve
öneriler dýþlanarak, uzmanlarýn,
öðretmenlerin, öðrencilerin görüþleri
alýnmadan uygulamaya konuldu. Ýtiraz
eden ve görüþ bildirenler iktidarýn
baský ve saldýrýsýna maruz kaldý. 
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PPEEKKÝÝ, eðitim alanýnda yapýlan bilimselliði
tartýþmalý deðiþikliklerin baþta kadýnlar olmak
üzere topluma yansýmasý nedir?

4+4+4 uygulamasý sonucunda orta öð-
retim yaþýndaki binlerce kýz çocuðu örgün eði-
timin (okulda eðitimin) dýþýna itilerek ya hiç ka-
yýt yaptýrmadý ya da açýk liseye kayýt yaptýr-
mak zorunda býrakýldý. 

Toplumsal düzenlemeler ile çocuk evli-
liklerin önü açýldý.

En son uygulamaya konulan müfredat
deðiþikliði yapýlýrken kadýnlar her gün þiddete
uðramasýna, tacize maruz kalmasýna hatta öl-
dürülmesine raðmen, bu yönde hiçbir güncel-
leme gereði duyulmadýðý gibi aksine ayrýmcýlý-
ðý ve þiddeti pekiþtirecek söylemlere daha çok
yer verildi.

Çocuk istismarý yine son yýllarda artýþ
göstermiþken ve bu vakalarýn büyük kýsmý öz-
verili rehber öðretmenler tarafýndan ortaya çý-
karýlmýþken, rehber öðretmenlere adý istismar
vakalarýna karýþmýþ cemaat ve vakýflara göste-
rilen destek ve iþbirliðinin birazý bile gösteril-
medi. Hatta nöbet vb. görevler verilerek reh-
ber öðretmenler adeta rehberlik odalarýnýn dý-
þýna atýlmak ve cezalandýrýlmak istendi.

Çocuk istismarlarýndaki artýþa raðmen
derslerin içeriðinde buna yönelik bir düzenle-
me yapýlmadý. 

Kýz ve erkek çocuklarýna ayrý sýnýf uygu-
lamalarý, karma eðitimin tartýþmaya açýlmasý,
Anayasanýn karma eðitime dair maddesinin
adým adým imam hatiplerden baþlayarak ihlal
edilmesinin yolu açýldý.

Talep olmadýðý halde yeni imam hatip
okullarý açýldý ya da mevcut okullar velilerin
tepkisine raðmen imam hatibe dönüþtürüldü. 

Ýmam hatip okullarýna kayýtlarýn teþvik
edilmesi amaçlý toplantý ve dayatmalar arttý.
Diðer devlet okullarýnýn ihtiyaçlarýný karþýla-

mak için her fýrsatta veliler baðýþ ya da aidat
kayýt adý altýnda sýkýþtýrýlýrken, imam hatip
okullarý kaynak sýkýntýsý çekmedi, aksine para-
sýz servis, yemek, vb. devlet olanaklarý bu okul-
lar için seferber edildi.

En son olarak da yakýn dönemde öðren-
cilere çember sistemi ile imam hatip okullarý
dayatmasý yapýldý. Teþviklere raðmen öðrenci-
ler, imam hatip okullarýný tercih etmedi. Ýmam
hatiplerde kontenjan boþluklarý varken anado-
lu liselerinde yýðýlma oldu, binlerce öðrenci
açýkta kaldý. Tepkiler üzerine yerleþtirmede
esneklik yapýlsa da öðrenciler, bütün yollarýn
imam hatibe çýkacaðý düzenlemelerle ve ce-
maatlerin cirit attýðý devlet okullarý arasýndaki
çýkmaza sýkýþtýrýldý. 

Devletin kendi okullarýndan esirgediði
parayý özel okullara vermesi, devlet okullarýn-
dan kaçýþý ve özel okullara yöneliþi doðurdu.
Sadece son bir yýl içinde binlerce özel okulun
açýlmasý bunun göstergesi.

Özel okula gidecek olanaðý bulamayan
öðrencilere ise “ya imam hatip okullarý ya da
cemaatlerin kýskacýna itilmiþ devlet okullarý”
seçeneði býrakýldý.

Eðitimde yapýlan bu uygulamalara denk
düþecek yasa deðiþiklikleri toplumsal hayata
adým adým yerleþtirilmeye çalýþýldý. 

Çocuk istismarcýlarýný evlilikle aklama ya-
sasý olarak adlandýrýlan yasa bu dönemde ha-
zýrlandý, tepkiler üzerine baþka yasalarýn içine
yerleþtirilerek yeniden karþýmýza çýkarýldý. 

Çocuk tacizcilerini aklamak için rýza yaþýný
12’ye indirecek düzenlemeler yapýldý. Çocuk ev-
lilikler yasallaþtýrýlmaya çalýþýldý. 

Hastanelerde çocuk yaþta doðum yapanla-
rýn kayýtlarýnýn yapýlmadýðý ortaya çýktý, kayýt
tutulmayan vakalarý ortaya çýkaran saðlýk gö-
revlileri cezalandýrýlýrken çocuk anneler vaka-
larýnýn üstü kapatýldý.

KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA NASIL YANSIDI?

MEB’DEN KESÝLÝYOR, DÝYANETE EKLENÝYOR
PPAATTRROONNLLAARRIINN ve bankalarýn borçlarý nedeniyle ekonomide yaþanan daralmanýn faturalarýndan

biri emekçinin eðitim hakkýna çýkarýldý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütçesinden 2 milyar lira kesinti ya-
pýldý. Böylece kamuda sözü edilen tasarruftan ne kastedildiði ortaya çýkmýþ oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan “tasarruf paketi”ne göre MEB’de maaþ harici
bakým onarýmdan burslara kadar harcamalar için ayrýlan 10.6 milyar TL’nin yüzde 18’i kesilecek.

Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen), kesintiye “Eðitimden ve geleceðimizden tasar-
ruf edilmez” diyerek tepki gösterdi. Kesinti yapýlmasý bir yana MEB’in bütçesinin ilk aþamada en az
iki kat artýrýlmasý ve okullara ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmasý çaðrýsý yapan Eðitim Sen, “Zaten ye-
tersiz olan MEB bütçesinden ‘kamuda tasarruf tedbirleri’ kapsamýnda kesintiye gidilirken; diðer ta-
raftan söz konusu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn ek bütçe talebi olduðunda isteklerin  anýnda hayata
geçirilmesi büyük bir çeliþki oluþturmaktadýr” dedi. 

Açýklamada, eðitimin tamamen paralý hale getirilmesine dönük uygulamalar da þöyle eleþtirildi: 
Var olan haliyle dahi yetersiz olan bütçe nedeniyle okullar ve öðrencilerimizin hayatý bilin-

mezliðe teslim edilmekte; velilerden toplanan paralarla okullarýn onarýmý, ihtiyaçlarý giderilmeye
çalýþýlmakta, özellikle yoksul bölgelerde bulunan okullar ise tamamen gözden çýkarýlmaktadýr. 

Kamu okullarýnýn ihtiyaçlarýný görmezden gelen Bakanlýk, özel okullara teþvik adý altýnda mil-
yonlarca lira aktarmaya devam etmektedir. MEB tarafýndan 26.08.2018 tarihinde yapýlan yazýlý açýk-
lamada özel okullara teþvikin devam edeceði açýk bir þekilde vurgulanmaktadýr. Anlaþýlan odur ki
MEB özel okul sahiplerine bütçe kesintisinden etkilenmeyeceklerine dair bir mesaj verme gereksi-
nimi hissetmiþtir. Oysa ki, kamuya ait bir bütçenin özel okullara aktarýlmasý yerine söz konusu kay-
naðýn kamu okullarý için kullanýlmasý gerekmektedir.

Olcak ÖZAK
Sultangazi / Ýstanbul

B
u yazý bizim gibi birçok aileye zehir
eden LGS, yani Liseye Geçiþ Sýna-
vý sistemine dair sizlerle hem dert-
leþmek hem de bütün velilere þika-
yet etmek istiyorum.

Daha önce alfabedeki baþka baþka harflerle
simgelenen, en son TEOG olarak aklýmýzda
kalan, bu sene ise LGS diye gündemimizde
meþguliyet yaratan, yani adý sürekli deðiþen
ancak týkanýklýðý, çözümsüzlüðü hiç ama hiç
deðiþmeyen bir sýnav sisteminden bahsedece-
ðim.

Efendim her yýl deðiþtiðini, yenilendiðini
iddia ettikleri, ancak yeni diye sunduklarý her
modelin neredeyse eskisini arattýðý bu sistem
bu sene birçok veli gibi beni de vurdu!

2004 doðumlu olan ve bu yýl liseye baþla-
masýný umut ettiðimiz kýzýmýz, elbette bir li-
seye gidecek idi ama açýkta kaldý. Önce okulla-
rý nitelikli ve niteliksiz olarak ayýrdýlar, tabii
öðrencileri de ayný þekilde. Sýnavý kaldýrdýk di-
yerek yeni sýnavlar icat ettiler. Sýnavda baþarýlý
olanlar nitelikli okullara girecek denildi... Biz
tüm bu aþamalarý aþtýk, kýzým ilk yüzde 10’luk
dilime girmesine raðmen “nitelikli” dedikleri
okullara yerleþemedi. Bizimle beraber yaklaþýk
yüz bin öðrenci de sýnavda baþarýlý olmasýna
raðmen herhangi bir okula yerleþemeyip açýk-
ta kalmýþlardý. 

Ýlk þaþkýnlýk ve öfkemizin ardýndan Milli
Eðitim durumu kurtarmaya çalýþan açýklama-
lar yapmaya çalýþtý; ek yerleþtirmeler var dedi-
ler, kimse açýkta kalmayacak dediler, mutlak
çözüm bulunacak dediler... Ancak yetkililerin
açýklamalarý biz velileri ve öðrencileri ikna
edemedi. Çünkü çözüm diye bize dayattýklarý
þey istemediðimiz okullara kayýt yaptýrmak ve-
ya özel okullarýn kapýsýný aþýndýrmak.
KAOS, KAYGI, GÜVENSÝZLÝK

Birinci ve ikinci nakil sonuçlarý açýkça gös-
termiþtir ki öðrenciler anadolu liselerini tercih
etti. Ýmam hatip liseleri yüzde elli oranýnda
boþ kontenjan belirtmelerine raðmen tercih
edilmedi. Özel okullarýn ücretleri ise yanýna
yaklaþýlýr gibi deðil, fýrsat bu fýrsat diye onlar
da abarttýkça abarttý. 

Milli Eðitim “yerel yerleþtirme” diye bir
kategori oluþturmuþ. Buna göre sýnavda “ba-
þarýsýz” olan öðrenciler, tercihlerine göre evle-
rine en yakýn (niteliksiz) anadolu liselerine
yerleþtirilecek. Ancak evdeki hesap çarþýya uy-
mayýnca iþler bir hayli karýþtý. Öðrenciler
imam hatip liselerini tercih etmeyince anado-
lu liselerinde aþýrý yýðýlma oldu ve “nitelikli”
okula yerleþeceðini düþünen benim kýzým gibi
yüz bine yakýn öðrenci açýkta kaldý.

Haziran ayýnýn baþýndan beri bütün bir yaz
mevsimini tedirgin ve gerilim içerisinde geçi-
ren öðrencilerin (kýzým da dahil), okullarýn
açýlmasýna az bir zaman kalmasýna raðmen,
hangi okula yerleþecekleri, yerleþip yerleþeme-
yecekleri kaygýsý bitmiþ deðil.

Þimdi sormak istiyorum; bu dönemlerinde
böyle bir eðitim karmaþasýnýn içinde olmalarý
çocuklarýmýzý kaygýlý ve tedirgin bireyler yap-
maz mý ve geleceklerine olan güvenlerini sars-
maz mý?

Eðitimdeki bu eþitsiz durum, parasý olanýn
özel okullara yönelmesi ve parasý olmayanlarýn
ise bütün bu karýþýklýk içerisinde kalmasý ada-
let duygusunu ortadan kaldýrmaz mý?

Gelecek kaygýsýnýn aðýr bastýðý ve iyi bir
üniversitenin yolunun iyi bir lise eðitiminden
geçtiðini düþünen öðrenciler anadolu lisesini
tercih etmelerine raðmen, liseler ýsrarla imam
hatibe dönüþtürülüyor ya da yeni imam hatip
liseleri açýlýyor. Bunun siyasetini yapanlarýn
acaba kaçý çocuðunu bu imam hatiplerde veya
meslek liselerinde eðitim almaya gönderiyor? 

Eðitimdeki eþitsizliðin giderek derinleþtiði,
niteliðinin ise sermayenin ihtiyaçlarýna göre
þekillendiði ve piyasaya terk edildiði bir eðitim
modelinde geleceðimiz olan gençlere vadedi-
len ise sadece dindar ve kindar olmak!

Gençlerin nitelikli ve parasýz eðitim hakký-
na sahip çýkarak geleceklerinden vazgeçme-
meleri gerekiyor. Öðrenmeye, bilgiye, bilime,
sanata ve kendilerini geliþtirebilecekleri daha
birçok aktiviteye harcamalarý gereken zaman-
larýný ve enerjilerini “Acaba istediðim bir lise-
ye devam edebilecek miyim, yoksa eðitim ha-
yatým sonlanacak mý?” kaygýlarýyla geçirmele-
rinin hiçbir açýklamasý olamaz. Biz velilere
düþen de çocuklarýmýzýn arkasýnda durarak,
onlarýn ve gelecek nesillerin eðitim haklarýn-
dan mahrum kalmasýna izin vermemektir.

LGS karmaþasý ve bazý sorular

Hilal TOK

‘
Savaþ filmleri’ deyince sizin de aklýnýza kahra-
manlýðýn, silahlarýn ve militarizmin baþrolde ol-
duðu sahneler canlanmýyor mu? Canlanýr elbet,
çoðunda düþmanlarla kahramanca savaþan ve sa-
vaþý bundan ibaret gösteren hikayeyi merkezine

alan onca film varken ve bizler bunlarla büyümüþken
nasýl canlanmasýn? Oysa size þimdi anlatacaðým fil-
min merkezinde, kýyýsýnda, köþesinde bunlarýn hiçbiri
yok. Savaþýn içinde sýkýþmýþ, hayatta kalmaya çalýþan,
yaþayabilsin diye komþusuna kapýsýný açan, elindekini
paylaþan, savaþýn bitmesini ve gündelik ha-
yata bir þekilde (savaþ koþullarýnda ne ka-
dar olabilirse) tutunmaya çalýþan bir aile-
nin gerçekleri var. 

Filmin adý (Insyriated) Türkçeye ‘Ha-
yatýn Ýçinde’ olarak çevrilmiþ. Ama izle-
yince göreceksiniz ki anlatýlan daha çok,
aslýnda ölüm demek olan savaþýn içinde
yaþamak! 
‘SAVAÞ BÝTECEK’ 
UMUDU HEP VAR

Filmin neredeyse tamamý Suriye’nin Þam kentinde
bir apartman dairesinde geçiyor. Sürekli ‘Ne olacak’
gerilimi altýnda izlenen filmde karakterlerimiz; nispe-
ten varlýklý bir kadýn olan Oum ve iki kýz bir erkek ol-
mak üzere üç çocuðu, yaþlý kayýnpederi, evini açtýðý
komþusu Halime, Halime’nin bebeði ve kocasý ile
evin hizmetçisi Delhani. Bombalarýn ve çatýþmalarýn
kimi zaman yakýn kimi zaman uzaklardan gelen sesle-
ri arasýnda bir apartman dairesine sýkýþan ve savaþýn
bitmesini bekleyen bir aileyi ayakta tutmaya çalýþýyor
Oum. Bunu kýsmen saðlýyor da aslýnda... Hava saldýrý-
larý esnasýnda müzik dinlemeye çalýþan kýzlarýyla, eði-
timine devam edebilsin diye dedenin evin küçük Ya-
zan’ýna verdiði okuma yazma dersleriyle, gündelik te-
laþeleri hâlâ gündemlerine almasýyla görüyoruz bu
ayakta kalma çabasýný. Ancak tablo savaþýn ilerleme-
siyle deðiþiyor. Gündelik yaþam giderek daha faza kor-
kuyla, bekleyiþle, öfkeyle, hayatta kalma uðraþýyla ku-
þatýlýyor. Ama bir yandan da bütün uðraþlar ve diya-
loglar arasýnda savaþýn yakýn bir zamanda biteceði
umudunun korunduðunu da hissediyorsunuz. 
SAVAÞ ALANINA 
PERDE ARDINDAN BAKMAK

Kuþkusuz koca bir filmi sadece apartman dairesin-
de geçirmek, koca bir savaþ alanýný bir pencere ardýn-
dan göstermek ustalýk gerektirir. Oyuncularýn ve yö-
netmenin ustalýðý da savaþýn vahþetini seyirciye bu da-
racýk yerden yansýtýyor iþte. Perde aralýðýndan dýþ
dünyaya, talan olmuþ mahallelere bakan evin yaþlý de-
desinin gözlerinde biriken yaþlar, albümleri karýþtýrýp
geçmiþ güzel günlerine bakan titrek eller ne çok þey
anlatýyor o an. 

Gerçekte Filistinli olan (savaþý yakýndan bilen bir
kadýn) Hiyyam Abbas’ýn canlandýrdýðý Oum karakteri
de her ne kadar endiþe, korku dolu olsa da çocuklarý-
nýn huzursuzluðunu engellemek için duygularýný bas-
týrabilen güçlü bir kadýn. Lübnanlý aktris Diamand
Bou Abboud ise (Halime) kendi dairesinin bomba-
lanmasýndan sonra bebeði ile birlikte komþusuna sý-
ðýnan bir kadýný canlandýrýyor. Geçmiþe duyduðu öz-
lemle ilk sahnede yerini alan Halime, savaþýn en acý-
masýz hallerini yaþýyor. Kocasý vuruluyor, tecavüze uð-
ruyor ve sonunda göç etmeye karar veriyor. Göç yo-
lunda yaþayacaklarýný ise bulunduðumuz coðrafyaya
bakarak bile görebileceðimizi biliyoruz. 
MÝDENÝZE KOCA BÝR 
YUMRUK ÝNMÝÞÇESÝNE...

Kimin kiminle savaþtýðýnýn gösterilmediði Insy-

riated’da Oum’un kocasýnýn hangi safta savaþtýðýný
da, Halime’ye kimlerin tecavüz ettiðini de bilemi-
yoruz. Ama film için önemli olan da bu deðil zaten.
Filmin asýl derdi savaþýn cephe gerisinde olanlara
da nasýl bir yýkým yaþattýðýný, kadýnlarýn ve çocukla-
rýn nasýl bedeller ödediðini, geçmiþte yaþanan mut-
lu günlerin ve umutlarýn nasýl yerle bir edildiðini,
bütün bir hayatýn nasýl korku ve endiþeyle sarýldýðý-
ný göstermek. 

Ama bunun ötesinde baþka önemli sorulara da ce-
vap veriyor bence. “Niye memleketinde kalýp savaþ-
mamýþ” sorusunun karþýlýðýný veriyor örneðin. Savaþ
bitecek diye her ne kadar umutla beklesen de vahþili-
ðin en dibini yaþayabileceðin gerçeðini, evladýnýn göz-
lerinin önünde öldürülebileceði ihtimalini, aklýmýzýn
alamayacaðý her türlü vahþetin karþýsýnda en insani
duygumuz olan korkunun bizi nelere, nerelere savu-
racaðýný görüyoruz. Midenize koca bir yumruk inmiþ-
çesine savaþýn orta yerinde buluyorsunuz kendinizi
Insyriated’de. 
SAVAÞ ORTAMINDA 
SINIF FARKI KALKAR MI?

Belçika, Fransa ve Lübnan ortak yapýmý olan, daha
önce Ruanda Katliamý hakkýnda bir film üzerinde ça-
lýþmýþ olan Belçikalý Phillippe Van Leeuw’in yazýp yö-

nettiði Insyriated, savaþýn orta kesime, küçük burjuva
ailelere etkisini göstererek filmin melodramýný seyrel-
tiyor.

Ve savaþa raðmen sýnýf farkýnýn öyle kolayca silin-
mediði de görülüyor. Evin hizmetçisi olan Delhani
her ne kadar Oum’un “kanatlarýnýn altýnda” olsa da
yer yer ‘yerini bil’ tavrýyla karþýlaþýyor. Evin hizmetçili-
ðini bomba sesleri arasýnda tam teþekküllü sürdürü-
yor. Daire dýþýna çýkýp eve su getiren, yani hayatý hiçe
sayýlan yine o oluyor. 

Filmin en etkileyici sahnelerinden biri de Hama-
ni’nin tecavüze maruz kaldýðý sahne. Bir taraftan
Oum kolayca Hamani ve bebeðinden vazgeçebiliyor,
yaþadýðý korku sadece kendini ve kendinden olaný ko-
rumaya itiyor onu. Hamani ise içeridekileri korumak
için kendini feda edebilecek bir cesarete sahip.

Sonuç olarak; filmin sonunda mideye oturan o
yumrukla birlikte çok þey öðreniyor insan. Bir yerler-
de patlayan bombalarýn, silahlý kuþatmalarýn arasýnda
insanlar, her þeye raðmen gündelik hayatlarýný sür-
dürmenin çabasýný gösteriyor. Suriye’den ülkemiz de
dahil düþyanýn pek çok yerine göç etmek zorunda ka-
lan insanlarýn öyle ‘kolayca’ vazgeçmediðini, nasýl bir
mecburiyet yaþadýðýný gösteriyor. Ve kendini, þu soru-
yu sorarken bulabiliyor insan; “Böyle bir mecburiyet
içinde olsan sen ne yapardýn?”

INSYRIATED

SSAAVVAAÞÞIINN
ÝÝÇÇÝÝNNDDEE

YYAAÞÞAAMMAAKK 
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Öznur KANLIOÐLU

T
ürkiye’de, bu bizim olmayan savaþýn ta
içinde bulduk kendimizi. Devlet politika-
larý bizi bu karanlýk çýkmazýn içine soktu.
Türk, Kürt, Alevi, Sünni, inananlar, inan-
mayanlar diye kocaman bir kutuplaþma-

nýn içindeyiz. Dindar ve kindar nesil hevesleriyle baþ-
latýlan çatýþmalarýn, savaþlarýn tam ortasýnda... Suri-
ye’de devam eden savaþ, Türkiye’deki terör, bizden
deðilsiniz diye yapýlan operasyonlar, en ufak bir mu-
halefette gözaltýna alýnan, tutuklanan insanlar... Her
taraf kan gölü! Türk ölüyor, Kürt ölüyor, Alevi, Sünni
insanlarýmýz ölüyor. 

Yeni inþaatlar, yeniden rant, yeniden saraylar ve ye-
niden saltanatlar kurmak için bizi bizden koparýyorlar.
Bizden aldýklarý oylarla, bizi bize kýrdýrtýyorlar, her
ölümle bizi bizden daha da uzaklaþtýrýyorlar. 

Kardeþi kardeþe kýrdýrarak akan kanlarýn üzerine
inþa edilecek bir dünyada olmak istemiyoruz biz. 

Biz barýþ olsun, kardeþlik yükselsin diye el ele vere-
rek yaþamayý hak ediyoruz! 

Biz insan olmak için mücadele ediyoruz, insan ol-
mak! Bunun için kadýn erkek, çoluk çocuk, yaþlý genç
nice kanlar döktük! 

Hatýrlarsýnýz 10 Ekim 2015’te barýþ mücadelesi
vermek için binler, on binler Ankara’da buluþmuþtu.
Kardeþçe yaþamayý örnek kýlacak bu buluþmadan ra-
hatsýz olanlar yüzlerce insanýmýzý kana buladý. Ama
bizler yine de “Ýnadýna Barýþ” dedik ve aileler olarak
kan kardeþ olmaya and içtik, kardeþçe söz verdik ora-
da kalan canlara. 

Ne yazýk ki o zamandan beri barýþ demek suçmuþ
gibi saldýrýlar devam ediyor. 

Bakýn halen bizim olmayan bir savaþ için kan aký-
yor. Biz kadýnlarýn doðurduðu evlatlarýn kaný! Cum-
hurbaþkaný danýþmaný çýkýp “50 küsur asker þehit ver-
dik” diyerek yapýlan ve yapýlacak olan ihaleleri konuþa-

biliyor. 
Ne kadar þehit, ne kadar savaþ, o kadar yol, su, sa-

ray, köprü ve saltanat!
Ne için olduðunu bilmediðimiz, bizim olmayan bir

savaþ tam da kapitalizmin bize reva gördüðü gibi iþli-
yor. Devlet kazanýyor hep... Ama devran dönecek, gün
gelecek, analarýmýzýn öfkesi sizleri boðacak!
BÝZ KAZANACAÐIZ

Hatýrlayýn, daha dün evlatlarý için içleri yanan ana-
larýmýza yapýlan zulüm ve iþkenceyi. Cumartesi Anne-
leri’nin yýllardan beri yaptýðý barýþçýl bir oturma eyle-
mi, 700. haftasýnda kimleri korkuttu? Biber gazý ve
plastik mermiyi mi hak etti analarýmýz! 

Biz kadýnlarýn birliði beraberliði mi sizi korkuttu?
Demek ki kadýnlarýn mücadelesi, birliði, gücü, emeði,
dik duruþu ve kararlýlýðý korkutmuþ olsa gerek ki Cu-
martesi Annelerine yapýlan haksýzlýklar ortaya çýktý. 

Ama… Ölümlerle, savaþlarla bizleri, kadýnlarý,
gençleri tüketemeyecekler. Hep kötülerin ülkesi ol-
mayacak bu ülke! Elbet bir gün adalet yerini bulacak!
Biz kazanacaðýz! Vicdan ve adalet diye baðýran analarý-
mýz hep vardý ve var olacak! 

Ben de bir anneyim. Bir Elif öldü, bin Elif doðdu!
Bunu böyle bilsinler. Biz Ankara’da 103 caný boþuna
vermedik. Her cana bedel binler doðdu. Ýçinde bulun-
duðumuz bu durum her ne kadar acý olsa da, adalet-
sizliðin, katillerin kol gezdiði, katliamlarýn süregittiði,
savaþýn ve sömürünün devam ettiði, açlýðýn arttýðý bir
zamanda, yine de kadýnlarýn direnci kazandýracak! 

Çünkü kadýnlar var olduðu sürece bu evren, bu ta-
biat hep var olacak. Çiçekler açacak, kuþlar ötecek, yi-
ne gün ayacak, yine ay doðacak. Elbet bir gün analarýn
gözyaþý sizden hesap soracak!

Ýnadýna barýþ, inadýna barýþ!

Çaðla YOLAÞAN
Diyarbakýr

H
epimizin basit hayat tecrübelerinin
sonunda ulaþabildiðimiz bir gerçek-
tir; hastalýkta saðlýk isteriz, açlýkta
tokluk, kýþýn zemherisinde bahar gel-
sin isteriz... Savaþ ne kadar yakýný-

mýzdaysa barýþýn kýymetini de o denli bilir, eþit,
adil, onurlu bir barýþýn mücadelesini de o denli va-
zife biçeriz kendimize. Biliyoruz ki savaþtan en
çok caný yanan emekçilerin, ama en çok da kadýn-
larýn baþat taleplerinden biridir barýþ.

1 Eylül Dünya Barýþ Günü de bize önce en ya-
kýnýmýzdaki ve haliyle en çok canýmýzý yakan sa-
vaþlarý söyletir. Bölgede 40 yýlý aþan çatýþmalar, çö-
zümsüzlük girdabýndaki Kürt sorunu, Suriye’de
yýllardýr süren savaþ...

