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Ý
rlanda 2015 yýlýnda eþcinsel evlilikleri
onayladýðýnda, sevenlerin yüzünü gül-
dürmüþtü. Fakat bu hamleyle ‘ilerici’ di-
yeceðimiz Ýrlanda’da kürtajýn hala yasak
olduðunu biliyor muydunuz? Türki-

ye’den bakýnca koþulsuz þartsýz ‘iyi’ olarak
gördüðümüz yaban ellerinde mevzu bilhassa
kadýn haklarý olunca iþler pek öyle yürümüyor.
Sýnýrlarýn biraz ötesinde, geçtiðimiz hafta Ýr-
landa tarihinde büyük bir dönüm noktasý olan
bir referandum yapýldý. Kürtaj referandumu
olarak adlandýrýlan referandumda, ülkede
1983 yýlýnda yine bir referandum ile kabul
edilen “doðmamýþ çocuðun -fetüsün- yaþam
hakkýnýn anne ile ayný olduðu” ile ilgili mad-
denin deðiþtirilmesini öngörüldü.
‘ZENGÝN ÝNGÝLTERE’YE, 
YOKSUL MERDÝVEN ALTINA’ 

Konunun evrenselliðinden tahmin ediyor
ve yapýlan araþtýrmalardaki rakamlardan bili-
yoruz ki kürtaj yasaklarý aslýnda kadýnlarýn
kürtaj yaptýrmasýný engellemiyor. Ýrlanda’da
da öyle olmuþ ki, her gün neredeyse 10 Ýrlan-
dalý kadýnýn kürtaj için Ýngiltere’ye gittiðini
gösteren araþtýrmalar var. Ýngiltere Saðlýk Ba-
kanlýðýnýn verdiði rakamlara göre,adres olarak
Ýrlanda’yý gösterip kürtaj yaptýranlarýn sayýsý
1980’den bu yana 170 bini buluyor.Bu ayný za-
manda sýnýfsal da bir þey; konaklama, uçak
masraflarý yanýnda, gittikleri ülkede bir sosyal
güvenceleri olmadýðý için ücretli eriþtikleri bir
hak olan kürtaj, belli bir bütçeyi gerektiriyor.
Bunu yapamayanlar ise internetten satýn al-
dýklarý kürtaj haplarýyla ya da merdiven altý
olarak tabir ettiðimiz yerlerde týbbi gözetim
olmaksýzýn kürtaj yaptýrýp kendi saðlýklarýný
da riske atacak uygulamalarla istenmeyen ge-
beliklerini önlemeye çalýþýyorlar. Tabii her du-
rumda da bunlarý büyük bir gizlilik ve baský
altýnda yapmalarý gerekiyor. Zira fetüsün anne
ile ayný haklara sahip olduðu ülkede bunun 14
yýla kadar hapis cezasý var. 
HALK KÜRTAJA ONAY VERDÝ
KÝLÝSE ‘HAYIR’ DEDÝ

Nihayet 25 Mayýs’ta yapýlan referandumda
yüzde 66,4 oranýnda EVET oyu alýndý ve ana-
yasadaki kürtaj hakkýný düzenleyen 8. madde-
nin deðiþtirilmesinin önü açýlmýþ oldu. Kato-
liklerin aðýrlýklý yaþadýðý Ýrlanda’da kilise ise
bu duruma þiddetle karþý çýkýp aksi yönde
mücadele edeceklerini duyurdu. “Her kürtaj
bir Uludere’dir” diyenlerden, tecavüz sonucu
oluþan gebeliklerde, “kadýn ölsün” diyenler-
den biz aþinayýz zaten ama görünen o ki kadýn
bedeni üzerinden söz söyleme hakký bulan si-
yasetçiler dünyanýn hiçbir yerinde deðiþmiyor. 

Kürtaj deðil, yasaðý cinayettir:

ÝRLANDA HARÝÇ DEÐÝL!

SALVÝTA VE ÝSTÝKRARLI MÜCADELE ÝLE GELEN ZAFER
KÜRTAJ yasaðýnýn baþladýðý 1983 yýlýndan bu yana, kadýn örgütlerinin mücadeleleriyle tam 6 referandum daha yapýlmýþ, fakat bu re-

ferandumlar ile ilgili madde kaldýrýlmaktan ziyade üzerinde bazý oynamalarla yetinilmiþ. Tecavüz ve ensest maðdurlarý dahil kimsenin
kürtaj yaptýrmasýna izin vermeyen yasa, en son sadece “týbbi, zaruri bir hayati tehdit altýnda kürtaja izin verilen” þeklinde deðiþtirile-

bilmiþti. Fakat bu deðiþikliðe raðmen bugüne ka-
dar ülkede izin verilen legal kürtaj sayýsý Ýrlanda
Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre sadece 25, ki bu da
konuya dair ketumluðu gözler önüne seriyor. 

Kadýnlarýn ve kadýn örgütlerinin 1983 yýlýndan bu
yana sýk sýk gündeme getirip tartýþtýrdýðý kürtaj ya-
saðý peki nasýl oldu da bugün toptan kaldýrýlmasý tar-
týþýlan bir referandum konusu oldu? Maalesef bunu
da azýcýk eþeleyince altýndan bir trajedi çýkýyor. 

2012 yýlýnda Salvita Halappanavar isimli Hindis-
tan asýllý diþ hekimi bir kadýn, gebeliðinin 17. hafta-
sýnda þiddetli sýrt aðrýlarý ve düþük riskiyle hasta-
neye baþvuruyor ve gebeliðinin sonlandýrýlmasýný
istiyor. Bu istek bir gün sonra Salvita hala ayný að-
rýlarý çekmesine raðmen fetüsün kalbinin attýðý ge-
rekçesiyle reddediliyor. Hayati riskin görülmediði
gerekçesiyle ertesi gün yeniden ret yanýtýný alan
Salvita, bir hafta sonra septik þoka girip çoklu or-
gan yetmezliðinden kalp krizi geçiriyor ve hayatýný
kaybediyor. Salvita’nýn ölümü 2012’den bu yana

kürtaj hakkýnýn yasallaþmasý için mücadele eden kadýnlarýn bir numaralý sembolü olmuþ ve son referandumda da sýkça dile getirilmiþti.
BU ZAFER SALVÝTA’YA ARMAÐAN

Yasanýn katalizörü sayýlan Salvita’nýn hikayesinin ise yalnýzca fotoðraflarda kalmasýný istemeyen kadýn örgütleri yýl sonunda çýk-
masý beklenen yasanýn adýnýn “Salvita Yasasý” olarak gelmesini talep ediyor. Salvita þahsýnda bir kez daha görüyoruz ki ‘Kürtaj de-
ðil, yasaðý cinayettir!’
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H
er birimiz kendimiz, sev-
diklerimiz, geleceðimiz için
iyi olanýn ne olduðuna ka-
rar vereceðiz 24 Hazi-
ran’da. 

Ama aklýn yolu bir deðil. 
Çünkü doðru bildiklerimiz kadar bi-

lemediklerimiz, inandýrýldýklarýmýz, kor-
kutulduklarýmýz, çeliþkiye düþtükleri-
miz, kaygýlarýmýz var.  

“Böyle gelmiþ böyle gider, ben bir ba-
þýma ne yapabilirim ki...” diyenlerimiz var.

“Benim bir oyum çok önemli, her þeyi
deðiþtirebilir” diyenlerimiz var.

Tarih bize ne öðretiyor biliyor musu-
nuz? 

Ne zaman ki bir tehdit algýsý yaratýlsa,
insanlar varolana daha çok inanýyorlar,
daha az seçenekle düþünmek zorunda
kalýyorlar, daha çok korkuyor, korktukça
geri deðerlere daha çok sarýlýyorlar. Bazý
þeyleri yapmak istemeseler de yapmak
zorunda kalýyorlar. Ve kendilerini tehdit
altýnda hissettikçe yapmaya mecbur his-
settiklerinden baþka çýkar yol yok diye
düþünüyorlar. 

Ama tarih bir tek bunu öðretmiyor
bize.

Ýktidarlarýn,yarattýklarý tehditle baþa
çýkabilecekleri, buna güçlerinin yetece-
ðine dair bir inanç da oluþturmak zo-
runda olduklarýný, ama bunu sürgit ya-
pamayacaklarýný, çünkü gerçeklerin bir
gün mutlaka ortaya çýkmak gibi bir
“alýþkanlýðý” olduðunu öðretiyor... 

Halký denetimi altýnda tutmak, bir tek
adamýn aðzýnýn içine bakar kýlmak için,
evet tam da bu nedenle iktidar sahipleri
asla ve asla yoksullukla, eðitimsizlikle,
eþitsizlikle ilgilenmezler. Bu sorunlarý
gerçekten çözecek hiçbir þey yapmazlar. 

Ve bizi en çok yoksulluk, eþitsizlik,
eðitimsizlik cesaretsiz býrakýr.

Yoksul, eþitsiz ve cahil kaldýkça haya-
týmýz hakkýnda yazýlan senaryolarýn figü-
raný haline getiriliriz. Öyle senaryolar
yazarlar ki siyasal iradelerimizin hiç bir
iþe yaramadýðýný düþünürüz. Bizim bek-
lentilerimiz, isteklerimiz, umutlarýmýz
vardýr var olmasýna da, biz neyizdir ki
bunlarý gerçekleþtirelim? Biz kimizdir ki
dileðimiz yerine gelsin? 

Hep bizim hayatýmýzdan önemli þey-
ler vardýr. Hep “üst akýllar, gören gözler,
duyan kulaklar, bizden iyi bilenler” var-
dýr. Ve komplolar o kadar karmaþýktýr ki,
kendi hayatlarýmýz hakkýnda elimizden
hiçbir þey gelemeyeceðine inanmamýz
istenir. O “büyülü”ve bilinmez senaryo-

lar, ayný zamanda sýradan insanlar olarak
bizlerin kendi hayatýmýz hakkýnda eli-
mizden hiç bir þey gelemeyeceði inancý-
ný yaratýr. Bize kaderimize aðlaþmaktan
baþka seçeneðimiz olmadýðýný vazeder. 

Arada mýrýltý halinde soranlar oluyor:
Neden bu üst-akýl hep bizimle uðraþý-
yor? Çünkü biz stratejik öneme sahip
bir konumda bulunuyoruz, aþýrý geliþiyo-
ruz, tek büyüyen biziz, ilk 3’e girdik gi-
receðiz.. Kimse bu gümbürtüde fark
edemiyor; cezaevlerindeki gençlerin,
emzikli kadýnlarýn, bakýma muhtaç yaþlý
insanlarýn sayýlarý artýyor; iþ kazalarýnda
ölen sayýlarý bile sayýlmayan iþçiler, her
gün öldürülen kadýnlar, iþsizlik, yoksul-
luk… Artýyor. 

7 Haziran’dan sonra yaþayarak öðren-
diðimiz ve bu kez baþka formlarda ortaya
çýkan söylemler, þehir efsaneleri bize bu
olan bitenin ne yaparsak yapalým deðiþ-
meyeceði izlenimini yaratmaya çalýþýyor.
Bize çaresizlik aþýlanýyor. Geleceðe iliþ-
kin belirsizlik senaryolarý, hayatlarý hak-
kýnda seçme haklarýný kullanmak iste-
yenleri pasifize etmeye yarýyor. Ama
unutmamamýz gereken bir þey var; bu
kadar korku, bu kadar komplo teorisi, bu
kadar þehir efsanesi yaratýlmasýnýn ve
hýzla yayýlmasýnýn nedeni iktidarýn se-
çimleri kaybetme ihtimalinin ciddi ala-
metlerinin olmasý. 

Dergimizin bu sayýsý, Türkiye tarihi-
nin en önemli seçimlerinden biri olan
24 Haziran seçimlerine günler kala eli-
nize ulaþacak. 

Birbirimizi duyma, birbirimizin ne
düþündüðünü öðrenme, farklýlýklarýmýz
kadar ortaklýklarýmýzý da görme olanak-
larýmýzýn neredeyse tümüyle elimizden

alýndýðý bu memleket tablosunda kadýn-
larýn ne düþündüðünü, niye öyle düþün-
düðünü anlamak bakýmýndan çok deðer-
li veriler sunan bir tartýþma platformuna
dönüþtü dergimiz bu sayýda. Alametlerin
neler olduðunu bizzat kadýnlarýn hayat-
larýndan, deneyimlerinden ve fikirlerin-
den öðrenmemiz için bir “buluþma no-
ktasý” oldu.

Aramýza çekilen tüm dikenli tellere
raðmen ellerimizi buluþturduðumuzda
aslýnda ayný dertleri yaþadýðýmýzý anlayýp,
ayný sorunlara çözüm bulunmasýný talep
ettiðimizi görüyoruz. Ekmek ve Gül’ün
tarihi seçimler öncesinde yayýmlanan bu
sayýsý; sesi kýsýlan kadýnlarýn birbirlerine
ses verdikleri “tarihi” bir sayý oldu. 

Yalnýzca bir memleket tablosu ortaya
koymadýk, bu tablonun karanlýk ve ay-
dýnlýk yönlerine de ýþýk tutmaya çalýþa-
rak, bizleri birer “veri” olarak gören
manipülatif seçim anketlerinin dýþýna
çýkarak, hayalleri ve umutlarýyla canlý
kanlý varlýklar olarak, iradeleri ve güçle-
ri olan vatandaþlar olarak kadýnlarýn bu
seçime giderken neler düþündüklerini
ve niye öyle düþündüklerini ortaya koy-
maya çalýþtýk. 

Ve elbette tüm kadýnlarý, özellikle de
dikenli tellerin ayrý yanlarýna konumlan-
dýrýlmýþ olsalar da ayný zorluklarýn ve
dertlerin yaþayaný iþçi-emekçi kadýnlarý
bir “seçime” davet ettik. 

Bizim seçimimiz eþitlikten ve özgür-
lükten yana...

Bizim seçimimiz barýþ ve huzurdan
yana...

Bizim seçimimiz insanca yaþanacak
bir hayattan ve güvenli bir gelecekten ya-
na...

Hep yoksul olmaya, ezilmeye, yok sa-
yýlmaya, þiddet görmeye, kaygý duymaya,
korkmaya, hesap kitap yapmaya, umut-
suz olmaya itiraz eden herkesin, hepimi-
zin, bu ülkenin bütün yurttaþlarýnýn
temsil edileceði bir yönetim için, inancý-
ný ve gelecek hayalini hiç kaybetmeden
elinden geleni yapmasý ve siyasal irade-
lerinin gücüne güvenmesi gerekiyor. 

Biz kadýnlarýn elinden geleni ardýna
koymamalarýna, siyasal iradelerinin gü-
cüne güveniyoruz.

Çaðrýmýz; hayatlarýmýzý tek adamýn
eline býrakmama çaðrýsýdýr.

Biz bir’den
büyüðüz. Birle-
þirsek birden bi-
ze dönüþürüz...
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Ankara

T
uzluçayýr Kadýnlarý Da-
yanýþma Derneði olarak
beþ hafta süren ve her
hafta baþka bir baþlýðýn
sohbetlerle tartýþýldýðý

atölyemizi bu hafta sonlandýrdýk.
Beþ hafta boyunca sýrasýyla “Ýstis-

mar nedir? Çocuk istismarýna karþý
neler yapýlabilir?”, “Þiddetin biçim-
leri nelerdir? Kadýna yönelik þiddetle
mücadelede neler yapýlabilir?”, “Ka-
dýnlar tarih boyunca hep mi ezilen
cinsiyetti? Neydik ne olduk?”, “Son
15 yýlda yasa deðiþiklikleri kadýnlara
neler getirdi?” ve “Nasýl bir sistem
kadýnlara tam bir eþitlik saðlayabilir”
konularý üzerine kadýnlarla sohbetler
ettik. Atölyemizin son oturumunda
deðerlendirmeler yaparken bu çalýþ-
manýn bizlere neler kattýðý, üzerine
neler eklenebileceðini de konuþtuk.

Oldukça keyifli ve verimli bir atöl-
ye olduðunu söyleyen kadýnlar bu
tarz çalýþmalarýn yaygýnlaþtýrýlabile-
ceðini ve farklý kesimlerden kadýnlarý
böyle etkinliklere katmak için çaba
sarf etmek gerektiðini vurguladýlar.
NE DEÐÝÞTÝ?

Peki bu beþ haftadan sonra bizde
neler deðiþti? Bu soruya atölyenin ta-
mamýna katýlým saðlayan bir arkadaþý-
mýz þöyle yanýt veriyor: “Þiddetin çe-
þitleri olduðunu yeni öðrendim. Ben
sadece fiziksel olarak yapýlan þeyleri
þiddet olarak görüyordum. Psikolojik
þiddeti ilk kez duydum. Artýk buna da
izin vermemeye çalýþýyorum. Mesela
babam anneme bir kez bile vurma-
mýþtýr ama onu hep rencide eder, ba-

bamýn anneme yýllardýr þiddet uygula-
dýðýný þimdi anladým.” Bir baþka ar-
kadaþýmýz ise “Bu yaþa geldim, yaþa-
dýklarýmýn þiddet olduðunu yeni öð-
rendim, artýk olanlarý daha rahat anla-
tabiliyorum” diyor.
EV ÝÞLERÝNÝ
ROBOTLAR YAPSIN

Kendi yaþantýsýnda atölyede iþle-
nen baþlýklarýn büyük bir kýsmýný de-
neyimlemediðini, birçok kadýna göre
görece iyi bir yaþantý sürdüðünü söy-
leyen bir baþka arkadaþýmýz ise þun-
larý söylüyor: “Ben burada iþlediði-
miz birçok konuya dair daha önce-
den de fikir sahibiydim. Ama artýk
daha ayrýntýlý bilgiler edindim ve
baþka kadýnlara da bunlarý anlatmam
gerektiðini düþünüyorum. Ben bun-
larý biliyorum, böyle þeyler de yaþa-
mýyorum demek yeterli olmaz.” 

Baþka bir kadýnýn “Ev iþlerini ro-
botlar yapsýn artýk, ev iþi yapmak is-
temiyoruz. Ekonomik sistemin için-
de olmadan özgür olamayacakmýþýz,
onu anladým” cümleleriyle gülüþme-
lerim artýyor.
HERKESÝN SÖZÜ OLSUN

Sohbetin sonlarýna doðru seçim-
lerden de konuþuyoruz. Ne olursa ol-
sun tek bir kiþinin aðzýna bakmanýn
neler getireceðini en iyi kadýnlarýn
bildiðini, siyasette de kadýnlarýn ne
kadar az yer aldýðýný anlatýyorlar. Me-
ral Akþener’in “memlekete kadýn eli
deðsin” sözleri de gündemimizde ta-
bii. Bir arkadaþýmýzýn þu sözleri özet-
liyor duygularýmýzý: “Kadýnlarýn daha
çok söz hakký olsun tabi ama niye tek
adama karþý tek kadýn olsun. Tek ol-
masýn herkes sözünü söylesin.”

Deðiþiyoruz, hep birlikte...
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði

Üyesi Kadýnlar

B
u yýl 2. kuruluþ yýldönümümüzü kutladýðýmýz Tuzlu-
çayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneðinde Genel Kuru-
lumuzu gerçekleþtirdik. Erkekler tarafýndan öldürü-
len kýz kardeþlerimizi anarak baþladýðýmýz genel ku-
rulda bir dönemdir yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzý deðer-

lendirip gelecek dönem için hedeflerimizi konuþtuk ve yeni yö-
netimimizi seçtik.

Güncel geliþmeler de gündemimizdeydi tabii. Gittikçe artan
kadýn cinayetleri, çocuk istismarý, iþsizlik, yoksulluk ve gergin
seçim atmosferi gibi koþullar içerisinde büyümenin, dayanýþ-
mamýzý saðlamlaþtýrmanýn önemini konuþtuk.
YENÝ DÖNEMDE DE HEP BERABER
KARAR VERECEÐÝZ

Yeni dönemimizde daha da çok kadýna ulaþabilmek, üye sayý-
mýzý arttýrabilmek için elimiz-
den geleni yapacaðýmýzýn sözü-
nü verdik. Yeni yönetime seçilen
arkadaþlarýmýzdan biri “Baþka
seçimler gibi ‘þunu yapacaðýz,
bunu yapacaðýz’ demiyorum. Bu
zamana kadar ne yaptýysak bera-
ber yaptýk. Bundan sonrasýnda
da öyle olacaðýný biliyorum, biz-
leri tebrik ediyorum” dedi.

Genel kurulun sonunda bir de
serbest kürsü oluþturduk. Hepi-
miz duygularýmýzý, dileklerimizi
ve hedeflerimizi paylaþtýk. Söz
alan arkadaþlarýmýz en çok yeni
kadýnlara nasýl ulaþabileceðimiz
üzerine yorumlar yaparken, der-
neðimizde olmaktan mutlu ol-
duklarýný ve buranýn devamlýlýðý
için ellerinden geleni yapacaklarý-
ný söylediler: “Birken beþ, beþken on olduk, daha da artýyoruz. Biz
burada gönüllü faaliyet yürütüyoruz. ‘Yeni gönülleri kazanmak için
neler yapabiliriz’ diye düþünmeliyiz hep. Yaþanacak problemleri,
kendi hayatlarýmýzda ya da birbirimiz arasýnda çýkan sýkýntýlarý yi-
ne hep birlikte çözelim, dayanýþmamýzý güçlendirelim, ne kadar
çoksak o kadar iyi.” Alkýþlarla karþýlanan bu güzel sözlerin üzerine
baþka bir kadýn arkadaþýmýz da þöyle diyor: “Çalýþma koþullarý ne-
deniyle derneðe çok sýk gelemiyorum ama hep yanýnýzdayým. Bize
düþen neyse yapmaya, çevremize burayý ve dayanýþmanýn önemini
anlatmaya devam edeceðiz.”
‘OKUMA YAZMAYI BURADA ÖÐRENDÝM’

Belki en çok duygulandýðýmýz konuþma ise derneðimizdeki
kursta okuma yazma öðrenen arkadaþýmýzýn konuþmasý oldu:
“Ben bu dernekte kendini geliþtirmiþ bir kadýným, okuma yaz-
ma öðrendim, kendimi çok geliþtirdim hâlâ da geliþtiriyorum.
Burada olmaktan çok mutluyum.”
‘BÝRLÝKTE GÜÇLÜYÜZ’

“Artýk acemilik bitti, ustalýk dönemi baþlýyor” esprileriyle
sonlanan genel kurulumuzun ardýndan þunu söylüyoruz: Tür-
kiye’nin her yerinde kadýnlarýn sesi olmak için çabalayan, yan
yana gelen tüm kadýnlara sevgilerimizi iletiyoruz, dayanýþmamý-
zýn gücünden doðan umudumuzu paylaþýyoruz. Daha da önce
de çok söyledik, þimdi bir daha söylüyoruz; Yan yana, birlikte
daha güçlüyüz!

‘Birken beþ,
beþken on olduk’

Tuzluçayýr Kadýnlarý
Dayanýþma Derneði
2 yýlý geride býraktý.

Çalýþmalarýný
deðerlendirip

önümüzdeki dönem
için planlarýný yapan
kadýnlar, “Acemilik
bitti, ustalýk dönemi

baþlýyor” diyor.
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Kübra LAZ - Cemre KAVALA
Kocaeli

B
ir hapishane düþünün;  içerisinde
müzikten spora her þeyin olduðu,
mahkumlarýn her hafta neredeyse bir
kitap bitirdiði, psikolojik danýþman
eþliðinde aktivitelerin yapýldýðý. Yeni

tip hapishane uygulamasýnda pilot seçilmiþ bu
hapishane bize gerçekten baþka bir görüntü su-
nuyor. Elbette amacýmýz hapishaneyi övmek de-
ðil. Bizim asýl ilgilendiðimiz nokta içerisindeki
kadýnlar. Her birinin ayrý bir yaþam öyküsü var
Türkiye’den kesitler sunan. Diyorsunuz ki ney-
den bahsediyorlar? 10. bölümü yayýnlanmýþ olan
Avlu dizisinden bahsediyoruz. “Bir avluya kaç
ömür sýðar” sözüyle çekilen dizi hapishaneleri
ve hapishane çalýþanlarýný kötü gösterdiði ge-
rekçesiyle yayýnlanmadan RTÜK’ten ceza ala-
rak adýndan söz ettirmeye baþlamýþtý zaten. Biz
de diziden ve kadýnlarýn yaþam öykülerinden
konuþalým biraz. 