Çýplak bedeni teþhir edilen, göç yollarýnda
çocuklarýyla yalýn ayak, açlýk içinde kilometrelerce
yol yürümek zorunda kalan, yine bu göç yollarýnda
tecavüze uðrayan, IÞÝD’in kaçýrdýðý ve akýl almaz
muamelelerle karþýlaþan, köle pazarlarýnda alýnýp
satýlan kadýnlar, burnumuzun dibinde Antep’te
kurulan ‘kadýn pazarý’... Tüm bunlarýn sonunda
sefalete mahkûm edilmiþ olmak, savaþ sanki bir
kadermiþ gibi yaþamak zorunda býrakýlmak...

Ama elbette bu yaþanmýþlýðýn karþýsýnda el elde
el baþta oturmayan, savaþý sona erdirmek için elin-
den geleni ardýna koymayan kadýnlarýn varlýðý, ba-
rýþ talebini büyük bir barýþ mücadelesine, ayný za-
manda da direnç fotoðrafýna dönüþtürüyor. Bu fo-
toðrafýn en mühim tarafý da, barýþ mücadelesinde

kadýnlarýn, milliyeti ne olursa olsun, el ele tutuþ-
masýna vesile olmasýdýr belki de. 

Zaten bu yazýnýn cismi de, ancak bu topraklar-
da yaþayan kadýnlarýn barýþ talebinde, barýþ müca-
delesinde ortaklaþmalarýnýn kýsa bir vesikasý ol-
mak, bu ortaklaþmanýn kýymetini tarihe not düþ-
mek olabilir.
TARÝHE BÝR NOT 

Tarih 6 Þubat 2016, yer Diyarbakýr Sümerpark.
Bir taraftan belki bir kilometreden daha uzak ol-
mayan Sur’da çatýþmalar sürüyor. Kelimenin ger-
çek anlamýyla ülkenin her köþesinden kadýnlar
“Ölümden deðil yaþamdan yanayýz. Barýþý savunu-
yoruz” demek için bir araya gelmiþ. Ýstanbul’dan,
Bursa’dan, Rize’den, Ankara’dan, Mersin,’den, Ýz-
mir’den, Antalya’dan, Kocaeli’den, Bolu’dan, Es-
kiþehir’den, Antakya’dan, Adana’dan, Muðla’dan,
Artvin’den, Ýskenderun’dan, Dersim’den, Siirt’ten,
Antep’ten, Hakkari’den, Batman’dan, Mardin’den
kadýnlar hep bir arada. “Savaþ öldürür, biz yaþat-
mak istiyoruz ve biliyoruz ki bunu ancak bir arada
olmakla baþarýrýz”ýn bilinciyle yollara düþmüþ ka-
dýnlar... 

Ekmek ve Gül’ün düzenli okurlarý, 2016 Þubat
sayýsýndaki -benim de hiç unutamadýðým- þu
cümleleri hatýrlayacaktýr belki: “Bu dünya, dallarý
göðe mecalsiz yükselen aðacýn yeþile, ala, mora,
sarýya, beyaza, maviye uç vermesi için emeðe, bir-
likteliðe ihtiyaç duyduðunu bilen, bilip de bunun
için kýþýn en ayazlý, en soðuk günlerinde el ele tu-
tuþan kadýnlarýn yüzü suyu hürmetine baharý gö-
recek...”

Diyarbakýrlý kadýnlar mahallelerden, iþ-
yerlerinden, amfilerden, sýnýflardan çýkýp gelmiþ.
Barýþ Anneleri orada, akademisyenler orada, onlar-
ca kadýn örgütü orada... Gerçekten de kýþýn en so-
ðuk ve ayazlý günleri. Diyarbakýr’da el ele tutuþan
kadýnlarýn barýþ talebi tarihe büyük bir not düþü-
yor. Güçlü bir ses yükseliyor buradan ve sesin yan-
kýsýnýn ulaþtýðý her yere kadýnlarýn en zor koþullar-
da bile barýþý kazanmak için mücadele etmekten
geri durmayacaðýný öðretiyor. 

Bu ortaklaþma önemli. Çünkü o günlerde bu
coðrafyada bir kadýn, kýzýnýn cansýz bedenini buz-
dolabýnda saklamak zorunda kalmýþ, çünkü sokaða
çýkmanýn yasak olduðu bir zamanda Cizre’de yaþý-
yor, kýzýný topraða vermek için dahi evden çýkamý-
yor. Cemile Çaðýrga ve annesinden bahsediyoruz.
Yine o günlerde sokakta vurulmuþ bir kadýn olan
Taybet Ýnan’ýn cansýz bedeni bir hafta sokak orta-
sýnda kalýyor ve çocuklarý pencereden bakmak dý-
þýnda bir þey yapamýyor, çünkü sokaða çýkmak ya-
saklanmýþ. Memleket öylesine terörize edilmiþ,
kutuplaþma hayatýn her alanýný o kadar çok kuþat-
mýþ ki barýþ talebini görünür kýlan bir mücadeleyi,
bir biçimiyle örgütleyebilmiþ olmanýn kýymeti har-
biyesi her zamankinden daha büyük. 
YOLU AÇAN OMUZDAÞLIK

Bölgede kadýnlarýn barýþ mücadelesinin bir di-
ðer unutulmaz örneði de Barýþ Anneleri’nin bir
tek hafta bile Cumartesi Anneleri’ni yalnýz býrak-
mayýþýdýr. Geçen hafta 700. kez Galatasaray Mey-
daný’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin
“kayýplar bulunsun failler cezalandýrýlsýn” eylemi,
eþ zamanlý olarak her cumartesi Diyarbakýr’da da
gerçekleþiyor. 

Barýþ Anneleri özüyle; “Biz çocuklarýmýzý bu
savaþta kaybettik, ama Kürt sorunu demokratik
barýþçýl yollarla çözülebilir, aracýsý diyalog ve mü-
zakere olabilir, gencecik yaþta baþka insanlar da öl-
meden bu sorun çözülebilir” diyor. 

Cumartesi Anneleri ise üzerinden 20 yýl da geç-
se, gözaltýnda, iþkencede ‘kaybedilmiþ’ evlatlarýnýn
failleri bulunsun, yargýlansýn, sorumlular cezalan-
dýrýlsýn talebiyle her hafta meydanlarý mesken edi-
yor. 

Baþka baþka biçimlerde de olsa, kaderleri sava-
þýn yýkýcýlýðý karþýsýnda ortaklaþmýþ kadýnlarýn
omuzdaþlýðý; ýsrarla, sebatla, “geçmiþle yüzleþilsin
ve bu yaþananlar bir daha tekrarlanmasýn” talebi-
nin ardýnda büyüyor. 

Diyarbakýr’ýn yakýn tarihindeki bu iki mücadele
örneðidir, kadýnlar bakýmýndan önemli iki pusula-
dýr bir bakýma. Bize kadýnlarýn neden barýþ istedi-
ðini, barýþ mücadelesindeki baþat rolünü gösterir.
1 Eylül Dünya Barýþ Günü, barýþ talebi býkmadan
usanmadan meydanlarda yinelenecekken, kadýnla-
rýn barýþ mücadelesindeki omuzdaþlýðý, yol açýcýlý-
ðý da bu vesileyle hafýzalara not düþülsün.

Elbet bir gün
adalet yerini 
bulacak. Biz
kazanacaðýz!

Vicdan ve
adalet diye

baðýran
analarýmýzýn,

kadýnlarýn
direnci

kazandýracak 

YAÞAMIN, UMUDUN, AYDINLIÐIN, ADI BARIÞ OLSUN

Hep kötülerin ülkesi olmayacak bu ülke!
BARIÞ MÜCADELEMÝZÝN YAKIN TARÝHÝNDEN NOTLAR

Ayazý bahar eden kadýnlar



Hazýrlayan: Berivan BALKAY / Beste Ýrem KÖSE

sýnýrlarýn ötesinde

Dünyanýn her köþesinde barýþ için mücadele var
Ölümün olaðanlaþtýðý, yoksulluk
ve açlýðýn dalga dalga yayýldýðý,

en temel haklarýn ortadan
kaldýrýldýðý, emeðin daha da
ucuzladýðý savaþ dönemleri

kadýnlar için daha fazla þiddet,
taciz ve tecavüz demektir ayný

zamanda. Sözünün daha da
deðersizleþmesi, sesinin daha
da kýsýlmasý, emeðinin daha

görünmezleþmesi, kaygýlarýnýn
ve korkularýnýn daha da

büyümesi demektir... 
Bu yüzden kadýnlar, yüzyýllardýr,

savaþa karþý hep en ön safta
mücadele ettiler. Bütün 

dünyada savaþ 
çýðýrtkanlýðýnýn yayýldýðý, 

bölgemizde yýllardýr devam
eden savaþlarda büyük acýlarýn

yaþandýðý, savaþa karþý her
hareketin “vatan haini”

damgasý vurularak þiddetle
bastýrýldýðý bugün, kadýnlarýn

verdikleri barýþ mücadelelerini
hatýrlayalým istedik. Gelin,
dünyanýn dört bir yanýnda

savaþa karþý çýkan ve örgütlenen
kadýnlarýn deneyimlerine

bakalým, barýþ mücadelesi
nerelerde, nasýl veriliyor 

bir göz atalým... 

FÝLÝSTÝN / BARIÞ ÝÇÝN KADIN KOALÝSYONU
2000 yýlýnda 2. Ýntifada’nýn baþlamasýndan altý hafta sonra, Ýsrail vatandaþý Ýsrailli ve Filistinli kadýnlar ta-

rafýndan kurulan bir örgüttür. Temel talepleri; iþgalin bitmesi, kadýnlarýn barýþ görüþmelerine aktif katýlýmý-
nýn saðlanmasý, 1967 sýnýrlarýna geri dönülmesi, mülteci sorununun çözümünde Ýsrail’in sorumluluk almasý,
Ýsrail’in demilitarizasyonu, tüm Ýsrail vatandaþlarý için eþitlik. 

Koalisyon, çeþitli gösteriler, kampanyalar
ve eðitim seminerleri düzenliyor, üye örgütle-
rin çalýþmalarýný destekliyor, iþgal altýndaki
topraklarda yaþayan Filistinli kadýnlarla daya-
nýþma saðlamaya çalýþýyor. 

Uluslararasý düzeyde Ýsrail barýþ hareketi-
nin sözcülüðünü yapan Koalisyon, dünya ça-
pýnda 200 þehirde barýþ için çalýþan örgütlerle
iþ birliði halinde. Barýþ eylemleri, dünya çapýn-
da destek buluyor. 

Koalisyonun yaptýðý etkili eylemlerden bir-
kaçý þöyle;

- SSavaþa KKarþý KKadýnlar: 2006 temmuzun-
da baþlayan ikinci Lübnan savaþý sýrasýnda

Hayfa ve diðer kentlerde her gün gösteriler düzenlediler, ulusal çapta eylemler örgütlediler, bildiriler ya-
yýmladýlar. 

- GGazze’deki AAblukayý DDurdurun: 2006’nýn Kasým ayýnda 17 Ýsrail örgütü ve dünya çapýnda 100’den fazla
barýþ örgütü ile Gazze Þeridi’nin ekonomik ve askeri ablukasýný protesto kampanyasý yürütüldü. Bir ay sü-
ren bu kampanya süresince gösteriler yapýldý, konvoylar yapýldý, uluslararasý bir imza kampanyasý düzen-
lendi. 

- 40 YYýllýk ÝÝþgale AArtýk DDur DDemenin ZZamaný GGeldi: 2007’nin mayýs ve haziran aylarýnda Ýsrail iþgalinin 40.
yýlý dolayýsýyla düzenlenen protestolarýn merkezinde yer aldý. Bunlardan biri 9 Haziran’da Tel Aviv’de ger-
çekleþtirilen uluslararasý ‘Bütün Dünya Ýsrail Ýþgali’ne Hayýr Diyor’ etkinliðiydi.

ÝSRAÝL / SÝYAHLI KADINLAR (WOMEN IN BLACK)
Filistin’de Ýsrail iþgaline karþý 1988 yýlýnda ortaya çýkan bir harekettir. Ýsrailli kadýnlar, Ýsrailli askerlerin

Kutsal Topraklar’da iþlemeye devam ettiði insan
haklarý suçlarýna bir tepki olarak, cuma günleri
Kudüs’ün merkezinde, çatýþmada hayatlarýný kay-
bedenlerin yasýný tutmak üzere siyah giyinip nö-
bet tutmaya baþlar. Kýsa sürede, Ýsrail’in diðer
bölgelerinde ve farklý ülkelerde, dayanýþma ama-
cýyla baþlayan savaþ karþýtý nöbetler yayýlýr. Za-
manla bu yeni gruplar, farklý sosyal ve politik so-
runlarý da ele almaya baþlar. 

Ortaya çýktýðý ilk yýllarda Yugoslavya, Batý Av-
rupa ve ABD’ye yayýlan bu hareket, bugün dünya
genelinde oldukça güçlüdür. Avustralya, Avustur-
ya, Azerbaycan, Belçika, Kanada, Danimarka, Ýngil-
tere, Fransa, Almanya, Hindistan, Ýsrail, Ýtalya, Japonya, Maldivler, Meksika, Hollanda, Kuzey Ýrlanda, Ýspanya,
Ýsveç, Ýsviçre, ABD ve Türkiye’den binlerce kadýný kapsayan bir dayanýþma ve iletiþim aðýna sahipler. 

Siyahlý Kadýnlar, 2001 yýlýnda Birleþmiþ Milletler’in Milenyum Barýþ Ödülü’nü aldý. 

SENEGAL / KASSUMAY RADYOSU

Senegal’in Casamance bölgesinde ayrýlýkçýlar
ve ordu arasýndaki çatýþma yaklaþýk otuz yýldýr
devam ediyordu. ‘Casamance’nin Barýþý ve Kal-
kýnmasý için Kadýnlar’ adlý inisiyatif, 2004 yýlýnda
Kassumay Radyosu’nu kurdu. Tamamen kadýnlar
tarafýndan yönetilen radyo, farklý etnik gruplar
arasýndaki iletiþimin geliþtirilmesi amacý doðrul-
tusunda, 17 farklý yerel dilde yayýn yapýyor. 

BOSNA HERSEK / MEDÝCA 
KADIN TERAPÝ MERKEZÝ

Bosna savaþý sýrasýnda tecavüz, ölüm ve
yaðma gibi saldýrýlar yaþamýþ kadýn ve çocukla-
ra destek vermek üzere Bosnalý Müslüman, Sýrp
ve Hýrvat kadýnlar tarafýndan kurulmuþ, savaþ-
taki kadýn hakikatlerinin bir bölümünün tanýðý
bir merkezdir. Zenitsa þehrinde kurulu bu mer-
kez, kadýnlarýn birbirine benzeyen gerçeklerini
öne çýkararak bir dayanýþma geliþtirdi. 

IRAK / KADIN 
LÝDERLÝK ENSTÝTÜSÜ 

2005 yýlýnda Irak’ta bir grup kadýn haklarý ak-
tivisti tarafýndan kuruldu ve kadýn hareketi için
önde gelen seslerden biri haline geldi. Kadýn Li-
derlik Enstitüsü (WLI) özellikle kadýnlarýn barýþýn
inþasýnda oynadýðý rol ile ilgili konularý gündeme
getirmeye ve savaþýn kadýnlara olan etkisini ve
çatýþmalarýn çözümü konusundaki rolünü ele
alan 1325 sayýlý BM Güvenlik Konseyi Kararý ko-
nusunda farkýndalýk yaratmaya odaklanmýþtý.

WWIILLPPFF ((KKAADDIINNLLAARRIINN UULLUUSSLLAARRAARRAASSII BBAARRIIÞÞ 
VVEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ)) VVEE WWSSPP 
((BBAARRIIÞÞ ÝÝÇÇÝÝNN KKAADDIINNLLAARR GGRREEVVÝÝ))

ABD’de Vietnam iþgali boyunca, ciddi bir barýþ
hareketi yürüten iki kadýn derneðinden biri WILPF
ve diðeri 1961 yýlýnda kurulan WSP oldu. Kitle ey-
lemleri düzenlediler, imza topladýlar, ilanlar bastýr-
dýlar, konferanslar örgütlediler, Kongre’ye baský
yapmak, barýþ yanlýsý adaylarý ve Vicdani Retçiler’i
desteklemek gibi yollara baþvurdular.

WILPF, Amerikalý askerlerin Vietnam’dan geri
çekilmesini ve “onurlu bir barýþ” saðlanmasýný ta-
lep ediyordu. 1965 ve 1966 yýllarý arasýnda çeþitli
ülkelerde savaþ karþýtý uluslararasý gösteriler dü-
zenledi. ABD’de 15-16 Ekim Vietnam Ýþ Býrakma ey-
lemlerini düzenleyen koalisyon içinde yer aldý. Þu-
bat 1967’de, “Artan Þiddet Dalgasýna Kadýnlarýn
Tepkisi” adýyla düzenlediði konferansta, savaþta
uygulanan þiddetle kadýnlara uygulanan þiddet
arasýnda iliþki kuran bir söylem geliþtirdi. Yerel,
eyalet ve ülke çapýnda barýþ yanlýsý adaylarý des-
tekleyip, savaþ yanlýlarýna karþý kampanyalar dü-

zenleyen WILPF’li kadýnlar, 8 Mart 1971’de Beyaz
Saray önünde eylem yaptýlar. Baþkan Nixon’a, sa-
vaþý sonlandýrmasýný isteyen 8 bin el yapýmý kart
ve siyah çerçeve içine alýnmýþ “Her gün 300 Viet-
namlýnýn ölümüne aðlýyoruz” baþlýklý broþürler
gönderdiler.

WSP de benzer eylemler örgütlemenin yaný sý-
ra, 1965’te Güney Vietnamlý NLF ve komünist Ku-
zey Vietnam’dan kadýn delegelerle gerçekleþtirdi-
ði toplantý sonunda, ABD’nin Vietnam’daki askeri
müdahalesine karþý ortak bir bildiri imzaladý. 

CCOODDEEPPIINNKK
2002 yýlýnda Amerika’nýn Irak’a saldýrýsýný

engellemek ve sorumlularýndan hesap sormak
a m a c ý y l a
Amerikalý ka-
dýnlar tarafýn-
dan kurulan
C O D E P I N K ,
kendisini bir
barýþ ve sos-
yal adalet ha-
reketi olarak
t a n ý m l ý y o r .
Asýl olarak
Amerikan devletinin saldýrgan ve militarist zih-
niyetine karþý mücadele ediyor. Ödenen vergi-
lerin orduya deðil, saðlýk, eðitim ve çevre gibi
alanlara kaydýrýlmasýný talep ediyor. 

AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ LÝBERYA / KADIN BARIÞ HAREKETÝ
Liberyalý kadýnlarýn oldukça kýsýtlý olan vatandaþlýk haklarý, 2003’te baþlattýklarý Kadýn Barýþ Hareketi’ni zafere

ulaþtýrmalarýný engellemedi. Farklý sýnýf-
lara ve dinlere mensup kadýnlar bir ara-
ya gelerek, ülkedeki iç savaþýn bitmesi
için þiddet içermeyen eylemler örgütle-
di. Bu eylemler arasýnda kiliselerde, ca-
milerde, þehir merkezlerinde toplanýp
barýþ çaðrýlarý yapmak da var, barýþ sað-
lanana kadar eþleriyle ayný yataðý pay-
laþmayý reddetmek de... Kadýnlar yoðun
uðraþlarýnýn sonucunda taraflarý masaya
oturmaya ikna eder ve Liberya’daki barý-
þýn mimarý olurlar.

Sierra Leone ve Liberya arasýnda 14
yýl süren savaþýn bilançosu tam bilene-
mese de 400 binden fazla kiþinin öldüðü,
1 milyondan fazla kiþinin göç etmek zorunda kaldýðý, 30 binden fazla çocuðun savaþtýrýlmýþ olduðu tahmin ediliyor. 

ÝRLANDA / KADIN DESTEK AÐI
Ýrlanda iç savaþýnda ortaya çýkan Kadýn Destek Aðý, Belfast iþçi sýnýfýndan kadýnlarýn bir hareketidir. Kadýn top-

lum merkezleri aracýlýðýyla, Katolik ve Protestan cemaatler içindeki kadýnlarýn yaþadýklarý ortak sorunlarý ve de-
neyimleri öne çýkararak, barýþ için birlik oluþturulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr.

SÝERRA LEONE / MANO NEHRÝ KADINLARI BARIÞ AÐI  
Sierra Leone’deki savaþ düþük teknolojili bir savaþtý; çoðunlukla pala ve hafif silahlar kullanýlmýþtý yani. Sayýsýz

tecavüz, iþkence ve katliam vardý. En korkuncu da bunlarýn çoðunun uyuþturucu etkisindeki çocuklar tarafýndan ya-
pýlmýþ olmasýydý.

Savaþa karþý oluþturulan Mano Nehri Kadýnlarý Barýþ Aðý (The Mano River Women’s Peace Network, Marwopnet)
adlý örgüt, üç komþu ülkenin (Liberya, Gine ve Sierra Leone) kadýnlarýný içeriyordu. Kadýnlar, oluþturduklarý delegas-
yonlar aracýlýðýyla baþkentler arasý görüþmeler yapýyordu. Barýþ müzakereleri için uzun uðraþlar veren kadýnlar, sa-
vaþ bittiðinde de tekrar bir savaþýn patlak vermemesi için mücadelelerine devam etti. 

KOLOMBÝYA / GÜZEL ROTA (LA RUTA PACIFICA)
Kolombiya’da, devletin silahlý güçleri ve paramiliter gruplar ile gerillalar arasýnda çok uzun süredir

devam eden bir savaþ sürüyor. Kadýnlar, 90’larda Kolombiya’da ilk kez örgütlenmeye baþladýklarýnda,
bu, hiç bitmeyen savaþýn ‘gündelik hayata’ olan etkilerin-
den ötürüydü. Kolombiyalý kadýnlarýn uluslararasý alanda
tanýnan en büyük barýþ örgütü, La Ruta Pacifica’dýr (Çatýþ-
malarýn Siyasal Müzakeresi Ýçin Kadýnlarýn Barýþçýl Yolu).
Medellin’de bir ofisle birlikte ülkenin sekiz bölgesinde
300’den fazla yerel kadýn grubunun ittifakýyla oluþuyor.
Kendilerini açýkça pasifist, feminist ve antimiliter olarak
tanýmlýyorlar. Bir kitle hareketi örgütlemeye çalýþan ka-
dýnlar savaþtaki bütün taraflara þöyle sesleniyor; “Yetti
artýk, siyasal amacýnýz ne olursa olsun, yaptýðýnýz gündelik hayatý tahrip ediyor.”

DOÐU ASYA - PORTO RÝKO - GÜNEY KORE -
FÝLÝPÝNLER - ABD / MÝLÝTARÝZME KARÞI KADINLAR AÐI 

“Militarizm ve þiddet tarafýndan et-
kilenmiþ farklý kadýnlar arasýnda daya-
nýþma ve iyileþme sürecini geliþtirmek”
isteyen bu örgüt, uluslararasý bir daya-
nýþma aðý yarattý. Kadýnlar, toplumsal
cinsiyet iliþkileri ve savaþ arasýndaki
iliþkiyi ortaya koymaya çalýþtý. Milita-
rizmin cinsel tacizi ve insan ticaretini
artýrdýðýný, savaþlarýn hem toplumlara,
kadýn ve çocuklara hem de çevre kirli-
liði nedeniyle saðlýða etkisini anlatma
çabasý edindi. 
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Öznur KANLIOÐLU

T
ürkiye’de, bu bizim olmayan savaþýn ta
içinde bulduk kendimizi. Devlet politika-
larý bizi bu karanlýk çýkmazýn içine soktu.
Türk, Kürt, Alevi, Sünni, inananlar, inan-
mayanlar diye kocaman bir kutuplaþma-

nýn içindeyiz. Dindar ve kindar nesil hevesleriyle baþ-
latýlan çatýþmalarýn, savaþlarýn tam ortasýnda... Suri-
ye’de devam eden savaþ, Türkiye’deki terör, bizden
deðilsiniz diye yapýlan operasyonlar, en ufak bir mu-
halefette gözaltýna alýnan, tutuklanan insanlar... Her
taraf kan gölü! Türk ölüyor, Kürt ölüyor, Alevi, Sünni
insanlarýmýz ölüyor. 

Yeni inþaatlar, yeniden rant, yeniden saraylar ve ye-
niden saltanatlar kurmak için bizi bizden koparýyorlar.
Bizden aldýklarý oylarla, bizi bize kýrdýrtýyorlar, her
ölümle bizi bizden daha da uzaklaþtýrýyorlar. 

Kardeþi kardeþe kýrdýrarak akan kanlarýn üzerine
inþa edilecek bir dünyada olmak istemiyoruz biz. 

Biz barýþ olsun, kardeþlik yükselsin diye el ele vere-
rek yaþamayý hak ediyoruz! 

Biz insan olmak için mücadele ediyoruz, insan ol-
mak! Bunun için kadýn erkek, çoluk çocuk, yaþlý genç
nice kanlar döktük! 

Hatýrlarsýnýz 10 Ekim 2015’te barýþ mücadelesi
vermek için binler, on binler Ankara’da buluþmuþtu.
Kardeþçe yaþamayý örnek kýlacak bu buluþmadan ra-
hatsýz olanlar yüzlerce insanýmýzý kana buladý. Ama
bizler yine de “Ýnadýna Barýþ” dedik ve aileler olarak
kan kardeþ olmaya and içtik, kardeþçe söz verdik ora-
da kalan canlara. 

Ne yazýk ki o zamandan beri barýþ demek suçmuþ
gibi saldýrýlar devam ediyor. 

Bakýn halen bizim olmayan bir savaþ için kan aký-
yor. Biz kadýnlarýn doðurduðu evlatlarýn kaný! Cum-
hurbaþkaný danýþmaný çýkýp “50 küsur asker þehit ver-
dik” diyerek yapýlan ve yapýlacak olan ihaleleri konuþa-

biliyor. 
Ne kadar þehit, ne kadar savaþ, o kadar yol, su, sa-

ray, köprü ve saltanat!
Ne için olduðunu bilmediðimiz, bizim olmayan bir

savaþ tam da kapitalizmin bize reva gördüðü gibi iþli-
yor. Devlet kazanýyor hep... Ama devran dönecek, gün
gelecek, analarýmýzýn öfkesi sizleri boðacak!
BÝZ KAZANACAÐIZ

Hatýrlayýn, daha dün evlatlarý için içleri yanan ana-
larýmýza yapýlan zulüm ve iþkenceyi. Cumartesi Anne-
leri’nin yýllardan beri yaptýðý barýþçýl bir oturma eyle-
mi, 700. haftasýnda kimleri korkuttu? Biber gazý ve
plastik mermiyi mi hak etti analarýmýz! 

Biz kadýnlarýn birliði beraberliði mi sizi korkuttu?
Demek ki kadýnlarýn mücadelesi, birliði, gücü, emeði,
dik duruþu ve kararlýlýðý korkutmuþ olsa gerek ki Cu-
martesi Annelerine yapýlan haksýzlýklar ortaya çýktý. 

Ama… Ölümlerle, savaþlarla bizleri, kadýnlarý,
gençleri tüketemeyecekler. Hep kötülerin ülkesi ol-
mayacak bu ülke! Elbet bir gün adalet yerini bulacak!
Biz kazanacaðýz! Vicdan ve adalet diye baðýran analarý-
mýz hep vardý ve var olacak! 

Ben de bir anneyim. Bir Elif öldü, bin Elif doðdu!
Bunu böyle bilsinler. Biz Ankara’da 103 caný boþuna
vermedik. Her cana bedel binler doðdu. Ýçinde bulun-
duðumuz bu durum her ne kadar acý olsa da, adalet-
sizliðin, katillerin kol gezdiði, katliamlarýn süregittiði,
savaþýn ve sömürünün devam ettiði, açlýðýn arttýðý bir
zamanda, yine de kadýnlarýn direnci kazandýracak! 