Ana karakterimiz Deniz yýllardýr eþinden þid-
det görüyor. Sonunda boþanmak istediðini söyle-
yerek gitmek istediðinde eþi silah çekiyor. Yýllar-
dýr yaþadýklarýndan sýkýlan kýzlarý Ecem de çýkan
kargaþa sonrasýnda silahý eline alarak babasýný
vuruyor. Deniz kýzýný korumak için suçu üstleni-
yor. Deniz’in hapishane hayatý ile tanýþmasý da
böylece baþlamýþ oluyor. Bir blok, iki koðuþ, iki-
sinde lider konumunda farklý kadýnlar ve onlarýn
birbiriyle mücadelesi... Azra ve Kudret bu müca-

delenin baþ karakterleri. Deniz bu iktidar savaþý-
nýn tam ortasýnda buluyor kendini. Bir nevi yeni
kurban gözüyle bakýyorlar ona. Deniz ise bu iki
liderden birini seçmek zorunda. Azra’nýn koðu-
þunda kýz kardeþlik baðlarý çok net görülebiliyor.
Kadýnlar dýþ dünyadan uzakken birbirlerine tu-

tunmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Azra
tüm bu süreçte herkese soðukken içten içe bu
baðý büyütmek için de adýmlar atýyor. Kudret ise
daha çok korku ve parayla oluþan bir bað kuru-
yor. Etrafýndaki tüm kadýnlara üstten bir tavýr ta-
kýnýyor. Bu iki karakterin ortak noktalarý kendile-
rine veya etraflarýndaki insanlara zarar verdikle-
rinde asla kimseye acýmamalarý.

Azra ve Kudret’in iktidar savaþý, Deniz’in
arada kalmasý ve sonrasýnda geliþen olaylar etra-
fýnda her bölümde baþka bir kadýnýn hayatýna
dokunuyor dizi. Verdiði mesajlarla çoðu zaman
Türkiye’de kadýnlarýn yaþadýðý sorunlara gön-
derme yapýyor. Bir bölümde Çilem Karabu-
lut’un tiþörtündeki “Dear past thanks for all the
lessons” yazýlý tiþörtle bir kadýn karakter yer al-
dý. Onun yaþam öyküsü anlatýlýrken hem geçmiþ
hayatýna hem de annelik kavramý üzerine birçok
tartýþma yaþandý. Bu tartýþmayla belki de en gö-
ze batan ‘kadýn kadýnýn düþmanýdýr’ ve ‘kadýn
kadýnýn dostudur’ mesajlarý net bir þekilde göz-
ler önüne serilmiþ oldu. 

Kadýna yönelik baskýnýn, sömürünün, þiddetin,
tacizin, tecavüzün bu kadar arttýðý bir dönemde
kadýnlara ve onlarýn yaþadýklarýna yönelik mesajlar
net bir þekilde iþleniyor. Ýki kutba ayrýlmýþ kadýn-
lar, ayrýlmýþ kutuplar içinde bir araya gelen kadýn-
lar. Ýki kadýn arasýndaki iktidar savaþýnýn kýzýþmasý
ile bir yandan kadýnlar birbirlerine daha çok bað-
lanýyor, bir yandan da birbirlerine düþman hale
geliyorlar. Ama her problem karþýsýnda dayanýþma
ile her þeyin karþýsýnda durabiliyorlar.

‘AVLU’NUN KADINLARI
‘Bir avluya kaç ömür sýðar’
sözüyle yayýn hayatýna
baþlayan ve hapishanedeki
kadýnlara ýþýk tutarak aslýnda
kadýnlarýn yaþadýðý pek çok
konuyu ele alan Avlu dizisine
yakýndan bakalým…

#KadýnlarýnSeçimi onurlu bir gelecek
Fulya ALÝKOÇ

S
ömürü üzerine kurulu toplumlarda siyase-
tin en bariz özelliðidir; emeði sömürülen
milyonlarca insan, emeklerini sömüren bir
avuç insanýn kurduðu ve yaþattýðý siyasi
partilere oy verirler. Bu yüzden her parti-

nin seçim bildirgesinde “emekçilere müjde” þeklin-
de vaatler bulunur. Asgari ücret þu kadar olacak,
emekliye bu kadar ikramiye, üretici köylüye þöyle
kredi, çiftçiye böyle mazot indirimi vs... Kimi üç ve-
rir, kimi beþ. Öyle bir verir ki milyonlarca insanýn
verdiði vergilerden deðil de, sanki kendi cebinden
çýkacakmýþ gibi verir.

Emekçilerin kendi siyasi partilerini kurup mil-
yonlarcasýnýn burada birleþmediði her koþulda,
bütün seçimler kötünün iyisini seçmeye dayalýdýr.
“Kötünün iyisi” dayatmasý milyonlarca kadýn için
iþler. Kadýný ancak kaðýt üzerinde eþit gördüðünü
söyleyen partiler, asla gerçekleþtirmeyecekleri eþit-
liði vaat ederek seçimlerde kadýnlardan oy isterler.
Çoðu da kadýn ve erkeðin eþit olmadýðýna inanan
adamlar tarafýndan kurulmuþtur; kimi “fýtrat” der,
kimi “doða” der. “Kadýn ve erkeðin eþit olduðuna
inanmýyorum,” diye diliyle zikredeni de vardýr, ak-
lýnda hiç olmamasýna karþýn aðzýnda “eþitlik” lafý
dolandýraný da.
MIZRAK ÇUVALA SIÐMIYOR

Eþitsizlik, milyonlarca kadýnýn ürettiði hayatý ya-
þayamamasýdýr. Kadýnlar hem iþyerinde hem evde
toplumun refahý için en çok çalýþanlardýr ama üreti-

len refahtan da en az onlar nasiplenir. Eþitlik de bu
adaletsizliðin giderilmesidir. Bu üç beþ yardýmla gi-
derilebilecek bir eþitsizlik deðildir. Ama “Kadýnlarý-
mýzý þöyle kalkýndýracaðýz, böyle giriþtireceðiz” diye
vaatler sýralayanlarýn önerdiði budur; doðurana do-
ðum yardýmý, hastasý olana bakým yardýmý, yoksula
kömür yardýmý vs... Milyonlarca kadýnýn eþitsizliði
kökünden ortadan kaldýracaðý ve gerçek eþitliði ku-
racaðý kendi siyasi partilerinde birleþmediði her ko-
þulda, ellerindeki tek özgürlük budur: “Yardým seç-
me özgürlüðü.” Üç yardým mý, beþ yardým mý; o
yardým mý, bu yardým mý?

Kadýnlarýn hem iþyerinde hem de evde emekleri-
ni sömürerek geçinenlerin yönettiði siyasi partiler,
kadýnlarý hep muhtaç býrakýr. Çünkü muhtaç olan
yardým alýr, yardým alan da oy verir. Kafalarýnda ka-
dýna verdikleri önem bundan ibarettir. Sabah gözle-
rini açtýklarý andan gece gözlerini kapadýklarý vakte
kadar aile ve toplum için didinen kadýna “asalak”
muamelesi yaparlar. Ancak bu düzen hep böyle iþle-
mez, eþitsizlik sürdüðü sürece “yardým”a olan ihti-
yaç sürekli artar ve artýk hiçbir yardýmýn karþýlaya-
mayacaðý bir yoksulluk düzeyine ulaþýlýr. Yoksulluk

mýzraðý yardým çuvalýna sýðmaz hale gelir.
ALLANIP PULLANMIÞ ‘SITMA’LAR

Ýþte bugün Türkiye’de olan da bu. Devletin res-
mi istatistik kurumu TÜÝK verileri de mýzraðýn çu-
valý deldiðini gösteriyor. Geçen yýl bizzat cumhur-
baþkaný tarafýndan ilan edilen milli istihdam sefer-
berliði 1,5 milyon kiþi için iþ yaratmayý hedeflemiþti.
Patronlara yapýlan “yarýsý sizden yarýsý bizden” teþ-
viklerine raðmen, 520 bin kayýtlý istihdam, 464 bin
kayýtdýþý istihdam yaratýlabildi. Yaratýlan iþ olanakla-
rýnýn yarýsý sigortasýz, sosyal güvencesiz iþler.

Türkiye’de her 100 kadýndan 41’i sigortasýz çalý-
þýyor. Yani, yoksulluk arttýkça çalýþmak isteyen kadýn
sayýsý artýyor ama iþ bulabilen kadýn sayýsý ayný oran-
da artamadýðý gibi bulabilenler de sosyal güvenceli
iþlerde deðil sigortasýz iþlerde istihdam ediliyorlar.
Üniversite mezunu her 4 kadýndan 1’i iþsiz. Kýsaca-
sý beterin beteri iþsizlikse, kötünün iyisi sigortasýz
ve güvencesiz çalýþma.

Milyonlarca kadýna dayatýlan seçenek bu ikisi ara-
sýnda; Ölüm mü, sýtma mý? Seçim manifestolarýnda
ve bildirgelerinde sunulan da bu; allanýp pullanmýþ
‘sýtma’lar. Verdiði vaat sýtma olanýn uyguladýðý 

Milyonlarca kadýna dayatýlan seçenek bu ikisi arasýnda;
Ölüm mü, sýtma mý? Seçim manifestolarýnda ve
bildirgelerinde sunulan da bu; allanýp pullanmýþ ‘sýtma’lar.
Þurasý açýk ki þifa niyetine bataklýðý kurutan yok!
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gerçek ne olur, düþünmek gerek. Þurasý açýk ki þifa
niyetine bataklýðý kurutan yok!
AYNI HAYATLAR, 
FARKLI SEÇÝMLER... NEDEN?

Asýl soru þu: Hemen hemen ayný koþullarda yaþa-
yan, sorunlarý ortak milyonlarca kadýn neden farklý
siyasi partilere oy verir? Belki de ayný mahallede ya-
þadýðý, ayný iþyerinde çalýþtýðý, ayný okullarda çocuk-
larýný okuttuðu, ayný bankalara borçlu olduðu, ayný
þiddet ve tacize maruz kaldýðý halde, yan yana iki
komþu, yan makinedeki ya da yan masadaki iþ arka-
daþý neden farklý partileri destekler? 

Araþtýrmalar Türkiye’de insanlarýn oy tercihlerin-
de dini görüþlerin, milliyetin, kültürel farklýlýklarýn
belirleyici olduðuna iþaret ediyor. Mesela memleket-
teki kutuplaþmanýn bir tarafta dindar milliyetçiler
diðer tarafta laikler olduðunu düþünen çok insan
var. Bu gerçekten böyle midir? 

Mesela 7 Haziran 2015’teki seçimlerde AKP 40.9
(258 vekil), CHP 24.7 (132 vekil), MHP 16,2 (80 ve-
kil), HDP 13.4 (80 vekil) ve Saadet Partisi yüzde 2
oy almýþ. 1 Kasým 2015’teki sonuçlar ise þöyle: AKP
49.3 (317 vekil), CHP 25.4 (134 vekil), MHP 11.9
(40 vekil), HDP 10.7 (59 vekil) ve Saadet Partisi
yüzde 0.7. 

Aradan sadece dört buçuk ay geçtiði halde ayný
partilerin oy oranlarýnda ciddi oynamalar var. Bunu
insanlarýn din, milliyet, kültür gibi deðerlerinin de-
ðiþtiðine yorumlayamayýz elbette. Sorumuza döne-
cek olursak, ayný hayatý paylaþan milyonlarca insan,
milyonlarca kadýn neden bu kadar farklý partilere oy
verir? Ve sadece dört buçuk ayda neden tercihleri bu
kadar deðiþir?
‘ÞAHLANAN TÜRKÝYE’DE 
KADINLARA YER YOK

AKP Kadýn Kollarý’nýn Baþkaný Lütfiye Selva
Çam diyor ki, “Yerli ve milli, dik duruþa sahip, kendi
geleceðini belirleyen Türkiye, artýk þahlanmanýn
eþiðinde. Bunu en iyi bilen ve anlayan da kadýnlarý-
mýz.” Her seçimde kapý kapý dolaþtýðý bilinen kadýn
kollarýnýn 4,5 milyon üyesi olduðu söyleniyor; parti-

nin meclisteki 316 sandalyesinin ise sadece 34’ü ka-
dýnlara ait. Önümüzdeki seçimlerde 600 adayýnýn
126’sý kadýn ve sadece 4 ilde birinci sýrada kadýn
aday var. Belli ki þahlanmayý en iyi anlayan kadýnlar
olsa da, Selva Çam’ýn “þahlanmanýn eþiðinde” olan
Türkiyesi’nin yönetiminde kadýnlara pek yer yok. 

Birçok kadýn “daha iyi bir gelecek” ümidiyle
AKP’yi iktidara taþýdý, “Güçlü bir Ak Parti, güçlü bir
Türkiye” iddiasýna inandý, doðrudur. Kendi hayatý-
ný, kendi geleceðini güçlenmekte olan bu partiyle
özdeþleþtirdi, o güçlendikçe güçleneceðine inandý,
bu da doðrudur. Sonuç, zayýfladýkça saldýrganlaþan
bir AKP, battýkça batan bir Türkiye oldu. Ýþte bu
doðrusudur! Ve bu nedenledir ki, AKP seçmeninde
bir sessizlik var, ama konuþtuðunda da kadýnlar ko-
nuþuyor, oylarýný haram ediyorlar, kapýlarda bekliyor-
lar ki gelen kadýn kollarý üyesine söyleyecekleri bir
çift sözleri var. 
AYRIÞTIRAN YALANLAR, 
BÝRLEÞTÝREN GERÇEKLER

Yine de ülkenin bekasýnýn iktidarýn bekasýna bað-
lý olduðunu düþünen insan sayýsý hiç de az deðil.
Gönül vermese de, içine sinmese de “istikrar” için
AKP’ye oy vermesi beklenen önemli bir kesim oldu-
ðu söyleniyor. Ýktidarda kalýrsa ekonomik bir istikrar
saðlanacaðý, zaten ekonomik bir kriz yaþadýðýmýzýn
doðru olmadýðý ilan ediliyor hükümet medyasýndan.
Milyonlarca insana, gözlerinin içine baka baka öde-
yemediði kirasýnýn, gýrtlaðýndaki borcun harcýn, sü-
rüdüðü boþ pazar çantasýnýn, çocuðuna alamadýðý
okul formasýnýn gerçek olmadýðý söyleniyor. Bu ya-
lanlara birazcýk karný tok olanlara, “Evet, Türk lirasý
çok deðer kaybetmiþ, bir gecede katbekat yoksullaþ-
mýþ olabiliriz. Ama bunun sebebi dýþ güçler” deni-
yor. Milyonlarca insanýn gözü önünde bir gün Rus-
ya’ya bir gün Amerika’ya yaranmaya çalýþanlar, Filis-
tin halkýna kardeþ deyip Ýsrail’le ticari ve askeri an-
laþmalar imzalayarak Ýsrail’i Filistin karþýsýnda güçlü
kýlanlar, “dýþ güçler” ile göz korkutup memleketi
kurtarmak için iktidarý kurtarmamýzý salýk veriyor.
Ülke tehdit altýnda diye veriyor mehteri. Bu da yet-

mediðinde kendi dýþýndaki herkesi, ona oy vermeye-
ni terörist ilan ediyor.

Kadýnlarýn kalkýnma, istihdam ve siyasete katýlým
oranýný artýrdýklarýný, þiddetin önüne geçtiklerini id-
dia ediyorlar. Yani milyonlarca kadýna, “Sen ‘perfor-
mans düþüklüðü’ nedeniyle iþten atýlmadýn, senin
iþin sigortasýz deðil aslýnda” diyorlar. “Senin 40’ýn-
dan sonra çalýþmak zorunda kalman, ikinci el kýyafet
için yüz eðip kapý kapý dolaþman, geçinemediðin
için kaynananýn yanýna taþýnman, servis parasýný
ödeyemediðin için çocuðunun arkadaþlarý önünde
servisten indirilmesi… Ýþte bunlar hiç yaþanmadý”
diyorlar. “Senin yediðin dayak, uðradýðýn taciz, yaþa-
dýðýn tecavüz gerçek deðil” diyorlar. Kadýnlarýn ya-
þadýðý gerçeðin yalan olduðunu söylüyorlar. Eðer bu
yalanlar tutmazsa bu sefer memleket için fedakarlýk
istiyorlar, cefakarlýk talep ediyorlar. O da yetmedi-
ðinde kadýnlarý birbirine düþmanlaþtýrmaya çalýþý-
yorlar; Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik ayrýmla-
rýný devreye sokuyorlar. Kadýnlarý yalanlarla ayrýþtýr-
maya çalýþýyorlar. Acý gerçekler çoðaldýkça üstlerini
örtmek için daha çok yalana, daha çok mehter sesi-
ne ihtiyaç duyuyorlar. Ama yetmiyor... O gerçekler
kadýnlarý birleþtirmeye devam ediyor.
DURDURABÝLÝRÝZ, 
BÝZ KAZANABÝLÝRÝZ!

Birleþmemenin bedeli çok aðýr çünkü. En basi-
tinden yalnýzlýk. Bunalým, depresyon ve travmalar
yüzünden artan kadýn intiharlarý bunun en can ya-
kan göstergesi. Ama kadýn dayanýþma derneklerinin
olduðu yerde kaç hayat kurtarýldý bu memlekette,
yaþayan bilir. Kadýn ve çocuk derneklerini kapatan
OHAL kaç kadýný bunalýma sürüklediyse, kaç çocuk
istismarýn kucaðýna itildiyse o kadarýnýn vebali bu
iktidarýndýr.

Birleþmemenin bedeli kaybetmektir. Tacize uðra-
dýðýn iþten çýkarýldýðýnda kimsenin sana arka çýkma-
masý yüzünden iþini kaybetmektir. Geceleyin kork-
madan, huzurla sokakta yürüme özgürlüðünü kay-
betmektir. Fiilen sýkýyönetim yasaklarý uygulanan
Hakkari’de, Diyarbakýr’da, Van’da uygulanan baský-
lara yanýt vermediðinde barýþý kaybetmektir. Kadýn-
larýn tüm bunlarý daha fazla kaybetme lüksü kaldý
mý?

Birleþmek artýk sadece bir ihtiyaç deðil, zorunlu-
luk ve sorumluluk kadýnlar için. Karþýmýzda yalanlar
üstüne kurulu, tekçi, baskýcý, hem emekçi düþmaný
hem de kadýn düþmaný bir yönetim kurmak isteyen
bir “tek adam” zihniyeti var. Asýl bu gerçeði “en iyi
bilen ve anlayan” kadýnlar.

16 Nisan Referandumunda Saraydaki koltuklarý
sallayan gizli kahramanlar gençlerle birlikte kadýn-
lardý. Emeðimizin hakkýný aramak için greve çýktýðý-
mýzda destek vermeyen kocalar Kuran’a el bastýrýp
“Bu partiye oy vereceksin!” diye zorlamasýna rað-
men korkunun kalelerini titretmeyi baþarmýþlardý.
Þimdi, emeði sömürenlerin ve kadýnlarýn eþitliðine
inanmayanlarýn kurduðu bu emek ve kadýn düþmaný
siyasi partiler baskýcý bir yönetim kurmaya çalýþýyor
ve bizim bunu durdurma sorumluluðumuz var. Bir-
leþtiðimiz oranda bunu yapma gücümüz de var.

Koskoca televizyon kanallarýný dize getirebilirler,
onlar birbirinin göbeðine parayla baðlýdýr çünkü.
Patronlarý arkalarýna alabilirler, birbirlerinde çýkarla-
rý vardýr. Kolluk kuvvetleri, YSK’si, evet, emrinin al-
týndadýr. Ama milyonlarca kadýn bir kez birleþip
“hayýr” demeye cüret etti mi, mesele Flormar iþçisi-
nin kurduðu cümle kadardýr: “Onlar iþverene bu ka-
dar destek çýkmasalardý patronlar iþçiyi bu kadar
ezemezdi. Artýk Erdoðan’a oy yok!”

Çünkü doðduðundan beri baþka iktidar görme-
miþ çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakacaðýz!

Kadýnlarýn yaþadýðý
gerçeðin yalan
olduðunu söylüyorlar.
Eðer yalanlar 
tutmazsa 
fedakarlýk 
istiyorlar.
Yetmediðinde
kadýnlarý 
birbirine 
düþmanlaþtýrý
yorlar. Ama
yetmiyor.

ÇAY TAÞIRKEN GELÝN,
PARASI ALINIRKEN YABANCI 

Evliliðinin ilk yýlý, eþinin ailesiyle birlikte yaþamýþ
Asiye. Kocasý ise büyük þehirde çalýþmak üzere git-
miþ. Asiye’nin boynundaki yük, o sustukça katlanarak
artýyormuþ. Hasta olmasý sürekli yüzüne vuruluyor,
nefes almadan çalýþmasý isteniyor, maddi kazançtan
asla pay verilmiyormuþ. Tüm haksýzlýklara direnmek-
ten, karþý koymaktan baþka çýkar yol olmadýðýna karar
vermiþ sonunda. Ýlk çocuðunu doðurduðunda, artýk
eþi ile birlikte büyük þehirdeymiþ. Aile baskýsý denilen
“illet” Asiye’yi, her yaz köyde bir ay kalmaya mahkum
etmiþtir bu kez. Yine bir yaz tatili, köyde kalýnan bir
aydan sonra, kayýn pederi göndermek istemez Asi-
ye’yi. “Kayýnlarým, kaynatam el birliði etmiþ gönder-
miyorlar beni evime. Kayýnbabam, eþime telefon et-
miþ. ‘Göndermiyorum kalacak burda’ demiþ. Eþim de
kalsýn demiþ. Bana soran yok. Ben de kaçtým geldim.
Nasýl olsa bilet paramý götürmüþtüm. Ben yoldayken
eþimi arayýp, ‘Karýn kaçtý, sana geliyor, çocuðu al, onu
da babasýnýn evine yolla. Bizimle durmayan karýyý bo-
þayacaksýn’ demiþ. Evime gelir gelmez ilk iþ eþimden
dayak yedim.”

Asiye’ye atýlan son dayak bu olmuþ. Hiçbir barbar-
lýk, ondaki azim ve dirençten daha güçlü deðilmiþ
çünkü. “Eþime dedim ki köye gidersek beraber gide-
ceðiz. Ýstediðim zaman geleceðim. Artýk dayak yemek
istemiyorum. Yoksa seni gerekli yerlere þikayet ede-
rim. Ýstiyorsan da ayrýlýrýz. Ben þehir meraklýsý deði-
lim.” Asiye, buruk bir zafer sevincini anlatan þu cüm-
lelerle devam ediyor mektubuna; “Zoruma giden,
hem ‘sen babanýn evinden sakat geldin’ deyip, hem
de köle gibi çalýþtýrmalarý oldu. Tonlarca çay taþýrken
gelinleriydim. Parasý alýnýrken yabancýydým.” 

Çok geçmeden þehir hayatýna uyum saðlamýþ Asi-
ye. Dikiþ kursundan aldýðý eðitimle üretmeyi de ba-
þarmýþ çoðaltmayý da. Mektubun sonunda, artýk hiç
kimseye minneti olmadýðýný anlatýyor ýsrarla. Duyul-
masýný, anlatýlmasýný Ekmek ve Gül’de yazýlmasýný is-
tiyor hevesle, iþtahla... 

Ve bir de þiir buluyoruz, nakýþlý havlularýn ara-
sýnda.

Hoþ geldin derken sarýlan var mý
Telefon açýp da soranlar var mý
Sizin gibisini görenler var mý
Þevkatle derdime derman oldunuz

Yolda yüz metre gidemez iken
Ne yapacaðýmý bilemez iken
Aradým çareler bulamaz iken
Benim derdime derman oldunuz.