Çünkü kadýnlar var olduðu sürece bu evren, bu ta-
biat hep var olacak. Çiçekler açacak, kuþlar ötecek, yi-
ne gün ayacak, yine ay doðacak. Elbet bir gün analarýn
gözyaþý sizden hesap soracak!

Ýnadýna barýþ, inadýna barýþ!

Çaðla YOLAÞAN
Diyarbakýr

H
epimizin basit hayat tecrübelerinin
sonunda ulaþabildiðimiz bir gerçek-
tir; hastalýkta saðlýk isteriz, açlýkta
tokluk, kýþýn zemherisinde bahar gel-
sin isteriz... Savaþ ne kadar yakýný-

mýzdaysa barýþýn kýymetini de o denli bilir, eþit,
adil, onurlu bir barýþýn mücadelesini de o denli va-
zife biçeriz kendimize. Biliyoruz ki savaþtan en
çok caný yanan emekçilerin, ama en çok da kadýn-
larýn baþat taleplerinden biridir barýþ.

1 Eylül Dünya Barýþ Günü de bize önce en ya-
kýnýmýzdaki ve haliyle en çok canýmýzý yakan sa-
vaþlarý söyletir. Bölgede 40 yýlý aþan çatýþmalar, çö-
zümsüzlük girdabýndaki Kürt sorunu, Suriye’de
yýllardýr süren savaþ...

Çýplak bedeni teþhir edilen, göç yollarýnda
çocuklarýyla yalýn ayak, açlýk içinde kilometrelerce
yol yürümek zorunda kalan, yine bu göç yollarýnda
tecavüze uðrayan, IÞÝD’in kaçýrdýðý ve akýl almaz
muamelelerle karþýlaþan, köle pazarlarýnda alýnýp
satýlan kadýnlar, burnumuzun dibinde Antep’te
kurulan ‘kadýn pazarý’... Tüm bunlarýn sonunda
sefalete mahkûm edilmiþ olmak, savaþ sanki bir
kadermiþ gibi yaþamak zorunda býrakýlmak...

Ama elbette bu yaþanmýþlýðýn karþýsýnda el elde
el baþta oturmayan, savaþý sona erdirmek için elin-
den geleni ardýna koymayan kadýnlarýn varlýðý, ba-
rýþ talebini büyük bir barýþ mücadelesine, ayný za-
manda da direnç fotoðrafýna dönüþtürüyor. Bu fo-
toðrafýn en mühim tarafý da, barýþ mücadelesinde

kadýnlarýn, milliyeti ne olursa olsun, el ele tutuþ-
masýna vesile olmasýdýr belki de. 

Zaten bu yazýnýn cismi de, ancak bu topraklar-
da yaþayan kadýnlarýn barýþ talebinde, barýþ müca-
delesinde ortaklaþmalarýnýn kýsa bir vesikasý ol-
mak, bu ortaklaþmanýn kýymetini tarihe not düþ-
mek olabilir.
TARÝHE BÝR NOT 

Tarih 6 Þubat 2016, yer Diyarbakýr Sümerpark.
Bir taraftan belki bir kilometreden daha uzak ol-
mayan Sur’da çatýþmalar sürüyor. Kelimenin ger-
çek anlamýyla ülkenin her köþesinden kadýnlar
“Ölümden deðil yaþamdan yanayýz. Barýþý savunu-
yoruz” demek için bir araya gelmiþ. Ýstanbul’dan,
Bursa’dan, Rize’den, Ankara’dan, Mersin,’den, Ýz-
mir’den, Antalya’dan, Kocaeli’den, Bolu’dan, Es-
kiþehir’den, Antakya’dan, Adana’dan, Muðla’dan,
Artvin’den, Ýskenderun’dan, Dersim’den, Siirt’ten,
Antep’ten, Hakkari’den, Batman’dan, Mardin’den
kadýnlar hep bir arada. “Savaþ öldürür, biz yaþat-
mak istiyoruz ve biliyoruz ki bunu ancak bir arada
olmakla baþarýrýz”ýn bilinciyle yollara düþmüþ ka-
dýnlar... 

Ekmek ve Gül’ün düzenli okurlarý, 2016 Þubat
sayýsýndaki -benim de hiç unutamadýðým- þu
cümleleri hatýrlayacaktýr belki: “Bu dünya, dallarý
göðe mecalsiz yükselen aðacýn yeþile, ala, mora,
sarýya, beyaza, maviye uç vermesi için emeðe, bir-
likteliðe ihtiyaç duyduðunu bilen, bilip de bunun
için kýþýn en ayazlý, en soðuk günlerinde el ele tu-
tuþan kadýnlarýn yüzü suyu hürmetine baharý gö-
recek...”

Diyarbakýrlý kadýnlar mahallelerden, iþ-
yerlerinden, amfilerden, sýnýflardan çýkýp gelmiþ.
Barýþ Anneleri orada, akademisyenler orada, onlar-
ca kadýn örgütü orada... Gerçekten de kýþýn en so-
ðuk ve ayazlý günleri. Diyarbakýr’da el ele tutuþan
kadýnlarýn barýþ talebi tarihe büyük bir not düþü-
yor. Güçlü bir ses yükseliyor buradan ve sesin yan-
kýsýnýn ulaþtýðý her yere kadýnlarýn en zor koþullar-
da bile barýþý kazanmak için mücadele etmekten
geri durmayacaðýný öðretiyor. 

Bu ortaklaþma önemli. Çünkü o günlerde bu
coðrafyada bir kadýn, kýzýnýn cansýz bedenini buz-
dolabýnda saklamak zorunda kalmýþ, çünkü sokaða
çýkmanýn yasak olduðu bir zamanda Cizre’de yaþý-
yor, kýzýný topraða vermek için dahi evden çýkamý-
yor. Cemile Çaðýrga ve annesinden bahsediyoruz.
Yine o günlerde sokakta vurulmuþ bir kadýn olan
Taybet Ýnan’ýn cansýz bedeni bir hafta sokak orta-
sýnda kalýyor ve çocuklarý pencereden bakmak dý-
þýnda bir þey yapamýyor, çünkü sokaða çýkmak ya-
saklanmýþ. Memleket öylesine terörize edilmiþ,
kutuplaþma hayatýn her alanýný o kadar çok kuþat-
mýþ ki barýþ talebini görünür kýlan bir mücadeleyi,
bir biçimiyle örgütleyebilmiþ olmanýn kýymeti har-
biyesi her zamankinden daha büyük. 
YOLU AÇAN OMUZDAÞLIK

Bölgede kadýnlarýn barýþ mücadelesinin bir di-
ðer unutulmaz örneði de Barýþ Anneleri’nin bir
tek hafta bile Cumartesi Anneleri’ni yalnýz býrak-
mayýþýdýr. Geçen hafta 700. kez Galatasaray Mey-
daný’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin
“kayýplar bulunsun failler cezalandýrýlsýn” eylemi,
eþ zamanlý olarak her cumartesi Diyarbakýr’da da
gerçekleþiyor. 

Barýþ Anneleri özüyle; “Biz çocuklarýmýzý bu
savaþta kaybettik, ama Kürt sorunu demokratik
barýþçýl yollarla çözülebilir, aracýsý diyalog ve mü-
zakere olabilir, gencecik yaþta baþka insanlar da öl-
meden bu sorun çözülebilir” diyor. 

Cumartesi Anneleri ise üzerinden 20 yýl da geç-
se, gözaltýnda, iþkencede ‘kaybedilmiþ’ evlatlarýnýn
failleri bulunsun, yargýlansýn, sorumlular cezalan-
dýrýlsýn talebiyle her hafta meydanlarý mesken edi-
yor. 

Baþka baþka biçimlerde de olsa, kaderleri sava-
þýn yýkýcýlýðý karþýsýnda ortaklaþmýþ kadýnlarýn
omuzdaþlýðý; ýsrarla, sebatla, “geçmiþle yüzleþilsin
ve bu yaþananlar bir daha tekrarlanmasýn” talebi-
nin ardýnda büyüyor. 

Diyarbakýr’ýn yakýn tarihindeki bu iki mücadele
örneðidir, kadýnlar bakýmýndan önemli iki pusula-
dýr bir bakýma. Bize kadýnlarýn neden barýþ istedi-
ðini, barýþ mücadelesindeki baþat rolünü gösterir.
1 Eylül Dünya Barýþ Günü, barýþ talebi býkmadan
usanmadan meydanlarda yinelenecekken, kadýnla-
rýn barýþ mücadelesindeki omuzdaþlýðý, yol açýcýlý-
ðý da bu vesileyle hafýzalara not düþülsün.

Elbet bir gün
adalet yerini 
bulacak. Biz
kazanacaðýz!

Vicdan ve
adalet diye

baðýran
analarýmýzýn,

kadýnlarýn
direnci

kazandýracak 

YAÞAMIN, UMUDUN, AYDINLIÐIN, ADI BARIÞ OLSUN

Hep kötülerin ülkesi olmayacak bu ülke!
BARIÞ MÜCADELEMÝZÝN YAKIN TARÝHÝNDEN NOTLAR

Ayazý bahar eden kadýnlar
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PPEEKKÝÝ, eðitim alanýnda yapýlan bilimselliði
tartýþmalý deðiþikliklerin baþta kadýnlar olmak
üzere topluma yansýmasý nedir?

4+4+4 uygulamasý sonucunda orta öð-
retim yaþýndaki binlerce kýz çocuðu örgün eði-
timin (okulda eðitimin) dýþýna itilerek ya hiç ka-
yýt yaptýrmadý ya da açýk liseye kayýt yaptýr-
mak zorunda býrakýldý. 

Toplumsal düzenlemeler ile çocuk evli-
liklerin önü açýldý.

En son uygulamaya konulan müfredat
deðiþikliði yapýlýrken kadýnlar her gün þiddete
uðramasýna, tacize maruz kalmasýna hatta öl-
dürülmesine raðmen, bu yönde hiçbir güncel-
leme gereði duyulmadýðý gibi aksine ayrýmcýlý-
ðý ve þiddeti pekiþtirecek söylemlere daha çok
yer verildi.

Çocuk istismarý yine son yýllarda artýþ
göstermiþken ve bu vakalarýn büyük kýsmý öz-
verili rehber öðretmenler tarafýndan ortaya çý-
karýlmýþken, rehber öðretmenlere adý istismar
vakalarýna karýþmýþ cemaat ve vakýflara göste-
rilen destek ve iþbirliðinin birazý bile gösteril-
medi. Hatta nöbet vb. görevler verilerek reh-
ber öðretmenler adeta rehberlik odalarýnýn dý-
þýna atýlmak ve cezalandýrýlmak istendi.

Çocuk istismarlarýndaki artýþa raðmen
derslerin içeriðinde buna yönelik bir düzenle-
me yapýlmadý. 

Kýz ve erkek çocuklarýna ayrý sýnýf uygu-
lamalarý, karma eðitimin tartýþmaya açýlmasý,
Anayasanýn karma eðitime dair maddesinin
adým adým imam hatiplerden baþlayarak ihlal
edilmesinin yolu açýldý.

Talep olmadýðý halde yeni imam hatip
okullarý açýldý ya da mevcut okullar velilerin
tepkisine raðmen imam hatibe dönüþtürüldü. 

Ýmam hatip okullarýna kayýtlarýn teþvik
edilmesi amaçlý toplantý ve dayatmalar arttý.
Diðer devlet okullarýnýn ihtiyaçlarýný karþýla-

mak için her fýrsatta veliler baðýþ ya da aidat
kayýt adý altýnda sýkýþtýrýlýrken, imam hatip
okullarý kaynak sýkýntýsý çekmedi, aksine para-
sýz servis, yemek, vb. devlet olanaklarý bu okul-
lar için seferber edildi.

En son olarak da yakýn dönemde öðren-
cilere çember sistemi ile imam hatip okullarý
dayatmasý yapýldý. Teþviklere raðmen öðrenci-
ler, imam hatip okullarýný tercih etmedi. Ýmam
hatiplerde kontenjan boþluklarý varken anado-
lu liselerinde yýðýlma oldu, binlerce öðrenci
açýkta kaldý. Tepkiler üzerine yerleþtirmede
esneklik yapýlsa da öðrenciler, bütün yollarýn
imam hatibe çýkacaðý düzenlemelerle ve ce-
maatlerin cirit attýðý devlet okullarý arasýndaki
çýkmaza sýkýþtýrýldý. 

Devletin kendi okullarýndan esirgediði
parayý özel okullara vermesi, devlet okullarýn-
dan kaçýþý ve özel okullara yöneliþi doðurdu.
Sadece son bir yýl içinde binlerce özel okulun
açýlmasý bunun göstergesi.

Özel okula gidecek olanaðý bulamayan
öðrencilere ise “ya imam hatip okullarý ya da
cemaatlerin kýskacýna itilmiþ devlet okullarý”
seçeneði býrakýldý.

Eðitimde yapýlan bu uygulamalara denk
düþecek yasa deðiþiklikleri toplumsal hayata
adým adým yerleþtirilmeye çalýþýldý. 

Çocuk istismarcýlarýný evlilikle aklama ya-
sasý olarak adlandýrýlan yasa bu dönemde ha-
zýrlandý, tepkiler üzerine baþka yasalarýn içine
yerleþtirilerek yeniden karþýmýza çýkarýldý. 

Çocuk tacizcilerini aklamak için rýza yaþýný
12’ye indirecek düzenlemeler yapýldý. Çocuk ev-
lilikler yasallaþtýrýlmaya çalýþýldý. 

Hastanelerde çocuk yaþta doðum yapanla-
rýn kayýtlarýnýn yapýlmadýðý ortaya çýktý, kayýt
tutulmayan vakalarý ortaya çýkaran saðlýk gö-
revlileri cezalandýrýlýrken çocuk anneler vaka-
larýnýn üstü kapatýldý.

KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA NASIL YANSIDI?

MEB’DEN KESÝLÝYOR, DÝYANETE EKLENÝYOR
PPAATTRROONNLLAARRIINN ve bankalarýn borçlarý nedeniyle ekonomide yaþanan daralmanýn faturalarýndan

biri emekçinin eðitim hakkýna çýkarýldý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütçesinden 2 milyar lira kesinti ya-
pýldý. Böylece kamuda sözü edilen tasarruftan ne kastedildiði ortaya çýkmýþ oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan “tasarruf paketi”ne göre MEB’de maaþ harici
bakým onarýmdan burslara kadar harcamalar için ayrýlan 10.6 milyar TL’nin yüzde 18’i kesilecek.

Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen), kesintiye “Eðitimden ve geleceðimizden tasar-
ruf edilmez” diyerek tepki gösterdi. Kesinti yapýlmasý bir yana MEB’in bütçesinin ilk aþamada en az
iki kat artýrýlmasý ve okullara ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmasý çaðrýsý yapan Eðitim Sen, “Zaten ye-
tersiz olan MEB bütçesinden ‘kamuda tasarruf tedbirleri’ kapsamýnda kesintiye gidilirken; diðer ta-
raftan söz konusu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn ek bütçe talebi olduðunda isteklerin  anýnda hayata
geçirilmesi büyük bir çeliþki oluþturmaktadýr” dedi. 

Açýklamada, eðitimin tamamen paralý hale getirilmesine dönük uygulamalar da þöyle eleþtirildi: 
Var olan haliyle dahi yetersiz olan bütçe nedeniyle okullar ve öðrencilerimizin hayatý bilin-

mezliðe teslim edilmekte; velilerden toplanan paralarla okullarýn onarýmý, ihtiyaçlarý giderilmeye
çalýþýlmakta, özellikle yoksul bölgelerde bulunan okullar ise tamamen gözden çýkarýlmaktadýr. 

Kamu okullarýnýn ihtiyaçlarýný görmezden gelen Bakanlýk, özel okullara teþvik adý altýnda mil-
yonlarca lira aktarmaya devam etmektedir. MEB tarafýndan 26.08.2018 tarihinde yapýlan yazýlý açýk-
lamada özel okullara teþvikin devam edeceði açýk bir þekilde vurgulanmaktadýr. Anlaþýlan odur ki
MEB özel okul sahiplerine bütçe kesintisinden etkilenmeyeceklerine dair bir mesaj verme gereksi-
nimi hissetmiþtir. Oysa ki, kamuya ait bir bütçenin özel okullara aktarýlmasý yerine söz konusu kay-
naðýn kamu okullarý için kullanýlmasý gerekmektedir.

Olcak ÖZAK
Sultangazi / Ýstanbul

B
u yazý bizim gibi birçok aileye zehir
eden LGS, yani Liseye Geçiþ Sýna-
vý sistemine dair sizlerle hem dert-
leþmek hem de bütün velilere þika-
yet etmek istiyorum.

Daha önce alfabedeki baþka baþka harflerle
simgelenen, en son TEOG olarak aklýmýzda
kalan, bu sene ise LGS diye gündemimizde
meþguliyet yaratan, yani adý sürekli deðiþen
ancak týkanýklýðý, çözümsüzlüðü hiç ama hiç
deðiþmeyen bir sýnav sisteminden bahsedece-
ðim.

Efendim her yýl deðiþtiðini, yenilendiðini
iddia ettikleri, ancak yeni diye sunduklarý her
modelin neredeyse eskisini arattýðý bu sistem
bu sene birçok veli gibi beni de vurdu!

2004 doðumlu olan ve bu yýl liseye baþla-
masýný umut ettiðimiz kýzýmýz, elbette bir li-
seye gidecek idi ama açýkta kaldý. Önce okulla-
rý nitelikli ve niteliksiz olarak ayýrdýlar, tabii
öðrencileri de ayný þekilde. Sýnavý kaldýrdýk di-
yerek yeni sýnavlar icat ettiler. Sýnavda baþarýlý
olanlar nitelikli okullara girecek denildi... Biz
tüm bu aþamalarý aþtýk, kýzým ilk yüzde 10’luk
dilime girmesine raðmen “nitelikli” dedikleri
okullara yerleþemedi. Bizimle beraber yaklaþýk
yüz bin öðrenci de sýnavda baþarýlý olmasýna
raðmen herhangi bir okula yerleþemeyip açýk-
ta kalmýþlardý. 

Ýlk þaþkýnlýk ve öfkemizin ardýndan Milli
Eðitim durumu kurtarmaya çalýþan açýklama-
lar yapmaya çalýþtý; ek yerleþtirmeler var dedi-
ler, kimse açýkta kalmayacak dediler, mutlak
çözüm bulunacak dediler... Ancak yetkililerin
açýklamalarý biz velileri ve öðrencileri ikna
edemedi. Çünkü çözüm diye bize dayattýklarý
þey istemediðimiz okullara kayýt yaptýrmak ve-
ya özel okullarýn kapýsýný aþýndýrmak.
KAOS, KAYGI, GÜVENSÝZLÝK

Birinci ve ikinci nakil sonuçlarý açýkça gös-
termiþtir ki öðrenciler anadolu liselerini tercih
etti. Ýmam hatip liseleri yüzde elli oranýnda
boþ kontenjan belirtmelerine raðmen tercih
edilmedi. Özel okullarýn ücretleri ise yanýna
yaklaþýlýr gibi deðil, fýrsat bu fýrsat diye onlar
da abarttýkça abarttý. 

Milli Eðitim “yerel yerleþtirme” diye bir
kategori oluþturmuþ. Buna göre sýnavda “ba-
þarýsýz” olan öðrenciler, tercihlerine göre evle-
rine en yakýn (niteliksiz) anadolu liselerine
yerleþtirilecek. Ancak evdeki hesap çarþýya uy-
mayýnca iþler bir hayli karýþtý. Öðrenciler
imam hatip liselerini tercih etmeyince anado-
lu liselerinde aþýrý yýðýlma oldu ve “nitelikli”
okula yerleþeceðini düþünen benim kýzým gibi
yüz bine yakýn öðrenci açýkta kaldý.

Haziran ayýnýn baþýndan beri bütün bir yaz
mevsimini tedirgin ve gerilim içerisinde geçi-
ren öðrencilerin (kýzým da dahil), okullarýn
açýlmasýna az bir zaman kalmasýna raðmen,
hangi okula yerleþecekleri, yerleþip yerleþeme-
yecekleri kaygýsý bitmiþ deðil.

Þimdi sormak istiyorum; bu dönemlerinde
böyle bir eðitim karmaþasýnýn içinde olmalarý
çocuklarýmýzý kaygýlý ve tedirgin bireyler yap-
maz mý ve geleceklerine olan güvenlerini sars-
maz mý?

Eðitimdeki bu eþitsiz durum, parasý olanýn
özel okullara yönelmesi ve parasý olmayanlarýn
ise bütün bu karýþýklýk içerisinde kalmasý ada-
let duygusunu ortadan kaldýrmaz mý?

Gelecek kaygýsýnýn aðýr bastýðý ve iyi bir
üniversitenin yolunun iyi bir lise eðitiminden
geçtiðini düþünen öðrenciler anadolu lisesini
tercih etmelerine raðmen, liseler ýsrarla imam
hatibe dönüþtürülüyor ya da yeni imam hatip
liseleri açýlýyor. Bunun siyasetini yapanlarýn
acaba kaçý çocuðunu bu imam hatiplerde veya
meslek liselerinde eðitim almaya gönderiyor? 

Eðitimdeki eþitsizliðin giderek derinleþtiði,
niteliðinin ise sermayenin ihtiyaçlarýna göre
þekillendiði ve piyasaya terk edildiði bir eðitim
modelinde geleceðimiz olan gençlere vadedi-
len ise sadece dindar ve kindar olmak!

Gençlerin nitelikli ve parasýz eðitim hakký-
na sahip çýkarak geleceklerinden vazgeçme-
meleri gerekiyor. Öðrenmeye, bilgiye, bilime,
sanata ve kendilerini geliþtirebilecekleri daha
birçok aktiviteye harcamalarý gereken zaman-
larýný ve enerjilerini “Acaba istediðim bir lise-
ye devam edebilecek miyim, yoksa eðitim ha-
yatým sonlanacak mý?” kaygýlarýyla geçirmele-
rinin hiçbir açýklamasý olamaz. Biz velilere
düþen de çocuklarýmýzýn arkasýnda durarak,
onlarýn ve gelecek nesillerin eðitim haklarýn-
dan mahrum kalmasýna izin vermemektir.

LGS karmaþasý ve bazý sorular

Hilal TOK

‘
Savaþ filmleri’ deyince sizin de aklýnýza kahra-
manlýðýn, silahlarýn ve militarizmin baþrolde ol-
duðu sahneler canlanmýyor mu? Canlanýr elbet,
çoðunda düþmanlarla kahramanca savaþan ve sa-
vaþý bundan ibaret gösteren hikayeyi merkezine

alan onca film varken ve bizler bunlarla büyümüþken
nasýl canlanmasýn? Oysa size þimdi anlatacaðým fil-
min merkezinde, kýyýsýnda, köþesinde bunlarýn hiçbiri
yok. Savaþýn içinde sýkýþmýþ, hayatta kalmaya çalýþan,
yaþayabilsin diye komþusuna kapýsýný açan, elindekini
paylaþan, savaþýn bitmesini ve gündelik ha-
yata bir þekilde (savaþ koþullarýnda ne ka-
dar olabilirse) tutunmaya çalýþan bir aile-
nin gerçekleri var. 

Filmin adý (Insyriated) Türkçeye ‘Ha-
yatýn Ýçinde’ olarak çevrilmiþ. Ama izle-
yince göreceksiniz ki anlatýlan daha çok,
aslýnda ölüm demek olan savaþýn içinde
yaþamak! 
‘SAVAÞ BÝTECEK’ 
UMUDU HEP VAR

Filmin neredeyse tamamý Suriye’nin Þam kentinde
bir apartman dairesinde geçiyor. Sürekli ‘Ne olacak’
gerilimi altýnda izlenen filmde karakterlerimiz; nispe-
ten varlýklý bir kadýn olan Oum ve iki kýz bir erkek ol-
mak üzere üç çocuðu, yaþlý kayýnpederi, evini açtýðý
komþusu Halime, Halime’nin bebeði ve kocasý ile
evin hizmetçisi Delhani. Bombalarýn ve çatýþmalarýn
kimi zaman yakýn kimi zaman uzaklardan gelen sesle-
ri arasýnda bir apartman dairesine sýkýþan ve savaþýn
bitmesini bekleyen bir aileyi ayakta tutmaya çalýþýyor
Oum. Bunu kýsmen saðlýyor da aslýnda... Hava saldýrý-
larý esnasýnda müzik dinlemeye çalýþan kýzlarýyla, eði-
timine devam edebilsin diye dedenin evin küçük Ya-
zan’ýna verdiði okuma yazma dersleriyle, gündelik te-
laþeleri hâlâ gündemlerine almasýyla görüyoruz bu
ayakta kalma çabasýný. Ancak tablo savaþýn ilerleme-
siyle deðiþiyor. Gündelik yaþam giderek daha faza kor-
kuyla, bekleyiþle, öfkeyle, hayatta kalma uðraþýyla ku-
þatýlýyor. Ama bir yandan da bütün uðraþlar ve diya-
loglar arasýnda savaþýn yakýn bir zamanda biteceði
umudunun korunduðunu da hissediyorsunuz. 
SAVAÞ ALANINA 
PERDE ARDINDAN BAKMAK

Kuþkusuz koca bir filmi sadece apartman dairesin-
de geçirmek, koca bir savaþ alanýný bir pencere ardýn-
dan göstermek ustalýk gerektirir. Oyuncularýn ve yö-
netmenin ustalýðý da savaþýn vahþetini seyirciye bu da-
racýk yerden yansýtýyor iþte. Perde aralýðýndan dýþ
dünyaya, talan olmuþ mahallelere bakan evin yaþlý de-
desinin gözlerinde biriken yaþlar, albümleri karýþtýrýp
geçmiþ güzel günlerine bakan titrek eller ne çok þey
anlatýyor o an. 

Gerçekte Filistinli olan (savaþý yakýndan bilen bir
kadýn) Hiyyam Abbas’ýn canlandýrdýðý Oum karakteri
de her ne kadar endiþe, korku dolu olsa da çocuklarý-
nýn huzursuzluðunu engellemek için duygularýný bas-
týrabilen güçlü bir kadýn. Lübnanlý aktris Diamand
Bou Abboud ise (Halime) kendi dairesinin bomba-
lanmasýndan sonra bebeði ile birlikte komþusuna sý-
ðýnan bir kadýný canlandýrýyor. Geçmiþe duyduðu öz-
lemle ilk sahnede yerini alan Halime, savaþýn en acý-
masýz hallerini yaþýyor. Kocasý vuruluyor, tecavüze uð-
ruyor ve sonunda göç etmeye karar veriyor. Göç yo-
lunda yaþayacaklarýný ise bulunduðumuz coðrafyaya
bakarak bile görebileceðimizi biliyoruz. 
MÝDENÝZE KOCA BÝR 
YUMRUK ÝNMÝÞÇESÝNE...

Kimin kiminle savaþtýðýnýn gösterilmediði Insy-

riated’da Oum’un kocasýnýn hangi safta savaþtýðýný
da, Halime’ye kimlerin tecavüz ettiðini de bilemi-
yoruz. Ama film için önemli olan da bu deðil zaten.
Filmin asýl derdi savaþýn cephe gerisinde olanlara
da nasýl bir yýkým yaþattýðýný, kadýnlarýn ve çocukla-
rýn nasýl bedeller ödediðini, geçmiþte yaþanan mut-
lu günlerin ve umutlarýn nasýl yerle bir edildiðini,
bütün bir hayatýn nasýl korku ve endiþeyle sarýldýðý-
ný göstermek. 

Ama bunun ötesinde baþka önemli sorulara da ce-
vap veriyor bence. “Niye memleketinde kalýp savaþ-
mamýþ” sorusunun karþýlýðýný veriyor örneðin. Savaþ
bitecek diye her ne kadar umutla beklesen de vahþili-
ðin en dibini yaþayabileceðin gerçeðini, evladýnýn göz-
lerinin önünde öldürülebileceði ihtimalini, aklýmýzýn
alamayacaðý her türlü vahþetin karþýsýnda en insani
duygumuz olan korkunun bizi nelere, nerelere savu-
racaðýný görüyoruz. Midenize koca bir yumruk inmiþ-
çesine savaþýn orta yerinde buluyorsunuz kendinizi
Insyriated’de. 
SAVAÞ ORTAMINDA 
SINIF FARKI KALKAR MI?

Belçika, Fransa ve Lübnan ortak yapýmý olan, daha
önce Ruanda Katliamý hakkýnda bir film üzerinde ça-
lýþmýþ olan Belçikalý Phillippe Van Leeuw’in yazýp yö-

nettiði Insyriated, savaþýn orta kesime, küçük burjuva
ailelere etkisini göstererek filmin melodramýný seyrel-
tiyor.

Ve savaþa raðmen sýnýf farkýnýn öyle kolayca silin-
mediði de görülüyor. Evin hizmetçisi olan Delhani
her ne kadar Oum’un “kanatlarýnýn altýnda” olsa da
yer yer ‘yerini bil’ tavrýyla karþýlaþýyor. Evin hizmetçili-
ðini bomba sesleri arasýnda tam teþekküllü sürdürü-
yor. Daire dýþýna çýkýp eve su getiren, yani hayatý hiçe
sayýlan yine o oluyor. 

Filmin en etkileyici sahnelerinden biri de Hama-
ni’nin tecavüze maruz kaldýðý sahne. Bir taraftan
Oum kolayca Hamani ve bebeðinden vazgeçebiliyor,
yaþadýðý korku sadece kendini ve kendinden olaný ko-
rumaya itiyor onu. Hamani ise içeridekileri korumak
için kendini feda edebilecek bir cesarete sahip.

Sonuç olarak; filmin sonunda mideye oturan o
yumrukla birlikte çok þey öðreniyor insan. Bir yerler-
de patlayan bombalarýn, silahlý kuþatmalarýn arasýnda
insanlar, her þeye raðmen gündelik hayatlarýný sür-
dürmenin çabasýný gösteriyor. Suriye’den ülkemiz de
dahil düþyanýn pek çok yerine göç etmek zorunda ka-
lan insanlarýn öyle ‘kolayca’ vazgeçmediðini, nasýl bir
mecburiyet yaþadýðýný gösteriyor. Ve kendini, þu soru-
yu sorarken bulabiliyor insan; “Böyle bir mecburiyet
içinde olsan sen ne yapardýn?”

INSYRIATED

SSAAVVAAÞÞIINN
ÝÝÇÇÝÝNNDDEE

YYAAÞÞAAMMAAKK 



Sultan SAYGILI
Eðitim Sen Ankara 1 No’lu Þube Baþkaný

E
ðitim sistemi, uzun dönemli öðretim programla-
rý ve insan yetiþtirme hedefi ile yapýlýr ve planla-
nýr. Bir ülkenin öðretim programý demek, yetiþ-
tireceði insanýn nitelikleri demektir. Bilimsel
yöntemlerle araþtýrmalar yapýlmalý, bu araþtýr-

malarýn sonuçlarýna göre programlar geliþtirilmelidir. 
Ama ülkemizde müfredat ve sýnav sistemindeki deðiþik-

likler, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
ve çoðunluðu dini amaçlý vakýf ve cemaatlerle eðitimde iþ
birliðini geliþtirmek için imzaladýðý protokoller, kitap ve ki-
taplarýn içeriði ile ilgili deðiþiklikler, eðitimde sorunlarý
çözmek þöyle dursun, tam tersine daha büyük karmaþa ya-
rattý. 

AKP iktidarýnda eðitim alanýndaki deðiþiklikler, gerekçe
gösterilmeden ve deneme yapýlmadan, bilimsel çalýþma ve
öneriler dýþlanarak, uzmanlarýn, öðretmenlerin, öðrencile-
rin görüþleri alýnmadan uygulamaya konuldu. Ýtiraz eden
ve görüþ bildirenler ise iktidarýn baský, saldýrý ve þiddetine
maruz kaldý. Ýktidar 4+4+4 sisteminde olduðu gibi yaptýðý
her deðiþiklikte itirazlara kulak týkadý; hatta itiraz eden
sendikalarýn çaðrýsý ile grev yapan, basýn açýklamalarýna ka-
týlan, bilim dýþý uygulamalarý kabul etmeyen öðretmenler,
öðrenciler soruþturma geçirdi, gözaltýna alýndý, tutuklandý.
En son 2017 programý da daha önceki uygulamalarda oldu-
ðu gibi tartýþýlmadan, oldubittiye getirilerek deðiþtirildi.
Liselere yerleþtirme deðiþikliði dönem ortasýnda açýklan-
masýna raðmen, sýnav sistemiyle ilgili açýklama ve kýlavuz
seçim öncesi bir tartýþmaya yer vermemek için seçim son-
rasýna býrakýldý. Liselere yerleþtirmede, “çember sistemin-
den” bahsedildi ama çemberin kapsamý son haftaya býra-
kýldý, “üzerinde görüþ belirtmek” ise OHAL bahane edile-
rek yasaklandý.

Bütün bunlarýn yaný sýra, Milli Eðitim Bakanlýðý, kendi
görevlerini adým adým Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, dini amaç-
lý vakýf ve cemaatlerle imzaladýðý iþ birliði protokolleri ile
devretmeye baþladý. Adý çocuk istismarýna karýþan cemaat-
lerle bile iþ birliði yapmada ve çocuklarý bu vakýflara ema-
net etmede bir sakýnca görmedi. Yine bütün bu deðiþiklik-
ler OHAL baskýsý altýnda, toplum kamplaþtýrýlarak, devle-
tin bütün olanaklarý tek taraflý kullanýlarak en küçük bir iti-
raza meydan verilmeden yapýldý. 

Aðustos ayýnda ekonomide yaþanan dolar krizi, rant uð-
runa, kâr hýrsýnýn sonucu oluþan felaketler ve iþ cinayetle-
rinde yaþanan binlerce ölüm, iktidarýn bütün bu uygulama-
larý aslýnda plansýz yapmadýðý, tam tersine bir planýn par-
çasý olarak uygulamaya koyduðu gerçeðini gözlerimizin içi-
ne sokuyor. Krizi fýrsata çevirerek zenginleþenler, zengin-
liklerine zenginlik katanlar, krizi yaratanlar, halka “parasýz
yaþanýr fakat vatansýz yaþanmaz” dedirtiyor, “ABD’nin dola-
rý var ise bizim Allah’ýmýz var” diyor, iþ cinayetlerine ve
yoksullaþmaya “kader” olarak bakýlmasýný saðlamaya çalýþý-
yor. Bir toplum, iþte tam da bu müfredatýn ve itaatkâr nesil
yetiþtirme çabalarýnýn ürünü olarak hayat buluyor. Eðitim-
deki bu deðiþiklikler ne bilgisizliðin ne de plansýzlýðýn ürü-
nüdür. Tam tersine baþkanlýk sistemi ve onun ‘yeni Türki-
ye’sinin ihtiyacý olan itaatkar nesiller yetiþtirmek hedefinin

ürünüdür. 
Nüfusun yarýsýndan fazlasýný oluþturan kadýnlar ise

hem yeni itaatkâr, dinci, kinci nesil yetiþtirmesi için hem
de esnek güvencesiz çalýþmayý garanti altýna almak için
sosyal yaþamýn dýþýna itilerek iki türlü bir rol ve görev ile
karþý karþýya býrakýldý. Sonuç olarak emeðimiz, bedeni-
miz ve geleceðimiz üzerinden plan yapan ve söylem ge-
liþtirenlere meydaný býrakacak zaman deðil. Toplumun
bütün diðer emeði yok sayýlmýþlarý ile birleþecek bir mü-
cadeleyi vermek bugün dünden daha elzem ve vazgeçil-
mezdir. Bekle gör zamaný geçti, aksine bekleyerek daha
büyük çýkmaza itiliyoruz. 

916saðlýk

Uzm. Dr. Senem ASLAN

B
ir günde aile hekimine baþvuran
ortalama 20 hastanýn en az 10’u
çeþitli þikayetleri
sebebiyle “bir
B12’sine baktýrmak

istiyor.” Bu durum çoðu za-
man hizmet veren hekimi de
zorlayan, güncel bir saðlýk so-
runu olarak karþýmýza çýkýyor. 

Ýþinin ehli olmayan ‘uz-
manlar’, diyetisyenler ve hatta konu komþu
aðzý ile eksikliðinden þüphelenilen bu du-
rumun tanýsý tedavisinden çok daha kolay.

Gelin bu B12 neymiþ, ne iþe yararmýþ,
eksikliði bize nelere mal olurmuþ, eksikliði
gidermek için neler yapabilirmiþiz, birlikte
bakalým...

B12 vitamini vücutta doðru iþlemeyi
saðlayan, kan hücreleri yapýmýný, gene-
tik yazýlýmý oluþturan DNA yapýsýnda
iþlev gören ve sinir sisteminin iletimini
ve onarýlmasýný saðlayan her kimyasal
tepkimenin içinde bulunur. Ýþte bu se-
beple eksikliðinde de anemi (kansýzlýk)
ve basit halsizlikten aðýr depresyona ka-
dar çok geniþ sorunlara yol açan sinir
sistemi bozukluklarý görülür. 
B12 EKSÝKLÝÐÝ 
NEDEN OLUR?

En sýk karþýlaþýlan B12 eksikliði nedeni
yetersiz alýmdýr. Bazý mide baðýrsak hasta-
lýklarý olanlarda B12 emilimi gerçekleþe-
mez. Kullanýlan çeþitli ilaçlarýn etkileþimi-
ne baðlý olarak da B12 eksikliði oluþabilir,
ancak en sýk görülen sorun yetersiz ve den-
gesiz beslenmedir.

Vejetaryen ve vegan yaþam tarzýný be-
nimseyen kiþilerde de yine alým yetersizliði
ile sýk görülen bir durumdur.
HANGÝ ÞÝKAYETLER 
YAÞANIR?

- Halsizlik
- Yorgunluk
- Denge kaybý

- Uyuma/ uyuklama 
Ellerde ve parmaklarda uyuþma karýnca-

lanma, hissizlik
Sürekli uyuma hissi 

Yataktan kafasýný kaldýra-
mama.

Bu þikayetlerle hekime
baþvuran kiþinin genel fi-
zik muayenesi sonunda,
hekim düþündüðü ön taný-
yý desteklemek amaçlý kan
tahlilleri ister. Muayene ile

birlikte deðerlendirilen tahlillerde genel-
de B12 eksikliðini görüyoruz. 
TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIR?

Baþta da söylediðim gibi tanýsý kolay
tedavisi zor bir durum. Zira beslenmenin
düzeltilmesi ile iyileþebilecek olmasýna
raðmen ekonomik nedenler tedaviyi zor-
laþtýrýyor. 

Saðlýklý beslenme, günlük ihtiyacý karþý-
layacak miktarda B12 içeren gýdalarý tüket-
mek tedavinin temelini oluþturuyor. 

Farklý laboratuvar referans deðerleri
olsa da kandaki B12 seviyesinin 300-400
pg/ml düzeyinde olmasýný saðlamak gere-
kir. Bunun için de
aðýzdan tablet
kullanarak ya da
kas içine yapýla-
cak iðne uygula-
malarý ile tedavisi
mümkün.

Vejetaryen ve
vegan yaþam tar-
zýný benimseyen
kiþilerde günlük
en az 10 mikro-
gram ya da haftalýk
2000 mikrogramlýk
takviye alýnmasý
önerilir.

Yaþlýlarýn ‘gençlik iðnesi’ diye bahsettiði
þey B12 vitamini takviyesidir. Hepinizin
gençlik aþýsý saðlýklý ve dengeli beslenmeyle
gelsin! Saðlýklý günler dilerim.

B12’ime 
baktýracaktým!

NERELERDEN ALABÝLÝRÝZ?
Bu rakamlar kafa karýþtýrýcý ve doðru ve dengeli beslenme saðlamaya çalýþan bir kadýn için çok anlam-

sýz deðil mi? O zaman size B12’yi yeterli ve dengeli biçimde nelerden alabileceðinizi anlatayým:
B12 vitamini özellikle hayvansal gýdalardan alýnýr; et, balýk, yumurta, süt ürünleri ve kümes hay-

vanlarýnda bulunur. Bitkisel gýdalardan B12 vitaminini edinmek hemen hiç mümkün gözükmüyor. 
Et ve et ürünlerinden kuzu ciðeri, sýðýr ciðeri, dana ciðeri, hindi ciðeri, ördek ciðeri ve kaz ciðeri

B12 vitamini bakýmýndan en zengin et ürünleridir. Bunlar dýþýnda sýðýr eti veya dana kýyma da hem B12
hem de protein, çinko ve demir bakýmýndan oldukça
zengindir. 100 gram kuzu eti günlük B12 ihtiyacýnýn yarýsýn-
dan fazlasýný karþýlar.

Deniz ürünleri ülkemizin 3.5 tarafý denizlerle çevrili
olmasýna raðmen pek tüketebildiðimiz bir ürün grubu
deðildir. Gerek kültürel olarak alýþkýn olmamamýz,
gerekse yanlýþ avlanmanýn ülke sularýnda kaliteli balýk
varlýðýný azaltmasý, gerekse pahalýlýk dolayýsýyla pek balýk
ve deniz ürünü tüketen bir ülke deðiliz maalesef. Ancak
balýk yumurtasý en çok B12 vitamini içeren gýdalar
arasýnda. 50 gram balýk yumurtasý günlük B12 vitamini
ihtiyacýnýn yaklaþýk 5 katýný karþýlar. Yüksek miktarda
protein ve esansiyel yað asitleri içeren uskumru,
somon, sardalya ve ton balýklarý ayný zamanda iyi birer
B12 vitamini kaynaðýdýr. 100 gram uskumru günlük B12

ihtiyacýnýn 3 katýný, ayný miktarda somon yine 3 katýný, ton balýðý yaklaþýk 2
katýný, 100 gram sardalya 1.5 katýný karþýlar. B12 bulunan diðer deniz ürünleri ise istiridye ve midyedir.

ABD’de B12 eksikliði pek rastlanan bir durum deðildir. Böyle bakýldýðýnda B12 eksikliðinin ‘fakir
hastalýðý’ olduðunu düþünmek mümkündür. Zira dana kýymanýn kilosunun 41 lira olduðu günümüzde 4
kiþilik ailenin günlük B12 ihtiyacýný karþýlamak için en az 24 lira harcamasý gerekir. E memleket ortamýn-
da bu da pek mümkün deðil ne yazýk ki...

NE KADAR B12 ALMALIYIZ? 
B12 vitamini vücudumuzda kendiliðinden

sentezlenemeyen, mutlaka besinlerle
dýþarýdan alýnmasý gereken bir vitamindir.
Suda çözünen bir vitamin olduðu için
ihtiyacýn fazlasý idrar ile atýlýr. Vücutta
birikimi veya zehirlenmesi söz konusu
deðildir. Ayrýca vücutta depolanamadýðý için
de vücudun ihtiyacý kadar olan miktar günlük
alýnmalýdýr.

Peki günlük olarak ne kadar B12 vitamini
almalýyýz?

Cevap kiþinin yaþýna, yeme
alýþkanlýklarýna, saðlýk durumuna ve aldýðý
ilaçlara göre deðiþir.

Vücudun günlük B12 vitamini ihtiyacý
mikrogram cinsinden hesaplanýr ve yenidoðan
bebek için bu miktar 0.4 mikrogramken,
geliþme çaðýndaki bir çocukta 1.8’e,
ergenlerde ve eriþkinde 2.4 mikrograma
kadar çýkar. Gebelikte ve emzirme döneminde
ihtiyaç bebeðin dengeli beslenmesi için bir
miktar daha artar.

NE BÝLGÝSÝZLÝK NE DE PLANSIZLIK

Eðitimde yýkým iþte böyle yapýldý!

AKP iktidarýnda eðitim alanýndaki
deðiþiklikler, bilimsel çalýþma ve
öneriler dýþlanarak, uzmanlarýn,
öðretmenlerin, öðrencilerin görüþleri
alýnmadan uygulamaya konuldu. Ýtiraz
eden ve görüþ bildirenler iktidarýn
baský ve saldýrýsýna maruz kaldý. 
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YERLÝ VE MÝLLÝ ÞÝDDET!
Gülþah KAYA

D
evlet büyüklerimizin ‘Türk Aile Ya-
pýsý’ dedikleri bir þey var; henüz la-
boratuvarlarda inceleniyor ve hâlâ
tam olarak neyden, nasýl etkilendiði
konusunda bir sonuca ulaþýlmýþ du-

rumda deðil. Belki NASA sonuçlarýný biliyordur,
fakat biz henüz ulaþamadýk. Denek olarak kulla-
nýlan ailelerin de hangileri olduðu belli olmadýðý
için, bu yapýlarýn somut olarak kimlerden oluþtu-
ðu da bilinmemekte. 

Þu an için, bazý þeylerden rahatsýz olup bazýla-
rýndan hiç etkilenmediðini öðrenebiliyoruz. Ney-
den rahatsýz olduðunun, bazý þeylerden niye hiç
etkilenmediðinin sistematiði de henüz çýkarýla-
bilmiþ deðil. Zira kendi içinde bir tutarlýlýða sa-
hip deðil. Mesela bu yapý; dekolteden, bir çiftin
el ele tutuþmasýndan, bir yarýþma programýnda
erkeklerin eþleri dýþýnda bir kadýnla dans etme-
sinden, bazý þarkýlardan falan feci halde olumsuz
etkileniyor. Fakat buna karþýn ensestten, çocuk
istismarýndan, tecavüzden ya da cinayetten pek
de rahatsýz olmadýðýný biliyoruz. Hele hele þid-
detten hiiiiççç rahatsýz olmadýðýný, hatta ve hatta
þiddetin engellenmesinden ise hezeyan yaþadýðý-
ný son zamanlarda iyice bir belledik.
ÝKÝ TOKAT DA ATAMAYACAKSAK!

Ýsmi lazým deðil medya, baðrýndan kýllarýný fýþ-
kýrtýrcasýna “Þiddeti engellemek yuva yýkmaktýr”
dedi. Çünkü bahsi geçen ‘Türk Aile Yapýsý’, kadý-
nýn erkek tarafýndan -gerekirse dayakla- terbiye
edilmesini esas alýr. Dolayýsýyla “Ýki tokat da ata-
mayacaksak bu devlet niye var!” diyebilme hakký-
na sahiptir erkek. Hiç hafife almayýn bunlarý; bu-
nu kahvede piþpirik atarken deðil sokakta eylem
yapýp, hatta bu cümleyi dövize yazmayý akýl ede-
bilecek kapasiteleri var. Yapýnýn erkeklerinin tale-
bi bu!  

Evet, bu güruh þimdilerde kadýna yönelik þid-
deti önlemek için mücadeleyle kazanýlan yasalarý
“yerli ve milli” olmadýðý gerekçesiyle, ‘Türk Aile
Yapýsý’na uymadýðý gerekçesiyle ortadan kaldýrýl-
masýnýn peþinde...
AVRUPA’DA BÝLE 
BU KADAR HAK YOK!

Kadýnlarýn tarihinde þiddetin köklü geçmiþine
karþýn kadýna yönelik þiddetin tanýmlanmasý ve
buna karþý önlem alýnmasý memleket tarihimiz
açýsýndan çok yeni. Önce 4320 sayýlý Yasa ve aka-
binde hâlâ yürürlükte olan 6284 sayýlý Yasa, ka-
dýnlarýn gördükleri her türlü þiddete karþý hukuk
korumasý saðlamayý iddia ediniyor. 6284 sayýlý Ya-
sa, gerek normlarýnda gerekse uygulamasýndaki
eksikliklere karþýn, kadýnlarýn köklü mücadele
geçmiþlerinin eseri. Büyük bir kazaným olmasý,
yalnýzca madden kazanýlmýþ olmasýndan deðil,
bugün bir nebze de olsa kadýnlarý hayatta tutma-
da, þiddetten korumada bir etkiye sahip olmasýn-
dandýr. Bu kazanýmýn hem korunmasý hem de
geliþtirilmesi de yine kadýnlarýn yaþam mücadele-
sinin ýsrarýna muhtaç.

Yasa, þiddet gören kadýný delil aramaksýzýn
þiddet uygulayandan korumaya ve þiddeti önle-
meye yönelik kurallarý tanýmlýyor. Bu yasanýn kar-

þýsýnda duran güruh ise, “delilsiz iddialarýn” kur-
baný olduklarýný iddia ediyorlar. Kadýnlara Avru-
pa’da bile bu kadar hak verilmediði iddiasýnda
olan bu kiþilerin “müthiþ” tespitleri þöyle: Avru-
pa’da Türk Aile Yapýsý olmadýðýndan, þiddeti ön-
leyen yasalar da “yerli ve milli” deðil! Yerli ve
milli þiddete, yerli ve milli yasa istiyorlar! Ne de-
diklerinin farkýnda olmasalar gerek ki Avrupa’nýn
bizi kýskandýðý gerçeðini de göz ardý ediyorlar!
Aman! 

Dahasý kadýnlarýn bu yasanýn korumalarýný; er-
kekleri ezmek, korkutmak, isteklerini yaptýrmak
için kullandýklarýný söylüyorlar. Hatta kadýnlar is-
teklerini yerine getirmeyen kocalarýna dersini
vermek için, çocuklarý da babaya karþý koz olarak
kullanmak için, velayeti ve nafakayý almak için...

Yahu her þeyden önce kadim ‘Türk Aile Yapýsý’
bunlara müsaade eder mi?
ADETA BÝLÝM KURGU SENARYOSU 

Þiddet ailenin tamamlayýcý parçasý olarak ha-
yatlarýmýzda yer ediniyor. Hal böyleyken þiddetin
boyutu vahþete dönüþmediði -yahut dönüþme
tehlikesi barýndýrmadýðý- sürece çoðu kez adýn-
dan söz edilmeye deðer dahi görülmüyor. Dolayý-
sýyla bugün bu devlet politikasý karþýsýnda kadýn-
larýn “kocalarý isteklerini yapsýn diye” 6284 sayýlý
Yasa’dan faydalandýðýndan söz etmek, bilim kur-
gu filminin senaryosu olur ancak. Kadýnlarý “yeri
geldiðinde” öldürmeyi, hatta kadýnlarý cezalan-
dýrmak için çocuklarýný öldürmeyi bir hak olarak
edinmek isteyen erkeklerin, bu “hak”larýný ka-
dýnlarýn yaþam haklarýnýn üzerinde tutmayý arzu
ettikleri bir hayat tahayyülünden söz ediyoruz.
Üstelik yasal koruma altýndayken hayatýný kaybe-
den kadýnlarýn yaþamýný savunamamanýn utancý
gün gibi yargýnýn erkekliðindeyken!

Hafife almýyoruz bu yapay kýpýrdanmayý. Er-
kekliði erkekleri kukla ederek büyütüp tepki öl-
çen devlet, kendi bekasý için hayatýmýzdan vaz-
geçmemizin yollarýný arýyor. Dün “ihtiyaç” olan
bu yasanýn, þiddetin katlanarak artageldiði bu
günde neden ihtiyaç olmaktan çýktýðýný açýklasýn-
lar hele bir... 

Þiddete karþý devletin aktif bir politikasý oldu
ve sorun ortadan kalktý da biz mi kaçýrdýk? Hiç
sanmýyorum. Sadece boþanabilmek için tek bir
hakkýný alamayan kadýnlarýn, yaþadýðý onca þeye
raðmen “koruma almayayým da kudurmasýn, þu
iþ sorunsuzca bitsin” fikrine nasýl ulaþtýklarýný
“biz biliyoruz Eyyy iktidar!” Kalk yerine yat.

Kamile KARKUÞ / Elif YETÝGÝN
Kocaeli

Y
enikent, Kocaeli’nin en ka-
labalýk mahallelerinden. Ýþ-
çisi, memuru, esnafýyla
kozmopolit bir yer. Pazarte-
si günleri mahallenin pazarý

var. Derince’nin diðer mahallelerinden
de pazara gelen çok oluyor. Yenikent’te
geçen yýllarda bahçelerinde, evlerinde
konserve, tarhana, turþu yapan kadýn-
larla karþýlaþýrdýk bu aylarda ancak bu
yýl kýþ hazýrlýðý yapan kimseyle karþý-
laþmýyoruz. Biz de kýþ hazýrlýklarýný,
pazar fiyatlarýný ve ekonomideki gidi-
þatý pazarda kadýnlarla konuþtuk.

Þahsenem’in ailesi 4 kiþilik. Ýþten
yeni ayrýlmýþ ve yeniden iþ bulmakta
zorlandýðýný söylüyor. Ekonomideki gi-
diþatýn pazar fiyatlarýna hemen yansý-
dýðýný düþünüyor ve “Pazar çok pahalý”
diyor. Pahalýlýk yüzünden kýþlýk da ya-
pamamýþ, fiyatlarýn düþmesini bekledi-
ðini ancak o zaman konserve yapabile-
ceðini söylüyor. Ama fiyatlarýn düþece-
ðinden çok da umudu yok.

Dilek çalýþmýyor, bir çocuk annesi.
O da kýþlýk yapamamýþ, yapmayý da dü-
þünmüyor, fiyatlar onun için de çok
pahalý. “Bu yaz pazarda fiyatlar hiç
düþmedi. Kýþlýk yapsam çok pahalýya
gelecek. Kýþýn aldýðýmla arasýnda fark
yok zaten, þimdi yapsam ayný fiyata ge-
lir. Onun için yapmayý düþünmüyo-
rum” diyor. Pahalýlýðýn sebebini ise
ekonomideki genel gidiþatýn kötü olu-
þuna baðlýyor.

Neslihan’ýn ailesi 5 kiþilik. Pazar fi-
yatlarýndan memnun olduðunu söylü-
yor, ama o da kýþlýk yapamamýþ. Her
sene konserve ve turþu yapýyormuþ, bu
sene o da fiyatlar düþsün diye bekliyor.
Geçen seneye oranla dondurucuyu
daha az doldurabileceðini ve geçen se-
neye göre fiyatlarýn arttýðýný söylüyor;
“Mesela bamyanýn kilosu bu yýl 10 li-
radan hiç düþmedi.”

Baþka mahallede oturan Neslihan,
Yenikent pazarý daha uygun diye her
pazartesi onca yol geliyor. Meyvenin
mevsiminde olmasýna raðmen pahalý
olduðunu söyleyen Neslihan pahalýlýðý
yaðýþlara ve sele baðlýyor.

Sermin emekli, evde bir de emekli
eþi var. Geçen yýl menemenlik, salçalýk
domatesi 50 kuruþtan alýrken bu yýl 50
kuruþa bir þey almanýn mümkün ol-
madýðýný söylüyor: “Kavanozlarým hep
boþ duruyor. Ekonomimiz çok bozuk,
yerli üretim yapýlmýyor, sanayileþiyoruz
diyorlar ama bilmiyorum...”
KONUÞMAKTAN
KAÇINIYORLAR

Pazarda herkes fiyatlarý yüksek bu-
luyor ama pahalýlýðýn nedenleri konu-

sunda fikirler baþka baþka. Pahalýlýðýn
nedeninin ekonomi politikalarýyla ilgisi
olduðunu düþünen çok az. Bir kadýn
dolardaki artýþýn pazarcýlar tarafýndan
bahane edildiðini ve pazarcýlarýn fiyat-
larý keyiflerince artýrdýðýný düþünüyor.
Hükümetin bunda herhangi bir so-
rumluluðu olduðunu düþünmüyor.