Sizi görene kadar ümidim yoktu
Yýllarca çektiðim aðrýlar çoktu
Sakat dedikleri kalbime oktu
Ulaþýp kalbime sardýnýz benim.

Ýþimi gücümü yapamaz idim
Bazen çocuklara bakamaz idim
Kapý çalsa bile açamaz idim
Son yedi ay kabusumdu benim

Onca hastayla uðraþýr iken
Yorgunluðunuz belli deðildi
Hastalara bakarken itina ile
Güler yüzünüz eksik deðildi

Saðlýklý mutlu huzurlu olun
Sevdiklerinizle neþeyle dolun
Unutmam sizleri böylece bilin
Dualarým sizinledir buna inanýn

Hasret KANAT
Ýstanbul

K
uþtepe Mahallesi’nin ismini çok duyarýz.
“Pis iþlerin çevrildiði belalý yer” diye tarif
edilir; yoksul Romenlerin bunca betonlaþ-
maya karþý gecekondularýyla direndiði yer
olarak bilinir. Koca bir alýþveriþ merkezi-

nin arka sokaðýnda olan, lüksün þatafatýn örttüðü ama
olaylarýn, kavga gürültünün, korkunun üzerini örteme-
diði bir yoksulluðun içine, Kuþtepe’ye doðru ilerliyoruz
arkadaþým Büþra ile. Amacamýz biraz mahallede gez-
mek, biraz kadýnlarla sohbet etmek... Sokaðýn baþýnda
gecekondularýn ucu buçaðý görünmüyor. Ýç içe geçmiþ
kondularýn önünde oturan genç, yaþlý bir grup karþýlý-
yor bizi. Çok sýcak kanlý kadýnlar. 78 yaþýndaki Handan
ile sohbet etmeye baþlýyoruz. 

Handan devletten 4 ayda bir 100 lira alýyormuþ, e
haliyle bu para onu geçindirmiyor ve o da falcýlýk yapý-
yor. Tam 60 senedir yapýyor falcýlýðý. “Burada çingene-
lerin çoðu Selanik göçmenidir. Atatürk zamanýnda
göçtük. Ýstanbul’da ilk Zincirlikuyu’da yaþýyorduk; zen-
ginleri oraya, biz fakirleri de buraya yerleþtirdiler. Biz-
leri namaz kýlmayýz diye sevmezler.”  Handan konu-
þurken Ýpek hemen söze girerek: “Ben de evlendim ay-
rýldým, 26 yaþýnda bir kýzým var. Dýþarýdan gelenlere,
bizim gibi olmayan kadýnlara “gacý” deriz.  Burada çok
gacý yaþýyor. Çünkü kira fiyatlarý çok düþük. Bir evde 5
kiþi yaþýyoruz biz de, ben çiçeklik yapýyorum. Sabah
8’den akþam 9’a kadar çalýyorum. Burada yaþayanlar ya
çiçekçilik ya da hurdacýlýk yaparak para kazanýr.” 

Handan ve Ýpek’le sohbet ederken Sibel’de bizi din-
liyor. Sibel’e soruyoruz: “Çalýyor musun, okuyor mu-
sun?” Cevap veriyor Sibel: “Benim haftaya düðünüm
var.” Bizim þaþkýnlýðýmýzý gören Sibel konuþmaya de-
vam ediyor: “Romenlerde böyle. Darbuka çalacak dü-
ðünümde siz de gelin.” 
KADINLARIN
EN BÜYÜK DERDÝ BONZAÝ

Sohbet bitince sokakta ilerliyoruz. Üst üste gece-
kondular, eski kat kat binalar, sokakta oynayan çocuk-
lar, çamaþýrlarýn pencereden pencereye asýlý oluþu, ka-
pý önlerinde insanlarýn sohbet edip çekirdek çitleme-
si... Çocukluðumdaki gecekondularýn samimiyetini
hissediyorum tekrar sokaklar arasýnda giderken. Orta
yaþýn üzerinde kadýnlarla devam ediyoruz sohbete. 58
yaþýnda çöp toplama iþi yapan Sevgi günde 100 kilo
çöp topladýðýný anlatýyor. 100 kilo kâðýt toplamaya 10

lira kazanýyormuþ. Günlük en yüksek kazancý 25 lira.
“20 senedir bu iþi yapýyorum. 5 kýzým 2 oðlum var. 38
senedir de burada yaþýyorum. Evin kirasý kötü bir ev
olmasýna raðmen 700 lira” diyor. Borçlarý çokmuþ,
yaptýðý iþ de eziyetli. Hayatýnda hep çile olduðunu söy-
lüyor. Mahallesinde kol gezen uyuþturucudan þikayet
ediyor: “Sizden 2 saat önce bonzai kullanan bir genç
öldü. Son üç senedir bonzai satýþý fazlalaþtý. Her yerde
torbacýlar var. Hükümet hiç ilgilenmiyor. Yakalanýyor
sonra serbest býrakýlýyor herkesin çocuðunu mahfetti.
Bir sürü insan var burada, Romen, Bigalý, Kayserili...
Kim istersen var.”

Hilal de anlatýyor kendini. 4 çocuðu ve bir engelli ký-
zý var onun da. Engelli kýzýna baðlanan maaþ ile biraz
olsun geçinmeye çalýþsa da yetmiyormuþ. Onun da
oturduðu ev 700 lira. 10 senedir kâðýt toplayarak yaþa-
mýný sürdürüyormuþ o da. Büyük oðlu bonzai kullaný-
yormuþ 6 senedir. “Býrakmasýný istiyoruz ama býraka-
mýyor” diyor. 

Selanik göçmeni olan Gülsüm, 60 senedir burada
yaþýyor. “Babamdan kalma evimiz var. 5 kardeþ ayný ev-
de yaþýyoruz. Eþimin emekliliði olmasa yaþamam
mümkün deðil. O da bonzai içip ölen genç çocuðun-
dan bahsedip uyuþturucuya da devlete de öfke kusuyor.
“Her gün yeni bir haber duyuyoruz mahalleden, içen-
lerle o kadar çok ki. Keþke bir çözüm olsa” diyor.

Romenlerin, Romen olmayanlarýn birlikte yaþadýðý
Kuþtepe kadýnlar için Trumptower’ýn gösteriþi arka-
sýndaki yoksulluðu, acýyý, kimsesizliði, elden hiçbir þey
gelmemeyi temsil ediyor. 

Gösteriþin arkasýndaki yoksulluk: Kuþtepe

Handan - ÝÝpek

Sevgi - HHilal
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Belediye olanaklarý iþte böyle 
seçim rantý olarak kullanýlýyor

Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

2
4 Haziran seçimi yaklaþtýkça siyasi partiler
ve adaylarýn kampanyalarý da hýz kazandý.
Manifestolar, vaatler havada uçuþuyor. Ma-
halle ve ev gezmelerinde daha da çeþitlendi-
ðine tanýk olduðumuz bu vaatlere yeniden

inanan da, “Býktýk yalanýnýzdan” diyen de var. 
Kadýnlarýn günlük hayatýndaki en temel sorunlar

çözümsüz. Haliyle seçim deyince akla önce bu so-
runlar ve çözümsüz kalmasýna neden olan siyasi
yaklaþýmlar geliyor. Pazar tezgahý, belediyenin yar-
dým kuyruðu, bir türlü kontenjan açýlmak bilmeyen
kreþte ne hikmetse seçim öncesi kontenjan açýlma-
sý, kýþýn defalarca kömür yardýmý için baþvuran kadý-
nýn evine daha yeni gönderilen kömür... Ýþte bunlar
hep seçimle geçimin nasýl iç içe geçtiðini gösteriyor.

Görünen o ki belediyenin olanaklarý seçim rantý
olarak kullanýyor. Peki, kadýnlar bu “rantçýlýðý” oya
tahvil ediyorlar mý?

Gördüðümüz; hayýr. 

- PARK ÝSTÝYORUZ!
- ÜLKE FETÖ’YLE UÐRAÞIYOR,
DERT ETTÝÐÝN ÞEYE BAK!

GGÜÜLLEERR; iki çocuk annesi. Dört yýl önce Esenyalý’da krediyle bir
ev almýþlar. “Mahallede doðru dürüst bir park olmadýðý için
çocuklarý gün boyu evde tutmak zorundayým. Sokaða çýksak her
taraf inþaat, sokaklar güvenli deðil. Belediyeye yüzlerce kez þi-
kayet etmeme raðmen ‘talebiniz alýnmýþtýr’ diyerek telefonu ka-
pattýlar. Ýstanbul’da dört semt dolaþtým, Pendik Belediyesi kötü-
nün de kötüsü. Seçimden dolayý kapýlarý gezen Ak Partililer be-
nim de kapýmý çaldý. ‘Belediyenin hizmetlerinden memnun mu-
sunuz?’ diye sordular. Ben de memnun deðilim dedim. ‘Ülkemiz
koca FETÖ darbesini atlatmýþ, dert ettiðin þeye bak...’ diyerek kü-
çümsediler” diye anlatýyor. 

KREÞÝN ÝKÝ YILDIR DOLU OLAN
KONTENJANI BÝRDEN BOÞALDI

NNEERRGGÝÝZZ de belediyeden þikayetçi: “Belediye ait kreþ ve anao-
kullarý var. Ben çalýþmaya baþlayacaktým, çocuðumu kreþe yaz-
dýrmak için baþvurdum, almadýlar. Çevremde durumu iyi olan
birçok kiþinin çocuðu o kreþe gidiyor. Ama benim çok ihtiyacým
olmasýna raðmen kontenjan dolu dediler. Ben iki yýl boyunca
þansýmý denedim, bir türlü kontenjan boþalmadý. Benim çocuk
bu yýl birinci sýnýfa baþladý. Sanýrým seçimlerden dolayý olsa ge-
rek 15 gün önce beni aradýlar. Kontenjan boþaldýðýný, çocuðumu
kreþe yazdýrabileceðimi söylediler. Ben de gülerek ‘Çocuðum
neredeyse mezun olacak, geçti Bor’un pazarý’ dedim. Eskiden
beri Ak Parti seçmeniydim, referandumda da ‘hayýr’ dedim. Ama
AKP’ye bir daha oy vermeyeceðim.” 

KIÞ BOYU GELMEYEN 
KÖMÜR YARDIMI ÞÝMDÝ GELDÝ

PPAAZZAARR yerinde bir sebze tezgahýnda alýþveriþ yaparkenmalzemeleri ya yarým ya da çeyrek kilo alan kadýna pazarcý-nýn “Abla yarýmý anladýk da çeyrek ne?” dediðini duyunca du-rup anlamaya çalýþýyorum. Kadýn “Ne yapalým, para ancak bu-na yetiyor” diyor. Kadýnla sohbet etmeye baþlýyoruz. Eþindenayrýldýðýný, kirada oturduðunu, sadece merdiven temizliði ya-parak üç çocuðuna bakmaya çalýþtýðýný, boþandýðý eþinin na-faka ödemediðini anlatýyor. Geçtiðimiz yýl eylül ayýnda fakir-lik belgesi ile birlikte belediyeye kömür yardýmý için baþvur-muþ ama kýþ boyu bir kere dahi yakacak yardýmý alamamýþ.Erken seçim kararýndan bir hafta sonra belediye bir sabahevinin önüne kömür yýðmýþ. Öfkesinden ne diyeceðini bilemi-yordu. “Ben bütün kýþ yakacak bir ýslak odun bulamadým, þim-di yaz günü kömür getirmiþler! Yardýmlarý hep kendi adamla-rýna daðýtýyorlar. Sýra bize gelince seçimi bekliyorlar” diye-rek, AKP’ye artýk asla oy vermeyeceðini ekliyor. 

4 KÝÞÝLÝK AÝLEYE 
150 LÝRA YARDIM

EESSEENNYYAALLII Kadýn Dayanýþma Derneði’nde çocuklar için baþlattý-ðýmýz ücretsiz kurslara çocuðunu getiren, eþi tersane iþçisi bir ka-dýn, eðitimin kötü ve yetersiz olduðunu, buna bir de parasýzlýk ek-lenince daha da zor olduðunu söylüyor. Eþinin hastalýðýndan ötü-rü iki aya yakýn süredir çalýþamadýðýný, yardým alabilmek için baþ-vurduðu belediyeden sadece 150 liralýk alýþveriþ kartý verdiklerinianlatýyor kýzgýnlýkla: “Dört kiþilik bir aileyiz, 150 lira ile nasýl yaþa-rýz ki? Biz ne olursa olsun hep sandýða gittik ve huzur içinde ya-þamak için oyumuzu Ak Partiye verdik. Etrafýmýzda birçok kiþiylekavga ettik. Ak Parti’ye oy vermeyen komþularýmýzla aramýz bileaçýldý. Ama býrakýn huzuru, artýk tek derdimiz sadece karnýmýzýdoyurmak. Seçim vakti yaklaþýnca ellerine kumanya alýp kapýmageldiklerinde onlara cevabý vereceðim.” 

MADEM GEÇÝNEMEYECEKTÝN
NEDEN BOÞANDIN!

LEYLA, eþinden þiddet gördüðü için boþan-
mýþ. Bir çocuðuyla baba evine sýðýnan Leyla’nýn
boþanma davasý tam iki buçuk yýl sürmüþ. Çocu-
ðunun velayetini almýþ. Aylýk 350 lira nafaka ve-
rilmesine karar vermiþ hakim. Eski eþi bir kere
bile nafaka ödememiþ. O da ailesinin bütün bas-
kýlarýna raðmen bir fabrikada iþe baþlamýþ ve
ayrý eve çýkmýþ. Aldýðý asgari ücret yetmeyince
belediyeye yardým talebinde bulunmuþ. Baþvuru
sýrasýnda hem bir sürü hakaret hem de nasihat
iþitmiþ. “Gencecik kadýnsýn, sigortan var çalýþý-
yorsun, azla yetinmeyi bileceksin. Madem geçi-
nemeyecektin, kocaný boþamayacaktýn” demiþ-
ler. Leyla, “Nasýl incindiðimi anlatamam, bir
daha açlýktan sürünsem de gitmem belediyeye”
diyor. Fabrikadaki iþ arkadaþlarý biriken fatura-
larýný ödemek için kendi aralarýnda para topla-
yarak destek olmuþlar. Leyla, hiçbir partiye oy
vermeyi düþünmüyor. Nedenini ise þöyle açýklý-
yor: “Bizim ülkede adalet yok! Yoksul insanlara
deðer veren yok. Ben bu seçimde hiç bir partiye
oy vermeyi düþünmüyorum. Hepsi menfaatçi, çý-
karcý. Hangisi aðzýný açsa kadýnlara dair bir þey-
ler söylüyorlar. Ama gerçek olmadýðýný boþanma
sürecimde gördüm.” 

BELEDÝYEDEN NASÝHAT: 

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar,
Kimimizin ev iþleri arasýnda, kimi-
mizin fabrikada, baðda bahçede,
masa baþýnda, hayatýn iþleyen, üre-
ten her köþesinde, elimize ulaþan

Ekmek ve Gül’den, candan bir MERHABA!
Soluksuz koþturduðumuz upuzun kýþ bahar ay-

larýný bitirirken, yeni yaz sezonunun, adýna yakýþýr
aydýnlýk, sýcacýk günler getirmesini diliyoruz; hem
bendeniz, hem de Asiye kardeþimiz...

Asiye kim mi? Aslýnda birkaç ay öncesine kadar
ben de tanýmýyordum kendisini. Doðrusunu söy-
lemek gerekirse tanýþmamýz pek de sýradan deðil-
di. Bir sabah iþe gittiðimde masamda bulduðum
hediye poþetiyle baþladý hikayemiz. Ýçinden çýkan,
“el emeði göz nuruyla” iþlenmiþ havlulara sarýl-
mýþ, çalakalem yazýlmýþ isimsiz bir mektuptu po-
þetin içindeki. Þaþkýnlýk ve heyecanla tekrar tekrar
okuduðum, belki onun yüreðinden, belki de hepi-
mizin yaþamýndan parça parça kopup gelmiþ, sa-
týrlara cümle cümle yerleþmiþ bir ‘kadýn hikaye-
siydi’ mektuptaki. Asiye’nin hikayesi...
NE YAPALIM BÝZ BU SAÇIMIZI

“1969’da doðdum. Annem 16 yaþýnda evde do-
ðurmuþ beni. Erkek istiyorlarmýþ. Kýz olunca
‘neyse bi dahakine erkek olur’ demiþler. Tekrar
kýz kardeþim olunca da çok üzülmüþler. Annem
öyle derdi. Okul yaþým gelince babam gönderme-
di. Büyük amcam ikna etmiþ. Kendisi götürüp
yazdýrmýþ. Babam oyun oynamamýza izin verme-
diði için, oynayaný dövdüðü için okulda da oyna-
mazdým. 1981’de okulu bitirdim. Mutsuz bir
çocukluk ve gençlik geçirdim.”

Hayata atýlmak için, ekmekten sudan önce ge-
len, en önemli ihtiyacý yasakmýþ Asiye’ye. Yaptýðý
hiçbir iþ takdir edilmezmiþ. Baþkalarýyla kýyasla-
nýr, aþaðýlanýr, hakaret görür, aðlayýnca da azarla-
nýrmýþ. “Bu arada erkek kardeþlerim de oldu. Bi-
zim çay bahçemiz azdý. Ýþimizi bitirir, baþkalarý-
nýn bahçesinde yevmiye ile çalýþýrdýk. Babamdan
çok korkardýk. Her dediðini yapardýk ama kýzacak
bir þey hep bulurdu. Bizi sesli konuþturmazdý.
Gözüme görünmeyin, uzaklaþmayýn, seslendiðim-
de 1 saniyede yanýmda olun derdi. Saçýnýzý yukar-
da baðlamayýn, aþaðýda baðlayýn ama tülbentin al-
týndan görünmesin. Kesmeyin de saçýnýzý. Korku-
dan ‘Ne yapalým saçýmýzý’ da diyemezdik.  Kendi-
si radyoda þarký dinlemeyi çok severdi. Kendi açýp
kendi kapatýrdý. Bütün þarkýlarý ezberlemiþtim.”

Bir gün þarký söylerken babasýna yakalanmýþ
Asiye. Çektiði korkuyu da, yediði dayaðý da hiç
unutmamýþ. Asiye, 16 yaþýna geldiðinde yaþadýk-
larýyla yüzleþmeye, çözümler aramaya baþlamýþ.
“Bir gün sular kesildi. Kýz kardeþimle komþu ak-
rabadan su taþýyorduk. Bütün kaplarý doldurduk.
Son seferde anneme dedik ki kýzlarla biraz otu-
racaðýz. Daha sonra eve yaklaþýnca babam bizi
gördü. Avludaki çalýlardan bir sopa çekti. Açýn
elinizi bakayým dedi. Kardeþim açtý, ona vurdu.
Ben açmadýðým gibi gerisin geriye koþtum. Þuna
bak utanmadan bir de kaçýyor dedi. Ýçimden, sen
utanmadan 16 yaþýndaki kýza vurmaya kalkýþýyor-
sun dedim.” Asiye’nin annesi ise korkudan ne
kýzýna izin verdiðini söyleyebilmiþ, ne de baþka
bir þey...
FERAHTAN DARA DÜÞSEYDÝM
DAYANAMAZDIM

Evet, Asiye büyüyordu. Sosyal haklarýnýn, eko-
nomik baðýmsýzlýk hakkýnýn, kýsacasý “özgür ka-

dýn” haklarýnýn ayýrdýna varýyordu artýk. “Bir gün
çarþýya gitmek istedim. Giysi ihtiyacýmýz vardý.
Karnýmýz doyuyordu ama giysi pek almazlardý bi-
ze. Ýzin istedim, haftalarca ertelendi. Sonunda
komþu yengeyle gönderdiler beni. Babam para
vermezdi ya gizlice yevmiye yapmýþtým. O gün ku-
aföre gidip resim çektirdim. Birkaç ay sonra, oda-
ma girip fotoðrafý gördü. ‘Þunu gözümün önünde
at sobaya bakayým’ dedi. Hemen attým. Halbuki
aynýsýndan bir daha çýkarttýr. Aklýma gelmedi her-
halde. Bu yüzden mi bilmem, düðünümde kuafö-
re göndermedi beni.”

Yine bir gün köyde dikiþ kursu açýlýr. Asiye he-
nüz 18 yaþýndadýr. Kafasýna koyduðu bu inanýlmaz
iþi baþaracaktýr. “Babama çok yalvardým. Gönder-
di ama sezon yarý olunca ‘daha para vermem’ de-
di. Yevmiye karþýlýðý borç yaptým. Bir de küpemi
sattým. Sezonu tamamladým. Borcuma karþýlýk
haftalarca çay topladým.”

Yirmili yaþlara girerken, Asiye’yi görücü usu-
lü evlilik için “istemeye” gelmiþler. Annesi,

“Bunlar iyi insanlar” diyerek zorla razý etmiþ
genç kýzý. Tanýþmak þartýný ileri sürmüþ genç
kýz. Babasýnýn izniyle konuþmuþlar, iki gün son-
ra da niþan takýlmýþ. Tüm kurallar, yaptýrýmlar
eksiksiz yerine getirilmiþse de, yüzükler takýlýr-
ken “fotoðraf çektirilecek” diye sinirlenen ba-
basý, töreni terk etmiþ.

Çeyiz hazýrlýðý için çalýþtýðý çay bahçesinde çok
zorlanan Asiye, belini incitmiþ. Yaklaþýk altý ay yük
taþýmasýný yasaklamýþ doktor. Niþanlýsýyla, ayda
bir kez, sadece telefonla görüþme izni varmýþ.
“Saklamadým, durumu olduðu gibi anlattým. Ýs-
tersen vazgeçebilirsin dedim.” Evine gizlice gön-
derilen haberlerde, düðüne bir ay kaldýðý, kendisi-
ne dikkat etmesi gerektiði anlatýlýyordu. Üstelik
tam 5 ay, ona yük taþýtýlmayacaðý sözü bile veril-
miþti. Düðününden 15 gün sonra, aðrýlar içinde,
tüm iþlere koþulan Asiye, kendisini teselli etmek
için þu cümleleri ekliyor mektubuna. “Ferahtan
dara düþseydim dayanamazdým herhalde. Bu
dünya cennet deðil ki.” 

ASiYE 
içimizden biri
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Býkkýnlýk, endiþe, huzura özlem...
Sedef AKÇAY

Kadýköy / Ýstanbul

K
adýköy Belediyesinin Potlaç Kadýn
Emeði Pazarý’ndaydýk.
Kýzýlderililerin deðiþ-
tokuþ bayramlarýna
verilen isim olan

‘potlaç’, Kadýköy’deki kadýn
emeði pazarýnýn ismine ilham
kaynaðý olmuþ. Birbirinden
farklý kadýnlarýn el emekleri ile
donattýklarý rengarenk masalar
ile kurulmuþ bir pazar; Çantalar,
kolyeler, tablolar... 

Tek tek masalara uðruyoruz seçim-
lerle ilgili düþüncelerini sormak
için. Kimi konuþmak istemiyor,
kimi ise bu konuda oldukça is-
tekli. Konuþtuðumuz istisnasýz
her kadýn, ekonominin kötü
gittiði konusunda hemfkir. Bu
kötü gidiþatýn gündelik hayatla-
rýna yansýmasýný sorduðumuzda
ise “Et, süt gibi ihtiyaçlarý zaten
alamýyoruz. Her þey ateþ pahasý
ve bu ister istemez herkesi et-
kiliyor” gibi aþina olduðumuz
yanýtlar alýyoruz. Tabii dolar ve
avronun her gün yükselmesine

ve bunun ürünlerinin maliyetine ve fiyatlarýna yan-
sýmasýna da deðinmeden geçmiyorlar.

CHP seçmeninin aðýrlýkta olduðu bir yer bu-
rasý. Muharrem Ýnce’yi sonuna

kadar destekle-

diklerini söyleyenler olduðu gibi, “Ýkinci turda
baktýk Meral Akþener çýktý, ona veririz oyumuzu”
gibi tamamen mevcut hükümetin gitmesine yö-
nelik fikirler ifade eden de var. Röportaj yapma-
mýzý istemeyen iki genç kadýn ise “Bizim için
hangi parti seçilirse seçilsin deðiþecek bir þey yok
çünkü baþa hangi parti gelirse gelsin bu sistem
bu þekilde devam edecek. Her baþa gelen kendi
yandaþlarýný kayýracak” diyerek, geçersiz oy kulla-
nacaklarýný açýklýyorlar.

Standýnýn baþýnda duran türbanlý bir kadýn baþ-
ta çekingen davranýyor. Israrlý davranýnca, adeta
demirden destek alýrcasýna standýna tutunarak,
“Bütün kapalý bayanlar sanki AKP’liymiþ gibi bir
algý var ortada, bu çok yanlýþ. Bunu deðiþtirmeli-
yiz” diyor. Haklý. Zira o bu cümleleri söylediðinde
yan taraftaki standýn sahibi kadýndan “Aa sen
AKP’li deðil misin? Aferin sana kýz!” cümlesi yük-
seliyor. 

Kadýnlar HDP’nin barajý geçmesinin öneminin
farkýnda. Ancak bunun için somut bir þey yapma
konusunda çekimserler. Seçim güvenliði  konusun-

da ise genel olarak bir endiþe var,
ama eðer bir þaibe olursa bunu
kabullenmeyecek bir kararlýlýðýn

da olduðunu gördük. Seçimlerin
sonucunun ne olacaðýna dair bir

öngörüde bulanamasalar da kadýnlar,
“ayrýþmanýn olmadýðý, kardeþçe yaþanan

bir ülke” temennisinde ortaklaþýyor. 

Okul öncesi çocuklara din eðitiminin seçimlerle ne ilgisi var?

O
kul öncesi eðitim dönemi çocuðun
zihinsel, duygusal, sosyal geliþiminin
yüzde doksan oranýnda tamamlandý-
ðý; insanýn kiþiliðinin, deðerlerinin,
tutumlarýnýn, inanç ve alýþkanlýk-

larýnýn temelini oluþturan kritik bir evre. Bu dö-
nemde çocuðun deneyimlediði, gözlemlediði ve
karþý karþýya kaldýðý tüm yaþantýlar onun geliþim
özelliklerine uygun olmalý ve bu geliþim alanlarý-
ný derinleþtiren, ilerleten bir düzeyde olmalý. 

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dini vakýflarla ger-
çekleþtirdiði protokollerin ardýndan, Ýl Milli Eði-
tim Müdürlüklerinin Türkiye’nin dört bir yanýnda
müftülükler ile protokol imzalamaya hýz vermesi,
özellikle okul öncesi dönem açýsýndan endiþe ve-
rici sonuçlar ortaya çýkarýyor. Henüz zihinsel ola-
rak soyut düþünme ve akýl yürütme becerisinin
oluþmadýðý bu dönemde, çocuða tinsel ve soyut
kavramlarýn sunulmasý, çocukta sosyal, duygusal
ve biliþsel olarak gerileme ve psikolojik sorunlarýn
ortaya çýkmasýna neden oluyor. Bu dönemde veri-
len din eðitimi çocuðun manevi hayatýna katký
sunmak ve onu geliþtirmekten çok, tahrip ediyor. 

Özellikle son yýllarda çocukta korku ve kaygý
uyandýran, pedagojik formasyonla ilgisi bulunma-
yan din eðitimi, toplumun geniþ kesimlerinde ka-
ygý uyandýrýyor. Cennet, cehennem, günah, sevap
gibi soyut kavramlarýn kullanýldýðý, her þeyi gören

ve bilen Tanrý tanýmý, ahlakýn kadýnlar üzerinden
türban ya da örtünmeyle tarifi, günah iþlemenin
cehennemde yanmak ile tanýmlanmasý gibi
çocukta korku, çeliþki, içe kapanma, kendisini ve
ailesini sorgulama, yargýlama ve hatta ölme isteði
uyandýran bir eðitim dilinin kabul edilmesi müm-
kün deðil. Ayrýca bu eðitimi veren kiþilerin peda-
gojik yeterliliðinin olup olmadýðý da önemli bir
tartýþma konusu. 
DEMOKRATÝK VE LAÝK EÐÝTÝM ÝÇÝN
MÜCADELE ACÝL BÝR GÖREV

Ulusal basýnda sayýsýz habere konu olan bu
durum; ailelerin, eðitim sendikalarýnýn, akade-

misyenlerin itirazlarýna karþýn devam ediyor
üstelik.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlý kreþ sayýsý-
nýn tüm bu kaygý ve itirazlara raðmen artýrýlma-
sý, bu kurumlara devam eden öðrencilerin ora-
nýnýn yýldan yýla yükselmesi hepimizi çok
önemli bir sorumlulukla karþý karþýya býrakýyor. 

AKP iktidara geldiði günden bu yana eðitim
sistemini kendi ideolojik ihtiyaçlarý üzerinden
dizayn ederek, yeni nesli siyasal çýkarlarýna uy-
gun biçimde þekillendirmek istiyor. Devlet
okullarýnýn büyük çoðunluðunun imam hatiple-
re dönüþtürülmesi, seçmeli ders adý altýnda zo-
runlu tutulan din dersleri, müfredat içeriðinin
gerici ve cinsiyetçi öðelerle doldurulmasý, ba-
kanlýk ve gerici kurumlar arasýnda imzalanan
protokollerle okullarda uygulanan gerici projeler
ve bunlarýn yaný sýra eðitimde piyasalaþma
adýmlarý gibi onca saldýrý karþýsýnda bilimsel,
parasýz ve laik eðitim için mücadele acil bir gö-
rev olarak önümüzde duruyor. 

Çocuklarýmýzý karanlýk bir geleceðe sürükle-
mekte olan iktidarý deðiþtirmek ve eþit, demo-
kratik, özgürlüklerden yana, laik bir eðitim ve
geleceði inþaa etmek için önümüzde bir fýrsat
var. Çocuklarýmýzýn geleceði için bu fýrsatý kul-
lanalým...

Bir EEðitim EEmekçisi // ÝÝZMÝR

Hasret KANAT
Kaðýthane / Ýstanbul

A
y bitmeden seçim bitmiþ
olacak. Her yerde seçimler
konuþulurken bu yazýyý yaz-
mama vesile olan þey savaþ-
tan kaçýp Türkiye’ye gelen

Suriyeliler. Çünkü seçim sohbetleri
yapýlýrken söz dönüp dolaþýp Türki-
ye’ye gelen Suriyelilere dayanýyor.

Kadýnlarla bir araya geldiðimiz
sohbetlerimizin sonunda batan eko-
nomi, yoðun nüfus, ardý arkasý kesil-
meyen olaylar “Onlar geldikten son-
ra”ya baðlanýyor; hükümet politikalarý
görmezden gelinerek, ön yargýlarýmýz
bizi birbirimizden uzaklaþtýrýyor. Ge-
ce koþarak eve giden Suriyeli iþçi ka-
dýnlarýn adýmlarýný görmezden geli-
yor, iki kuruþ kazanmak için evde ço-
luk çocuk boncuk iþi yapan kadýnlara
iþimizi çalmýþ gibi bakýyoruz. Ya da
ikinci eþ olmanýn kolay olduðundan
bahsedip duruyoruz. Hiçbir þeyini
bilmedikleri bir ülkede dört duvar
arasýnda çoluk çocuk yaþamak o kadar
kolay mý; biraz nefes almak için ken-
dilerini attýklarý parklarda çocuklarý-
nýn kolundan çekilip ters döndürül-
mesi; sürekli pis, kirli olmakla anýl-
mak ne kadar kolay olabilir?
BÝR DE SURÝYELÝ
KADINLARA SORALIM

6 yýl boyunca yan yana geldiðim,
sohbet ettiðim kadýnlardan bunun o
kadar kolay olmadýðýný öðrendim ben.
Ve Suriyeli kadýnlarla bir araya gelip ne
düþünüyorlardý bir de onlardan yanýt
almak istedim. Birbirimize daha in-
sanca dokunabilir miyiz diye!

Savaþ vvarken nneden ggeldiler?
Bilmediðimiz bir savaþýn parçasý ol-

mak istemedik. Kime karþý niye sava-
þýyoruz anlamadan bombalar yaðdý.
Çoluk çocuk attýk kendimizi dýþarý.
Sonra yaþamak istedik. Gelmek zorun-
daydýk. Çünkü tek baþýmýza deðildik.
Çocuklarýmýzý ölüme terk edemezdik.

Türkiye’de ddaha öözgürler...
Deðiliz. Kaçýp geldiðimiz bu baþka-

ca topraklar kendi topraklarýmýzdan
özgür deðil.

Çok zzengin SSuriyeliler vvar, bburada
keyif ssürüyorlar... 

Evet var. Biz de görüyoruz. Biz sa-

dece kaçýp geldik. Bu durumun suçlu-
su biz deðiliz. Biz savaþta ölüm kalým
arasýndan kaçýp geldik. Burada durma-
mýzýn tek sebebi gidecek baþka yeri-
mizin olmamasý. Bu savaþý biz çýkar-
madýk görmezden gelinen bu. 

Ýþþizliðin, yyoksulluðun aartýþýnýn sse-
bebi SSuriyeliler... 

Bu sorunlar bizim yüzümüzden ar-
týyor hissini hep fark ediyoruz. Bize
böyle bakýldýðýný her yerde görüyoruz.
Yaþamak için ucuz çalýþmak zorunday-
dýk bilmediðimiz bir yerde. Yarýn ne
olacaðýmýzýn garantisi yoktu. Deðil 3
kuruþ bir kuruþa bile çalýþýrdýk. Tek
bir ev içinde en az 15 kiþi yaþayýp o

evin kirasýný ödemek zorunda kaldýk.
Banyosu, yemeði, uykusu, temizliði
nasýl dert. Tahmin edin. 

Bu kkadar zzor kkoþullarda yyaþayýp
üstüne üüstlük ssürekli ddoðuruyorlar.... 

Çocuðu doðurmamak bizim için bir
tercih olamýyor. Ýçinde yaþadýðýmýz öð-
rendiklerimiz bunlara dair neyi nerede
buluruz bilmiyoruz bile. Çocuklarý do-
ðurmamak da olmaz. Günah. Son za-
manlarda biz de zorluklar yaþadýkça
hiç hamile kalmadan çözelim istiyo-
ruz. Öyle doðuralým gitsin demiyoruz.
Mesela spiral taktýrmak için hastaneler
gidiyor bizim kadýnlar. 

Suriyeli eerkekler kkadýnlarý ttaciz
ediyor. HHer yyerde ttoplu þþekilde ggezi-
yorlar. ÇÇalýþmýyorlar dda....

Bizim dýþarýda çalýþmamýza itiraz
ediyorlar. Evin içinde parça baþý bon-
cuk iþleme iþleri yapýyoruz. Sabah ye-
mek, temizlik sonra boncuk yine ye-
mek sonra boþluk yok yine boncuk.
Arada çocuklar falan derken erkekler
çalýþsa da çalýþmasa da sokakta. Ýþsizse
evde yatýyor. Bunlar bizim için de zor.

Suriyeli kkadýnlar TTürkiyeli eerkek-
lerle eevlenmeye yya dda iikinci, üüçüncü
eþ oolmaya hhazýr...

Kýzlar 15, 16 yaþa gelene kadar evli-
lik planlarý yapýlýr. Kýzlar 15, 16 yaþý
geçince evde kaldý muamaelesi görüp
ya büyük yaþlarda erkeklerle evlendiri-
liyor ya da ikinci eþ oluyor. Ýkinci,
üçüncü eþ olmak kolay diye deðil ama
ne yapacaðýmýzýbilmiyoruz mesela.
Türkiye’de kalmak, yaþamýmýmýzý de-
vam ettirmek için ne yapalým dediði-
miz durumlar oluyor. Kötü koþullarda,
emeðimiz sömürülerek çalýþýyoruz.
Belki daha iyi çalýþma ve yaþama ko-
þullarý bunu deðiþtirir. 
EKMEÐÝMÝZ
NEDEN KÜÇÜLÜYOR?

Suriyeli kadýnlarýn verdiði cevaplar
böyle. Ve görünen hiç de konuþulduðu
gibi deðil. Savaþtan kaçtýklarý, yaþamayý
tercih ettikleri için onlarý suçlamak
doðru gelmiyor bana. Söylenen sözlerin
doðru olmadýðýný bizzat içlerine girerek
gördüm. Yoksullukla boðuþtuklarýna, iþ
aramalarýna, evde benimle konuþurken
bir yandan kafalarýný kaldýrmadan bon-
cuk yapmalarýna þahit oldum. Türkiyeli
birinin evlerinde olmasýndan mutluluk
duyduklarýný gördüm, o kadar horlan-
maya raðmen gelene kapýlarýný sonuna
kadar açtýklarýný.

Evet, ekmeðimiz küçülüyor ama bu
sadece Suriyelilerden deðil, sermaye
parasýna para katarken iþçi ve emekçi-
lerle bunu paylaþmamaktan. Bizim de
biraz daha saðlýklý düþünmeye ihtiya-
cýmýz yok mu?

ONLAR GELDÝKTEN SONRA...

Nurhayat FARIMAZ
Mamak / Ankara

MAMAK’ta Mülteci Kadýnlar Der-
neðinin etkinliðine biz de Kýzkardeþim
Dayanýþma Derneði olarak davet edildik
kadýnlar birbirini tanýsýn diye. Etkinlik-
te bir ip yumaðýný birbirimize atarak
adýmýzý ve sevdiðimiz þeyleri söyledik,
birbirimizle tanýþmýþ olduk, Arapça,
Kürtçe ve Türkçe. Tercüman aracýlýk
etti hislerimize, hoþ konuþmadan da
anlaþabiliyor kadýnlar, mimiklerimizle,
gözlerimizdeki sevgiyle...

Çoðu yemek yapmaktan, gezmekten
hoþlanýyor. Sýra sevmediðimiz þeyleri
söylemeye geldi yumaðý toplarken. Der-

nekten arkadaþlar ev iþlerini, ýrkçýlýðý
sevmediðini anlatýrken, Suriyeli kadýnlar
savaþý sevmediðini söylüyor. Suriyeli ka-
dýnlardan birinin söyledikleri hepimizin
içini kanattý: “Gurbetlikten nefret ediyo-
rum” derken gözleri hüzün doldu...

Sonrasýnda birlikte piknik yapmaya
karar verdik. Türkmen, Suriyeli ve
Türkiyeli kadýnlar olarak önceden ayar-
ladýðýmýz piknik alanýna iki otobüsle
gittik. Suriyeli ve Türkmen kadýnlar bi-
zim için yöresel yemeklerinden yapýl-
mýþ bir masa hazýrladýlar. Pilavlar biraz
farklýydý, diðerleri neredeyse ayný ye-
meklerin. Bir de üzerine Suriye kahvesi
ikram ettiler.

Halaya tutuþtuk hep beraber. Onlar

kendi oyunlarýný oynarken biz de eþlik
ettik. Arapça müziklerle zýlgýtlar birbi-
rine karýþtý ve tabii çocuk sesleri... Ha-
rika bir gündü.

Tercüman aracýlýðýyla derin soh-
betler ettik. Özellikle Suriyeli kadýnlar
Türkiyeli kadýnlarýn neden kendileri-
ne soðuk davrandýðýný sordular. Nasýl
anlatacaktým ki önyargýlarý. Komþula-
rýnýn iyi olduðunu, iyi anlaþtýklarýný
söylediler ama sokakta böyle davranýl-
mýyor. Çoðunluðun düþündüðü gibi
Türk vatandaþý da deðiller, oy da ver-
meyeceklerini anlattýlar bize hemen.
Biraz empati ve gözlerin dokunmasýy-
la nasýl deðiþir dünya aslýnda, bunu da
en iyi biz kadýnlar biliriz.

Nasýl anlatayým önyargýlarý...
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Emine YURDAKUL
Antalya

F
atma, 1963’te Sivas’ýn Gemerek
ilçesine baðlý bir köyde doð-
muþ. 5 yaþýna geldiðinde anne
ve babasý ayrýlmýþ, Fatma’yý da
teyzesi büyütmüþ. Teyzesinin

evinde yaþamý “kül kedisi” gibi geçmiþ.
Bütün ev iþlerini ona yaptýrmýþlar. Büyü-
meye baþlayýnca Fatma’ya görücüler gel-
meye baþlamýþ, ama teyzesi kendi büyüt-
tüðü ve her þeyi öðrettiði kýzý baþkalarýna
vermemiþ, Fatma’yý kardeþ olarak gördü-
ðü teyze oðlu ile evlendirmiþler.

Ýki erkek çocuk  dünyaya getirmiþ. Eþi
sürekli çalýþmaya Mersin’e gidiyormuþ, 5
yýlýn sonunda çocuklarýný da alýp Mersin’e
yerleþmiþler. 5 yýl da burada kalmýþlar. Eþi
inþaatlarda çalýþýyormuþ. Bir seferinde
yaptýðý iþ karþýlýðýnda ev almýþ ve o eve ta-
þýnmýþlar. Bir akþam eþi “Bu evi sana ver-
mek istiyorum, yarýn gidip iþlemleri yapa-
lým” demiþ. Tabii ki Fatma, büyük bir se-
vinçle sabah erkenden kalkýp kahvaltýyý
hazýrlamýþ. Sonra da el ele tutuþup adliye-
ye gitmiþler. Fatma, “Neden buraya gel-
dik, tapu iþleri adliyede yapýlmýyor ki” de-
miþ. Meðer eþi boþanmak istiyormuþ,
baþka bir kadýnla iliþkisi varmýþ. Boþan-
mak için bu yolu bulmuþ.

Boþanma kaðýtlarýný imzalamýþ, çýkýnca
kocasý ilk defa dýþarýda yemeye götürmüþ.
Adam, özgürlüðünü kutlamýþ yani res-
men. Sonra birlikte eve dönmüþler.
Çocuklarý yanýna çaðýrmýþ adam “Anne-
nizle boþandýk, anneniz sizi istemediði
için de velayetinizi ben aldým” demiþ. Fat-
ma “Okuma yazmam yok, bir sürü evrak
imzalattýlar, kandýrýlmýþým. Ne yapacaðý-
mý, ne diyeceðini þaþýrdým. Gidecek yerim
yok, arayacak kimsem yok. Çocuklara du-
rumun böyle olmadýðýný anlatsam da
inanmadýlar” diye anlatýyor o günü.

Ertesi gün boþandýðý kocasý “Fatma kýz
yine iyisin, sana ev buldum, iþ buldum,
ortada kalmayacaksýn” demiþ. Fatma’yý bir
binanýn kapýcý dairesine oturtmuþ, “Her
gün binayý temizleyip burada da oturur-
sun” demiþ. Evin içi boþ, içine azýcýk eþya
getirmiþ ve gitmiþ.

Fatma burada 3 yýl baþkalarýnýn yardý-
mýyla hayatýný sürdürmüþ. Bu sýrada yar-
dým getiren biri vasýtasýyla ikinci evliliðini
yapmýþ ve Kýbrýs’a gitmiþ.

Ýkinci eþinin de ilk eþinden pek farký
yokmuþ. Sürekli baþka kadýnlarla görüþü-
yormuþ, tek farký karnýný doyuruyormuþ.
Ýkinci eþi hastalanýnca Kayseri’ye dön-
müþler. Bir gün evde otururken büyük oð-
lu “Askere gidiyorum anne hakkýný helal
et” diye aramýþ. Uzun zamandýr, hiç sesi-
ni duymadýðý oðlu onu çok duygulandýr-

mýþ. Üç ay sonra bir köylü gelmiþ, “Biz
köye gidiyoruz seni de götürelim” demiþ.
Fatma kocasýyla beraber gitmiþ köye. Var-
dýklarýnda köydekileri askerdeki oðlunun
cenazesini beklerken bulmuþ. Meðer her-
kesin haberi varmýþ oðlunun askerde öl-
düðünden, Fatma’yý da onun için götür-
mek istemiþler. Oðlunu topraða vermiþ,
günlerce aðlamýþ, “bir kez olsun oðlumun
yüzünü görebilseydim” diye.

Bundan sonra çok düþünmüþ “Neden
bunlarý yaþýyorum, bu kaderim mi, bunla-
rý hak edecek ne yaptým” diye. “Okur ya-
zar olmadýðým için mi bunlar baþýma geli-
yor” diye düþünmüþ: “Yalnýz bir kadýn ol-
duðumdan, sadece temizlik, yemek yapýp
erkeklere hizmet ettiðimden mi bunlar
baþýma geldi?”

“Okumayý öðrenmeliyim” demiþ ve
okuma-yazma öðrenmekle de kalmamýþ,
þimdi onun en iyi dostlarý kitaplar. Ro-
manlarýn satýrlarýnda, kendi acýlarýna ben-
zer hüzünler buldukça tam bir kitap kur-
du olmuþ. Halk Eðitimin verdiði kurslara
gitmiþ. Bir iþ kurmuþ ve ayaklarýnýn üze-
rinde durur hale gelmiþ. Takýlar yapýp sa-
týyor. Geride kalan oðluyla da bað kurmuþ.
Yüz yüze görüþemeseler de zaman zaman
telefonla görüþüyorlar.

Fatma 54 yaþýnda. Acýlarla örülmüþ ya-
þamýn ardýndan tekrar hayata baþlamýþ.
Kendisi gibi aðýr þeyler yaþamýþ kadýnlara
elinden geldiðince yardým etmeye çalýþý-
yor. Kadýnlarýn kaderlerini kendilerinin
yazmalarý için onlara yardýmcý olmaya, fi-
kir vermeye çalýþýyor.

24 Haziran seçimleri için de diyecekle-
ri var: “Baskýcý ve kadýnlarý yok sayan gidi-
þata dur diyelim. Artýk TAMAM...” 24 Ha-
ziran’da gereken cevabý verecek olanlarýn
da kadýnlarýn olduðuna inanýyor.

Hayata yeniden
‘merhaba’ dedi Fatma Evde kocaya, iþte þefe karþý

ÝÞTE ELÝF’ÝN YAÞAMI

Serap CAN
Tuzla / Ýstanbul

E
lif, 30’lu yaþlarda, 10 yýllýk
evli, üç çocuk annesi. Evliliði
boyunca sadece 1 yýl, evin
yakýnýndaki bir okulda te-
mizlik görevlisi olarak ça-

lýþabilmiþ. Tekrar çalýþmak istediðinde
eþi “Ben ne kadýnlar görüyorum iþten
çýktýktan sonra baþka adamlarýn araba-
larýna binip gidiyorlar. Sana güvenirim
ama o kadýnlarla ayný yerde çalýþýnca
seni de etkilerler” yanýtýný vermiþ.