Dikkatimizi çeken bir nokta daha
var; insanlarýn çarþý pazar fiyatlarý ko-
nusunda bile düþündüklerini rahatça
ifade edememesi. Bunu röportaj ver-
mekten kaçýnan insan sayýsýndan bile
rahatça anlýyoruz.

Fiyatlar pahalý ama sor bakalým neden!

Kadýnlar ekonominin 
düzeleceðinden umutlu deðil

Eren SANCI / Hilal KILIÇ
Tuzluçayýr / Ankara

B
ir yanda dolarýn
yükseliþi, bir yanda
kýþ hazýrlýklarý...
Mamak’ta bir semt
pazarýndayýz, kadýn-

lara fiyatlarý, ekonomideki du-
rumu konuþuyoruz. Kimle
konuþsak fiyatlarýn arttýðýný,
geçen seneye göre çok büyük
farklar olduðunu söylüyor.
Yaz boyu sürekli artan enflas-
yonun yüzünden þimdiden
kýþý düþündüklerini anlatý-
yorlar. Kadýnlar konserve,
salça gibi hazýrlýklarla kýþý
zar zor geçirebildiklerini an-
latýyor bir taraftan ama kýþa
hazýrlýk için alýnacaklar da el
yakýyor.

“Geçen yýl 50 liraya do-
lan pazar arabasý bu yýl 100
liraya dolmuyor, bir haftaya
aldýðýmýzý öbür hafta alamý-
yoruz” diyor kadýnlardan
biri. “Dolar iniyor çýkýyor,
pazara, pazarcýya yansýyor,

o da haliyle bizim mutfaðýmýza yan-
sýyor” diye söze giriyor bir çift. 

Sadece pazarýn deðil, her þeyin
pahalandýðýný dile getirenler, ekono-
minin kötü olduðunu, giderek daha
da kötüye gideceðini anlatýyorlar.
Umutsuzlar...

Üretim olmadýðýný, çiftçinin
emeklerinin karþýlýðýnýn aracýlarda
yok olduðunu ifade eden bir kadýna
“Peki ne yapýlmalý” diye soruyoruz.
Çiftçinin desteklenmesi gerektiðini
düþünüyor. Bu soruya aslýnda her-
kesten farklý farklý cevaplar alýyoruz:
“Devletimiz bir þey yapmalý ama hiç
umudum yok” diyen de oluyor, “Biz
bu iþten anlamayýz, politikacýlar iþ-
lerini yapsýnlar” diyen de.

Kamerayý gören bir kadýn “Aman
beni çýkarmayýn televizyonlara” de-
yince “Bir gün de biz çýkalým tele-
vizyonlara ne diyorsunuz bu ekono-
mik duruma” diye soruyoruz, üze-
rine de bin ah iþitiyoruz. Pazarda
rast geldiðimiz herkes gibi o da ha-
yat pahalýlýðýndan dert yanýyor ama
“Buna þükür daha kötüsü olmasýn”
diye eklemeden de bitirmiyor söz-
lerini.
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Elif Ekin SALTIK

A
ilenin kutsallýðý, koruyuculu-
ðu, her þeyden önemli olduðu
toplumumuzda yaygýn kabul
gören yargýlardýr. Bu neden-
ledir ki ailede yaþanan sorun-

lar aile içinde kalmalýdýr! Ýþte karanlýk
tam da burada baþlar. Çözülmelidir deðil
kalmalýdýr! Yani gizli kalmalýdýr... 

Ýþte Ailenin Karanlýk Yüzü: Ensest ki-
tabý, “derin aile”yi sorguluyor ve onun en
karanlýk yüzlerinden biriyle yüzleþmeye
çaðýrýyor. Aileyi “kutsal, tertemiz,
mahrem ve dokunulmaz bir
alan olarak deðil, tam tersi ya-
kýndan bakýlmasý ve içinin
açýlmasý gereken bir kurum
olarak” ele alýyor. 

Alanur Çavlin, Filiz Kar-
dam ve Hanife Aliefendioð-
lu’nun hazýrladýðý kitap enses-
tin maðduru olan çocuklarý
merkezine alarak okuyucuya,
uzmanlara, kurumlara yol gös-
terecek önemli bilgiler, öneri-
ler sunuyor: 
ENSEST NEDÝR?

Ensestin genellikle “cinsel
istismar ve þiddet içeren bir
iliþki” olarak tanýmlandýðý belir-
tilen kitapta, “Aralarýndaki cin-

sel iliþki kültürel ve dinsel olarak yasak-
lanmýþ akrabalarýn, birbiri ile þiddet içer-
meyen, karþýlýklý rýzaya dayalý cinsel iliþki
kurmasý da ensesttir” vurgusu yapýlýyor.
Modern hukukta çocuðun bakýmýndan
birinci derece sorumlu olan kiþilerden
gelen çocuða yönelik cinsel saldýrý ensest
olarak deðerlendiriliyor. Yani ensest sade-
ce cinsel iliþkiyle sýnýrlý tutulmuyor; ye-
tiþkine cinsel haz veren her türlü davra-
nýþ ve zorlama ensest olarak tanýmlanýyor. 
NEDEN AÇIÐA ÇIKMIYOR?

Çok boyutlu bir aile içi þid-

det türü olan ensestin açýða çýkmasýndaki
güçlüðün en önemli nedeni, saldýrganýn
çoðunlukla maðdur bakýmýndan sorumlu
ve otorite olmasý. Failin çocuðun güven-
diði bir yakýný olmasý, olayýn genellikle
kendini güvende hissetmesi beklenen
evinde -hatta kendi yataðýnda- gerçekleþ-
mesi maðdurun istismarý ifade etmesini
zorlaþtýrýyor. 

Türkiye’de çocuðun aileye ait bir ‘aday
vatandaþ’ olarak görülmesi, ailenin hem
toplum hem de aile nezdinde çocuðun
sahibi

olarak algýlanmasý, bu nedenle de devle-
tin aileyi denetleyici ve çocuklarý sahiple-
nici rolünün zayýf kalmasý ensestin ortaya
çýkarýlmasý, engellenmesi ve çocuðun
desteklenmesini daha da zorlaþtýrýyor. 

Kamusal olan-özel olan ayrýmýnda aile
ve ev özel alan içinde ele alýnýrken, kadýn-
lar ve çocuklar da özelin çemberine hap-
sediliyor. Kamusal eriþimi olan erkeðin
tasarrufuna terk edilen kadýn ve çocuðun
aile içinde yaþadýðý problemler, böylelikle
mahrem sayýlan aile içinde saklý kalýyor. 

Ailenin zarar göreceði endiþesi de,
cinsel saldýrý ve ensestin saklý kalma-
sýnýn nedenlerinden biri. Bu bakým-
dan kadýn intiharý ve “namus cinaye-
ti” olarak bilinen birçok ölüm olayý-
nýn altýnda ensest iliþkiler olduðu
düþünülüyor. 

Çocuðun istismarý normalleþtir-
mesi, yaþanan iliþkilerin normalinin
böyle olduðunu sanmasý; kendini
olayýn suçlusu olarak görmesi; taciz
edenin uyguladýðý baský ve tehdit
çocuðun istismarý anlatmama ne-
denleri arasýnda sayýlabilir. Çocuk-
larýn yetiþtiriliþ biçimi ve eðitim sis-
teminin de bu konudaki etkisi vur-
gulanýyor. 

Ensestin yasada adý geçen ve
açýkça tanýmlanan bir suç olmama-
sý da bu konunun kanunlar açýsýn-
dan da satýr aralarýna gizlendiðini
gösteriyor. 
FAÝLLERÝN YÜZDE 57’SÝ
ÖZ BABALAR 

Türkiye’de yapýlmýþ klinik ça-
lýþmalarýn bulgularýna göre, en-
sest faillerinin yüzde 57’sini öz
babalar, yüzde 4’ünü öz aðabeyler,
yüzde 13’ünü yakýn akrabalar,
yüzde 26’sýný ise ikinci derece ak-
rabalar oluþturmakta. “Maðdurlar
ise bu durumu doðrudan taným-
layacak yaþta olmayan ve yardým
isteme becerileri olmayan kýz ve
erkek çocuklar.”

Dünyada da Türkiye’de de
ensestin yaygýnlýðý tam olarak
saptanamazken, 2014 yýlýnda ya-
pýlan Türkiye’deki Aile Ýçi Þid-
det Araþtýrmasýna göre 15 yaþýn-
dan önce cinsel istismara uðra-
yanlarýn oraný yüzde 9. Yani her
10 kadýndan 1’i çocukluðunda
istismara uðramýþ. Ama bu ora-
nýn, ensestin ve istismarýn saklý
kalmasý nedeniyle gerçeði yan-
sýtmadýðý düþünülüyor.  
ÖDÜLLENDÝRME 
YA DA TEHDÝTLE 

Cinsel istismar “temas
içermeyen, temas içeren 

tarih

kadýnlarýnýn huzursuzluðu eylemle-
re dönüþtü. Tepesi atan kadýnlar her
þeyi kýrýp döküyor, fiyatlarý düþürme-
yen satýcýlarý pataklýyorlardý. Bazý ko-
münlerdeki sosyalist yöneticiler kadýn-
larýn eylemlerini sürdürmelerine des-
tek veriyordu. Fakat tüccarlar, devlet
yetkilileri ve polisler kadýnlara karþý bir
oldu. Tutuklamalar olaylarý dindirme-
diði gibi daha da yayýlmasýna sebep ol-
du. Farklý komünlerdeki yüzlerce kadýn
hayat pahalýlýðýna ses çýkarýyordu artýk.
Örneðin, beþ yüze yakýn Hautmontlu
kadýnýn, komþu Ferriere komünündeki
ev kadýnlarýna katýldýklarýný, Madam
Lacroix adlý bir kadýnýn liderliðinde bir
komite kurduklarýný yazýyor kaynaklar.

Le Figaro gazetesinde yayýnlanan
Gignoux imzalý bir yazýda “...bu grev-
den de ötesiydi, sanki bir haçlý seferiy-
di. Evlerin kadýn þövalyeleri gerçekliðin
aþýrý yakýcýlýðýný idame ettirmeye zorla-
nýyorlar” diyordu. Bu gerçeklik, haya-
týn aþýrý pahalý oluþuydu. 

Her bir yerelin kendine has eylem
biçimi vardý. Bazýlarý süt boykotu yapýp
yað ve yumurta fiyatlarý düþürmeyi ba-
þardý. Bazý yerlerde kavgayla indirili-
yordu fiyatlar. Kadýnlar toplu þekilde
pazarlara gidiyor, bazý komünlerde kýr-
mýzý fular ya da atký takýyorlar ve yürü-
yüþlerinde iþçi sýnýfý marþý Enternas-
yonal’den kendilerine uyarladýklarý bir
marþý söylüyorlardý:

Ayaða kalk aile annesi! 
Ayaða kalk ve birlik olalým.
Karþý koymak için yürüyelim
Çiftçilerin ülkeye koyduklarý sefalete.
Eðer bir gün zafere ulaþýrsak
Kocalarýmýza gösterelim
Tüm kadýnlarýn savunduðunu
Zavallý yavrucaklarýnýn yaþamýný.
Ýleri yoldaþlar
Arkadaþlar herkes ayaða!
Ne korku ne üzüntü
Yaðý 15 sikkeye istiyoruz!
Yarýn büyük þehirlerin marketlerinde,
Tüm kadýnlar bir araya geliyoruz
Hiddetle protesto etmek için
Bu mevsimde bu yaðýn fiyatýný
Zaten yeterince ýstýrap çekiyoruz
Yað ve sütün fiyatý artýrýlmasa da
Bu yüzden yarýn Fransa’nýn tüm

kadýnlarý 
Ýndirimli sattýracaðýz onlarý.
Bugün, hayat çok pahalý,
Daha da artmakta tüm ürünlerin fiyatý.
Yeterince sefaletin içindeyiz 
Bilin ki bu böyle gitmez
Hadi, beyler, indirin fiyatlarý
Halk için, insanlýk için!
Ve en iyisini yapacaksýnýz
Memnun etmek için iþçileri. 

BÝNLERCE ÝÞÇÝ 
GREVE GÝTTÝ

Kendiliðinden baþlayan ev kadýnlarý
grevi, sendikalarý ve politikacýlarý baþta
þaþýrtmýþtý; fakat eylemler sýrasýnda tu-
tuklanan 3 kadýn için, iþçi konfederas-

yonu CGT 1 Eylül’de Kuzey’de iki
günlük genel grev ilan etti. 12 bin me-
talurji iþçisi 48 saatlik greve çýktý.
Özellikle kadýnlarýn tutuklandýðý Haut-
mont’ta tüm fabrikalarý durdurdu iþçi-
ler. Cezalar indirilse de olaylar durma-
dý. 6 bine yakýn kiþi Maubeuge’e doðru
yürüyüþe geçti ve onlarý durdurmak is-
teyen jandarmayla karþý karþýya geldi.
Artan þiddete raðmen ertesi güne ka-
dar süren eylemler dinmeyince kolluk
güçleri transferi yapýldý, yetkililer dý-
þýnda komüne giriþi engellemek için
asma köprüler kaldýrýldý. Diðer ko-
münlerde de durum hemen hemen ay-
nýydý. Ýþçiler greve çýkmýþ, kadýnlara
katýlýp yürüyüþler düzenliyor, askerler-
se engellemeye çalýþýyordu. 

O sýrada Fransa’da olan Alexandra
Kollontai bu olaylarý Birçok Hayat Ya-
þadým kitabýnda þöyle anlatýyor: “He-
men Paris’e dönüp, bu hareketin içine
daldým. Ayný gün içinde birçok toplantý
yapmak zorunda kalýyor, alanlarda, pa-
zarlarda, büyük salonlarda ve karanlýk
dar meyhanelerde konus¸uyordum.
Bas¸kaldýran mutfak köleleri, nes¸eli
bir hava içindelerdi. Aralarýnda güç ve
enerji dolu olagˆanüstü kadýnlar vardý.
Bazýlarý, o güne dek hiç farkýnda olma-
dýklarý bir konus¸ma yetenegˆine sa-
hiplerdi. Bu hareketi destekleyen is¸çi-
ler, gýda maddelerinde sabit fiyatlara
geçilmesi talebiyle, bazý yerlerde greve
gittiler.”

Tutuklamalar ve baskýlara karþý halk
yýlmadý. Ev kadýnlarýnýn baþlattýðý grev

iþçilerin de katýlmasýyla büyüdü. Ko-
münlerde beþ güne yakýn iþ býrakma
eylemleri ve aralýksýz sokak eylemleri
yapýldý. Sanayi komünü Charieville/
Mezieres’de CGT tarafýndan yapýlmak
istenen pahalýlýk karþýtý yürüyüþe yet-
kililerin izin vermemesi üzerine birkaç
gün boyunca süren eylemler yapýldý. 12
Eylül’de askeri birlikleri çeken hükü-
met yetkilileri et ve süt ürünlerinin fi-
yatýnýn düþeceðini açýkladý, fakat iki
CGT delegesini tutuklamýþlardý. Ta-
lepleri yerine gelse de halk sendikacý-
lar için eylemleri iki gün daha uzattý. 
‘EKONOMÝK OLMAKTAN
ÇOK DEVRÝMCÝ’

Ev kadýnlarýnýn oraya buraya saldýr-
masýný elbette devlet çok arzulamýyor-
du, fakat iþin içine sosyalist ve sendi-
kacýlarýn girmesi ve pazar eylemlerini
iþçi grevlerine çevirmeleri, iþte bu yö-
netim için en korkulacak þeydi. Döne-
min Ýçiþleri Bakaný Joseph Caillaux, 2
Eylül’de eylemlere yönelik ciddi ince-
lemeler yapýlmasý ve özellikle ‘devrimci
derneklerle’ ilgisi olanlara karþý gerekli
yasalarýn uygulanmasýna dair yazý gön-
derdi þubelere. CGT’ye dair gazeteler-
de de ‘hareket ekonomik olmaktan çok
devrimci bir karaktere bürünüyor’ diye
yazýyordu. 15 Eylül’de Caillaux’nun
yazdýðý diðer bir yazýda, “hayvanlarýn
sömürgelerden getirilmesinin kolaylaþ-
týrýlmasý ve ulaþým masraflarýnýn azal-
týlmasý ama ayný zamanda da devrimci
ajitatörlerle ilgilenilmesi gerektiði”

vurgulanýyordu. Dedikleri yapýldý.
Gümrük vergileri düþürüldü. Sendika
liderleri ‘hainlik’ yasalarý gereðince 6
aydan 3 yýla kadar yargýlandýlar. Ço-
ðunluðu iþçi olan 175 kadar kiþi tutuk-
landý, kadýnlar genellikle daha az ceza-
lar aldý. Eylemlere katýlan Belçikalý
göçmenler sýnýr dýþý edildi.

Devletin korkusu bu eylemlerin
daha da politikleþip yaðdan, sütten öte-
ye giderek düzeni hedef almasýydý.
Korkmakta da haklýlardý; tarihlerinde
ekmek yokluðu yüzünden ayaklanan
halkýn krallýðý yýkýp cumhuriyeti kur-
muþluðu vardý. 

Ev kadýnlarýnýn ‘yeter artýk’ dediði
anda kendiliðinden geliþen eylemlerdi
bunlar ve çok örgütsüzdü, her yerel
kendine göre patlama yaþýyordu. Zaten
sendika da o yýllarda kendi içinde ayrý-
lýklar yaþýyordu ve devlet baskýsý altýn-
daydý. Hayatýn pahalýlýðý gibi çok can
yakýcý bir olay, politikadan çok uzak
duran ev kadýnlarýný bile sokaða çýkar-
mýþtý, fakat ne CGT ne de sosyalistler
örgütlü bir harekete dönüþtürebildi bu
eylemleri.

Yararlanýlan kaynaklar: 
*https://digitalcommons.butler.edu/cgi

/viewcontent.cgi?referer=https://www.goo
gle.com/&httpsredir=1&article=1502&co

ntext=facsch_papers The ‘Vie chère’
Riots of 1911: Traditional Protests in

Modern Garb - Paul R, Hanson
* Birçok Hayat Yaþadým - Ýnter

Yayýnlarý - Aleksandra Kollontai sf. 121

Tutuklamalar ve baskýlara karþý halk yýlmadý. Ev kadýnlarýnýn
baþlattýðý grev iþçilerin de katýlmasýyla büyüdü. Komünlerde günler
süren iþ býrakma eylemleri ve aralýksýz sokak eylemleri yapýldý.

 

1911’de Fransa’da ev kadýnlarýn hayat pahalýlýðýna karþý eylemlerinden günümüze ulaþabilmiþ çok az belge ve fotoðraf bulunuyor. 
Bu gazete kupürleri de onlardan birkaçý

Ailenin Karanlýk Yüzü: 

Kamusal olan-özel
olan ayrýmýnda

aile ve ev özel alan
içinde ele

alýnýrken, kadýnlar
ve çocuklar da

özelin çemberine
hapsediliyor.

Kamusal eriþimi
olan erkeðin tasar-
rufuna terk edilen
kadýn ve çocuðun

aile içinde yaþadýðý
problemler, böyle-

likle mahrem sayýlan
aile içinde saklý

kalýyor.
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Müslime KARABATAK

E
ylül ayýnýn ilk saatlerinde, ev
kadýnlarý eylem yapýyorlardý:
‘Yað 30 sous (Fransýz sikke-
si) olmazsa, devrim olur!’ 
Tarih 1911, yer Fransa kuze-

yinde Somain komünü. Bu eylemler baþ-
ka komünlerde baþlamýþtý, buradan da
baþka yerellere sýçrayacaktý. 

Kadýnlar, hayat pahalýlýðýna tepkiliydi.
Her gün eve eli boþ dönmek, çocuklarýný
doyuramamak canlarýna tak ettirmiþti.
Et çok pahalýydý, süt, yumurta, ekmek de
öyle. Ortak noktalarý, mutfaklarýndaki
çaresizlik olmuþtu. Pazarlardaki fahiþ fi-
yatlar, açlýk ve yoksulluk sonunda bir ‘ev
kadýnlarýnýn grevi’ olarak patlak verdi.
Fiyatlarýn düþürülmesini ve sabitleþme-
sini istiyorlardý.

HAYAT NEDEN 
PAHALILAÞTI?

1910 yazý inanýlmaz derecede yaðýþlýy-
dý, hasat zamaný çýkan ürünler Fran-
sa’nýn tüketim ihtiyacýnýn yüzde 25 daha
altýndaydý. Fiyatlar bir anda fýrladý. 1911
ise geçen seneye kýyasla daha iyi baþladý
ama yaz aylarý yine yüzlerin asýlmasýna
neden oldu. Tek damla yaðmur yoktu.
Bu kez kuraklýk yüzünden dereler kuru-
maya baþladý, içme suyu rezervlerinde
yeterli su kalmadý. Fabrikalar geçici ola-
rak kapanmaya, iþçiler iþsiz kalmaya baþ-
ladý. Tarlalardaki sebze ve meyveler zarar
gördü. Hayvanlarýn otladýklarý yerler de
etkilendi kuraklýktan. Çiftçiler mecburen
kýþlýk yemleri verdi hayvanlara, böylece
masraflar da artýyordu. 

Bir yýl seller yaðmurlar, diðer yýl ku-
raklýk derken bir de hayvanlarda þap has-

talýðý belirdi. Hastalýklý yerler karantina-
ya alýnsa da dönemin Tarým Bakaný yü-
zünden hastalýk tüm Fransa’ya yayýlmýþ-
tý. Saðlýklý hayvanlarýn Paris’teki ülkenin
en büyük hayvan pazarýna getirilmesine
izin vermiþti. Hastalýk buraya, buradan
da ülke geneline sýçradý kaçýnýlmaz ola-
rak. Ardýndan Paris’teki o pazardan dýþa-
rýya hayvan satýmý da yasaklandý. Hatta
bulaþmýþ olma ihtimaliyle, yem bitkileri-
ne de satýþ yasaðý geldi. Haliyle yereller-
deki hayvanlar da, onlarýn otlarý ve yem-
leri de azaldý. Ýyi beslenemeyen inekler
süt bile üretmekte zorlanýyordu. Baþta et
olmak üzere, süt, peynir, yað, þeker vb.
ana gýda malzemeleri pahalýlaþtý. Yani bu
olaylarýn faturasý yine halka çýktý...
EVLERÝN 
KADIN ÞÖVALYELERÝ!

1911 Aðustos’unda baþlayan ev 

1911 Aðustos’unda
baþlayan 

ev kadýnlarýnýn
huzursuzluðu

eylemlere dönüþtü.
Tepesi atan kadýnlar

her þeyi 
kýrýp döküyor, 

fiyatlarý düþürmeyen
satýcýlarý

pataklýyordu. 

ya da cinsel iliþki içeren cinsel istismar”
gibi farklý biçimlerde görülebiliyor. Kýz
çocuklarý erkek çocuklara göre her türlü
cinsel istismar türüne çok daha fazla ma-
ruz kalýrken, erkek çocuklar da her türlü is-
tismara maruz kalýyor. Kýz çocuklarýnýn ha-
mile kalmasý, evden kaçmasý, bebeði terk
etmesi ile baþlayan adli süreçler kýz çocuk-
larýnýn yaþadýðý istismarý biraz daha görü-
nür kýlarken erkek çocuklar açýsýndan istis-
mar çok daha zor ortaya çýkýyor. 

Ayný evde yaþayan kýz ve erkek çocuklar
ayný zamanda ya da farklý zamanlarda istis-
mar edilebiliyor. Saldýrgan, çocuklar büyü-
dükçe büyük olandan küçük olana yönele-
rek cinsel istismarýn uzun yýllar gizli kal-
masýný saðlayabiliyor. Saldýrganlar maðdu-
run direncini ortadan kaldýrmak için ödül-
lendirme ya da tehdit yollarýný kullanýyor. 
SALDIRGANLAR KÝM?

Ensest saldýrganlarý her yaþta ve farklý
sosyoekonomik özeliklere sahip kiþiler ola-
rak karþýmýza çýkabiliyor. Saldýrganlarýn
gündelik hayatlarýný etkileyen psikolojik
problemleri yok, doðru ile yanlýþý ayýrt ede-
bilecek durumdalar ve normal yaþamlarýna
devam eden insanlar. Yani bir tacizci proto-
tipi yok.

Enseste tüm sosyoekonomik gruplardan
ailelerde rastlanabiliyor. Ancak ekonomik
güç, ensestin gizli tutulmasýnda etkili ola-
biliyor. Ensestin duyulmasý ile yaþanacak
kayýplar yüksek gelir düzeyindeki bazý aile-
ler açýsýndan daha zor göze alýndýðýndan,
anne ve çocuklar için saðlanacak saðlýk hiz-
meti, hukuksal ve psikolojik destekler res-
mi kayýt tutulan kamu kurumlarýndan sað-
lanmýyor. Bazen de “þiddet geçimsizlik”
gerekçesiyle boþanma gibi yöntemlerle, olay
yargýya taþýnmadan “aile içinde çözme” yo-
luna gidilebiliyor. Böylelikle yüksek soysoe-
konomik gruplarda karþýlaþýlan ensest daha
gizli kalýyor. 

 

MAÐDURLARIN ANNESÝ OLARAK KADINLAR
Pek çok çalýþmada ve uzman görüþünde,

istismarýn ortaya çýkarýlmasý ve rehabilitas-
yon sürecinde annenin rolü üzerinde duru-
luyor. Ancak annenin rolü deðerlendirilir-
ken, maðdur çocuðun annesi olmasýnýn ya-
nýnda saldýrganýn eþi ya da annesi olmasý gi-
bi bir gerçeðin kadýn üzerinde yarattýðý rol
çatýþmasý, saldýrganýn anne üzerindeki fizik-
sel ve duygusal baský, annenin aileyi ya da
toplumu karþýsýna almak konusunda yeterli
güç ve donanýma sahip olmamasý gibi ger-
çeklerin göz önünde tutulmasý gerekir.

Kitapta yer alan bir uzman görüþü,
ensestin ifþasýnda annelerin aktif rol alama-

masýnýn nedenlerinden birini þöyle ortaya
koyuyor: “Babayý hapse gönderdiðinizde, o
annenin de geçinmesini saðlayacak bir sis-
tem kurmalýsýnýz ki; anne rahatlýkla þikayet
edebilsin, delil sunabilsin, göz yummasýn.”

Annenin zayýf, korkumasýz, kolay inci-
nir olmasý yalnýzca sosyoekonomik yapý ile
baðlantýlý olmayabilir. Kadýn þiddete maruz
kaldýðý için de belli zayýflýklar gösterebilir. 

Fail ile duygusal açýdan güçlü baðlarý olan
anne, maðdurun söylediklerini dikkate almayabi-
liyor ve harekete geçmesi zorlaþýyor. Ya da ter-
sinden çocuklarýyla iletiþimi ve duygusal baðý za-
yýf ya da olumsuz olan kimi anneler, saldýrganý

koruyup maðduru suçlama tutumu alabiliyor. 
Çocukluðunda yaþadýðý benzer bir

travma da annenin ensest olayý ile karþýlaþ-
týðýnda davranýþýný etkileyebiliyor. 