Ekonomik sýkýntýlar baþ gösterince,
Elif’in de ýsrarýyla eþi, tanýdýklarýnýn ol-
duðu bir fabrikada çalýþmasýna müsaa-
de etmiþ. Burada 6 ay çalýþan Elif bir-
çok sorun yaþamýþ: “Eþimi zor bela ik-
na ettim. Orada da ustabaþýnýn kýs-
kançlýðýndan dolayý iftiraya uðradým.
Ben çok okuyamadým ama yetenek-
liyimdir, hýzlý öðrenirim, hýrslýyýmdýr.
Fabrikada yeni eleman olmama rað-
men hýzlý öðreniyordum. Bunu diðer
çalýþanlar da fark ediyordu. Fabrikada 6
yýldýr çalýþan þefimiz onun yerini alaca-
ðýmý düþündü ve bana yapmadýðýný bý-
rakmadý. Ýþten çýkayým diye beni en zor
iþlere gönderdi. Sadece erkeklerin ça-
lýþtýðý bölümde beni tek baþýma býraktý.
Ayný bölümde çalýþtýðýmýz iþ arkada-
þýmla adýmý çýkardý. Yetmedi eþimin
sosyal medya hesabýna mesaj gönderdi.
Ýstemediði tüm iþçilere yapmadýðýný
býrakmýyordu. Bir abla vardý mesela,
sýrf þefin tutumundan korktuklarý için
diðer arkadaþlarýmýz ondan uzak duru-
yordý. Bunlara müdahale edecek kimse
de yoktu. Patrona söylesek bile patron
onu dinliyordu. Çünkü þef, patron nasýl
istiyorsa öyle davranýyordu. ‘Dýþardan
adam tutup sizi taciz ettiririm’ gibi ið-
renç tehditlerle kokutmaya çalýþýyordu.
Sýrf eþim duymasýn diye hakkýmý
da arayamadým. Benim eþim
normalde de kýskanç

bir adam. Fabrikada ilk bir kaç ay so-
runsuz geçtiðinde eþim bana devam
edebileceðimi söyledi. Ama çalýþtýðým
bölümü deðiþtirip erkeklerin olduðu
bölüme beni göndermek istediklerini
söylediðimde ‘Baþka erkeklerle mi gö-
rüþmek istiyorsun da o bölüme geç-
mek istiyorsun’ dedi. Sonrasýnda eþime
sosyal medyadan mesaj göndermeleri
eþimle aramýn daha da bozulmasýna
neden oldu. Eþim savcýlýða gidip tele-
fonumun arama dokümanýný çýkardý,
telefonuma takip programý yükledi.

Aslýnda eþim de benim kendimi ge-
liþtirmemden korkar ve hiçbir konuda
hakimiyetin bende olmasýný istemezdi.
Maaþ kartýmý bile benden aldý. Ne za-
man kendimi geliþtirmeye çalýþsam
hep karþý çýktý. Açýktan liseyi okumak
istedim, yok dedi. Ehliyet almak iste-
dim, yok dedi, geliþim seminerlerine
katýlmak istedim saati bahane ederek
göndermedi. Fabrikada yaþadýðým so-
runlar da eþimin kendini haklý bulma-
sýný saðladý.

Tüm bunlar özgüvenimi yitirmeme
sebep oldu. Ama çocuklarým etkilen-
mesin, evliliðim bozulmasýn diye sessiz
kaldým. Aileme söyleseydim yanýmda
olurlardý, ‘hemen gel’ derlerdi. Eþim
de bunu iyi bildiði için çekinirdi. Ailem
bana destek olup arkamda durmasaydý
eþim kim bilir daha neler yapardý!”

Bir kadýnýn yaþamýna dört bir yan-
dan müdahale edildiðini görüyoruz
Elif’in hayatýndan. Ama yalnýzca bu
deðil Elif’in yaþamý. Yaþamý boyunca
pek çok kadýn gibi türlü haksýzlýklara
ve ayrýmcýlýða uðrayan Elif, ne kadar
sorun yaþarsa yaþasýn yaralarýný sarýp
tekrar ayaða kalkýyor. Her zaman umu-
dunu yeþertiyor, hem kendisi hem de
çocuklarý için iyi bir gelecek mücadele-

si veriyor.

Ayþe ÖZ
Sincan / Ankara

S
incan Organize Sanayi Bölge-
sinde çalýþan metal iþçisi kadýn-
larla fabrikalarda da en çok ko-
nuþulan, cevabý en çok aranan
sorulara birlikte yanýt aradýk:

Seçim vaatleri kadýn iþçilerin derdine
derman mý? Onlar bu vaatleri inandýrýcý
buluyor mu? Kime, neden oy verecekler? 

Kadýnlarýn istekleri ortak. Genel ola-
rak, uzun uzun birbirlerini tasdik ettikle-
ri sohbetlerden sonra sonuç “Bir alterna-
tif mi var? Önümüze konulanlardan seçi-
yoruz iþte”ye varýyor. Meclisin ya da yö-
netenlerin kendilerini temsil etmediðin-
den yana dert yanýyorlar.  
ERDOÐAN’A DÜÞMAN 
AMA OYU MHP’YE  

Ayný metal fabrikasýnda çalýþan iki ka-
dýn iþçiden Ayþe, 30 yaþýnda ve iki çocuk
annesi. MHP’ye oy veren Ayþe, “Tayyip
Erdoðan bir gitse de kurtulsak artýk” di-
ye baþlýyor söze, “Her yer ateþ pahasý.
Kocam da ben de çalýþýyoruz. Ama ara-
baya benzin parasý bulamýyoruz, evin
önünde yatýyor.”

- E Ayþe sen MHP’lisin, partin Cum-
hur Ýttifakýnda yer alýyor... 

- ‘Terörü bitireceðiz’ diye anlaþtý Bah-
çeli ama bu gidiþle MHP de kalmayacak
ortada. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde
Meral’e vereceðim oyumu. 

- Kadýn olduðu için mi? 
- Yok, ne alakasý var! Erkek gibi zaten

Meral de. Ama milliyetçi olmasý önceli-
ðim benim. Çünkü genelde iþçi kýsmýný
düþünen yok... 
‘VAAT ÇOK,
HÝÇ ÝNANASIM YOK’

Zeynep de evli ve iki çocuklu. Ay-
þe’nin kaldýðý yerden o devam ediyor;
“Mesela ben hep AK Parti’ye oy verdim.
Seçim vaatlerini sýraladýlar. Emekliye bile
1000 lira bayram parasý verdiler. Patron-
lara vergilerde birçok þey yaptýlar. Bize?
Hiçbir þey! Bize düþmanlýklarý ne, anla-
madým. Þimdi de ‘asgari ücreti artýraca-
ðýz’ diyor ama hiç inanasým yok.” Sýra iþ-
çiye gelince ekonomide sýkýntýlar yaþan-
dýðýný söylüyor. “15 Temmuz’da gazi olan
iþçi deðil mi? Külliyede onu bekleyen de
bizdik. Bazen çok kýzýyorum kendime”
diyor. 

Ayþe “FETÖ’cü dediler, terörist dedi-
ler, birçok insaný hapse attýlar. Parasý olan
kurtuldu ama olan yine garibana oldu”

diyerek onu onaylýyor. Zeynep de FE-
TÖ’den yargýlananlar arasýnda hiç bakan
ya da milletvekili olmadýðýný ekliyor. 

“Peki, bir kadýn iþçi olarak ne isterdi-
niz?” sorumuza Zeynep, “Ben çocuklarý-
mýn daha iyi þeyler yemesini istiyorum.
Et, meyve, sebze.. Muzun kilosu 9 lira.
Hayat çok pahalý.” diyerek yanýt veriyor.
Talebi insanca yaþanacak ücret, bir de
“Gece vardiyasý olmasa ah ne güzel
olur...”

Ayþe’nin isteði ise eþinin ev iþlerinde
kendisine yardým etmesi. “Bu nasýl se-
çim talebi...” deyip gülüþüyoruz. Ama o
çok güzel baðlýyor: “17 yaþýnda evlendim
ben. Eþim benden 9 yaþ büyük. Þimdiki
aklým olsa okurdum. Erken evliliklere el
atmalýlar bence.” Bu arada Ayþe’ye soru-
yorum “Sen söylemedin Meclis seçimin-
de kime oy vereceðini...” Yanýtý, “Küstür-
meyeceðim kimseyi, herkese basacaðým
mühürü” oluyor, gülerek. 

Ramazan’da
fabrikada bir
yemek molasý

Fabrikada 140 kiþi çalýþýyoruz, sadece 18
kiþi oruç tutmuyoruz. Oruçtan dolayý öðle
molamýz yarým saate indi. Ramazanýn 7.
günüydü, biz beþ arkadaþ yemeðe çýkmadýk.
Çünkü git gel derken zaman yolda geçiyor. Bir
de hepimiz kadýn olunca insanlarýn tuhaf
bakýþlarýndan rahatsýz oluyoruz. Biz de evde
hazýrladýðýmýz ekmek aralarýný bir köþede
oturup yemeðe baþladýk. 

O sýrada Facebook’ta gezinirken
Cumhurbaþkaný adaylarýyla ilgili videolarý
açtým. Hem konuþmalara bakýp hem de yemek
yerken bir yandan “Kime oy vereceksin?” diye
birbirimize sorular soruyorduk. Birisi “Meral
Akþener’e” dedi, biri “Muharrem Ýnce’ye”, biri
çekimser kaldý. Biri de “Ben hep Reis’e
veriyordum ama artýk ona da vermeyeceðim.
O iþçileri hiç düþünmüyor” dedi. Hepimiz
güldük. “Yeni mi uyandýn?” diye takýldýk. 

Birden arkamýzdan gelen tiz sese döndük.
Baþka bir iþçi arkadaþýmýz bize “Hain” demeye
baþladý. “Ya ne oldu? Biz ne yaptýk?” derken
“Siz Müslüman olamazsýnýz, ne biçim
kadýnlarsýnýz... Ne oruç tutuyorsunuz ne de
tutanlara saygýnýz var” dedi. Aramýzda
baðrýþma baþladý, sonra karýn aðrýsýný
öðrendik. 

Meðerse siyaset konuþtuðumuz için bu
tepkiyi vermiþ. “16 yýldýr Ak Parti bu ülkeyi
yönetiyor, bir sürü güzel þey yaptý, gözünüze
dizinize dursun” dedi. Hepimiz fazlasýyla
özgürmüþüz(!) Biz de ona “Madem özgürüz, ne
diye gelip fikrimizi söylüyoruz diye karþý
çýkýyorsun?” dedik. Ayný iþi yaptýðýmýz
arkadaþýmýzla tartýþmak zorunda kaldýk. 

Olay büyüdü, usta baþýna kadar gitti.
Duruma el koyan usta, hepimize baðýrýp
çaðýrdý. O da oruç tutmadýðýmýz için bizlere
hakaret etti. “Dinden imandan bile haberiniz
yok. Siz ne anlarsýnýz siyasetten? Herkes
kendi imaný neye yetiyorsa onu yapar. Sizin
nefsiniz de bu kadar” dedi ve bir daha olursa
bizi iþten atacaðýný söyledi. 

Kadýnlarý sürekli bir þeyleri bahane ederek
aþaðýlayan ustabaþýna kendi elimizle koz
vermiþ olduk. Çünkü konuþmanýn sonunda “Siz
kadýnlar ne zaman bir araya gelseniz ancak
dedikodu yapar, kavga edersiniz” dedi. Ben bu
durumu çok kafama taktým. Biraz düþününce
hepimiz ayný iþi yapýyor, ayný parayý
kazanýyoruz. Çýkarlarýmýz ortak, ama iþ
siyasete gelince anlaþamýyoruz. Yanýna bir de
din faktörü eklenince iyice bölünüyoruz.
Aslýnda kendi sorunlarýmýzý konuþunca hepimiz
ayný fikirdeyiz, ama kaynaðýný konuþmak
kimsenin iþine gelmiyor. Bu kadar fazla sorun
yaþayan iþçi kadýnlar birbiriyle kavga etmeden
de siyaset konuþabilmeli. Bunun için çaba
göstermemiz lazým.
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SÝNCAN’DA METAL ÝÞÇÝSÝ KADINLARLA SEÇÝM SOHBETÝ:

Ýnsanca yaþamak olsa...
Gece vardiyasý olmasa... 

DEÐÝÞENLER, DEÐÝÞMEYENLER
SAFÝYE 8 yýldýr metal iþçisi. Kendisini “çocuklu, bekar” diye tanýmlýyor. CHP’ye oy vereceðini

söylüyor. “Ben bu zamana kadar ‘bu insanlardan bir þey olmaz’ diyordum, nasýl olur da AKP’ye Ta-
yyip’e oy veriyorlar gerçekten de anlamýyordum. Ama bu seçimlerde deðiþen bir þey var. Bu se-
fer umutluyum” diyor. Neymiþ o deðiþen peki? “Önceden iþyerinde kime sorsam AKP diyordu. Hep-
sine anlatýyorum. Hepimizin çocuðu var. Çocuklara cinsel istismar yaþýný yasayla 12’ye kadar dü-
þürdüler. Yok rýzasý var, yok ses çýkarmadý diye her þeye bir kulp taktýlar. Sen nasýl olur da böyle
düþünen insanlara oy verebilirsin diyerek onlarý ikna ediyorum. Kimseye CHP’ye oy verin demiyo-
rum, dediðim þey AKP’ye oy vermeyin...” 

‘YA SEÇÝM DÖNEMÝNDE YA DA
ÖLDÜRÜLÜNCE HATIRLANIYORUZ’

SSEEVVGGÝÝ ise 39 yaþýnda, bir oðlu var. Boþanmýþ. Zor bir boþanma süreci yaþamýþ: “Beni al-
dattý ama boþanmak istemedi. Adliye köþelerinde koþturdum. Ayrýldýk, hemen baþkasýyla ev-
lendi, hayatýna hiçbir þey olmamýþ gibi devam etti. Ben dul kadýn olarak dedikoduyla, tacizle
uðraþtým.” Kadýnlarýn sadece seçim dönemlerinde hatýrlandýðýndan yakýnýyor: “Ya da bir ka-
dýnýn öldürülmesi medyada çok haber olunca hatýrlanýyoruz. Ben Erdoðan’ýn sözlerine baký-
yorum ya da her gün fetva verenlere... Bütün günahlar kadýnlara! Mükemmel anne olmaktan
baþka yapacak biþeyimiz yok sanki. Bizi anlayacak insanlarýn olmasýný istiyorum. Bu sefer de
kadýn olaný deneyeceðim ama bakalým... Sonuçta seçim ya herkes bol keseden atýyor.”
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YOKSUL AKP’LÝ KADININ HAYATINDA ADALET DE KALKINMA DA YOK 

Ülkede her þey kime güzel? 
Hilal TOK

Darýca / Kocaeli 

K
ocaeli’nin üçüncü büyük ilçesi olan Darýca, muha-
fazakar nüfusun çoðunlukta olduðu, AKP’nin her
seçimden birinci çýktýðý yerlerden biri. Onu sýra-
sýyla CHP, MHP ve HDP takip ediyor. Darýcalý ka-
dýnlar, 24 Haziran seçimlerine giderken ne düþü-

nüyor, ne tartýþýyor, öðrenebilmek için Darýca’dayýz. 
Ýlk duraðýmýz pazar yeri. Sadece bir evin ihtiyaçlarýnýn gide-

rildiði deðil, kadýnlarýn evden çýkabilmesini de saðlayan sosyal
bir alan pazar yeri. Her görüþten kadýnýn birbirinden haber-
li/habersiz yan yana geçtiði bir güzergah. 

Daha pazar giriþinde uzun zamandan beri bir araya gelme-
diklerini söyleyen üç kadýnla sohbet ediyorum. Ýsimlerini vermi-
yorlar. Ýçlerinden biri önce konuþmak istemiyor, “OHAL var”
diyerek. Adýný yazmayacaðýmý söyleyince “Birçok þeyin deðiþme-
sini istiyorum tabii. Huzur kalmadý, düþmanlýk var. Barýþ olsun
istiyoruz artýk. Ekonomi düzelsin, demokrasi gelsin” diyor. Bir
yandan da çekinerek etrafýna bakýyor duyan eden olur mu diye;
diðer yandan arkadaþlarýnýn gözlerinin içine bakýyor onay almak
için... Sonra sesini biraz daha alçaltarak, “AKP gitsin de kim ge-
lirse gelsin” diyor. 
PAZAR ATEÞ PAHASI

Pazarda ilerliyorum. AKP’li olduðunu öðrendiðim bir kadýn
“Türkiye’de her þeyin güzel olduðunu” söylüyor. “Pazardasýn,
herkes alabiliyor mu istediðini?” sorusuna “Alabiliyor tabii. Ya-
rým kilo alamazsa 250 gram alýyor. Herkesin sofrasýna et giriyor.
Ýnsanlar ‘yetmiyor’un altýna sýðýnýyor, ama yetmiyor diyen yalan
söylüyor, yettiremiyordur” diye yanýt veriyor. 

Dolarýn artýþýný “dýþ güçlerin oyunu” gören, çevresindeki yok-
sulluða inancý uðruna gözlerini kapamýþ bir kadýn. AKP’li olsun
olmasýn konuþtuðumuz birçok kadýnýn anlattýklarý ise onun söz-
lerini yalanlýyor zaten. Biri “Kýsarak, gram gram alýyoruz, yetir-
meye çalýþýyoruz. Ama emin ol ki yetmiyor. Bir ay baþý bir çocu-
ðuma ayakkabý alabilirken iki üç ay bekleyip diðerine anca alabi-
liyorum” diyor. Bir baþkasý, “Gidin görün fiyatlarý, alýnmýyor hiç-
bir þey. 50 lira 5 lira deðerinde olmuþ. Ne yapacaksýn? Hiç kim-
senin güllük gülistanlýk hayatý yok. Bakmayýn hayat güzel diyen-
lere...” derken, bir diðeri “Ben mesela anca kurban bayramlarýn-
da et yiyorum. Baþka türlü imkaný yok” diye konuþuyor. 

Alaný da alamayaný da gören sebze satýcýsý bir kadýnýn tezga-
hýna yanaþýyorum; “Nereye yetiyor. Ekonomi mi kaldý? Bitti bit-
ti! Dolar almýþ baþýný gidiyor. Her þey ateþ pahasý. Onlar alamý-
yor biz de kazanmýyoruz” diyor. 
ALTERNATÝF VAR MI?

Ekonominin kötü gidiþatý her kadýnýn derdi. Her seçimde
AKP’ye oy veren bir kadýn, biriken borçlarýndan, bebeðinin ma-
masýný bile zor aldýðýndan bahsediyor. Baþka bir AKP’li kadýn ise
“Dolar olmuþ 5 lira, mazot pahalý, ekonomi kötü, borçlar çok”
diyor. Ama bahsettiði tabloya raðmen oyunu AKP’ye vereceðini
söylüyor, Peki, neden? “Çünkü artýsý eksisinden fazla” diye baþlý-
yor, “Saðlýk alanýnda iyi iþler yaptý” diye devam ediyor, “Baþka bir
alternatif yok, kim gelirse ayný þeyler yaþanacak” diye bitiriyor. 

CHP’li bir kadýna rastlýyoruz. Adý Arzu, 42 yaþýnda. O da
söze ekonomiden þikayet ederek baþlýyor, çocuðunun gördü-
ðü niteliksiz eðitim ve gelecek kaygýsýyla devam ediyor: “Be-
nim çocuðum okuyup ne olacak ki, profesör mü olacak? Ay-
dýn mý olacak, hepsi hapiste. Öðretmen mi olacak, atama mý
var? Zaten boþ boþ tutuyorlar okulda. Bir þey öðrenemiyorlar
ki doðru dürüst...” 

PAZARI fýrsat bilerek kendini sokaða atan kadýnlarýn din-
lendiði yol kenarýndaki bir parka uðruyoruz. Bir aðacýn çevre-
sini kuþatmýþ dört bankta oturan kadýnlar var. Yan yana otu-
ran ikisi AKP’li, birinde Kürt, diðerinde ise CHP’li birer kadýn
oturuyor. Kürt olan muhtemelen HDP’li, muhtemelen diyo-
rum çünkü ne CHP’li ne de AKP’li kadýnlar konuþmasýna pek
fýrsat tanýmýyor. Az buçuk kendini belli etse de daha sonra
çekiliyor sohbetten. 

AKP’li kadýnlardan yaþlý olanýna soruyorum. AKP’ye tek bir
eleþtiriye tahammülü yok. Üstelik yanýndaki diðer kadýnýn
AKP’liyim cümlesinden sonra getirdiði ‘ama’lý cümlelere bile
itiraz ediyor. ‘Ýþsizlik’ diyen
CHP’li kadýna “Ýþsizlik yok,
limon satarým iþsizlik ol-
maz” diye müdahale edi-
yor. “Her þeyden memnu-
num, benim oyum Tayyip’e.
Bitti!” Her þey için verdiði
tek örnek ise “hastaneler”.
“Eskiden ne çok sýra bekler-
dik, artýk beklemiyoruz” di-
yor. Diðer kadýnlar ise “Bek-
liyoruz, üç dört saat” ya da
“Beklemiyoruz ama 3-4 ay
sonrasýna randevu veriyor
sistem, belki ben o zamana
öleceðim, ne biliniyor?” diyerek ona itiraz etmeye çalýþýyor. 

Diðer kadýnlardan görüþ almaya yelteniyorum. Ancak o
diðer kadýnlarla sohbet etmemize fýrsat tanýmýyor. “Verme-
yeceðim” diyene kýzýyor. Ona AKP’nin çocuk istismarýnda 12
yaþa rýza getirme giriþimini hatýrlatýyorum. Bu biraz kabuðu-
nu çatýrdatýyor gibi. Karþýlaþtýðý bu soruya karþý ayný savun-
ma mekanizmasýný devreye sokamýyor. “Hatasýz kul olmaz.
Doðru deðildi tabii bunlar, ama herkes hata yapabilir” diyebi-
liyor. “Bu sence hata mý?” diye üsteliyorum, susuyor...

Bir ara HDP’li kadýn “Her þeye zam. Para yok. Ýstediðimizi
almýyoruz. Evimize et girmiyor. Ýþsizlik var...” demeye kalmý-

yor, bir anda susturuluyor yine. CHP’li olduðunu söyleyen ka-
dýn, bir yandan Akþener ya da Perinçek’i de seçebileceðini
söylüyor. Onun meselesi “en baþtaki gelmesin de kim gelirse
gelsin.” 
KENDÝ GERÇEÐÝNÝ 
GÖREMEMEK

Diðer AKP’li kadýn oðlu iþ bulamayýnca memleketinden
Darýca’ya göç etmiþ, ama “ülkede iþsizliðin olmadýðýný, in-
sanlarýn iþ seçtiðini” söylüyor. Bu sýrada araya giriyor CHP’li
kadýn “Ben, geçmediðim halde vergi veriyorum Avrasya tü-
neline, haram zýkkým olsun benden kestikleri.” Yaþlý AKP’li

çýkýþýyor, “Bana bak
doðru konuþ, sen
geçmiyorsan baþka
vatandaþ geçiyor.
Senden kesiliyorsa
hayrýna ver. Her ay
maaþ alýyorsun...” 

Sohbet ettiðimiz
birçok AKP’li kadýn ül-
kedeki pahalýlýktan,
iþsizlikten, çocuk is-
tismarý ve kadýna yö-
nelik þiddetten þika-
yet ediyor. Ancak bu-
nun sorumlusu ola-

rak AKP’yi görmüyor. Görse bile baþkasý da gelse ayný sýkýntý-
larýn devam edeceðini düþünüyor. 

Çoðu komþusuyla, arkadaþlarýyla seçimi konuþmadýðýný
söylüyor. Muhtemelen her sohbet böyle gerilimli tartýþmalar-
la sonuçlandýðýndan... Birbirlerinin ne söylediði, neden söyle-
diði üzerine hiç düþünmüyorlar. Kim alt ederse söyledikleriy-
le karþýsýndakini, seçimi o kazanacak sanki... Her ne kadar ka-
dýn ve çocuklarýn sorunlarýnda ortaklaþsalar da bunun se-
bepleri ve çözümü söz konusu olunca hemen bambaþka ku-
tuplara ayrýlýyorlar ve düþmanlaþýyorlar. 

AYNI AÐACIN ALTINDA DÖRT PARÇA!

Uzm. Dr. Senem ASLAN

B
iliyorsunuz ben aile heki-
miyim. Ve yine hepiniz
çok iyi biliyorsunuz ki
tüm dünya terke dursa da
mahallelerde saðlýk tara-

malarý yapmak, saðlam çocuk ve er-
genlerin fiziksel, ruhsal saðlýklarýný
kontrol etmek, olasý sorunlarý erken
tespit etmek adýna çok kýymetli. 

Geçen gün tam da bu taramalarýn
ne kadar da hayati olduðunu bir kez
daha gördüðüm bir olay yaþadým. 8
yaþýnda, kara gözlü kara kaþlý Ec-
rin’ciði muayene ettim. Sýrtý dönük
çýplak bir þekilde muayenesini ya-
parken omurgasýnda bir eðrilik his-
settim. Ayak parmaklarýný tutmasýný
istediðimde öne doðru eðildi ve
omurga eðriliðinin arttýðýný fark et-
tim. Ancak aile saðlýðý merkezlerin-
de görüntüleme sistemleri yok. Ben
de bu kara kýzý hastaneye gönderdim
ve hekimine güvenen aile 3 gün son-
ra bir iyi, bir de kötü haberle geri
geldi. Evet; skolyozu vardý ve yine
evet; çok erken evrede fark ettiðimiz
için Ecrin kas iskelet sistemi geliþi-
mini tamamlayana kadar takip edile-
cek ve egzersizlerle iyileþecek.

Hiçbir çocuk skolyozla yaþamak,
skolyozlu bir yetiþkin olmak zorunda
kalmasýn diye doktorlarýn dikkati ka-
dar ailelerin de dikkati gerekiyor. 

Tam da bu nedenle bu ay size skol-
yozu anlatacaðým.

Yaþamýnýzda size boyun, sýrt eðdi-
ren hiçbir þey olmasýn dileklerimle!

SKOLYOZ NEDÝR?
OOMMUURRGGAAMMIIZZ birbirleriyle baðlantý-

lý 33 adet kemik zincirinden oluþur,
bu kemiklerden her birine de
“omur” adý verilir. Omurgamýz
gövdemizin dik durmasýný ve
hareket etmesini saðlayan
önemli bir destek yapý. En
önemli görevlerinden biri
de, beyinden vücudumuza
ve vücudumuzdan beynimize
giden yoðun sinir dokusunu-
yani omuriliði korumak.

Vücuda arkadan bakýldýðýnda
omurga düz olarak görülür. Vücu-
da yandan bakýldýðýnda ise omurganýn
kavisleri fark edilir: Boyun bölgemizde
hafif bir çukurluk (lordoz), sýrtýmýzda hafif
kamburluk (kifoz) ve belimizde ise yine bir
çukurluk vardýr.

Skolyoz; omurga eðriliði,omurganýn saða
ya da sola eðilmesi anlamýna gelir. Skolyoz
saðlýklý bir omurgada meydana gelen biçim-
sel bir deformasyondur.

Skolyoz tüm toplumda her yüz kiþiden 2
ila 4 kiþide bir görülen bir omurga soru-
nudur. Sorunudur diyorum çünkü bir hasta-
lýktan çok bir bulgu. Ama kýz çocuklarýnda,

özellik-
le büyümenin daha hýzlý olduðu ergenlik
döneminde, erkeklere oranla 8-10 kat
daha fazla görülüyor. (Sizin de aklýnýz-
dan kýz çocuklarýna sürekli “memeleri
gösterme, baþýný öyle havaya dikme”
denilip durmasý, kýzlara sürekli yapý-
lan baskýnýn omuzlarýna bindirdiði
yükler geldi, deðil mi? Doðru, bunlar
da etkili...)

SKOLYOZUN
NEDENLERÝ

SSKKOOLLYYOOZZUUNN nedeni tam olarak
aydýnlatýlamamýþtýr. Bazen bebeðin ana rahminde

edindiði bir sorun olarak karþýmýza çýkarken
bazen de nöromüsküler yani sinir-kas
sistemindeki sorunlardan kaynaklanabilir.
Bazen de sebebi bulunamayan idiopatik
skolyoz da görülebilir. Her skolyoz tedavi
gerektiren düzeyde bir sorun deðildir.

Düzenli egzersiz, sýrt kaslarýný güçlendiren
kondisyon hareketleri ve formda olmak

küçük skolyoz sorunlarýný çözen ve
her seviyedeki skolyoz için

vazgeçilmez unsurlardýr.

SSkkoollyyoozz:: Yere eðilmesin baþýnýz...

SKOLYOZ TEDAVÝSÝ
SKOLYOZ tedavisi omurga eðriliðinin derecesine baðlý olarak farklýlýk gös-

terir. Ancak egzersizler ve sýrt kaslarýný güçlendirici fizik tedavi tedavinin
vazgeçilmezidir. 20 dereceden az eðriliklerde kemik geliþimi tamamlanana
dek düzenli kontrol ve egzersiz önerilir. Ýleri durumlarda ise korse tedavi-
sinden cerrahi müdahaleye kadar altta yatan sorunu da çözmeye yönelik

tedaviler uygulanabilir. 
Saðlýklý bireyler ve sað-
lýklý nesiller için geliþim

çaðýndaki çocuklarýn
düzenli takipleri,

egzersiz, saðlýklý
beslenme ve ha-
reketli yaþam bu
saðlýk sorunun-
da da iyileþtirici/

iyiliði devam etti-
rici olarak karþýmýza

çýkmaktadýr. 
Saðlýklý ya-

þam hayat fel-
sefeniz olsun. 

S a ð l ý k l ý
günler.

SKOLYOZ TANISI
NASIL KONUR?

BBAAZZEENN hiçbir þikayeti olmayan
çocuðun saðlam çocuk muayenesi’
sýrasýnda bile fizik muayenede 30
dereceden fazla omurga eðriliði göz-
le ve elle fark edilebilir. Skolyoz taný-
sý basit bir röntgenle bile tespit edi-
lebilir. Ancak kapsamlý inceleme için
omur MR’larý ve ortopedik inceleme
esastýr. 

Omurganýn öne doðru eðik durmasý
Omuz yükseklik seviyesinin faklý ol-

masý 
Omurgadaki simetri bozukluðu

Omurganýn saða ya da sola doðru
eðik durmasý

Kalça seviyesi farklýlýklarý
Sýrt ve bel aðrýlarý

SKOLYOZUN
BELÝRTÝLERÝ

saðlýk
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AKP’ye oy verenler neden karar deðiþtirdi?
Yasemin ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

O
ðuzlar, Sincan ile Etimesgut arasýna sýkýþ-
mýþ, iþçi ailelerinin yaþadýðý bir mahalle.
Geçtiðimiz yerel seçimlerde mahallemiz-
de kadýn muhtar adayýný destekleme ça-
lýþmalarý ile bir araya gelmeye baþlayan

kadýnlar, kendilerinin ve ülkenin sorunlarýný konuþur
oldular. Konuþtukça yaþadýklarýndan sonuçlar çýkarýp
deðiþmeye baþladýlar. 8 Mart öncesinde daha sýk bir
araya gelmeye baþladýðýmýz kadýnlarla sohbetlerimiz,
kimi zaman evlerde, kimi zaman parklarda, kadýn lo-
kallerinde kesintisiz devam etti. Mahallemizde geç-
miþte AKP’ye oy veren ancak bugün siyasi tercihi de-
ðiþen pek çok kadýn var. Yaptýðýmýz sohbetlerle deðiþi-
min nedenlerini anlamaya çalýþtýk.
HAYATIMIZ AÇLIK SINIRINDA

Metal iþçisi Pýnar, Termikel’de çalýþýrken ücretini
alamadýðý için iþten ayrýlmýþ, bir aydýr iþsiz. Pýnar’ýn
eþi güvenlikçi, iki çocuðu var ve evi kira. Bugüne kadar
hep AKP’ye oy vermiþ. Þimdi ise “Ýþsizlik sorun, iþ
bulsan ücretini alamýyorsun. Sadece benim deðil, aile-
min geleceði patronun iki dudaðý arasýnda. Hakkýný
arayamýyorsun, mahkemelerde sürün. Devlet iþçiyi de-
ðil patronlarý gözetiyor, bizim deðerimiz yok. Her gün
her þeye zam. Diyorlar ya ‘açlýk sýnýrýndayýz’, iþte ha-
yatýmýz öyle. AKP hayatýmýzý kararttý. Benim oyum
AKP’nin yaptýklarýnýn tam tersini yapacaklara” diyor. 
‘KADIN BAKANLARI BÝLE 
KADINLARIN YANINDA DEÐÝL’

Geçmiþte AKP’nin en sýký savunucularýndan olan
Birgül de bugün kararsýz. AKP’nin kadýn politikalarýný
eleþtiriyor: “Ben bile AKP’ye oy vermeyeceðim diyor-
sam, düþün artýk. Çevremdeki kadýnlarla AK Parti için
çok çalýþtýk. Son yýllarda anladým ki; kadýn haklarýný

savunmuyorlar. Kadýn Bakanlýðý bir tuhaf. Tecavüze
uðrayanýn yanýnda deðil, eþinden ayrýlan kadýnýn ya-
nýnda deðil, iþçi emekçi kadýnlar zaten hiç ortada yok.
Çocuk istismarýna ‘bir kereden bir þey olmaz’ diyor.
Kadýn Bakanlarý bile kadýnýn yanýnda durmadý. Ben
nasýl uyandým? Köpek tecavüzü konusunda bir soh-
bette dediler ki; ‘Köpekle birlikte olmak, belsoðuklu-
ðuna iyi geliyor.’ Kaným çekildi. O gün benim için bu
iþ bitti! CHP’ye de güvenmiyorum. Þimdilik kararsý-
zým. Kim kadýn haklarýný, hayvan haklarýný savunuyor-
sa oyum ona.”
DAHA DA FAKÝRLEÞTÝK

Selma da AKP’den kopan, ama kimseye de güven-
meyenlerden: “Hiç birini kýrmayacaðým, hepsine ba-
sacaðým mührü. Hepsi ayný. Ýþçiyi, emekliyi düþünen
yok. Kadýn haklarý yok. Hayat pahalý. Torunum evlen-
di, küçük altýn aldým, 330 lira. Akraba eþ dost düðün-
lerine gidemez olduk, parasýzlýktan. Ramazan ayýnda
bu yapýlýr mý? Her þeye zam.”

Hatice AKP’lilerin sohbet toplantýlarýna katýlanlar-
dan. Üniversite mezunu kýzý ve ortaokula giden bir
oðlu var. “Her gün bir öncekini aratýyor. Suya, gaza,
tuza zam. Kýzým her yere baþvurdu, þimdi evde oturu-
yor, iþsiz. Bugüne kadar AKP’ye oy verdik, onlar zen-
gin oldu biz fakirleþtik. Çocuklarýma kim güzel bir ge-
lecek verirse oyum ona. HDP’ye oy vereceðimi hiç dü-
þünmezdim, ama AKP gitsin diye vereceðim.”

Fatma kime oy vereceðini söylemiyor. Çevresinde
yaþananlarý biraz çekinerek, üstü kapalý þöyle ifade
ediyor: “Bir sürü insan iþinden oldu, maðdur oldu.
Komþularým, köylülerim var böyle maðdur olan. Çok
zor günler yaþadýlar. Bunlar þimdi AKP’ye oy verir mi?
Çoðu ‘AKP kazanmasýn’ diye HDP’ye oy vermeyi dü-
þünüyor. HDP barajý aþarsa AKP 60 milletvekili az çý-
karacakmýþ. Ben de artýk AKP’ye oy vermeyeceðim,
ondan önceki günlerimizi arýyoruz. OHAL kaldýrýlsýn,
ekonomi düzelsin istiyorum.” 

PATRON NE DERSE ONU YAPAN, ÝÞÇÝYE NE VADEDÝLEBÝLÝR?
AANKKAARAA’nýn tanýnmýþ restoran zincirlerinden birinin mutfaðýnda çalýþan Sevda, Ramazan nedeniyle izin ve tatillerin kaldýrýldýðýndan ya-

kýnýyor: “Geç saatlere kadar çalýþýyoruz. Fakat geçen yýllara göre iþler oldukça düþük. Sendikamýz yok. Günde 12 saat çalýþýyoruz. AKP kaç

yýldýr iktidarda iþçiden yana bir icraatý olmadýðý gibi patronlar ne derse onu yaptý. Soma’da iþçiler öldü, ailelerine dayak attýlar. Ben inançlý

bir kadýným. Çevre mutaasýp olduðu için eþarp baðlýyorum. Dini siyasete alet etti AKP. Ben iþçiden, kadýndan yana olanlara oy vereceðim.

AKP’de hayat pahalýlýðý, savaþ, OHAL, iþsizlikten baþka ne gördük?”

Ayþe bir markette çalýþýyor. Gelen müþterilerin etiketlerin her gün deðiþmesinden þikayetçi olduðunu söylüyor: “Ramazan nedeniyle fi-

yatlarýn yükseldiðini düþünüyordum. Ama öyle deðil. Bu pahalýlýk devam edecek, dolar artýyor. Müþteriler ekmek alýrken bile para hesabý ya-

pýyor. Et reyonu durdu. Bizim mahalle aðýrlýklý AKP’ydi. Þimdi kime sorsam, ‘AKP’ye oy vermeyeceðim’ diyor. Bu çocuk yaþta evliliðe AKP ça-

nak tutuðu için ve bir de pahalýlýðý engelleyemediði için AKP’ye oy yok.” Kime oy vereceði konusunda ise karar vermemiþ, “Mecliste iþçiden

yana parti yok. Kararsýzýz” diyor. 

SIFIRDAN
GELDÝK HÂLÂ

SIFIRDAYIZ!
DARICADARICA’da bir eve misafir oluyoruz. Ev sahibimiz, bugüne

dek hep AKP’ye oy vermiþ bir ev kadýný. Kocasý metal iþçisi. Bu
kez oyunu AKP’ye vermeyeceðini söylüyor, sebebini ise þu þek-
ilde açýklýyor: “Müjde deyip, þunlarý bunlarý yapacaðýz dediler,
üç çocuða imkanlar sunacaðýz dediler... Üç çocuk yptýk,hani
nerede? Yýllardýr hiç birini yapmadýlar. Kiradasýn, üç çocuk-
lusun, neye yetiyor aldýðýn? O müjdeler yetmiyor. Eve destek
olmak için komþumun çocuðuna bakýyorum, 600 liraya... Biz
hep arka plandayýz zaten, bir þey alacaðýmýz zaman anca
çocuklara alýyoruz, ama onlarýn da birine alýnca biri kalýyor.
Hastaneye gittiðimiz zaman ya bir ilaç yazýp baþýndan savýyor-
lar ya da aylar sonrasýna randevu veriyorlar. Vergilerle kesin-
tilerle bize maaþ kalmýyor. Ben ev kadýnýyým ne emeðim
görülüyor, ne karþýlýðý oluyor... Ýþyerlerinde kreþ olsaydý
mesela evde kalmazdým, çalýþýrdým. Ama o imkan da yoktu.
Verdiði sözleri tutmadý Erdoðan. Sýfýrdan geldik hala sýfýrdayýz,
o yüzden artýk Erdoðan’a oy vermeyeceðim.”

Ülkedeki gidiþattan da hayli tedirgin “Güvence yok hay-
atýmýzda. Örneðin kocam iþten atýlsa bu kadar borç, çoluk
çocuk ne yapacaðýz diye kaygýlýyým. Herkes duygularýný içinde
tutuyor, konuþmaktan korkuyorsun... Adalet ve demokrasi
olduðunu düþünmüyorum” diyor. 
‘HÝÇBÝRÝ SORUNLARIMI
ÇÖZMEYECEK’ 

Daha sonra bir komþusunu çaðýrýyor. Gelen 25 yaþýnda genç
bir kadýn. Küçük bir bebeði var, kocasý taþeron iþçisi. Onlarýn
da herkes gibi borcu var. Geçinememekten þikayetçi.
Faturalar, ev masraflarý, çocuðun harcamalarý... Ama yine de
AKP’ye oy vereceðini söylüyor. Sebep; “Baþka alternatif yok.
Hiçbiri vaatlerini tutmuyor. CHP gelince daha kötü olacak bun-
dan eminim. Hiçbirinden memnun deðilim aslýnda. Ak Parti
gitse baþkasý gelse benim sorunlarým yine devam edecek, yine
borçlarým olacak, yine asgari ücret girecek evimize...” 

Çocuk istismarýnda ya da kadýna yönelik þiddet olaylarýnda
yasalarýn uygulanmamasýnýn sorumlusunun iktidar olduðunu
düþünüyor. Ancak bu da kararýný deðiþtirmiyor. 

Kadýnlarýn sorunlarý ortak olsa da çözüme çok ayrý yerler-
den bakýyorlar. Bu sebeple de gerçek çözüme giden ilk adým,
kadýnlarýn birbirlerini dinlemesi, anlamasý ve birlikte davran-
masýný saðlayarak atýlabilir. Sürekli bir yarýþ, rekabet ve zaten
var olan kutuplaþmayý daha da kýþkýrtan bir dil kullanýlmasý
düþmanlaþtýrýyor. Ayný sorunlarý yaþayan emekçi kadýnlarýn
birbirine düþmanlaþmasý gerçek düþmanýn yüzünü gizleme-
sine neden oluyor. Yine de çocuk istismarý, kadýna yönelik þid-
det, iþsizlik, yoksulluk, yok sayýlmak gibi her kadýnýn canýný

Nazan’ýn gülen yüzü için…
Nursel ÝNALCUK

Ankara

A
nkara Gersan Sanayi Site-
sinde bir yiyecek fabrika-
sýnda tanýþtýk Nazan’la.
Cana yakýn, etrafa neþe sa-
çan, esprili haliyle göze

çarpan Nazan’ýn çay ikramýyla baþlýyor
sohbetimiz. 

Anadolu’nun küçük bir þehrinde
baþlayýp yedi yýl önce Ankara’ya yerleþ-
mesiyle devam eden Nazan’ýn hayatýný
konuþmaya koyuluyoruz. Eþinin kronik
hastalýðý nedeniyle sürekli bir iþte çalý-
þamadýðýný evin bütün yükünün de
kendisinde olduðunu ve asgari ücret
aldýðýný anlatýyor.  700 lira ev kirasý,
500 lira da kreþe veriyor.  Akrabalarýnýn
yardýmýyla ayakta kalmaya çalýþtýðýný
anlatýyor. 
‘PARAM OLSA 
ÖZEL HASTANEYE 
GÖTÜRÜRDÜM’

5 yaþýndaki çocuðunu anlatýrken yü-
züne bir hüzün yerleþiyor, çünkü o da
babasýyla ayný hastalýktan muzdarip.
Nazan, omuzlarýný en çok çökerten þe-
yin çocuðunun hastalýðý olduðundan
bahsediyor. Sýk sýk hastaneye gitmesi
gerekiyor ve bu çok yýpratýcý bir süreç.
Acil yapýlmasý gereken birçok tetkik için
aylarca bekletildiklerini anlatýrken duy-
gusallaþýyor. “Param olsa özel hastaneye
götürürdüm, çocuðum daha az yýpranýr-
dý” diyor.
‘HÝÇBÝR SEÇÝM VAADÝ 
YAÞAMIMI DEÐÝÞTÝRMEDÝ’

Bu zor þartlarýn deðiþmesi için se-
çimin bir umut yaratýp yaratmadýðýný
soruyoruz. Karþýlýðýnda çok iyimser
bir cevap aldýðýmýz söylenemez. Yýl-
lardýr hiçbir seçim vaadinin hayatýný
kolaylaþtýrmadýðýný anlatýyor ve bu se-
çimin sonucuna dair de bir beklentisi
olmadýðýný ekliyor. Hiçbir partiye
inancýnýn olmadýðýný söyleyen Nazan,
hayatýn böyle devam etmemesi için
umudunu korumaya çalýþtýðýný dile
getiriyor. Onun ufak da olsa barýndýr-
dýðý umudu büyütmek için birbirimi-
ze söz vererek sýcacýk gülümsemesiyle
vedalaþýp ayrýlýyoruz.

Nazan’ýn bu hali, yalnýzlaþtýðýmýz öl-
çüde dertlerin nasýl altýndan kalkýlamaz
hale büründüðünü gösteriyor aslýnda.
Bu konuþmadan anladýðýmýz kendi ba-
þýmýza bir tuðla olursak hayatýn yükünü
tek baþýmýza omuzlamamýz gerekir ve
kimsenin buna gücü yetmez, ama du-
vardaki bir tuðla olabilirsek derdi de yü-
kü de dayanýþarak birleþerek atlatýr,
daha yaþanýlabilir bir hayat kurarýz.

Kaygý ve geleceksizlikten
baþka þey vermeyen bir sistem

M
erhaba sevgili Ekmek ve
Gül okurlarý;
18 yaþýnda hiç bitmez
zannederek baþladýðým
üniversiteyi göz açýp ka-

payýncaya kadar geçirmiþim. Bir ay son-
ra mezun oluyorum. Büyük umutlarla
baþladýðým üniversiteyi kocaman bir ha-
yal kýrýklýðýyla bitiriyorum. Siyaset Bili-
mi ve Kamu Yönetimi mezunu olacak
bir öðrenci olarak hiç mi hiç umutlu
deðilim. KPSS’ye kayýt bile yaptýrma-
dým çünkü atamanýn olmadýðý, olan ata-
malarýn sadece torpille olduðunu biliyo-
rum. Siyaset sahnesindeki kadýnlarýn
azlýðýndan bahsetmeye gerek bile duy-
muyorum. Üniversitelerdeki durum or-
tada. Bir þekilde hayatýmý kazanmak,
kendi ayaklarým üzerinde durmak zo-
rundayým. Genç kadýnlarýn iþsizlik oraný
zaten hepimizin kaygýlanmasýna yetecek
kadar yüksek. Geleceðe dair çok büyük
hayallerim yok. Bir taraftan ailem yanla-
rýna dönmemi bekliyor diðer taraftan
ben onlarla yaþamak ve geri dönmek is-
temiyorum. Fakat onlara göre bir kýz ço-

cuðu evlenmediði müddetçe ailesinden
ayrý bir baþýna yaþayamaz. Yani isteniyor
ki ayrý yaþayabilmek için yine bir baþka
erkeðin egemenliði altýna girelim. Han-
gi biriyle uðraþsak bilmiyorum. Hem iþ-
sizlik geleceksizlik kaygýsý, hem yaþamý
idame ettirebilme gerekliliði, hemde
tüm bunlarý babama, anneme kabul et-

tirebilme zorluðu. Bütün bu olanlar sa-
dece benim deðil sýnýfýmdaki bir çok
kadýn arkadaþýmýn da problemi. Babasý,
“eve döneceksin, yüksek lisansý sadece
burada yapacaksan baþvur, yoksa baþ-
vurma hiç bir anlamý yok göndermem”
diyeni var, “okulu bitirdin evlen baþýmý-
za kalma” diyeni var ya da “çalýþýp bize
bakacaksýn evinde dizimizin dibinde
oturacaksýn” diyeni de var. Bizler her
birimiz aslýnda kaygý duymayacaðýmýz
günlerin ve daha güvenli bir geleceðin
özlemini yaþýyoruz. Bu özlemini duydu-
ðumuz günlere ulaþmak, kaygý duyma-
dan yaþayacaðýmýz bir ülke için müca-
dele etmek zorunluluðu yine önümüzde
duruyor. Çünkü bizim çevremizde bu
kaygýlarý yaþayan bir kadýn olmasa bile,
bir yerlerde kadýnlar bu kaygýlarý yaþý-
yorlar. Bu sistem bizlere kaygý ve gele-
ceksizlikten baþka bir þey vermiyor. El
ele vererek kara bulutlarý daðýtacaðýmýzý
umuyorum...

Kocaeli ÜÜniversitesi 
Öðrencisi BBir KKadýn



10 15

‘Tek adam’ýn sonuna
1930’da darbe ve 

türlü hilelerle 
Dominik

Cumhuriyeti’nin
baþkaný olan 

Rafael Trujillo,
seçmen sayýsýndan
daha çok oy alarak

baþkanlýk koltuðuna
oturdu. 31 yýllýk
iktidarý boyunca
bu ‘demokratik’ 

seçimler devam etti.
‘Þef’ olarak

adlandýrýlýyordu,
kiliselerde ‘Cennette

Tanrý, Yeryüzünde
Trujillo’ denilmesi
zorunlu kýlýnmýþtý.