Kitapta, ensesti ifþa etmeleri yönünde
desteklenmesi gereken annelerle uzmanla-
rýn iyi bir iþ birliði kurmasý için öneriler geti-
riliyor. Yükseköðretim programlarý ve müf-
redatlarýn yeniden düzenlenmesi; konuyla il-
gili mesleklerden tüm uzmanlara toplumsal
cinsiyet farkýndalýðý, kadýn ve çocuk haklarý,
cinsel saðlýk, cinsel istismar ve ensest hak-
kýnda eðitim verilmesi uzmanýn anneye
ulaþmasýný da kolaylaþtýrýyor.

ENSESTLE MÜCADELE
EENNSSEESSTT olgularýnýn tanýsý, tedavisi, ihbarý ile

yasal sürecin baþlatýlmasý çok önemli. Yasal süreç
baþlatýlýrken saldýrý tekrar tekrar anlatýlarak çocu-
ða yeni bir travma yaþatýlmamalý, çocuðun güven-
de olduðu duygusu hissettirilmeli. 

Fiziksel ya da cinsel istismar açýsýndan risk al-
týnda olduðu düþünülen ancak maddi bir bulgu ol-
mayan; okul baþarýsý düþen, arkadaþlýk iliþkileri
zayýflayan, içine kapanan çocuklar dikkatle izlen-
melidir.

Aileler çocuðu suçlayýcý bir dilden kaçýnmalý,
hýzla kurum ya da hastanelerle iletiþime geçilerek
hekim desteði alýnmalýdýr.

Hekimin, yargýnýn, psikoloðun, sosyal hizmet
uzmanýnýn ve bu alanda görevli diðer kurum çalý-
þanlarýnýn çocuðun üstün yararýný gözeten bir
yaklaþým sergilemesi hem saldýrýnýn ortaya çýk-

masýnda hem de bir daha yaþanmamasýnda
önemli rol oynamaktadýr.

Rehber öðretmenlerin eðitimi; hukuk çalý-
þanlarýnýn farkýndalýðýnýn artýrýlmasý, ruhsal
deðerlendirmelerin alýnda uzman kiþiler tara-
fýndan yapýlmasý; saðlýk kuruluþlarýnda çocuk
saðlýðý uzmaný, çocuk ruh saðlýðý uzmaný, adli
týp uzmaný ve sosyal hizmet uzmanýnýn birlikte
çalýþtýðý çokdisiplinli merkezlerin oluþturulma-
sý gerekir. Ancak böyle koruma þemsiyesi al-
týnda çocuk kendisine izleyen uzmana gereksi-
nim duyduðunda ulaþabilir, danýþmanlýk hiz-
meti alabilir, gerektiðinde okulda ona destek
olacak kiþilerle iþ birliði kurularak çocuða bü-
tüncül bir destek saðlanabilir. 

Ýstismarýn önlenmesi konusunda bilimsel ça-
lýþmalar yürütülmesi ve eðitim verme gibi amaç-
larla üniversiteler bünyesinde uygulama ve araþ-
týrma merkezleri kurulmalýdýr. 

HABERÝ NASIL
VERÝLMELÝ?

KKAADDIINN hareketinin verdiði mücadele-
nin etkisiyle medyada kadýna ve çocuk-
lara dönük þiddet haberlerinin ele alýn-
ma þekli nispeten deðiþse de, ensest ha-
len medyada eksik ya da yanlýþ temsil
edilen ya da hiç edilmeyen konulardan
biri. Medya, ensest olaylarýný kalýp yargý-
larý ve idieolojileri yeniden üreten ve
güçlüden yana konum alan bir anlayýþla
sunuyor. Birçok gazetede ensest sözcü-
ðünü kullanmaktan imtina ediliyor, en-
sest saldýrýlarý tecavüz olarak yer alýyor. 

Genellikle bir toplumsal soruna iþaret
etmeyen, etse bile bir farkýndalýk ve bilgi
saðlamayan 3. sayfa haberciliðinde kadýna
ve çocuklara yönelik sistematik þiddet olay-
larý, sýra dýþý olaylar gibi sunuluyor. Porno-
grafik bir dilin ve magazinleþtirmenin ön
plana çýktýðý bu haberlerden geriye vicdan-
sýz babalar, sapýk dayýlar, acayip aileler, ið-
renç hikayeler kalýyor. Ailenin karanlýk yö-
nelerini, vakalarýn sýklýk ve benzerliklerini
dile getirmeyen bu haberlerle, þiddet uygu-
layanlar canavarlaþtýrýlýp, onlarý sistemin
normal iþleyiþini bozan istisnalar/ sapkýnlar
olarak göstererek erkek þiddetinin neden-
leri görünmez kýlýnýyor. 

Ensest olaylarý haber yapýlýrken, maðdur
açýsýndan yol gösterici ve olayý açýða çýkar-
ma yönünde cesaretlendirici olmasý, þüphe-
li durumlarýn kesinleþmiþ davalar gibi yansý-
týlmamasý, mahremiyete özen gösterilmesi,
maðdurun travmasýný artýracak haberlerden
kaçýnýlmasý, belirli bir sosyoekonomik grubu
damgalayacak þekilde yapýlmamasý, istis-
mar davranýþý için özendiricilik teþkil etme-
mesi gerekiyor. 

Haber metni için gerekli olmayan ayrýn-
týlar verilmemeli, dramatik bir dilden vazge-
çilerek cesaretlendirip güçlendirecek yapýcý
bir dil kullanýlmalý. Ýnsanlarý üzen, aðlatan,
tiksinti uyandýran, ensest saldýrýlarýný sis-
tematik deðil münferit olarak ele alan ha-
berler sorunun odaðýný deðiþtirir. 

ENSEST

Hazýrlayanlar: Alanur Çavlin, Filiz Kardam
ve Hanife Aliefendioðlu

Kapak Resmi: Magdalena Abakanowicz
Metis Yayýnlarý, 288 sayfa, 2018

EV KADINLARININ
‘HAYAT PAHALI’ 
AYAKLANMALARI
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Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul

D
olarýn yükseliþi hayat pahalýlý-
ðýný da beraberinde getirdi.
Zaten zor geçinen emekçile-
rin hayatý daha da zorlaþtý.
Sadece pahalýlýk deðil bu yük-

seliþ birçok kaygýyý da beraberinde getirdi.
Ýlk zamanlar dolarýn yükseliþini “Dýþ güç-
lerin oyunu bunlar” diyerek açýklayanlar
sosyal medyada garip eylemlerle-telefon
kýrmak, dolar yakmak gibi-protesto eden-
ler için þimdilerde “Bu durum normal bir
durum deðil”, “Caným bu da iþ mi þimdi,
parasý ödenmiþ telefonunu niye kýrýyorsun
ki?”, “Dýþ güçler dediklerimizle ticari an-
laþmalar halen sürüyor. Cumhurbaþkaný,
sadece kamera önünde parmak sallýyor
ama bizim bilmediðimiz birçok anlaþma
var” demeye baþladý.

Durum böyleyken, biz de krizin kadýn-
larýn hayatýna nasýl yansýdýðý iþçi kadýnlarla
konuþalým istedik.
‘ÜÇ HAFTADIR PAZAR 
ALIÞVERÝÞÝ YAPAMIYORUM’

4 yýldýr tekstil iþçiliði yapan Nurdan,
“Ýþyerimiz durma noktasýnda. Haziran-

dan bu yana maaþ alamadýk. 43 kiþinin
çalýþtýðý bir atölyeyiz, asgari ücretle çalý-
þýyoruz. Fazla mesailer olmasa kuru ma-
aþla geçinemiyoruz. Bu bayram kimse
çocuklarýna bir çorap bile alamadý. Bazý
iþ arkadaþlarým borç para bularak köyle-
rine gidip fýndýk toplayarak biraz para
kazanma derdine girdi. Ben 3 haftadýr
pazar alýþveriþi yapamadým. Bekliyorum
ki eþim maaþ alsýn öyle alýþveriþ yapalým.
Ýster inanýn ister inanmayýn 3 haftadýr
sadece kahvaltýlýk yiyoruz” diyerek anlattý
halini, ahvalini.
‘DIÞ GÜÇLER DEDÝM AMA
HEP BÝZÝM CEBÝMÝZDEN 
GÝDÝYOR’

“Ýþten atýlýrým diye çok korkuyorum bu
ortamda bir de iþsiz kalýrsak vay halimize”
diyor Çiðdem ve baþlýyor anlatmaya: “Bu
seçim daha hayýrlý olacak, güzel günler gö-
receðiz sanýyordum. Oyumu tereddütsüz
AKP’ye verdim. Ama beklentilerimizin al-
týnda kaldýlar. Büyük bir kriz gelecek belli
ama gereken tepki yok. Telefon kýrarak ya-
pýlan komik eylemlerle bence AKP seçme-
nini küçük düþürüyorlar. Böyle saçma þey
görmedim. Çalýþtýðým fabrikada çok güzel
þeyler söyleyen arkadaþlar var, doðrusu ben

daha çok onlara kulak asýyorum. Ortada bir
kriz var ama tutturmuþlar ‘dýþ güçler bizi
yok edecek.’ Tamam ben de ilk zamanlar
böyle düþünüyordum. Ama baktým her gün
bizim cepten gidiyor. Ne alsam zam gel-
miþ. Evin bütçesi küçüldükçe küçülüyor.
Biz evde 3 kiþi çalýþýyoruz gayet iyiydi du-
rumumuz, fazla borcumuz da yok. Ama
buna raðmen ay sonu gelmedi bu ay. Ni-
yetlendik kurban keselim diye onu da yapa-
madýk. Bence mesele vatan deðil. Vatan di-
yerek bizi susturmaya her þeyin faturasýný
bize ödetmeye çalýþýyorlar.”
HEP ÝÞÇÝDEN FEDAKARLIK
BEKLÝYORLAR!

Geçinebilmek için ek iþlere koþturan
Sevim ise þöyle anlatýyor: “Birçok fabrika
gibi bizim fabrikada da dolarýn yüksel-
mesinden dolayý iþ yok. Bazý bölümler
neredeyse bir aydýr ücretsiz izinde. Ýki
çocuðum var, eþimden ayrýyým. Tek baþý-
ma evi geçindirmeye çalýþýyorum. Ek iþ
olarak bazen yarým gün bazen tam gün
ev temizliðine de gidiyorum. 8 yýldýr ayný
yerde çalýþýyorum, hiç tatil yapmadým.
Yasal izinlerimin parasýný alýyorum. Çün-
kü baþka türlü mümkün deðil geçine-
mem. Beni ücretsiz izne çýkarmadýlar

ama eli kulaðýnda. Sürekli bu kaygýlarla
iþe gidip gelmek çalýþmaktan daha yoru-
cu. Bütün bunlara raðmen bizi aptal ye-
rine koymaya çalýþýyorlar. ‘Çaldýk çýrptýk
memleketi bu hale soktuk’ demiyorlar da
yok dýþ güçler falan diyerek bizi gaza ge-
tirmek istiyorlar. Bölüm þefleri gelip fab-
rikayla ilgili bilgilendirme yaptý, ‘Ülke-
miz zor zamanlardan geçiyor. Recep Ta-
yip Erdoðan gibi bir lideri kýskanýyorlar.
O yüzden bizi dolarla vurmak istiyorlar.
Patron bizden sabýrlý olmamýzý ve feda-
karlýk yapmamýzý istiyor’ dedi. AKP’ye oy
veren iþçiler en önce tepki gösterdi bu
sözlere, ‘Biz bu yalanlara inanmýyoruz.
Her þey bize mi zor, bizim patron þu an
dünyanýn en güzel yerinde tatil yapýyor.
Ben köyüme bile gidemedim’ dedi biri.
Ondan cesaret alan birçok iþçi dile geldi,
‘Maaþlarýmýz gününde yatmazsa isyan çý-
kar’ dedik. Bayram öncesi paramýzý ve
100 lira bayram harçlýðýný aldýk.”

Bu anlatýlanlara bakýnca; bu zor zaman-
larýn faturasýný iþçilere ödetmek isteyen
sermaye ve onun sözcülerinin bu defa iþi
biraz daha zor görünüyor. Çünkü görünen
o ki, emekçiler güç biriktiriyor ve birbiri-
lerini daha iyi anlamaya baþlýyor.

Krizin faturasýný iþçilere 
kesmeye çalýþanlara cevap: ÝSYAN ÇIKAR

Cihan ÇELÝK / Ali CAN

E
þ cinsellere ya da eþ cinselli-
ðe karþý duyulan korku, nef-
ret, hoþnutsuzluk ve ayrýmcý-
lýk: Homofobi. Eþ cinsel kor-
kusu olarak da çevrilebilir di-

limize. Farklý cinsel yönelimleri ve kim-
likleri bulunan insanlara yönelik korku
ve nefret duyulmasý anlamýnda kullanýl-
makla birlikte, kiþinin eþ cinsel duygu-
lar hissedebilmesi durumunda yaþadýðý
korku olarak da karþýmýza çýkar. 

Homofobi kavramý ilk kez 1972’de
Amerikalý Psikolog George Weinberg ta-
rafýndan kullanýlýyor. Weinberg, homofo-
biyi ‘ayný’ ve ‘korku’ kavramýndan yola çý-
karak farklý cinsel yönelimleri olan insan-
lara karþý duyulan akýl dýþý korku olarak
açýklýyor. 

Uzunca bir dönem psikiyatrlar ve çe-
þitli gruplar eþ cinselliði cinsel yönelim
sapmasý, psikopatolojik bir durum ya da
sapkýnlýk gibi ifadelerle etiketledi.

Ancak 1973 yýlýnda Amerikan Psikiyatri
Birliði, Ruhsal Bozukluklarýn Taný ve Ýs-
tatiksel El Kitabý’ndan eþ cinselliðin bir
ruhsal bozukluk olduðu kanýsýný kaldýrdý.

Dünya Saðlýk Örgütü ise Uluslararasý
Hastalýk Sýnýflandýrmasý ile eþ cinselliði
1992 yýlýnda saðlýk sorunu olmaktan çý-
kardý. (KaosGL, 215) Türkiye’de de eþ-
cinsellik ruhsal hastalýk olarak tanýmlan-
mýyor. 
EÞ CÝNSELLÝK HASTALIK
DEÐÝL, CÝNSEL YÖNELÝM 

Eþ cinsellik bir hastalýk ya da tercih
deðil, cinsel yönelimdir. Kýsaca bahseder-
sek, cinsel yönelim kavramý “kiþinin do-
ðumla tanýnmýþ cinsiyet ifadesi ne olursa
olsun, ayný ve/veya farklý cinsiyetteki kiþi-
lere karþý duygusal, romantik ve cinsel
çekimini” ifade eder. Heteroseksüel, ho-
moseksüel ve biseksüel gibi kavramlar
cinsel yönelimi belirtir.

Kadýnlarýn erkeklere karþý ikincil ko-
numda olduðu ataerkil düzen, toplumsal
cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalý her tür-

lü iliþkinin sadece karþý cinsiyetten birey-
ler arasýnda olabileceðini iddia eden he-
teronormatif kültür ise bunun aksini da-
yatýr. Heteroseksizm, eþ cinselliði doðaya
aykýrý cinsellik olarak tanýmlar ve insan
iliþkilerinin sadece kadýn-erkek arasýnda
olabileceðini savunur. Bunun dýþýndaki
tüm duygusal ve cinsel iliþkinin hastalýklý
olduðunu ileri sürer.

Heteroseksüelliðe nazaran daha az
oranda olmasý, eþ cinselliðe yönelik ay-
rýmcýlýðýn nedenlerinden biri. Eþ cinsel-
lik, cinsel geliþim süresince çoðunlukla
ergenlikte birey tarafýndan fark edilir.
Biyolojik ya da sosyal belirleyicileri ne
olursa olsun, yönelim kiþi tarafýndan ya
da tedavi ile deðiþtirilebilir bir durum
deðildir. Bireyin tercihleri sonucunda
oluþmaz. Yönelim, uluslararasý ve ulusal
hekim örgütlerince saðlýklý bir durum

olarak kabul edilmiþ bile olsa, eþ cinsel-
liði kabul etmeyen toplumlarýn birçoðu,
LGBTÝ+ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel,
Trans, Ýnterseks+) bireylere verilen
haklarý görmezden gelip günümüzde
LGBTÝ+ bireyleri devamlý olarak öteki-
leþtiriyor, öldürüyor.

Türkiye’nin en köklü LGBT haklarý
örgütü olan Kaos GL tarafýndan yayýmla-
nan bir rapora göre, birçok ülkede eþ cin-
sellik yasa dýþý ve suç olarak kabul edili-
yor. Birleþik Arap Emirlikleri, Yemen, Su-
udi Arabistan, Suriye, Sudan, Pakistan,
Özbekistan, Nijerya, Mýsýr, Malezya, Lüb-
nan, Libya, Kuveyt, Katar, Filistin, Fas gi-
bi Ýslam Konferansý Örgütüne üye 23 ül-
kede idam, hapis, kýrbaçla cezalandýrýlýyor.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek,
Türkiye, Kazakistan ve Kýrgýzistan da ise
eþ cinsellik yasalarda suç sayýlmýyor. 

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

Homofobi
nedir?

2008-2016 yýllarý arasýnda iþlenen nefret cinayetleriyle ilgili bir rapora göre
Türkiye, Avrupa’da birinci, dünyada dokuzuncu sýrada. Cinsel 
kimlikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle ötekileþtirilen LGBTÝ+
bireyler hemen her alanda ayrýmcýlýða maruz kalýyor. 
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2008-2016 yýllarý arasýnda iþlenen nefret
cinayetleriyle ilgili bir raporda, homofobi-
nin yüksek olduðu Türkiye Avrupa’da bi-
rinci, dünyada dokuzuncu sýrada yer alýyor.
Ýtalya, Ýspanya, Britanya ve Fransa da bu ra-
porda yer alýyor. 

Dünya genelinde trans cinayetlerinin en
çok yaþandýðý ülke ise Brezilya. Brezilya’yý
Meksika ve Amerika izliyor. Kolombiya, Ve-
nezuela, Honduras, Hindistan, Arjantin ve
Filipinler de nefret cinayetlerinin yaþandýðý
ülkeler arasýnda.

2016 yýlýnda ABD’nin Florida kentinde
eþ cinsellerin gittiði bir gay bara yönelik
saldýrý homofobinin korkunç yüzünü ortaya
koyuyor. Tarihe Orlando Katliamý olarak
geçen bu katliamda 50 kiþi yaþamýný yitir-
miþ, 53 kiþi yaralanmýþtý. O yýl düzenlenen
Onur Yürüyüþü’ne 150 binin üzerinde in-
san katýldý ve bu katliama tepki gösterdi. 
ÝHRAÇ, BASKI, 
TUTUKLAMA, TACÝZ...

LGBTÝ+ hareketi kamuya medyanýn
gücü ile ‘sapkýn-sapýk-lut’ kavmi olarak
gösteriliyor. 1947-1950 yýllarý arasýnda
ABD’de eþ cinsellik þüphesinden dolayý
1700 federal iþ baþvurusu reddedildi, 4380
kiþi ordudan ihraç edildi, 420 kiþi de hükü-

met iþlerinden atýldý. 1950-1960 yýllarý ara-
sýnda FBI ve polis teþkilatlarýnda bilinen eþ
cinsellerin en çok uðradýklarý yerler liste-
lendi, arkadaþlarýnýn evlerine baskýnlar ya-
pýldý. Eþ cinsellere hizmet eden barlar mü-
hürlendi ve tutuklanan müþteriler yerel ga-
zetelerde hedef gösterildi. 

Devletin eþ cinselleri mahallelerden,
parklardan, barlardan, yaþam alanlarýndan
kovma uðraþý sürdü. Üniversitelerde eþ
cinsel olduðu düþünülen eðitmenlerin iþle-
rine son verildi. LGBTÝ+ bireyler fiziksel,

psikolojik ve cinsel tacize uðradý, tutuklan-
dý ya da akýl hastanelerine kapatýldý.  

Türkiye’de homofobiye karþý ayrýmcý-
lýk, nefret söylemi ve nefret suçlarýný dü-
zenleyen bir yasa olmamasý nedeniyle
‘haksýz tahrik’ indirimleri, homofobik
nefret suçlarýnda da ayrýmcý bir þekilde
uygulanýyor. Cinsel kimlikleri ya da cinsel
yönelimleri nedeniyle ötekileþtirilen
LGBTÝ+ bireyler ifade özgürlüðünden
çalýþma hayatýna kadar pek çok alanda ay-
rýmcýlýða maruz kalýyor. 

TÜRKÝYE AVRUPA’DA EN ÇOK
NEFRET CÝNAYETÝ ÝÞLENEN ÜLKE

STONEWALL
DÝRENÝÞÝ VE
ONUR 
YÜRÜYÜÞÜ

28 Haziran 1969 yýlýnda New
York’un Greenwich Willage bölgesin-
deki ‘Stonewall Inn’ adlý bir bara yapý-
lan baskýn, devletin LGBTÝ+ bireylere
þiddetini ortaya serdiði gibi, gay ve
lezbiyenlerin sergiledikleri direniþ ba-
kýmýndan da tarihe geçmiþtir. 

Stonewall, eþ cinsellerin rahatlýkla
eðlenebildikleri bir bardýr ve rutin ola-
rak polisler tarafýndan basýlýr. O gece,
barýn müþterileri baský þiddet ve taci-
ze karþý bardakiler baskýna karþýlýk ve-
rerek direnmiþlerdir. Sabaha kadar sü-
ren ve sonraki günlerde de bar çevre-
sindeki sokaklarda devam eden direniþ
gay ve lezbiyenlerin Amerikan tarihin-
de kendilerine karþý sürekli bir þiddet
takýnan devlet güçlerine karþý ilk dire-
niþidir. 

Stonewall, LGBTÝ+ hareketinde bü-
tün dünyada tarihsel bir dönüm noktasý
olur. Stonewall Direniþi’nin yýldönümü
dolayýsýyla her yýl haziran ayýnýn son
haftasý Onur Haftasý olarak örgütleni-
yor ve Onur Yürüyüþü yapýlýyor.

Kurbaðayý yanlýþlýkla mý öptük?
Evrim KIZGIN 

Tuzla / Ýstanbul

A
nnemizden gördüklerimizi
mi uyguluyoruz farkýnda ol-
madan? Mesela benim an-
nem babama karþý çýkmazdý,
bir iki dayak yemiþliði de

vardý ama gene de “Allah benim canýmý
ondan önce alsýn” derdi. Arkadaþ ne aþk
bu?! Ama hepimiz biliyoruz ki kadýnla-
rýnki aþk filan deðil yahu; biçarelik, yal-
nýzlýk ve öðrenilmiþ kendi gücünü bil-
meme, kendini tanýmama ve eþitlik bi-
lincinin olmamasý. Hadi yedi göbek sü-
laleyi tarayalým, o yedi göbeðin tüm ka-
dýnlarýnýn mirasý aynen bizim bilinçaltý-
mýza yer etmiþ. Ahh anam ah biraz tut-
tuðunu koparýp bize de örnek olaydýn
ya (sadece bu konuda, yoksa annem gü-
zel yürekli bir insan...)

Peki nedir yahu yedi göbektir bu ko-
calarla bitmeyen derdimiz? 

Bir kendime bakýyorum, bir yedi gö-
beðe... Aklýmda madde madde sýralýyo-

rum. Üstelik benim “fazladan” madde-
lerim de var ha yedi göbek kadýnlarýnkiy-
le kýyaslandýðýnda... Neden derseniz...
Allah baþka dert vermesin, benim koca
bir de feminist ve solcu! Maddelerin
fazlalýðý bundan...  

Madde 1 - Regl öncesi sendromu
öküzlüðü: Þimdi aslýnda bu maddeyi
azýcýk kitap okuyan, iki dergi karýþtýranýn
bilmesi lazým. Beklentim küçücük; ne
olur biraz alttan al yahu! Ama yoookkk.
Gariban olan o! Patronu da onu çok ezi-
yor, ne yapsýn, o da hýncýný benden ala-
cak tabii... 

Madde 2 - Hem ev iþçisi, hem fabrika
iþçisi (çoðaltýn bu örnekleri) olarak eve
geldiðinde yapýlmasý þart olan ev iþleri-
nin paylaþýmý, daha doðrusu paylaþýla-
mamasý: Tabii sözde eþitiz, her yerde ne
kadar eþitlikçi olduðunun reklamý gýrla...
Ama iþ baþa düþünce “Ne de olsa beyi-
miz bu iþleri beceremez, hep daha
önemli iþleri vardýr uðraþacak!”

Madde 3 - Çocuklarý büyütürken alýn-
masý gereken sorumluluklarýn payla-

þýl(ama)masý: Ama caným beyimiz gez-
diriyor ya çocuklarý, bir baba olarak
çocuklarýyla ne kadar da ilgilendiðinin
en “kamusal” reklamý! Üstelik zaten çok
yoruluyor, hem zaten çocuðun yaþadýðý
her sýkýntýyý biz analar çözebiliriz ancak,
çünkü Freud öyle demiþ. Okumuþ cahi-
lin hali de derdi de bir baþka... 

Madde 4 - Eve giriþ çýkýþlarýma karýþ-
maz ama çocuk büyük olay: Neden?
“Ama caným, çocuk sensiz uyumuyor ki?
Onun geliþimi için senin yanýnda olman
çok önemliðððð”...  

Madde 5 - Zurnanýn zýrt dediði yer
cin-sel-lik: “Ýnsanoðlu” çok eþli kardeþ,
ona var bize yok, hani varsa da çaktýrma
-Allasen bundan ne buldum da baþkasýný
düþleyim ya da isteyim- Kapitalizm ye-
miþ bitirmiþ, aþk meþk yok, inanmayýn
öyle þeylere (burasý gerçek), kadýn mil-
leti gündelik hikayesini yataða devþirir,
yalan yok bir ayýn içinde bir hormon vak-
ti yeter de artar bile (öyle olmayaydý iyiy-
di tabii...) 

Neyse; saat iki olmuþ, horultular

apartmaný inletmekte... Sabah yüzünü
görmezsek iyi, yoksa yataðý boþlayan ka-
dýn, kocanýn triplerine dayanmak zorun-
da, bunun sonu senin psikolojik prob-
lemlerine kadar dayanýr. Neyse ki iþe geç
kalmýþ beyimiz. 

Ah canýmlar ah, ben artýk “feminist”
erkeklerden kaçar oldum.

Beni babam anlamamýþ, amca dayýlar
anlamamýþ, erkek kardeþ, aðabey anla-
mamýþ feminist koca mý anlayacak! Ha
bir de devlet baba var, onu hiç saymýyo-
rum bile...

Kurbaðayý yanlýþlýkla mý öptük, yoksa
hadi insan içine karýþsýn garip diye mi
bilemedim ama boþanmak fikri de pek
cazip gelmedi bana. Hani “feminist” ve
“solcu” olunca beyimiz, belki de “Daha
olmamýþ bu, biraz daha öpeyim” mi de-
dik nedir, çýkýþ yolunu bulalým derken
kuyruðunu kovalayan kediye benzedik.

At sýrtýndaki Amazonlarý da çok tasvip
etmiyorum, ne o öyle erkek çocuklarýný
öldürmek, daha iyi ok atmak için meme-
nin birini kesmek filan...

veren iþçiler, onlarýn
ana babalarý, eþleri,
çocuklarý, 422 milyon li-
ralýk vergi borcunun ta-

mamý silinen Cengiz Ýnþaat ile ayný ge-
mide mi?!
AMERÝKA’YA DÝKLENMEKMÝÞ,
YERSENÝZ!

Þimdi, dün ihalelerde rakip gibi gö-
rünen þirketler, dün meydanlarda birbi-
rine demediðini býrakmayan AKP’si,
CHP’si, MHP’si, ÝYÝ Parti’si, hepsi yan-
yana arz-ý endam ediyorlar, “Ayný gemi-
deyiz!” diyorlar. Amerika’nýn ‘Yeni Tür-
kiye’ye savaþ açtýðýný söylüyorlar. Ýkinci
bir ‘Kurtuluþ Savaþý’ verildiðini iddia
ediyorlar. 