“Þef’ten korkuyoruz, 
ama saygý da duyuy-
oruz. Karakteri olan

bir adam” 
diye açýklýyordu 

bir asker baþkana olan
sevgisini. Politik ve
askeri güç dýþýnda,

taptýðý bir diðer þey de
paraydý. Ülkedeki 

her þey gibi 
kadýnlara da 

sahip olduðunu
düþünüyordu...

Müslime KARABATAK

Y
eryüzü birçok tek adam rejimi gördü, görüyor.
Bunlarýn en karanlýklarýndan biri Dominik
Cumhuriyeti’nde yaþandý. 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930’da darbe
ve türlü hilelerle Dominik Cumhuriyeti’nin

baþkaný oldu. 31 sene boyunca da iktidardan hiç ayrýlma-
dý. Dominiklilerin, kendisine sorgusuz sualsiz itaat etme-
sini istiyordu. Sorgulayanlarý, rahatsýzlýk duyanlarý bastýr-
mak için de her türlü yönteme baþvurdu. Trujillo rejimi
altýnda 50 binden fazla ölüm yaþandý. Binlerce insan ülke-
den göç etmek ya da kaçmak zorunda kaldý. Binlercesi ha-
pishaneleri doldurdu. Bir korku cumhuriyetine dönüþen
Dominik Cumhuriyeti ancak 1961’de kurtulabildi Trujil-
lo’dan. Ne yazýk ki demokratik bir seçimle deðil, Trujil-
lo’nun öldürülmesiyle. 
TEK ADAMLIÐA GÝDEN KESTÝRME YOL

Orta halli bir aileden gelen Trujillo’nun evveliyatý da son-
rasý gibi karanlýk. Gençliðinde üç yýl telgraf memurluðu yap-
týktan sonra hýrsýzlýk, sahtekârlýk ve dolandýrýcýlýktan hapis
yatmýþ, haraca baðladýðý esnafa kan
kusturan bir çete kurmuþ bir adam
Trujillo. 

ABD’nin ülkesini iþgal etmesi
(1916-1924) hayatýnýn dönüm no-
ktasýný oluþturdu. Amerika’nýn
Dominik’te 1918’de kurduðu Ulu-
sal Muhafýzlara katýlmasýyla hýzla
yükselen askerî kariyerine atýldý-
ðýnda 27 yaþýndaydý. On yýlda gene-
ralliðe yükselen Trujillo, Mart
1930’da Amerika’nýn da desteðiyle
mevcut baþkan Horacio Vásquez’i
darbeyle indirdi. Yeni baþkan Rafael Estrella Urena oldu. 

Fakat birkaç ay sonra Aðustos 1930’da onu da görevden
indirdi ve ilan ettiði seçimlerde aday oldu. Ýþini þansa, daha
doðrusu halkýn iradesine, býrakacak biri deðildi Trujillo.
Karþýsýndaki tüm adaylar ordunun hedefindeydi. Trujil-
lo’dan baþka kampanya yürütebilen yoktu. Sonuç da buna
göre oldu: Trujillo, var olan seçmen sayýsýndan daha çok oy
alarak baþkanlýk koltuðuna oturdu.

EL JEFE/ÞEF/REÝS 
Trujillo’nun 31 yýllýk iktidarý boyunca bu ‘demokratik’ se-

çimler devam etti. 1931’de kurduðu Dominik Partisi, 1961’e
kadar ülkenin tek yasal partisiydi. Hoþ, ara sýra demokratik-
miþ gibi görünmek için baþka partilere de izin veriliyordu ama
onlarýn da ömrü uzun olmuyordu. Hem partilerin, hem de
Trujillo’ya karþý o partileri kuranlarýn... Parti, Trujillo’nun adý-
nýn baþ harflerinden oluþan Doðruluk, Özgürlük, Emek ve
Ahlak (Rectitud, Libertad, Trabajo, Moralidad) mottosunu
kullanýyordu. Böylece, her dört yýlda bir ‘seçimcilik’ oynadý.
Kah kendi baþkan oldu, kah akrabalarýný ya da güvendiði
adamlarý koydu bu pozisyona. Kendini ‘Generalissimo’ (baþ-
komutan) olarak atadý. Ama baþkan olsun ya da olmasýn, ikti-
dar ve ipler hep onun elindeydi.

Onca sene içinde artýk ona boyun eðen, her dediðini kabul
eden, hatta seven bir çoðunluk da oluþmuþtu. Özellikle daha
baþkan olur olmaz yaþanan bir kasýrga felaketinin ardýndan
baþkent Santo Domingo’yu yeniden inþa ettirmesi ile halkýn
gözüne girmiþti. Orduyu güçlendirmek için askeri akademiler
kuruyor ve gençlere eðitim veriyordu. Trujillo, ‘El Jefe’ yani

‘Þef’ (‘Reis’) olarak adlandýrýlýrken, þe-
hirlere, daðlara, neredeyse yürüdüðü
yollara bile Trujillo’nun ismi verildi.

Ülkenin tüm yayýn organlarý Trujil-
lo’nun ne kadar iyi bir yönetici olduðu-
nu, ne güzel iþler yaptýðýný, sýký çalýþtý-
ðýný yazýyordu. Kiliselerde “Cennette
Tanrý, Yeryüzünde Trujillo” denilmesi
zorunlu kýlýnmýþtý. “Jefe’den korkuyo-
ruz, ama saygý da duyuyoruz. Karakte-
ri olan bir adam” diye açýklýyordu bir
asker baþkana olan sevgilerini. 

Sadece devletin resmi görevlileri
de deðil, ona yamanan çeteler de cirit

atýyordu ülkede. “Carro de la muerte” yani ölüm arabasýyla
‘42’ çetesi Trujillo’nun pis iþlerini yapýyordu. Güvenmediði
hiç kimseyi hiçbir pozisyonda býrakmýyor, muhaliflerin ve ai-
lelerinin hayatýný kâbusa çeviriyordu. Trujillo’nun politik ve
askeri güç dýþýnda, taptýðý bir diðer þey de paraydý. Ülkenin
gelir getiren neyi varsa ya kendisinin ya da ailesinindi; Þeker,
tuz, tütün, piyango, kereste… Onlarca þirketin sahibiydi. Yýl-
lýk geliri daha o yýllarda milyon dolarý aþýyordu. 

dayanýþma büyüyor!
ÝÞVEREN ARTIK RAHAT DEÐÝL!

Arkadaþlarýna destek verdikleri için yýllýk izne çýkartýlan
iki iþçi de biz sohbet ederken yanýmýza geliyor. Neþeli ve
içten bir þekilde “Alkýþladýk, ‘yýllýk izin’ dediler. Bizi çok
seviyorlar, bizden vazgeçemediler” diyerek sohbete katýlýy-
orlar: “Biz de içerideyken benzer baskýlarý yaþadýk. Ücret-
lerimiz zaten çok kötü. Çalýþma koþullarý da öyle. Sendika
gelince bu kadar baský yapmalarý bu yüzden. Kazandýklarýný
bölüþmek istemediklerini defalarca söylediler zaten ama
þimdi daha zor durumdalar. Çünkü birçok arkadaþýmýz
direkt iþten atýldý, istifaya zorlandý. Biz kalite bölümündey-
dik ve orada neredeyse kimse kalmadý. Nasýl ürün çýkarta-
caklar? Bu sebeple artýk baþtaki kadar rahat edemiyorlar.
Bizlere yýllýk izin verdiler ama bu izin bitince ne olacak
bilmiyoruz. Sonuçta buraya sendika girmeli. Atýlan tüm
arkadaþlarýmýz iþe geri alýnmalý. Baþka türlü Flormar ken-
disini bitirir, çünkü kalifiye elemanlarýn hepsi dýþarýda. Ona
göre adým atmalý. Bizim gibi içeride çalýþan tüm iþçilerin
kalbi zaten burada.”

FLORMAR
TÜRKÝYE’NÝN 
500 ÝHRACATÇISI
ARASINDA

Flormar’da çoðunluðu kadýn
350’nin üzerinde iþçi çalýþýyordu.
Atýlan iþçilerle birlikte 220’ye yakýn
sendika üyesi bulunuyor. 

“Ýnsana ve doðaya saygý”
sloganý ile medyada yer bulan
Flormar’ýn yüzde 72’lik hissesi Fransa
tekeli olan Yves Rocher’de. Yüzde
28’lik hissesi ise Ýtalya’da doðan
Flormar’ý Türkiye kozmetik markasý
haline getiren Þenbay ailesinde.

Türkiye renkli kozmetik
pazarýnýn yüzde 21’ine sahip olan
Flormar, Avusturya, Bangladeþ,
Birleþik Arap Emirlikleri, Fransa ve
Panama’nýn da bulunduðu 104 ülkeye
de ihracat yapýyor. 2019 hedefleri
arasýndan 180 tane daha maðaza
açmayý hedefleyen Flormar,
Türkiye’nin ilk 500 ihracatçýsý
arasýnda yer alýyor.

ESKÝDEN AAVON’DA VVE GGRATÝS’TE ÇÇALIÞAN BBÝR GGENÇ KKADIN ÝÝÞÇÝ:
Direniþiniz çok güzel. Sizi izledikçe yerimde duramýyorum. Güzel-
lik ürünlerini üretirken ellerimiz çatlar, yorgunluktan bitkin düþe-
riz, gözlerimiz uykusuzluktan, yorgunluktan morarýr... Birazcýk
hak talep edince patronlar inanýlmaz çirkinleþir. Ama bizler ve siz-
ler güzelliði üretmeye devam ederiz. Þimdi güzellik zamaný, þimdi
direnme zamaný. Haklarýnýzý almadan býrakmayýn. Sevgiler...

METAL ÝÝÞÇÝSÝ: Bir metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Bu çalýþtýðým
ikinci metal fabrikasý. Her ikisinde de çalýþma þartlarý çok kötü. As-
gari ücretle çalýþýp kursaðýmýzý bile doyuramýyoruz. Sizin mücade-
leniz bana güven veriyor. Sizin mücadeleniz sonuçlanýncaya ka-
dar ben ve benim gibi bir çok kadýn arkadaþým, ellerimiz çatlasa
da, terden koksak da, rujsuz, rimelsiz kalsak da hiç bir Flormar

ürününü tüketmeyeceðiz. Bütün iþçi kýzkardeþlerimizi sevgiyle
kucaklýyoruz.

FFAABBRRÝÝKKAA ÝÝÞÞÇÇÝÝSSÝÝ BBÝÝRR KKAADDIINN:: Onurlu mücadelenizde tam destek yaný-
nýzdayým. Zor günler geçiren iþçi sýnýfý olarak sizin hedefinizi kendi he-
defim görüyorum ve diyorum ki; zafer direnen iþçi sýnýfýnýn olacak...

TUZLA’DAN BBÝR ÝÝÞÇÝ KKADIN: Birkaç senedir fabrikada çalýþan bir
kadýným. Bu sömürü düzenine ayak uydurmaya çalýþýyorum. Dire-
niþinizi destekliyorum ve kazanmanýzý caný yürekten istiyorum. Bu
düzen deðiþsin diye sizin için, bizim için, hepimiz için mücadele-
nizde yanýnýzdayým. Artýk bu çarký bozuk düzen deðiþsin...

SENDÝKALI BBÝR MMETAL ÝÝÞÇÝSÝ: Haklý direniþinizi yürekten destek-
liyorum ve ‘dünya kadýnlarýn ellerinde güzelleþir’ diyorum. Yaþa-
sýn kadýn dayanýþmasý! 

ÝÞÇÝ KADINLARDAN FLORMAR ÝÞÇÝLERÝNE

Þimdi güzellik zamaný, direniþ zamaný! Flormar’da gün geçtikçe
büyüyen bir direniþ var. 

Direniþ gibi dayanýþma da
büyüyor. Ekmek ve Gül
aracýlýðýyla iþçi kadýnlar 

Flormar iþçilerine
dayanýþma 

mesajlarý yolladý. 

tarih
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kanat açan Kelebekler
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MÝRABAL KARDEÞLERLE
KABARAN DÝRENÝÞ 

Tabii, kurduðu tek parti diktatörlüðünde devletin
tüm üst mevkilere hýsým akrabalarýný yerleþtirmesi,
muhalif seslerin bastýrýlmasý, ülke sýnýrýnda yaþayan
binlerce Haitiliyi katletmesi ve daha nicesi Trujillo’ya
nefreti de artýrýyordu. 

Ülkedeki her þey gibi kadýnlara da sahip olduðunu
düþünüyordu. Kadýnlarý cinsel iliþkiye zorluyor, tecavüz
ediyordu. Karþý çýkan kadýnlara ve ailelerine hayatý dar
ediyordu. Gözüne kestirdiði genç kadýnlardan biri de
Minerva Mirabal’dý. Kýz kardeþleri Patria, Maria Teresa
ve Dede ile birlikte Trujillo’nun düzenlediði partiler-
den birine katýlmak zorunda býrakýlmýþtý. Trujillo, gö-
züne kestirdiði Minerva tarafýndan reddedilince, ona
hayatý zehir etmeye baþladý. Babasý tutuklandý, kayýtlý
olduðu hukuk okulunu bitirmesi engellendi, ardýndan
da bu iþi yapmasý. Ama bu Minerva’yý yýldýrmadý...

1950’ler boyunca Trujillo rejimini yýkmakta kararlý
genç Dominiklilerden oluþan küçük gruplar kuruldu.
Öðrenciler, iþadamlarý, iþçiler ve çiftçiler sekiz on kiþi-
lik gruplar halinde bir araya gelmeye baþladý. 

Minerva da hayraný olduðu Kübalý devrimci Fidel
Castro’nun yaptýðýný yapýp Dominikli diktatörü devir-
me arzusu taþýyanlardandý. Kocasý Manuel Tavarez
Justo ile rejim karþýtý faaliyet yürütmeye baþladý. ‘Ke-
lebek’ kod adýyla biliniyordu, Minerva. Daha sonra ha-
rekete katýlan kardeþleri Patria ve Maria Teresa ile
‘Las Mariposas’ (Kelebekler) ismi paylaþtý. 

Üç kýz kardeþ ve eþlerinin Ocak 1959’da kuruculu-
ðunu yaptýðý örgüte ‘14 Haziran Hareketi’ ismi verildi,
Trujillo askerlerinin 14 Haziran 1959’da yaptýðý bir
katliam nedeniyle. O katliamda ölenler, muhalif sür-
günlerin kurduðu Dominik Özgürlük Hareketi mili-

tanlarýydý. Küba’nýn ve Venezuela’nýn diktatörlerden
kurtulmasýnýn ardýndan bu ilericiler de kendi ülkeleri
için umut besliyordu. Küba’nýn desteklediði aktivist-
ler, Dominik’e çýkarma yapýp halký diktatörden kurta-
racaklardý. Fakat planlanan olmadý ve militanlarýn çoðu
katliamda öldürüldü. 
KELEBEKLERÝN ÖLÜMÜ;
TEK ADAMIN SONUNUN BAÞLANGICI

Ýþte bu devrimci militanlarýn canlarý pahasýna attýk-
larý adým, Mirabal Kardeþler gibi birçok muhalifi içer-
de bir direniþe doðru itti. Katledilen insanlarýn isimle-
rinin yazýlý olduðu bildirileri daðýtýyor, açýk bir ayak-
lanma olma ihtimaline karþý silah ve bomba yapmak
için malzeme topluyorlardý. 

Mirabal Kardeþler de kendilerini bu mücadeleye
adamýþtý. Evlerinde silah biriktiriyor, diktatörlüðü la-
netleyen bildiriler daðýtýyor, top-
lantýlar düzenliyorlardý. Minerva
ve Maria Teresa 1960’ta yaka-
landýklarýnda, uluslararasý tep-
kiden dolayý iþkenceye maruz
kalmamýþlar, hatta salýverilmiþ-
lerdi, ama onlarýn eþleri ile Pat-
ria’nýn eþi hapsedildi. 25 Ka-
sým 1960 günü eþlerini ziyaret-
ten dönen üç kýz kardeþin yo-
lu, Trujillo’nun adamlarý tara-
fýndan kesildi, dövülerek öldü-
rüldüler ve trafik kazasý sanýl-
sýn diye araçlarý uçurumdan aþaðý atýldý.

Mirabal Kardeþlerin ölümü halk tarafýndan öfkeyle
karþýlandý. Devletin içinde de Trujillo’ya karþý büyüyen
bir hoþnutsuzluk söz konusuydu. Mirabal Kardeþleri
katletmesi ise Trujillo’nun sonunun baþlangýcý oldu.

Halkýn kabaran huzursuzluðunun Küba’dakine benzer
bir senaryoyla sonuçlanmasýndan korkan devlet adam-
larý Trujillo’nun ortadan kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý. Bu
planda Trujillo’yu Dominiklilerin tepesine çýkaran
Amerika’nýn da parmaðý olduðunu yazýyor kaynaklar.
Sonuçta Trujillo 30 Mayýs 1961’de bir suikastla öldü-
rüldü. Onun ölümünün ardýndan ailesi iktidarý elinde
tutamadý. Her geçen gün sokaklarda isyanlar patlak ve-
riyor, iþçiler grev ilan ediyordu, ülke durulmak bilmi-
yordu. 

30 yýldan fazladýr ilk kez Þubat 1963’te yapýlan öz-
gür seçimde halk çok yüksek bir oy çokluðuyla Juan
Bosch’u seçti. Bosch, sol görüþlü bir politikacýydý ve
seçildiðinde iþçi sýnýfý, sendikalar, hamile kadýnlar, ev-
sizler, çocuk ve gençler, iþçilerle ilgili yeni yasalarýn ol-
duðu bir anayasayý halka sunmuþtu. Ne yazýk ki, kilise
ve toprak sahiplerinin çok hoþuna gitmeyen bu özgür-

lükçü adam, ayný yýlýn eylül
ayýnda askeri darbeyle indirildi.

Çoðumuzun bildiði gibi Mi-
rabal Kardeþlerin öldüðü gün
olan 25 Kasým, Birleþmiþ Mil-
letler tarafýndan Uluslararasý
Kadýna Yönelik Þiddetle Müca-
dele günü olarak ilan edildi
1999’da. 

Sadece onlarý ve katledilen ni-
ce kadýný andýðýmýz bir gün de-
ðil, onlarýn diktatörlere, devlet
þiddetine ve baskýlara baþkaldýrý-

þýný da temsil eden bir gün. Kadýna yönelik þiddetin
her türlüsünü, ancak o kadýnlardaki cesaretle ve daha
iyi bir yaþama olan inançla yeryüzünden sileceðimizi
hatýrlatan bir gün.

Damla ULUDAÐ 
Gebze

F
lormar’da sendika üyesi olmak isteyen ve iþ-
ten atýlan iþçilerin direniþi sürüyor. Son ola-
rak iki kadýn iþçi daha dýþarýdaki arkadaþlarý-
na destek verdikleri için ‘yýllýk izne’ çýkartýl-
dý. Toplamda 5 iþçinin ‘yýllýk izne’ çýkartýldý-

ðý Flormar’da iþten atýlanlarýn sayýsý 118.
Petrol-Ýþ Sendikasý’na üye olan iþçiler ilk olarak

ocak ve mart aylarýnda iþten atmalarla yüz yüze geldi.
Ramazan’ýn ilk günü direniþteki arkadaþlarýna destek
olan 70’e yakýn iþçinin iþten atýlmasýyla kapý önünde
kararlý bir mücadele de baþlamýþ oldu. Sabah servisleri
ile Flormar önüne gelen iþçiler neredeyse mesai biti-
mine kadar kapý önünde eylemlerine devam ediyor.
Desteklerin ve ziyaretlerin her geçen gün arttýðý Flor-
mar direniþinde iþçiler, bu direniþin Türkiye’de özel-
likle kadýnlar tarafýndan sahiplenilmesini istiyor.
‘BEÞ AYDA NE GÖRDÜN DE DESTEK
VERÝYORSUN’ DEDÝLER

Ýþten atýlan 2 kadýn iþçi ile sohbete baþlýyoruz. Fark-
lý bölümlerde çalýþan Sebahat Zengin ve Merve Atma-
ca birlikte iþten atýlmýþ. Sebahat 5 yýldýr, Merve ise 5
aydýr Flormar’da çalýþýyor. Merve yine Gebze’de geçti-
ðimiz dönemlerde sendikalaþma mücadelesi veren Na-
met’te çalýþýyormuþ. Merve’nin kuzeni de daha önce
atýlan iþçiler arasýnda. Çay molasýna çýktýklarýnda kapý-
daki arkadaþlarýna destek olmak için alkýþ tuttuklarýný,
öðle arasý bittikten sonra birçok iþçi gibi toplantý oda-
sýna çaðýrýldýklarýný anlatýyor Merve; “Toplantý odasýna
çaðýrdýlar, telefonla konuþamayacaðýmýzý ve iletiþimin
yasak olduðunu söyleyerek konuþmaya baþladýlar. Ben
daha önceden de biliyorum zaten. Biri atýlýnca onun

yanýnda bulunan veya kendi bölümünde çalýþan iþçiler
hemen kenara çekiliyor, baský uygulanýyor ve gözdaðý
veriliyor. Ben aslýnda içten içe tepki duymaya baþlamýþ-
tým. Baský ile bölümümü deðiþtirmek istediler. Ben
kalite bölümünde çalýþýyordum. Bana üretime geçmem
için baský yaptýlar. Sicilime iþleneceðini söylediler.
Hatta ‘Sana iyilik yapýyoruz, kendin istifa et bari sicilin
temiz çýksýn’ dediler. Bana dönüp ‘5 aydýr buradasýn
ne gördün de destek veriyorsun’ dediler. Benim için
ise asýl taþma noktasý buydu. Ben bundan sonraki 5 ay
içinde bir düzelme veya iyileþme görmeyeceðimi söyle-
dim ve arkadaþlarým kapýda diye düþünerek istifa et-
tim. Sendikaya da o gün üye oldum.”
‘FABRÝKADA HERKESÝN GÖNLÜ
DIÞARIDAKÝ ÝÞÇÝLERLE’

Sonra Sebahat sözü alýyor. Çaðrýldýðý toplantý oda-
sýnda benzer tepkiler almýþ; “Ben çok uzun bir süredir

burada çalýþýyorum. Ýþverende hep ‘Ben burayý kurar-
ken ne sendika ne baþka bir þey vardý, þimdi hakkýmý
bölüþtürmem’ görüþü hakim. Oysa biz bu kadar ünlü,
bu kadar tanýnmýþ bir firmada her sözleþme dönemini
yýllýk 20-30 lira zam ile geçiriyorduk. Aldýðýmýz zaten
asgari ücret. 15 yýllýk iþçi için de bu geçerli. E sendika
dedik, daha önce de zaten giriþimler olmuþtu. Müca-
dele etmeye baþladýk. Birer birer baskýlar, iþten atma-
lar baþladý. Fabrikada zaten herkesin gönlü dýþarýdaki
iþçilerle. Sadece onlarýn ekonomik durumlarý daha zor
ve çalýþmak zorunda hissediyorlar. Ben de böyle hisse-
diyordum çünkü.”

Ailelerin ne tepki verdiðini soruyoruz. Sebahat ni-
þanlý. Merve gibi o da ailesiyle yaþýyor. Ýþten atmala-
rýn baþladýðý ilk günden son sürece kadar Sebahat
ailesiyle her þeyi paylaþýyor. En son kendisi de kapý
önüne çýkacaðýnda babasý ‘O kadar arkadaþýn kapýda
sen zaten içerde durma’ diyerek destek vermiþ. Ni-
þanlýsýný soruyoruz, gülüþmeler yaþanýyor. Cevabý
çok net: “Dava benim haklý davam, kimse bir þey di-
yemez.” Merve’nin ailesi de ayný desteði veriyor.
Merve daha önce iþten atýlan kuzeni ile birlikte ka-
pýda mücadele veriyor.