Türkiye halklarý, saðcýsý solcusu fark
etmez, Türkiye’nin emekçileri ezelden
beri Amerika’yý sevmez. Ýster anti em-
peryalist bir bilinçle olsun, ister “yur-
dunu sömürüp kukla gibi oynatmak is-
teyen gâvur bir devlete” karþý bir sezgi-
sel bir koruma duygusu. Vietnam, Kore,
Irak, Afganistan, Suriye... Türkiye
emekçilerinin belleðinde Amerika’nýn
müdahalesinden hayýr gelmeyeceði sað-
duyusunun yeri saðlamdýr. Bu saðduyu
suistimal ediliyor.

“Milli” bir yalanla “evrensel” bir ger-
çek gizlenmeye çalýþýyor: Patronlar ve
onlarýn çýkarlarýna göre devleti yöneten
siyasetçiler, Türkiye’nin baþta Amerika
olmak üzere dýþ ülkelere baðýmlý olma-
sýnýn baþlýca sorumlusudur!

Türkiye’de, fabrika, hisse senedi ya
da tahvil biçiminde var olan yabancý
sermaye varlýðý bugün 700 milyar dolar.
2005 yýlýnda yabancý sermaye stoku 63
milyardý. Aradaki süre boyunca saðla-
nan ekonomik büyüme, aslýnda yurt
içerisinde üretilen deðerdeki artýþa de-
ðil, dövizin ucuz oluþuna dayanan, sa-
nayi ve teknolojiye deðil betona gömü-
len yatýrýmlarla gerçekleþti. Türkiye,
kazancý düþük pistonlu motor, iþlenme-
miþ alaþýmsýz metaller, tiþört gömlek
pantalon, az biraz fýndýk ihraç ederken
(ki fýndýðýn 5 dolardan 2 dolara düþtü-
ðünü iliþtirelim); fabrikalardaki yüksek
teknolojili makinalarý, otomasyon ve di-
jital sistemlerini, tarýmda gübresini, to-
humunu, zirai ilaçlarýný, mazotunu ithal
eder hale geldi.

‘Yeni Türkiye’de imalat sanayi ve ta-
rýmýn hammaddelerinin, ara mallarýnýn
ve teknolojisinin yüzde 70’i ithal.

Daha da önemlisi son 16 yýlda büyü-
yen ne kadar þirket varsa yabancý ser-
maye ortaklýðýyla büyüdü. Örneðin,
Cengiz Ýnþaat, Avusturya sermayelidir.
Sabancý Holding’in yüzde 50-50 ortak-
lýklarýnýn büyük bir kýsmý Güler Ha-
ným’ýn liderliðinde gerçekleþmiþtir, bir-
çok Avrupa ülkesinden sermaye giriþi
saðlanmýþtýr. 

16 yýldýr bütün devlet ihaleleri döviz
üzerinden açýlmýþ, yabancý ve yerli bü-
tün sermaye gruplarýna teminatlar, gelir
garantileri döviz üzerinden verilmiþ. 

Kýsacasý, ucuz mal ihraç edip bol bol
yabancý sermaye ithal eden memleketi-

mizde ekonomi tamamen dövize ba-
ðýmlý hale getirilmiþ. Amerika’da kýpýr-
dayan dolarýn Türkiye’de fýrtýnaya dö-
nüþüp gemi batýrmasý da bundan. Dövi-
ze karþý bu kadar savunmasýz kýlýnan
her ekonominin varacaðý yer burasý
olur, oldu ve oluyor da. Elin baltasýyla
aðacýnýzý keserseniz, hem baltadan
olursunuz hem ormanýnýzdan. Ýþte “dö-
viz terörü” dedikleri bu! “Biz batýrdýk,
siz boðulun!” diyorlar,  “milli” sefer-
berliðe çaðýrýyorlar. 
NE ZAMAN BÝRÝ 
‘MÝLLÝ’ DESE...

Þimdi hafýzalarýmýzý bir yoklasak,
“milli birlik”, “milli seferberlik”, “milli
þuur”, “milli ruh”, þimdi de “milli pa-
ra”... 16 yýldýr az mý duyduk milli lafýný.
Milli dediler; yoksulluða dayanýn dediler.

Milli dediler; asgari ücrete bu kadar
zam, azla geçinin dediler. Milli dediler,
hak aramayýn grev yasak dediler. Milli
dediler, devlet elinde ölen çocuklarýnýn
kemiklerini isteyen Cumartesi Annele-
ri’ni dövdüler. Milli dediler, sýnýrýn ötesi-
ne savaþ açýp çocuklarýmýzý gönderdiler! 

Dün “vatan, millet, sakarya” diyerek
sýnýrýn ötesine gönderilen, savaþta ölen
askerler ne için öldüler? “50 küsur þe-
hit verdik, Türk müteahhitlere ihale ka-
zandýk” diyen Cumhurbaþkaný Baþda-
nýþmaný Ýlnur Çevik’in ailesinin þirketi
Süleymaniye Havaalaný inþaatýndan mil-
yonlarca dolar kazansýn diye! Ne zaman
biri “milli” dese, yoksul çocuklarý “þe-
hit” oluyor, ihale vakti gelince þehitler
küsurata dönüþüyor! 

Önce anneler annelere sorsun; her-

kes bir yana, önce kadýnlar kadýnlarla
konuþsun: Ölen evladýna “küsurat” gö-
züyle bakanlarla ayný gemide miyiz?
MÝLLÝ YOKSULLUK MU, 
SINIF MÜCADELESÝ MÝ? 

Her milli denildiðinde, rýzýktan ve
candan fedakarlýk yapmaya devam ede-
cek miyiz? Sanayi üretimi azalýyor, iç ve
dýþ pazarlar daralýyor. Üst üste zamlar,
vergiler artacak... Kredi kartlarý harca-
malarý kýsýtlanacak, “kazandýðýndan çok
tüketme” devri bitiyor. Ücretler eriye-
cek, reel ücretlerle birlikte alým gücü
düþecek. Kadýnýn evdeki yükü katlana-
cak ama çuvalla un alýnsa, paket paket
makarna istiflense, kiloyla salça hazýrla-
nýp, kavanoz kavanoz konserve dizilse,
bir bostan sebze kurutup kilere konsa
da bertaraf edilemeyecek bir yoksulluk
kapýda. Yaklaþan yoksulluða da “milli”
mi diyeceðiz? Milli yoksulluk deyip razý
mý geleceðiz?

Þimdiden birçok þirketin kapanacaðý,
daralmaya gideceði, iflas edeceði belli.
Ýþsizlik kapýda. Birçok yerde ilk önce
kadýnlar iþten çýkarýlýyor, çýkarýlacak. Ya
da bazý sektörlerde özellikle kadýnlar iþe
alýnýyor, alýnacak. Sigortasýz ve daha dü-
þük ücretlerde çalýþtýrýlýyorlar çünkü.
Milli iþsizlik, milli güvencesizlik deyip
sineye mi çekeceðiz?

Eðitim ve saðlýk masraflarý arþa var-
dýðýnda, döviz artýþý yüzünden ilaçlarýný
alamayan kanser hastamýz öldüðünde,
ölene “milli para þehidi”, ölüme “milli
tecelli” mi diyeceðiz? 

Kýsacasý, biz patronlarýn dümeninde
su alan bu “milli gemi” batarken boðu-
lacak mýyýz, yoksa millet, din, dil gözet-
meksizin üretenler ve üretirken sömü-
rülenler olarak, yani bir sýnýf olarak ge-
minin dümenini ele mi alacaðýz? 

1905 Potemkin Zýrhlýsý Ayaklanma-
sý’ndan bir bildiriyi buraya býrakalým;
ayný gemideysek herkes bir okusun:

“Tüm yurttaþlara ve emekçi halka!
Otokrat hükümetin suçlarý tüm sabrý-
mýzý tüketti. Haksýzlýk karþýsýnda öfkey-
le yanan tüm Rusya haykýrýyor: Kahrol-
sun esaretin zincirleri! Hükümet tüm
ülkeyi kanda boðmak istiyor ama aklýn-
da tutmadýðý bir þey var. Bütün askeri
birlikler ezilen halkýn evlatlarýndan olu-
þuyor. Potemkin tayfasý ilk kararlý adýmý
atmýþ bulunmaktadýr. Halkýn celladý ol-
mayý reddediyoruz. Sloganýmýz, ‘Ya tüm
Rusya halkýna özgürlük ya da ölüm!’ Ta-
lebimiz, savaþa bir son verilmesi ve der-
hal genel oy hakký temelinde kurucu bir
meclisin toplanmasýdýr. Ýþte, sonuna ka-
dar savaþacaðýmýz amaç budur: Zafer ya
da ölüm! Tüm özgür insanlar, tüm iþçi-
ler özgürlük ve barýþ mücadelesinde
bizden yana olacaklardýr. Kahrolsun

Her milli denildiðinde, rýzýktan ve candan fedakarlýk yapmaya devam edecek
miyiz? Patronlarýn dümeninde su alan bu “milli gemi” batarken boðulacak
mýyýz? Yoksa millet, din, dil gözetmeksizin üretenler ve üretirken sömürülenler
olarak, yani bir sýnýf olarak geminin dümenini ele mi alacaðýz? 

4
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Biri alternatif kamp mý dedi! 
Arkadaþlarýmdan, eþten, dosttan duyardým çadýr

alýp kamp yapma fikrini ama açýkçasý çok da cesaret
edemezdim. Doðada yýlaný var, akrebi var, oldum ola-
sý korkmuþumdur. Neyse ki kamp alanlarý ilaçlanýr-
mýþ (bu durum ekolojik olarak kötü olsa da geçmiþ-
ten gelen korkular var iþte). Bir gün eþim Evrensel
gazetesinde gençlik kampý yazýsýný okuyunca kýzýmý-
za “Kýzým bak böyle bir tatil var ne dersin” diye sor-
du, kýzýmýn da pek hoþuna gitti. Kamptan da çok ve-
rim almýþ, bu durum bizi de sevindirmiþti.

Kýzým kampý anlatýnca hayallere daldým. Ne güzel
olurdu böyle bir alternatif tatil diye düþünürken öð-
rendim ki meðer büyükler için de varmýþ. Bana, bil-
mediðim þeyleri öðreten, yalnýz olmadýðýný hissetti-
ren bir alan lazýmdý ve kampa gitmeye karar verdim.
Kamp zamaný geldi, çattý. O an Nazým Hikmet’in di-
zeleri geçti aklýmdan;“Bugün beni ilk defa güneþe çý-
kardýlar ve ben, ömrümde ilk defa gökyüzünün bu
kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniþ
olduðuna þaþarak kýmýldamadan durdum.”

Kamp alaný da þiir gibiydi. Biz büyük þehirlilerin
yüzü gülmez imiþ meðer. Nasýl gülsün ki beton par-
maklýklar içinde. Vallahi o an bütün abuk endiþeler-
den sýyrýldým, ta ki kahvaltý menüsüne bakana kadar!
Yumurta, peynir, zeytin, çay, ekmek (Bari bir bal, re-
çel olaydý). Tam yüzümü buruþturmayý düþünürken
bal kavanozu uzatan güzel yüzler. Balýmýz da oldu re-
çelimiz de sonraki günlerde. En sevdiðim öðündür
kahvaltý ama açýk havada dostlarla varsýn sade-
ce peynir, zeytin olsun. Öðlen ve akþam ye-
mekleri için de ayný þey söz konusu inanýn. O
gün anladým asýl damak tadýnýn huzur için-
de paylaþmak olduðunu.

Bunca güzelliðin yanýnda tabii ki eksik
yanlar da vardý: genel anlamda bir konfor,
hepsini boþver sýcak su problemi. Bunun da

sebebi kamp yapanlarýn sayýsýnýn alana göre fazla ol-
masýydý (Bu durumun da önümüzdeki kamplarda
aþýlacaðýna eminim)... Sevgili arkadaþýmýn benimle
odasýný paylaþma nezaketi ile bir daha çadýrda kala-
caksam þiþme yatak getirmeyi unutmayacaðýmý da
anlamýþ oldum. Oldukça bilgilendirici etkinlikler de
oldu. Evrensel yazarlarýnýn katýlýmýyla ülke gündemi
tartýþýldý (Valla ‘Þu deniz olmasaydý’ bile dedim
çocuklar denize girmek isteyince). Çocuklar için bo-
yama atölyeleri, resim, dans onlar da güzeldi. Çocuk-
larýn ellerindeki telefonlardan bir haftacýk olsa da
kurtulmalarý için daha fazla çocuk etkinliði talep edi-
yoruz sevgili kamp komitesi. Ha bir de gençler için
beleþ su bizim için beleþ çay. Yoksa evden bir kava-
noz çay getirip protesto edeceðim durumu. 

Þaka bir yana küçük bir komüne az kaldý. Birbiri-
mize biraz daha saygý duymak, biraz daha birbirimi-

ze kulak vermek, fikirlerini almak daha iyi hissettire-
cek bizleri. Biliyorum çok zor günlerden geçiyoruz,
elbette bizdeki karþýlýðýnýn olumsuz taraflarýndan bi-
ri de moral ve motivasyon eksikliði ama bütün bunla-
rý birlikte deðiþtirebileceðimizi de biliyoruz. Eþimin
de dediði gibi “Daha fazla mizah!” Bize en gerekli
olan þeylerden biri mizah sanýrým. Bizim tek konfo-
rumuz bu olsa da yeterli.

Eksikliklere dair hissettiðimiz her ne varsa bunun
için inisiyatif almak da bütün kamp katýlýmcýlarýnýn
görevi, yok öyle armut piþ aðzýma düþ. Orasý bizim
bir haftalýk özgürlük alanýmýz; daha iyiye, daha güze-
le, daha özgür yarýnlara ulaþmak istediðimiz. 

Bir dahaki kampta buluþmak dileðiyle.

ZZaahhiiddee ÇÇEERRÝÝKKÇÇÝÝ KKÝÝPPEERR
TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Özgürlüðün, dayanýþmanýn, umudun kampý
Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý; 
Emek Yaz Kampýndan bahsetmek istiyorum size.

Kampa 2012’de katýlmak istemiþ ama yoðunluk nede-
niyle dönmek zorunda kalmýþtýk. 2013 ve 2014’te ka-
týlma fýrsatýmýz oldu. 2013’teki ilk deneyimimi hiç
unutmuyorum. Kimse birbirini incitmiyordu. Çocuk-
lar özgürce, saatlerce anne babalarý kaygýlanmadan
koþup oynuyor, yüzüyorlardý. Çünkü anne babalar ora-
daki herkesin en az kendileri kadar çocuklarýný sahip-
lenip, koruyup kollayacaðýný biliyordu.

Bu yýl kampa giderken bu güzel günleri ve edin-
diðim yeni arkadaþlýklarý aklýmdan geçirdim. Ýnsanýn
dostlarýyla, arkadaþlarýyla vakit geçirmesi, tatil yap-
masý, yeni arkadaþlýklar kurmasý, müthiþ güzel bir
duygu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra dost
yüzlerdeki tebessümler bütün yorgunluðumuzu alýp
götürdü. Bizden önce kampa ulaþanlar hummalý bir
çalýþma içerisinde hazýrlýklar yaparken yeni gelenlere
laf atmaktan, gülücükler saçmaktan da geri kalmý-
yordu.

Kamp denize sýfýr küçük bir alandaydý. Çadýrýmýza
gittiðimiz sokaða Cevahir Sokak diyorduk. Tam karþý-

mýzdaki çadýrda kalan 5 yaþlarýndaki Cevo’dan alýyor-
du adýný. Cevo, kampý çok seviyor ve kamptaki diðer
çocuklar gibi çok eðleniyordu. Öyle ki annesi ve Ayþe-
gül teyzesini kampýn dýþýna çýktýklarý zamanlarda
“Çok uzaklaþmayalým kamptan” diye uyarýyordu.

Her anlamda dolu dolu geçen ve hepimizin biraz
hayalini kurduðu ütopik bir hafta yaþadýk. Oldukça
zor olan þu günlerde dost yüzler görmek, 10 Ekim’de
kaybettiðimiz Dilan’ýn annesiyle aðlamak, Soma iþçi-
siyle yüreklenmek bize iyi geldi. Geceleri çadýrlarýn
önünde bitmeyen sohbetler ettik, sanatçýlarýn ve ara-
mýzda bulunan yeteneklerin türküleriyle coþtuk, oyna-
dýk. Gece þezlonglarda, çok çocuklu ailelerin çocukla-
rý gibi yan yana dizilip gökyüzünde yýldýzlarý seyrede-
rek, dalgalarýn ninni sesiyle uykuya dalýp gecenin sa-
baha eriþirken çektiði sancýyla üþüyüp güneþin doðu-
þuyla ýsýndýk...

Kantinden bazen parasýný vererek, bazen de aþýra-
rak aldýðýmýz sularla yaptýðýmýz çaylara, kantin so-
rumlusu Mayda’nýn “Siz galiba bir yerlerde çay yapý-
yorsunuz, ben de geleceðim” diyerek aþýrýlan sularýn
farkýnda olduðunu ima etmesi, çay kahve içerken ya-

pýlan sohbetlere dalgalarýn da eþlik etmesi paha biçil-
mezdi.

Duygu öðretmenle çocuklarýn taþ boyamasý ve de-
ðiþik materyallerle resim yapmasý, Özlem öðretmeni-
mizin kadýnlarla bir çember oluþturup, oyun tadýnda
sorunlardan yola çýkýp çözüm üzerine konuþulmasý...

Son gecemizde kadýnlarýn yaktýðý ateþin etrafýnda
ettiðimiz danslar Afrika kabilelerinin danslarýný andý-
rýyordu.

Kamptan ayrýlacaðýmýz sabah son kez denize girip,
denizin eþsiz maviliðinden sonsuz huzurundan biraz
aldýktan sonra duþ almak için gittiðimde, duþ kabi-
ninde gördüðüm manzara beni çok duygulandýrdý.
Kabinin içinde renk renk açmýþ çiçekler gibi þampu-
an kutularý duruyordu. Önce anlam veremedim. Son-
ra biz buradan ayrýldýðýmýzda gelecek olan gençler
geldi aklýma ve bu inceliðe içim sevinç ve övünçle do-
larak gülümsedim.

Bir dahaki kampta daha kalabalýk olarak buluþmak
umuduyla sevgiyle kalýn...

Hatice MMEYDAN
ANKARA

mektubumuz var

Fulya ALÝKOÇ

Y
ýl 1905. Rusya ile Japonya
arasýnda süregiden bir savaþ
var. Ýki imparatorluk da
Mançurya ve Kore’ye hakim
olmak istiyor. Rus donanma-

sýnýn en kýdemli, en deneyimli subaylarý
ve askerleri Pasifik’e gönderilmiþ. Ým-
paratorluk kýyýlarýnda en deneyimsiz
subaylar kalmýþ, filolar kötü yönetiliyor. 

Rus çarý savaþý kaybediyor; bütün fatura
köylülere ve iþçilere çýkarýlýyor. Köylüler is-
yanda, iþçiler grevde, askerler kazan kaldý-
rýyor! Halklar “Rusya hapishanesi”ne karþý
ayaða kalkmýþ ulusal haklarýný talep edi-
yorlar. 

Aylardan haziran. (Yine bir haziran!)
Suya deðen yüzeyinde uzunluðu 113
metre, su üstünde uzunluðu 115 metre,
geniþliði 22 metre civarýnda, 8 metreye
kadar su çeken bir savaþ gemisi Karade-
niz’de, Ukrayna kýyýlarýna yakýn. 18 subay,
700’ü aþkýn tayfasý var. 

27 Haziran sabahý, tayfanýn önüne çü-
rümüþ etten yapýlma borþ çorbasý konu-
yor. Ýçinde kurtçuklarýn yüzdüðünü gören
tayfa çorbayý içmeyi reddediyor. Geminin
kaptaný ve kýdemli subaylar elebaþý olarak
gördükleri için infaz emri veriyor, ancak
uzun süredir Karadeniz filosunda örgüt-
lenen sosyalistlerin çaðrýsýyla askerler in-
fazý gerçekleþtirmiyor. Güvertede baþla-
yan ayaklanmanýn sonunda 7 subay ölü-
yor, geri kalanlar da gemi hapishanesinde
nezaret altýnda alýnýyor. Geminin dümeni
tayfanýn eline geçiyor. Bir süredir grev ve
isyanlarýn sürdüðü Ukrayna’nýn liman
kenti Odessa’ya kýzýl bir bayrakla yanaþan
gemiyi teslim almaya ya da batýrmaya
gönderilen üç çarlýk gemisi de isyana ka-
týlýyor. Tüm Rusya donanmasýný, kýyý
kentlerini Çarlýða karþý ayaklandýran, ni-
hayetinde monarþiye büyük bir darbe vu-
rularak 1906 anayasasýnýn hayata geçme-
sinde önemli bir rol oynayan bu gemideki
11 günlük isyan, daha sonra ‘devrimci bir
ordunun ilk nüvesi’ olarak görülecek. 
AYNI GEMÝ TERANESÝ

Þimdi, bundan 113 yýl önce, üstelik
Türkiye’de deðil baþka bir memlekette,
üstelik karada deðil deniz üstünde ger-
çekleþmiþ bir isyaný hatýrla(t)mak neden?
Nerede yaþandýðýndan baðýmsýz, hangi
dilde emir verildiðinden ya da hangi dilde
isyan edildiðinden baðýmsýz... Toplumun
ezenler ve ezilenler olarak bölündüðü yer
herde geçerli bir hakikati hem ezenlere
hem ezilenlere anýmsatmak için: Fabrika
patronlarýnýn, tüccarlarýn ve büyük toprak
sahiplerinin ve de onlarýn çýkarýna ülkeyi
savaþa sürükleyen Çarlýðýn silahlý koruyu-
cusu o subaylar ile ezilen köylünün, sö-
mürülen iþçinin, hane içerisindeki emeði
karþýlýksýz kalan kadýnlarýn çocuklarý olan
o tayfa AYNI GEMÝdeydiler! Potemkin

Zýrhlýsý’ndaki bu isyan ve isyanýn tetikle-
diði devrimci dalga, sömürenler ile sö-
mürülenlerin ayný gemide olmasýnýn her
zaman sömürenler lehine sonuçlanmadý-
ðýnýn en çarpýcý örneklerinden biri. Haya-
týn belki de en yalýn, ama üzeri en çok ör-
tülen gerçeði: Ayný gemide olsalar da en
güzel yemekleri mideye indirenlerle kurt-
lu çorbaya talim edenin ‘gemi’si ayný de-
ðildir!

Misal, Türkiye’nin en zengin aile þir-
ketlerinden birinin, Sabancý Holding’in
yöneticisi Güler Sabancý. Adanalý, 63 ya-

þýnda. Birçok ödül almýþ. Türkiye Sanayi-
cileri ve Ýþadamlarý Derneði’ne (TÜ-
SÝAD) üye olan (1984) ve hatta yönetim
kuruluna giren ilk kadýn (1987). Avrupalý
sanayicilerin yuvarlak masasý ERT’nin ilk
ve tek kadýn üyesi. Amerika’da yayýnlanan
en eski ekonomi dergilerinden biri olan
Fortune dergisinin 2013’te yayýnladýðý
“Dünyanýn En Güçlü 50 Ýþ Kadýný” liste-
sinde ikinci sýrada. Hem kadýn olup hem
de iþ dünyasýnda bu kadar baþarýlý olduðu
için ödüle doymuyor; paraya para demi-
yor. Tüm bu özelliklerinin yanýsýra öyle

de zeki bir kadýn ki! Zira, yeni ekonomi
bakaný Berat Albayrak’ýn sunduðu ‘Yeni
Ekonomi Yaklaþýmý’ modelinin derinliðini
hemencecik kavrayýp, eylül ayýnda açýkla-
nacak detaylara gerek duymadan Berat
Bey’e tam güven notu veriyor. Neden?
Çünkü Berat Bey ile arasýnda “vergi yapý-
landýrmasý”na dayalý bir “dostluk” var.
Zira, Güler Sabancý’nýn 9 milyonluk vergi
borcunun yüzde 92.8’i silindi. Yani Güler
Haným 9 milyon yerine 650 bin ödeyecek.
Yine Sabancýlarýn Suzan 10 milyon yerine
750 bin, Exsa Export 350 milyon yerine
14.5 milyon lira ödeyecek. 
SÝZÝN BORÇLARINIZ DA 
SÝLÝNDÝ MÝ? 

Son 10-15 yýldýr, konut, araba ya da ih-
tiyaç kredisi çekmeyen kalmamýþtýr. Ýçi-
nizde mutlaka üniversite okurken öðre-
nim kredisi çekenler de vardýr. Hiç kredi
çekmediyseniz kredi kartý kullanmýþlýðý-
nýz ve birikmiþ borçlarýnýz mutlaka var-
dýr. Hatta belki icra ve haciz memurlarýy-
la uðraþmýþtýr birçoðunuz. Gelir, çevre,
çöp, motorlu taþýt, ývýr zývýr vergisi ödeye-
memiþ, borçlanmýþsýnýzdýr. Yeni bir “ver-
gi yapýlandýrmasý”ný daha geride býraktýk.
Sizin borçlarýnýzýn yüzde kaçý silindi?

Gelin çok basit bir matematik yapalým.
Geçen yýl 1 Eylül’de dolar 3.45 TL, asgari
ücret 1404 TL idi. Bugün dolar 6.45 ka-
bul edelim, asgari ücret 1603 TL. Yani
geçen yýl 1 Eylül’de asgari ücret 407 do-
larmýþ, bu yýl 248 dolar! Asgari ücrete 200
lira zam yapýldýðý halde, yüzde 40 deðer
kaybetmiþ! Þimdi soralým; bugüne dek
226 lirasý vergi olan ve ekim ayýndan iti-
baren ödeyeceði aylýk gelir vergisi 302 li-
raya çýkacak olan asgari ücretli ile Güler
Haným ayný gemide mi?

Sevran Arlý, 35 yaþýnda, iþçilerin 12 sa-
at çalýþtýrýldýðý Bingöl Kalehan Barajý ya-
pýmý sýrasýnda 30 metreden düþerek can
verdi. Ramazan Daðdelen, Palu-Genç-
Muþ demiryolu inþaatýnda tünel göçüðü-
nün altýnda kalýp hayatýný kaybetti. Sam-
sun’da Eti Bakýr Ýþletmesinde 300 liralýk
platform yapýlmadýðý için amonyak tanký-
nýn çökmesi sonucu 6 iþçi öldü. Adana
Kozan’da baraj inþaatýnda patlayan kapak
yüzünden ölen 10 iþçinin 5’inin cesedi
dahi bulunamadý. Liste uzar gider... Hep-
si de Cengiz Holding bünyesindeki inþaat
þirketinin iþçileriydi. Tüm bu iþ cinayet-
lerinde 3 kuruþ kazanmak için can 

Gemi aynýysa 
herkes 

dikkatli olsun!

Elin baltasýyla 
aðacýnýzý keserseniz,
hem baltadan 
olursunuz hem
ormanýnýzdan. Ýþte
“döviz terörü” dedikleri
bu! “Biz batýrdýk, 
siz boðulun!” diyorlar,
“milli” seferberliðe
çaðýrýyorlar.
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M
eþgul insanýn yýlbaþýsýdýr
Eylül, zoru bilenin, zorluk-
la baþ etme derdinde ola-
nýn yeni yýlýdýr... Okul baþ-
lar, iþ baþlar, kýþlýk hazýr-

lýklarý baþlar, kurslar baþlar, yardým için,
iþ için, kurs için kurum baþvurularý baþ-
lar... Baþlar da baþlar... Yeni baþlangýçlar
Ocak’ta deðil, Eylül’de yapýlýr... 

Omuz üstlerini hafif hafif gýdýklayan
esintileriyle, yakýcý yazýn ardýndan tatlý se-
rinliðin adý olurken Eylül, yeþilin ve ama
sarýnýn da renk renk, çeþit çeþididir. Ayný
dalda solan yaprakla yeni doðan yapraðýn
yan yana olduðu caným Eylül, solanla do-
ðanýn ayný sudan beslendiðini de gösteri-
þiyle ders verir... 

Öyledir iþte; solanla doðana ayný dal-
dan yürür su. Yeniden baþlayan, içinde bi-
tenden parçalar taþýr hep. 

Þimdi yeniden baþlýyoruz. Bu sefer
belli ki zor bir sene bekliyor hepimizi.
Adý henüz tam konulamamýþ bir krizin
öngünlerinde, zaten çok da ferah fersah
sürmüyorken yaþamlarýmýzý, daha da zor
olana uyanmak an meselesi. Ýþimizi kay-
betmek, ekmeðimizi küçültmek, çocukla-
rýn boðazýndan geçen lokmayý saymak,
alacaðýmýz bir þeyi kýrk kere düþünmek...
Zor. Ama bekleniyor. Zor. Ama eðer so-
landan yeni doðan için bir özsu çýkarmaz-
sak olacaðý bu...

Böylesi zorluk zamanlarýnda hep içe
bakar gözler; kafalar içe çalýþýr, duygular
içe kapanýr. Dertler büyürken bileðimizde
þakýrdayýp duran zorluk zincirlerinin se-
sinden baþka ses duyulmaz olur kulaklar-
da. Eller hep olmayaný yetirme gayretinde
çalýþýr. Dünya iþte o küçücük “içe” sýðýþ-
týkça, dönüp duran gerçek dünyada neler
olup bittiði daha az anlaþýlýr olur. Eðer ki
solana bakýp “ah vah” etmek için deðil,
solanýn içinde yeniden dirilene can kat-
mak için taþýdýðý özsuyla beslenmek için
tutmazsak birbirimizin elini... Olacaðý bu.

Gelin bu Eylül’ü umudumuzun, azmi-
mizin, gelecek hayalimizin deðil, onlarý
solduranlarýn solduðu bir “yeni baþlangý-
ca” çevirelim. 

Gelin bu Eylül’ü yükü yalnýzca bizim
sýrtýmýza bindirip, “ayný gemideyiz” cüm-
leleriyle kaderlerini kaderlerimizin üstü-
ne çiziktirenlerin, bize bir tabiat kanunu
gibi “tüm yükü siz çekeceksiniz” diyenle-

rin karþýsýna dikildiðimiz bir baþlangýca
çevirelim... 

Eylül; barýþýn tüm dünyada kadýn er-
kek, genç yaþlý, çoluk çocuk hep bir aðýz-
dan söylendiði günle baþlar. Ekmek ve
Gül’ün bu sayýsýnýn kapaðýndaki umutlu
cümle, Bertolt Brecht’in “Çaðrý”sýnýn son
dizeleridir. Der ki Brecht o þiirinde “Bir
tabiat kanunu deðildir savaþ, / Barýþsa bir
armaðan gibi verilmez/ insana:/ Savaþa
karþý / Barýþ için/ Katillerin önüne dikil-
mek gerek,/ ‘Hayýr yaþayacaðýz!’ demek...”

Bir armaðan gibi vermeyecekler ya-
þamlarýmýzý bize... Bize umutla, saðlýkla,
güvenle, özgürce ve huzurla yaþanacak bir
ömrü vaat ettikleri kadar kolaylýkla ver-
meyecekler. Vermezler... Barýþ, o yaþamý
sürdürmek için olmazsa olmazlardan ol-
duðundan esirgenir hep insanlýktan. Oysa
ki düþünsek savaþ geçmiþte kalmýþ, barýþ
ve güzellik taþýyor yaþadýðýmýz günün her
anýndan... Ne güzel olurdu deðil mi? 

Olurdu. Olur. Olmalý. Olacak. 
Sen, solanda yeni doðan için bir özsu

bulduðunda, dünya içe kapanmadýðýnda,
yanýndaki kýz kardeþinin elini tuttuðunda,
dikildiðinde katillerin, vurguncularýn
önüne ve söylediðinde o umutlu þiirin di-

zelerini; olacak.
Ekmek ve Gül’ün Eylül sayýsý, gele-

ceðe baktýðýnda sadece karýþýk bir tablo
görenler için bir “bakma rehberi” oldu.
Dört bir yanýmýzý kötücül analizler,
dert arttýran söylemler, neyin neden ol-
duðunu açýklamak yerine daha da kafa
bulandýran cümleler sarmýþken iþin
özüne ve çözümüne dair tartýþmalar var
bu sayýmýzda. Elbette, tarihin bizim ya-
þadýðýmýz zorlu dönemlerine benzer
dönemlerinde kadýnlarýn neler yaptýðý-
ný, nasýl bir araya gelip, nasýl mücadele
ettiklerini anlatan güzel bir tarih yazý-
mýz var. Orta sayfamýzda da dünya ka-
dýnlarýnýn barýþ mücadelesinin ilham
verici örneklerine yer verdik. Geçmiþin
geleceðe açýlan kapýlarýnda bu dene-
yimler hepimiz için çok öðretici olacak.
10 Ekim Katliamýnda yitirdiðimiz Elif
Kanlýoðlu’nun annesi Öznur’un mek-
tubu ise bu deneyimlerin üstüne bugü-
nün gerçeklerini ve barýþa susamýþlýðý-
mýzýn yalnýzca bir duygu deðil bir mec-
buriyet olduðunu da ortaya koyuyor. Bu
ayýn filmi ise Suriye’de devam eden sa-
vaþýn ilk günlerinden bir kadýn hikayesi
sunan Insyriated. 

Anlamak, baþ etmenin, yok etmenin
önemli bir aracý. Tam da bu nedenle kav-
ram tartýþmalarý yapmaya çalýþýyoruz der-
gimizde. Bu sayýmýzýn irdelenen kavramý
“homofobi”; önümüzdeki sayýlarda hangi
kavramlara birlikte bakalým isterseniz bi-
ze yazabilirsiniz. Kitap tanýtýmýmýz ise
þiddetin en can yakan biçimlerinden biri
olan enseste iliþkin önemli bir kaynak ola-
rak ele alýnabilecek bir araþtýrma olan
“Ailenin Karanlýk Yüzü: Ensest” kitabýna
iliþkin. 

Mektuplarýmýz, röportajlarýmýz ve Ey-
lül’ün en önemli gündem maddelerinden
biri olan eðitim sorunlarýna iliþkin analiz
yazýlarýmýzla dopdolu bir dergi oldu. So-
laný gören ama ondan yeni doðacak için
özsu taþýyan tüm kadýnlarýn elinin altýnda
olsun istiyoruz dergimiz. Dergimizin ne-
þeli kapaðýný Berna Yangýn çizdi, yeni baþ-
langýçlar için capcanlý hissedeceðimiz bir
Eylül olsun diye rengarenk... Ona da bir
teþekkür borçlu-
yuz.
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Çocuklarýnýn elini býrakamayan anneler yarattýlar

Sorunlarla baþa çýkmayý öðrendiðimiz 
atölye: Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi

Günümüzde iyice çoðalan çocuk istismarý vakalarý artýk hepimi-
zin canýna tak etmiþ durumda. Hepimizin çocuklarý, canýmýz ciðe-
rimiz... Ýstismar da ne demek, nasýl bir þey o! Kim müsaade ede-
bilir ki? Hangi anne baba kendi çocuðuyla istismar kelimesini bir
cümlede, yan yana kullanabilir, kullanmak isteyebi-
lir! Kime güveneceðiz! En zor, en acil bir zamanda
kime “Ya iki dakika oðluma-kýzýma bakar mýsýn” di-
yebileceðiz? “Benim çocuðum erkek bir þey ol-
maz, güvende” veya “Çocuðum amcasýyla, hala-
sýyla, dayýsýyla güvende” diyebileceðimiz bir or-
tam ne yazýk ki yok artýk.
Öyle bir devirdeyiz ki ben çocuk büyütmekten kor-
kuyorum. Çocuðumun elini býrakamýyorum, bir saniye
arkamý dönemiyorum. Yaþadýðýmýz psikolojik baskýdýr, korkunun
en dibidir artýk. 
“Bir kereden bir þey olmaz” diyenler yüzünden bu iðrençliðin ce-

zasý yok, bir bedeli yok nasýlsa diye düþünüyorlar. Tabii ki ceza-
larla ödenmeyecek bir suç bu, fakat caydýrýcýlýðý olabilirdi. Ama
bizim insanýmýz idamý istiyor! Neden? Çünkü sadece çocuðunu
deðil kendini de güvende hissetmiyor. Asansöre tek baþýna bine-

miyor, otobüste tek kalamýyor, istediði gibi giyinemi-
yor. Çünkü korkuyor, çünkü her gün televizyonda
asansörde, otobüste, sokakta tacize ve daha kötü-
süne rastlayan insanlarýn haberlerini duyuyor. Her-
kes “Ya benim de çocuðumun baþýna gelirse ya be-
nim de baþýma gelirse” diye endiþeli. Çözümü idam-
da görüyor, idamý istiyor. Oysa ki idamla baþlayacak
zaten her þey... Üstelik kendimiz istemiþ olacaðýz.
“Siz istediniz biz de yaptýk” diyecekler, suçu üzerle-
rinden atacaklar...

EEbbrruu DDEEMMÝÝRR
AANNKKAARRAA

Bu yýl 16.sý düzenlenen Gençlik Yaz Kampý, 10-17 Aðustos ta-

rihleri arasýnda Kuþadasý’nda gerçekleþti. Bir hafta boyunca

600’ün üzerinde gencin atölye, panel ve toplantýlarda edebi-

yattan evrime, sinemadan ülke gündemine canlý tartýþmalar

sürdürdüðü kampta, bir de 50’nin üzerinde katýlýmcýsýyla Kadýn

Çalýþmalarý Atölyesi bulunuyordu. Her sabah güne kadýnlarýn

seslerinden ezgilerle baþlayan, atölye saatinin ardýndan katý-

lýmcýlarýnýn bir sonraki günün okumalarýna harýl harýl çalýþtýðý

ve kapanýþ gecesine de katýlýmcýlarýnýn hazýrladýklarý þarkýlý-

danslý sürprizle damgasýný vuran Kadýn Çalýþmalarý Atölyesin-

den arda kalanlarý, katýlýmcýlarý anlatýyor...

HHaattiiccee GGüünneeyy ((1188)) //AAnnkkaarraa:: Benim ilk
kampýmdý ve Kadýn Ça-
lýþmalarý Atölyesine
kadýnlarýn sorunlarýný
bulunduðum alanlarda
anlatma ve kadýnýn
farklý toplumlardaki
farklý konumlarýný öð-
renme amacýyla katýl-
dým. Atölyeye katýldý-
ðým süre boyunca, ka-
dýnýn ilkel komünal top-
lumdaki erkekle eþit ko-
numunu, sonra üretim-
deki rollerinin deðiþi-
miyle konumlarýnýn de-
ðiþimini öðrendim. 2.
Dünya Savaþý ve savaþtan sonra neler olduðunu, bunlarýn ka-

dýnlarý nasýl etkilediðini ve kadýn hareketinde yeni akýmlarýn or-

taya çýkýþýný derinlemesine tartýþtýðýmýz bir atölye oldu. Çok ve-

rimliydi, öðrendiklerimi arkadaþlarýma anlatacaðým için çok

mutluyum.

EEccee TTüüffeekkççii ((1166)) //AAnnkkaarraa:: Kadýn Çalýþmalarý Atölyesine

katýldým çünkü kadýn sorununun çözüm yollarýný bulmak ve

sonrasýnda okulumda da bir atölye yürütmek istiyordum.

Atölye düþündüðümden daha verimli geçti. Kadýnýn ikincil

konumunun tarihsel kökenine kadar pek çok bilgi edindim.

Atölyeye erkeklerin de katýlmasý beni mutlu etti. Kampýn

son günü 6 gün boyunca iþlediðimiz konulardan oluþan bir

tabu oyunu ile kapanýþ yaptýk. Hem çok eðlenceli hem de

çok verimli bir atölye geçirdik.

ZZeehhrraannaazz KKaaddaayyýýffççýý ((1155)) //HHaattaayy:: Kadýn Çalýþmalarý Atölyesini

tercih etmemin sebebi ülkemizde kadýnlarýn her zaman ikinci

planda oluþu ve haklarýnýn ihlal edilmesinin beni rahatsýz etme-

siydi. Atölyede kadýnýn asýrlar öncesindeki konumu, baþkaldýrý-

larý, çalýþma hayatýnda yaþadýðý sorunlar gibi birçok bilgi edin-

dim. Atölye bana çok þey kattý, çok bilinçlendim.

SSeerreenn EEllaattaaþþ  ((2244)) //AAddaannaa:: Atölyede bir haftada kendimiz-
den sürekli bir parça
bulduk. Yýllardýr süren
kadýna yönelik tutumla-
rýn temelinde ne oldu-
ðu ve sorunun nasýl çö-
züleceðini tartýþtýk. Ka-
dýn hareketinin tarih-
çesini öðrenerek yaþa-
mýmýzýn her alanýna
yansýtacaðýmýz dene-
yimler edindik. Yeri
geldi güldük-eðlendik,
yeri geldi sorunlara
kafa yorduk. Sadece
sorunlarýmýzý söyledi-
ðimiz, dinlediðimiz

deðil bu sorunlarla nasýl

baþa çýkacaðýmýzý öðrendiðimiz bir atölye oldu.

ÖÖmmrrüümm DDeenniizz TTaaþþ ((1166)) //MMeerrssiinn:: Atölyenin konularý ilgi çeki-

ciydi. Buraya gelene kadar kadýnýn tarihteki konumuna iliþkin

araþtýrma yapmak hiç aklýma gelmemiþti. Sosyalist bir ailede

büyüdüðüm için kadýn-erkek eþitsizliðine dair bir deneyimim

olmamýþtý. Atölyede bu konuda hiç bilgim olmadýðýný fark edip

dikkatle dinledim. Detaylý ve güzel bir bilgi kaynaðýydý benim

için. Konular uzun ve zaman kýsýtlý olduðundan bazý bilgiler ve

terimler hýzlý geçildi. Bu nedenle bazý konular havada kaldý ama

bana gerçekten önemli þeyler kattý. Kesinlikle gelecek sene de

katýlmayý düþünüyorum. Bu yýl benim için bir alt yapý oldu.

Asla deðersiz
deðiliz!

Ben Tuzla’da bir metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Bay-

ramdan önceki hafta fabrikada yaþanan bir olayý anlata-

rak baþlamak istiyorum. Benim çalýþtýðým fabrika oldukça

büyük. Çalýþtýðý yerler Türkiye’de þimdilerde milli gururu-

muz olarak anýlan Aselsan’dan, üçüncü havalimanýna ka-

dar uzanýyor. Hatta öyle büyüyor ki, patron baþka ülkele-

re de fabrika açmayý ihmal etmiyor...
Tatile bir gün kalmasý bir yandan iyi ama diðer yandan

zaten yoðun ve sýkýcý olan iþi daha da çekilmez yapýyordu.

O gün cuma olduðu için tüm kadýn iþçiler ayný vakitlerde

yemeðe çýkýyorduk. Sýradayken benden daha genç bir ka-

dýn arkadaþýn aðladýðýný fark ettim. Yemek alýp oturduk,

aðlamaya devam ediyordu. Israrla sormamýza raðmen bir

þey demedi. Kendi bölüm arkadaþlarý da “Bir þey olmadý,

iþle ilgili” deyip geçiþtirdi. Aðlayan arkada-
þýmýz o kadar çalýþmasýna ve aç olma-
sýna raðmen aðlamaktan yemek yiye-
miyordu. Sonunda, “Benimle nasýl böy-
le konuþur? Buna hakký yok!” diye
patladý. Aðlamaya devam ediyordu.

Meðer, yemek zili çalýnca maki-
neyi kapatýp yemekhaneye gelmeye
hazýrlanýrken bölüm mühendisi “Nereye
gidiyorsun, iþ var” diye çýkýþmýþ, arkadaþý-
mýz da zilin çaldýðýný, molasý olduðunu ve acýktýðýný söyle-

mesine raðmen mühendis “Sana sevkiyat var diyorum ne

yemeði, gidemezsin LAN!” diye kabalaþmýþ. 
Arkadaþýmýz yemeðini yiyemeden masadan kalktý ve

bir saat boyunca aðladý. Ben kimsenin böyle konuþmaya

hakký olmadýðýný, kimseye böyle davranamayacaðýný ýs-

rarla anlattým ve sendika ile konuþmasýný söyledim. Ben

de, o da ayrý ayrý sendikayla konuþtuk, etkili olmuþ saný-

rým, çünkü mühendisle konuþmuþlar ve arkadaþýmýzdan

özür dilemiþ. Ama bu ilk deðilmiþ. Daha önce de o mühen-

dis benzer davranýþlarda bulunup iþçilerle çirkin bir þekil-

de konuþuyormuþ.
Bizim çalýþtýðýmýz yerde kesinlikle amirlerin, mühendis-

lerin biz iþçilere özellikle kadýn iþçilere saygýsý yok. Eðer

yönetime, mühendislere yalakalýk yapýp, iþçi arkadaþlarý-

nýzýn konuþtuðunu, ne yapýp ne ettiðini muhbirlik yapýp

anlatýrsanýz bir parça ‘göstermelik’ iyi davranabilirler. 
Baþka bölümlerde de benzer birçok örnek var. Hasta

mýsýnýz, canýnýz mý sýkkýn, izin mi istiyorsunuz, bunlarýn

hiç önemi yok, olamaz da. Ýþ, sevkiyat, malzemeler daha

önemli. Peki gerçekten böyle mi olmalý?
O malzemeler biz olmadan çýkmaz, o sevkiyat biz ol-

madan gitmez, o mühendisler veya amirler sadece ko-

numlarý gereði deðil, erkek olduklarý için de bizimle böyle

kaba ve çirkin bir þekilde konuþabiliyorlar. Evde eþinin,

babanýn, erkek kardeþinin baskýsý, sokakta polisin, onlara

emir veren erkek bakanýn tavrý, bugün, tacizin, þiddetin,

tecavüzün giderek artmasý ve meþrulaþmasý hepsi ayný

yerden besleniyor. 
Ama biliyorum ki, asla yalnýz deðiliz. Cumartesi Anne-

leri 700 haftadýr her türlü baskýya, þiddete, hakarete kar-

þý nasýl ellerini birleþtirmekten vazgeçmediyse, nasýl ki

artýk bir kýz kardeþimizin, bir çocuðun caný yandýðýnda ve-

ya aramýzdan vahþice ayýrdýklarýnda sesimiz daha gür,

daha kalabalýk, daha kararlý çýkýyorsa iþyerlerimizdeki bu

dil, bu üslûp, bu çirkinlik de deðiþir, deðiþmeli, deðiþecek...
TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

mektubumuz var

SOLANLA DOÐANA 
AYNI DALDAN YÜRÜR SU
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VE BARIÞ TAÞIYOR GELECEKTEN
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D
ünyanýn birçok ülkesinden
kadýnlar, kürtaj yasaklarý yü-
zünden hayati risklerle karþý
karþýya. Oysa çalýþmalar, kür-
tajýn yasaklanmasýnýn kürtaj

oranlarýný azaltmadýðýný ortaya koyuyor.
Bu yüzden de kürtajý yasaklayanlar aslýn-
da kadýnlarýn kürtaj olup olmayacaðýnýn
ötesinde nerede, hangi koþullar altýnda
olacaklarýna karar vermiþ oluyorlar. Kür-
taja eriþim ne kadar kýsýtlanýrsa, o kadar
tehlikeli hale geliyor. Dolayýsýyla bu da sý-
nýfsal bir mesele olarak karþýmýza çýkýyor.
Yoksul kesimden kadýnlarýn caný, ‘merdi-
ven altý’ denilen güvensiz yöntemlerle
tehlikeye giriyor. Hâl buyken, dünyanýn
dört bir yanýndan kürtajýn yasallaþtýrýlma-
sý talepleri yükseliyor. 
ÝRLANDA’DAKÝ 
TARÝHÝ KAZANIM

Ýrlandalý kadýnlar, anayasadaki katý kür-
taj yasasýnýn geri çekilmesi için mayýs
ayýnda gidilen referandumdan, yüzde 66
‘Evet’ oyu alarak zaferle ayrýlmýþtý. Sözü
geçen yasa,1983 yýlýnda anasayaya eklenen
8. maddedir. Bu hüküm, “doðmamýþ ço-
cuðun yaþama hakkýnýn devlet tarafýndan
güvence altýnda olduðunu” belirtirken,
annenin hayatýnýn tehlikeye girdiði çok
özel durumlar haricinde, ne koþulda olur-
sa olsun kürtajý yasaklamaktaydý. Bu mad-
de anayasaya Katolik bir azýnlýðýn yürüttü-
ðü bir kampanyanýn sonucu olarak eklen-
miþti. Kampanyanýn amacý, Avrupa’da
70’ler ve 80’ler boyunca süren özgürlük
hareketinin Ýrlanda’ya sýçramasýný engel-
lemek ve Katolik temelli yönetimi koruma
isteðiydi. Ancak 8. madde, ülke çapýnda
ses getiren trajik ölümlere sebep oldukça,
kürtaj yasaðýna olan kamuoyu desteði
azaldý. Ýlk önce devlet tarafýndan küçük
çaplý tavizler verildi; örneðin, kürtaj nede-
niyle yurt dýþýna yolculuk yapmak yasallaþ-
tý. Ancak bu ‘çözüm’, sýnýfsal farklýlýklarý
görmezden gelmekteydi. Yolculuk yapacak
maddi gücü olmayanlar, hap kullanarak
çocuk düþürme yöntemini tercih etmek
durumunda kalýyordu ki yakalanmalarý

durumunda
14 yýl hapis

cezasý almalarý riski vardý. 
2014 yýlýnda, kürtajýna izin verilmeyen

genç bir göçmen kadýnýn açlýk grevine
baþlamasýnýn da etkisiyle, 8. maddenin
geri çekilmesi için genç jenerasyonun ba-
þýný çektiði bir hareket baþladý. Bu müca-
delenin referandumda getirdiði zafer, ka-
dýn haklarý için tarihi bir kazaným olarak
yorumlandý ve nitekim dünya çapýnda zin-
cirleme bir etki yarattý. 
33 ÜLKEDEN 
SADECE 4’ÜNDE... 

Ýrlanda’daki mücadele ve referandum,
kimi dünyanýn en katý kürtaj yasalarýna sa-
hip Latin Amerika ve Karayip ülkelerine de
umut verdi. Latin Amerika ve Karayip-
ler’deki 33 ülkeden yalnýzca Küba, Urugu-
ay, Guyana ve Mexico City’de kürtaj kadý-
nýn tercihine býrakýlmýþ durumda. Orta
Amerika’nýn neredeyse bütün ülkelerinde
(Nikaragua, Honduras, El Salvador, Domi-
nik Cumhuriyeti...) kürtaj þartsýz olarak ya-
sakken, geri kalan ülkelerde yalnýzca belirli
þartlar altýnda kürtaj hakký tanýnýyor.
Genel olarak koþulan þartlar ise

hamileliðin
tecavüz
sonucu
olma-

sý, annenin hayati risk taþýmasý ve bebeðin
fetüs dýþýnda yaþama þansý olmamasý. Bre-
zilya ve Þili’de de kürtaja þartlý olarak izin
verilmeye baþlanýrken, Arjantin bu aðustos
ayýnda halihazýrda þartlý olan kürtaj yasaðýný
tümüyle kaldýrma yolunu denedi. Bu da
bütün ülkenin uzun bir süre boyunca kür-
taj meselesinin asýl gözden kaçan noktasýný,
yani kadýnýn kendi bedeni üzerindeki terci-
hini konuþmaya itti.
ÖLMEMEK ÝÇÝN 
YASAL KÜRTAJ!

Arjantin’de ilk olarak 1992 yýlýnda femi-
nist bir avukat tarafýndan yasa tasarýsý ha-
line getirilen kürtajýn yasallaþtýrýlmasý ta-
lebi, 2003 yýlýnda Kürtaj Haklarý Ýçin Ulu-
sal Kampanya’nýn baþlatýlmasýyla birlikte
500’den fazla örgütün ortak talebi haline
geldi. Bu kampanyanýn sloganý ise “Karar
vermek için cinsellik eðitimi, kürtaj yaptýr-
mamak için doðum kontrol haplarý, ölme-

mek için yasal kür-
taj!” idi. On yýllar
süren bu mücade-
lenin sonucunda,

Ulusal Kongre geç-
tiðimiz mart ayýnda

kürtajýn yasallaþtýrýl-
masý için verilen yasa
tasarýsýný gözden ge-
çirme-
ye

baþladý. Çeþitli kadýn gruplarýnýn “Güven-
li, yasal ve ücretsiz kürtaj eriþimi” talebi
altýnda birleþmeleriyle, o ana dek tabu
olan kürtaj hakký ülke gündemine taþýndý.
Yasal kürtajý savunanlar, televizyonda gün-
düz programlarýna konuk olup merdiven
altý kürtajýn taþýdýðý risklerden bahsetme-
ye baþladý. Böylece sýnýf farký nedeniyle ya-
þanan eþitsizlikler de masaya yatýrýldý;
zengin bir kadýn güvenli bir yöntemle kür-
taj olabilirken yoksul kadýnýn hayatýnýn ni-
çin tehlikeye atýldýðý sorgulanýr oldu. 
SADECE ENTELEKTÜELLERÝN
GÜNDEMÝ DEÐÝL 

Yasa tasarýsý, aðustos ayýnda kongrede
oylamaya sunuldu ve 38’e 31 oy gibi az
bir farkla reddedildi. Bu sonucun ardýnda
Katolik Kilisesi yöneticilerinin hükümet-
le olan yoðun lobi faaliyetleri ve hüküme-
tin kendisine sadýk muhafazakar seçmeni
kaybetme çekincesi olduðu deðerlendir-
mesi yapýlýyor. Ancak hükümet nezdinde
verilen bu karar, kürtaj mücadelesinin
kazanýmlarýný silip atacak güçte deðil. Ni-
tekim, Arjantinli aktivistler arasýnda kür-
taj hakkýnýn er ya da geç elde edileceði,
kürtajýn temel bir mesele haline gelme-
siyle halihazýrda önemli bir kazaným elde
edildiði görüþü hakim. 

Antropolog Debora Diniz’e göre Arjan-
tin’deki kürtaj tartýþmasý, genç kadýnlarýn
örgütlenmesini ve neredeyse kazandýklarý-
na dair bir toplumsal hafýzanýn bilinçleri-
ne yerleþmesini saðlamýþ; kürtaj artýk en-
telektüellerin gündemi olmaktan çýkarak
annelerin, kýz kardeþlerin meselesi oldu. 

Dünyanýn dört bir yanýndan kadýnlar,
kendi bedenleri ve gelecekleri üzerine
kendi sözlerini söylemeye devam ettikçe,
kadýn mücadelesi yeni zaferlerle sonuçla-
nacaktýr. Baþta kürtajýn yasallaþtýrýlmasý-
na karþý olan Arjantinli Senatör De
Kirchner’in sarf ettiði þu cümle, kadýn
hareketinin gücünü kanýtlar nitelikte:
“Kararýmý deðiþtirenler, sokaklara dökülen
on binlerce genç kadýn oldu.”
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