Ýþten atýlmadan önce kapý önünde bekleyen arka-
daþlarýný gördüklerinde neler hissetiklerini soruyo-
ruz; “Bize sesleniyorlardý. O zaman da bizim düþün-
cemiz zaten aynýydý. Birlikte kapý önünde bekliyoruz
þimdi. Biz de içeriye sesleniyoruz. Bu duygu bizler
için nasýlsa içerideki arkadaþlarýmýz için de öyle.
Çünkü biz yüz yüze bakarak, saðduyu ile empati ile
hep yaklaþtýk birbirimize. Zaten buna dayanamadýk-
larý için, bundan korktuklarý için kapý önüne branda
gerdiler, teller koydular. Ama sonuç yine ayný... Ýçeri-
de sendikalý olan arkadaþlarýmýz var. Destek de da-
yanýþma da devam ediyor.”

Flormar’da direniþ sürüyor
“Bu duygu bizler için

nasýlsa içerideki
arkadaþlarýmýz için de

öyle. Çünkü biz yüz
yüze bakarak, saðduyu
ile empati ile yaklaþtýk

birbirimize. Zaten 
bundan korktuklarý

için kapý önüne branda
gerdiler, teller 

koydular. Ama sonuç
yine ayný... Ýçeride

sendikalý olan
arkadaþlarýmýz var.

Destek de dayanýþma
da devam ediyor.”



B
iz kadýnlar bir ülkenin eðiti-
miyle, saðlýðýyla, sosyal kültürel
hayatýyla, çalýþma koþullarýnýn
nasýl olduðu, yaratýlan deðerin
kim için nasýl kullanýldýðýyla,

devlet bütçesinin nerelere harcandýðýyla,
adaletin nasýl saðlandýðý, toplumsal haya-
týn nasýl örgütlendiðiyle, komþu ülkelerle
iliþkileriyle, sýnýrlarý içindeki halklarýn
nasýl yaþadýðýyla, yani devletin nasýl yöne-
tildiðiyle ilgili olarak yaþýyoruz hayatýmýzý
giderek daha da zorlaþtýran sorunlarý.

Tam da bu nedenle bize sadece seçim-
den seçime oy kullanmaktan, sadece san-
dýða gitmekten kurtulduðumuz, tüm
halklarýn, kadýn ve erkek tüm vatandaþla-
rýn karar alma süreçlerine katýlabildiði bir
halk demokrasisi lazým! Halkýn gerçek
iradesinin her adýmda kendini gösterebil-
mesi, bu iradenin ülkenin yönetiminin
her kademesinde belirleyici olabilmesine
zemin oluþturacak bir özgürlük ve eþitlik
ortamý lazým.

Biz kadýnlarýn taleplerinin gerçekten
karþýlandýðý bir ülke yönetimi için

DÝYORUZ KÝ...

Baþta toplum ve aile içinde kadýn-
erkek eþitliði olmak üzere, yurttaþlar ara-
sýnda ayrýmsýz bir hak eþitliði... 

Düþünce ve ifade özgürlüðüyle ba-
sýn ve haberleþme özgürlüðünün, toplan-
tý, gösteri ve yürüyüþ hakkýnýn önündeki
tüm yasal ve kurumsal engellerin kaldýrýl-
masý. Ýþçi ve emekçilere sýnýrsýz sendikal,
siyasal örgütlenme ve grev hakký.

Ülkenin çok uluslu bir ülke olduðu
resmen ilan edilerek tüm ulusal baský ve
ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý. Bütün uluslar
ve ulusal topluluklarla diller arasýnda tam
hak eþitliði.

Gerçek bir laiklik için dinin devlet-
ten ayrýlmasý. Devletin bütün din, mez-
hep ve inanç topluluklarý karþýsýnda yan-
sýzlýðýna dayanan, inanma ve inanmama
hakkýný kapsayan gerçek bir inanç özgür-
lüðü.

Okul öncesi ve üniversite dahil bü-
tün eðitimin kamu hizmeti olarak, her
kademede parasýz, bilimsel ve laik olmasý.
Eðitim kurumlarýna ve olanaklara eriþim-
de eþitlik. Ýlköðretimden üniversiteye
tüm okul giriþ sýnavlarýnýn kaldýrýlmasý.  

Her yerde yeterli sayýda parasýz kreþ
ve anaokulu. Her çocuk için 12 yýllýk zo-

runlu temel eðitim. Bütün çocuklarýn
beslenme, ders araç-gereç ve ulaþým gi-
derlerinin devlet tarafýndan karþýlanmasý. 

Baþta gençler olmak üzere, herkese
yüksek öðrenim ve üniversite eðitimi ola-
naðý. Ýhtiyacý olan her üniversiteliye burs,
parasýz barýnma, ulaþým ve yeterli beslen-
me.

Hastanelerin özelleþtirilmesinin
durdurulmasý. Tüm saðlýk hizmetlerinin
kamu hizmeti olarak verilmesi, ayrýmsýz,
parasýz, kolay ulaþýlýr olmasý. Saðlýk ku-
rumlarýnýn yeterli sayýda personel, dona-
ným ve týbbi malzemeyle nitelikli hizmet
verecek þekilde yeniden örgütlenmesi.

Her yurttaþa saðlýklý, güvenlikli, in-

sani, parasýz konut ve ulaþým hakký; çalý-
þabilir kadýn erkek her yurttaþa uygun ve
güvenceli bir iþ; her emekçiye saðlýklý bir
ortamda çalýþma olanaðý.

Tüm iþkollarý ve bölgeler için 4 ki-
þilik bir aile temel alýnarak saptanacak tek
bir asgari ücret. Bu ücretin altýnda, sigor-
tasýz iþçi çalýþtýrmanýn, herhangi bir ne-
denle iþçilerin ücretlerinden kesinti yap-
manýn yasaklanmasý. Evde çalýþan iþçi ve
emekçilerin de iþ, ücret ve sigorta yasalarý
kapsamýna alýnmasý ve bu kesimler dahil,
iþçilerden kesilen tüm sigorta prim payla-
rýnýn patronlar tarafýndan karþýlanmasý.

Çocuk ve yaþlý bakýmý ve bütün ev
içi emeðin kamusal bir iþ olduðunun ka-
bulü. Doðum öncesi kadýna iki ay, doðum

sonrasý kadýn ve erkeðe altýþar ay devredi-
lemez, ücretli ebeveyn izni. Semtlerde
ücretsiz, nitelikli ve yaygýn çocuk bakým
yuvalarý, iþyerlerinde kreþler, emzirme
odalarý ve annelere emzirme izni.

Eþleri birbirine baðýmlý olmaktan
çýkaran ve bir birey olarak hak sahibi ký-
lan bir sosyal güvenlik sistemi. Aile geliri-
ne eþit ortaklýk. 

Kadýn istihdamýnýn önündeki tüm
engellerin kaldýrýlmasý. Kadýnlarýn, kadýn
saðlýðýný olumsuz etkileyecek iþlerde ça-
lýþtýrýlmasýnýn önlenmesi, nitelikli görü-
len iþlerde kadýnlarýn istihdam edilebil-
mesi için özel önlemler alýnmasý, eþit iþe
eþit ücret ödenmesi.

Patronlarýn iþçi çýkarmasý, 18 yaþ ve

altý çocuk emeðinin ücretli emek olarak
kullanýlmasýnýn yasaklanmasý. 30’dan faz-
la iþçi çalýþtýran iþyerlerinde engelli iþçi
çalýþtýrma zorunluluðu. Taþeronlaþtýrma,
kiralýk ve sözleþmeli iþçilik vb. güvencesiz
çalýþma biçimlerinin kaldýrýlmasý. 

Emekli olma süre ve prim gün sayý-
sýnýn düþürülmesi, herkese emekli olabil-
me olanaðý saðlanmasý. Aðýr ve tehlikeli
iþlerde çalýþan iþçi ve emekçilere erken
emeklilik hakký.

Lokavtýn yasaklanmasý, her türlü
(hak, dayanýþma, siyasal ve genel) grev
hakkýnýn önündeki tüm engellerin kaldý-
rýlmasý. 

Rantýn temel alýndýðý bir “kentsel

dönüþüm” deðil, insanýn ve emeðin mer-
keze alýndýðý kentler ve kentleþme. 

Suyun metalaþtýrýlmasýnýn, doðanýn
talan edilip piyasalaþtýrýlmasýnýn ve doðal
yaþamýn birçok canlý türünün yaþamýný
tehdit edecek biçimde tahrip edilmesinin
engellenmesi. 

Yerleþim yerleri ve kentlerin ýslahý,
beton ve metal yýðýnlarýna dönüþmekten
kurtarýlmasý. Çocuk, yaþlý ve engelli yurt-
taþlar baþta olmak üzere halkýn yaþamýný
kolaylaþtýran, doðayla uyumlu köy, kent,
yapý inþa ve ulaþým planlarý.

Her yaþtan ve cinsiyetten iþçi ve
emekçilerin kültürel ve sanatsal yaratýcý-
lýklarýný geliþtirmeleri ve sergilemeleri
için olanaklar saðlanmasý. 

Herkesin spor yapabileceði bir top-
lumsal örgütlenme. Yurttaþlarýn saðlýklý
ve yaratýcý geliþimlerinin saðlanmasý için
kazanma odaklý, cinsiyetçi spor yaklaþýmý-
nýn terk edilmesi. Halka açýk spor tesisle-
riyle parklarýn yaygýnlaþtýrýlmasý.

Yaþlý ve engelli yurttaþlarýn toplumsal
yaþama katýlabilmesi için önlemler alýnmasý.
Tavizsiz uygulanacak ayrýcalýklý bireysel ve
toplumsal haklar. Kreþler ve okullarýn engel-
lilerin eðitim hakkýnýn gerçekleþebileceði
biçimde düzenlenmesi. Çocuk haklarýnýn
yasal güvenceye kavuþturulmasý.

Ýnsanlýða ve halka karþý suç iþleyen-
ler hariç göçle gelenlere yönelik ayrýmcý
uygulamalara son verilmesi; ikamet, ba-
rýnma ve çalýþma olanaðý saðlanmasý, is-
teyen herkese eþit vatandaþlýk hakký. 

Cinsiyet eþitliðinin, toplumsal yaþamýn
her alanýnda temel bir ilke olarak kabul edil-
mesi. Farklý cinsel yönelimlere karþý baský,
þiddet ve her türlü ayrýmcýlýða son verilmesi.
Kadýnlarýn çalýþma yaþamýnda, sosyal ve kül-
türel yaþamýn tüm alanlarýnda uðradýðý her
tür ayrýmcýlýðýn son bulmasý. Ataerkil yapý,
gerici geleneksel anlayýþ ve göreneklerin ka-
dýnýn toplumsal konumu üzerindeki etkile-
riyle etkin ve tavizsiz mücadele; bunun ge-
rektirdiði her türlü yasal ve fiili düzenleme-
nin yapýlmasý. Kadýna yönelik þiddetin ön-
lenmesi, kadýna karþý iþlenen suçlarda ataer-
kil yargýlarýn ve tutumlarýn belirleyiciliðinin
önlenmesi, bu konuda yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen görevlilere cezai yaptýrým
uygulanmasý, sýðýnma ve danýþma merkezle-
rinin sayý ve niteliðinin artýrýlmasý.

#BenimSeçimim #BenimManifestom

Buket ((Üniversite ÖÖðrencisi): Bu seçimle, son
dönemde üniversiteye yönelik artan baský-
lara dur diyebilmeliyiz. Üniversitelerin bö-
lünmesine, eðitimin niteliksizleþtirilmesine
karþý sözümüzü sandýkta söylemeliyiz. Üni-
versiteli kadýnlar olarak gelecek kaygýsýný
daha yoðun yaþýyoruz. Mezun olunca gü-
venceli, eþit haklara sahip olarak çalýþmak
istiyorum. Geleceðimi milliyetçi politikalar-
la, savaþ destekçiliðiyle karartmak isteyen-
lere karþý tepkimi vereceðim oyla göstere-
ceðim. Geleceðimde gerici politikalarýn ege-
men olmasýný istemiyorum. Bu seçim kadýn-
lara yönelik þiddeti ve baskýyý meþrulaþtý-
ranlarýn seçimi olmayacak. Bu seçim benim
seçimim, biz üniversiteli kadýnlarýn seçimi
olacak ve bizler sözümüzü demokrasiden,
eþitlikten yana söylemeliyiz.

Dilan ((Ýþçi): Rahat bir hayat, yaþanabilir bir üc-
ret istiyoruz.  

Nimet ((Tekstil ÝÝþçisi): Talebim 8 saat çalýþmak,
daha yüksek maaþla sendikalý çalýþmak...  

Hülya ((Metal ÝÝþçisi): Ýlk olarak gece çalýþmasý-
nýn kaldýrýlmasýný istiyorum. 8 saatlik çalýþ-
ma talep ediyorum ki evime, sosyal hayatý-
ma vakit kalsýn. Sosyal hayatýmý yaþayabil-
mem için de açlýk sýnýrýnda deðil de gerçek-
ten geçinebileceðim bir ücretimiz olsun isti-
yorum. Usta-þef baskýsýný bitirecek çalýþma
koþullarý istiyorum.  

Didem ((Büro EEmekçisi): Günlük 8 saat çalýþma
þartýna uyulmasýný, sosyal haklarýmýzýn yerine
getirilmesini, adil maaþ politikasý istiyorum.

Meral ((Ýþçi): Asgari ücretin yükselmesini istiy-
orum. 2 çocuk okutuyorum çocuklarýmýn
geleceði için insanca, huzurlu bir yaþam
istiyorum.

Çilem ((Öðretmen): Eðitimle ilgili konularda ini-
siyatif alma hakkýmýz yok. Ýdare her seyi de-
netlemek istiyor, her adýmda izin almamýzý
istiyor. Ama ofisimde bir yýldýr br ofis san-
dalyesi bile yok. Öðretmenlere eðitimde
daha fazla inisiyatif verecek bir eðitim sis-
temi istiyorum. 

Hale ((Metal ÝÝþçisi): 8 saat çalýþma, insanca ya-
þayacaðýmýz ücret istiyorum.

Canan ((Banka ÇÇalýþaný): Her iþ yerine süt sað-
ma odalarý istiyorum, emziren kadýnlara ko-
laylýk ve saygý istiyorum. En önemlisi de ço-
cuðumu güvenle býrakabileceðim kreþler is-
tiyorum.  

Halime ((Metal ÝÝþçisi): Çocuðum için servis isti-
yorum. 

Þenay ((Tekstil ÝÝþçisi): Resmi tatillerde çalýþ-
mak istemiyoruz, çalýþma saatlerimiz çok
uzun, daha az olmasýný istiyoruz.

Meryem ((Emekli): Huzur kalmadý, düþmanlýk
var. Barýþ olsun istiyoruz artýk. Ekonomi dü-
zelsin, demokrasi gelsin.

Sultan ((Ýþçi EEmeklisi): Emeklilerden saðlýkta
yüzde 10 kesintinin kaldýrýlmasýný, toplu ta-
þýma araçlarýnda ücretsiz taþýma yaþýnýn
65’in altýna düþürülmesini, hatta tüm emek-
lilerin ücretsiz ulaþýmdan yararlanmasýný,
kadýnlarýn kolay ulaþabileceði sýðýnmaevle-
rinin çoðaltýlmasýný, kadýna þiddetin cezasýz
kalmamasýný, yaþlý ve hasta bakýmýnýn ka-
dýnlarýn üzerinden kaldýrýlmasýný, OHAL’in
seçimi beklemeden kaldýrýlmasýný, ülkede
gerçek barýþýn saðlanmasýný istiyorum.

DDeenniizz ((ÝÝþþççii)):: Çok zor þartlar altýnda çalýþýyoruz, ge-
çinmeye uðraþýyoruz. Aldýðýmýz maaþ elimizde
kalmýyor. Bir de baþa gelecek kiþi gerçekten Tay-
yip Erdoðan gibi olmasýn çünkü ayrýmcýlýk yapý-
yor. Ayrýmcýlýk istemiyorum.

GGiizzeemm ((BBüürroo EEmmeekkççiissii)):: Ýþyerlerinde mobbinge karþý
etkili önlemler talep ediyorum. Okul tatil olunca
çocuklarla ne yapacaðýmýzý düþünüyoruz kara ka-
ra. Çalýþan kadýnlarý ve çocuklarý gözeten bir dü-
zen istiyoruz. Neden iþyerlerinde spor alaný olma-
sýn mesela? Çalýþma yaþamýný insanca çalýþacak
bir hale getiren uygulamalar istiyoruz

Baþak ((Saðlýk EEmekçisi): Benim seçimim daha
adil daha eþit, daha çok demokrasi ve insan
haklarýna dayalý bir yaþam için. Bir kadýn ola-
rak taciz ve tecavüzcülerin yeterli cezalarý
almasý, þiddetin olmadýðý kadýnýn özgürlüðü-
nün kýsýtlanmadýðý daha demokratik bir ülke-
de yaþamak istiyorum. Kadýnýn erkeðin her
alanda eþit haklara sahip olmasýný istiyorum.
Demokratik bir ülkede yaþamak, çocuklarý-
mýn geleceðini garantiye almak, KHK korkusu
ile yaþamamak... Benim seçimim bunlar için
olacak.

Sevgi ((Tekstil ÝÝþçisi): Aðýr metallerin, kimyasal-
larýn olduðu bir ortamda çalýþmak zorunda-
yým. Ýþ güvenliðinin yetersiz olduðunu, iþ-
yerlerinin denetlenmediðini düþünüyorum.
Biz kadýnlarýn iþ ortamýnýn daha saðlýklý ve
ferah olmasý gerektiðini düþünüyorum. Üc-
retlerin yeterli olmasýný, haklarýmýzýn veril-
mesini, gasbedilmemesini istiyorum.

NNaaiimmee ((EEvv KKaaddýýnnýý)):: Ben de emek harcýyorum ama gö-
rülmüyor. Bizlere sigorta yapýlmasýný, bir güven-
cemiz olmasýný isterdim. Eðer iþyerlerinde kreþler
olsaydý, ben de çalýþýrdým. Her mahallede ve iþye-
rinde kreþ olmasýný istiyorum. 

Günay ((Üretici KKöylü): Köylüye verilen mazot-
tan ÖTV alýnmamasýný istiyorum. Geçim kay-
naðýmýz olan zeytin aðacýnýn kesilmesine
dur diyelim. Köylünün güçlendirilmesini isti-
yorum. Tüm Eþkel köylüleri olarak çocukla-
rýmýzýn geleceðini düþünüyoruz.
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MÝRABAL KARDEÞLERLE
KABARAN DÝRENÝÞ 

Tabii, kurduðu tek parti diktatörlüðünde devletin
tüm üst mevkilere hýsým akrabalarýný yerleþtirmesi,
muhalif seslerin bastýrýlmasý, ülke sýnýrýnda yaþayan
binlerce Haitiliyi katletmesi ve daha nicesi Trujillo’ya
nefreti de artýrýyordu. 

Ülkedeki her þey gibi kadýnlara da sahip olduðunu
düþünüyordu. Kadýnlarý cinsel iliþkiye zorluyor, tecavüz
ediyordu. Karþý çýkan kadýnlara ve ailelerine hayatý dar
ediyordu. Gözüne kestirdiði genç kadýnlardan biri de
Minerva Mirabal’dý. Kýz kardeþleri Patria, Maria Teresa
ve Dede ile birlikte Trujillo’nun düzenlediði partiler-
den birine katýlmak zorunda býrakýlmýþtý. Trujillo, gö-
züne kestirdiði Minerva tarafýndan reddedilince, ona
hayatý zehir etmeye baþladý. Babasý tutuklandý, kayýtlý
olduðu hukuk okulunu bitirmesi engellendi, ardýndan
da bu iþi yapmasý. Ama bu Minerva’yý yýldýrmadý...

1950’ler boyunca Trujillo rejimini yýkmakta kararlý
genç Dominiklilerden oluþan küçük gruplar kuruldu.
Öðrenciler, iþadamlarý, iþçiler ve çiftçiler sekiz on kiþi-
lik gruplar halinde bir araya gelmeye baþladý. 

Minerva da hayraný olduðu Kübalý devrimci Fidel
Castro’nun yaptýðýný yapýp Dominikli diktatörü devir-
me arzusu taþýyanlardandý. Kocasý Manuel Tavarez
Justo ile rejim karþýtý faaliyet yürütmeye baþladý. ‘Ke-
lebek’ kod adýyla biliniyordu, Minerva. Daha sonra ha-
rekete katýlan kardeþleri Patria ve Maria Teresa ile
‘Las Mariposas’ (Kelebekler) ismi paylaþtý. 

Üç kýz kardeþ ve eþlerinin Ocak 1959’da kuruculu-
ðunu yaptýðý örgüte ‘14 Haziran Hareketi’ ismi verildi,
Trujillo askerlerinin 14 Haziran 1959’da yaptýðý bir
katliam nedeniyle. O katliamda ölenler, muhalif sür-
günlerin kurduðu Dominik Özgürlük Hareketi mili-

tanlarýydý. Küba’nýn ve Venezuela’nýn diktatörlerden
kurtulmasýnýn ardýndan bu ilericiler de kendi ülkeleri
için umut besliyordu. Küba’nýn desteklediði aktivist-
ler, Dominik’e çýkarma yapýp halký diktatörden kurta-
racaklardý. Fakat planlanan olmadý ve militanlarýn çoðu
katliamda öldürüldü. 
KELEBEKLERÝN ÖLÜMÜ;
TEK ADAMIN SONUNUN BAÞLANGICI

Ýþte bu devrimci militanlarýn canlarý pahasýna attýk-
larý adým, Mirabal Kardeþler gibi birçok muhalifi içer-
de bir direniþe doðru itti. Katledilen insanlarýn isimle-
rinin yazýlý olduðu bildirileri daðýtýyor, açýk bir ayak-
lanma olma ihtimaline karþý silah ve bomba yapmak
için malzeme topluyorlardý. 

Mirabal Kardeþler de kendilerini bu mücadeleye
adamýþtý. Evlerinde silah biriktiriyor, diktatörlüðü la-
netleyen bildiriler daðýtýyor, top-
lantýlar düzenliyorlardý. Minerva
ve Maria Teresa 1960’ta yaka-
landýklarýnda, uluslararasý tep-
kiden dolayý iþkenceye maruz
kalmamýþlar, hatta salýverilmiþ-
lerdi, ama onlarýn eþleri ile Pat-
ria’nýn eþi hapsedildi. 25 Ka-
sým 1960 günü eþlerini ziyaret-
ten dönen üç kýz kardeþin yo-
lu, Trujillo’nun adamlarý tara-
fýndan kesildi, dövülerek öldü-
rüldüler ve trafik kazasý sanýl-
sýn diye araçlarý uçurumdan aþaðý atýldý.

Mirabal Kardeþlerin ölümü halk tarafýndan öfkeyle
karþýlandý. Devletin içinde de Trujillo’ya karþý büyüyen
bir hoþnutsuzluk söz konusuydu. Mirabal Kardeþleri
katletmesi ise Trujillo’nun sonunun baþlangýcý oldu.

Halkýn kabaran huzursuzluðunun Küba’dakine benzer
bir senaryoyla sonuçlanmasýndan korkan devlet adam-
larý Trujillo’nun ortadan kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý. Bu
planda Trujillo’yu Dominiklilerin tepesine çýkaran
Amerika’nýn da parmaðý olduðunu yazýyor kaynaklar.
Sonuçta Trujillo 30 Mayýs 1961’de bir suikastla öldü-
rüldü. Onun ölümünün ardýndan ailesi iktidarý elinde
tutamadý. Her geçen gün sokaklarda isyanlar patlak ve-
riyor, iþçiler grev ilan ediyordu, ülke durulmak bilmi-
yordu. 

30 yýldan fazladýr ilk kez Þubat 1963’te yapýlan öz-
gür seçimde halk çok yüksek bir oy çokluðuyla Juan
Bosch’u seçti. Bosch, sol görüþlü bir politikacýydý ve
seçildiðinde iþçi sýnýfý, sendikalar, hamile kadýnlar, ev-
sizler, çocuk ve gençler, iþçilerle ilgili yeni yasalarýn ol-
duðu bir anayasayý halka sunmuþtu. Ne yazýk ki, kilise
ve toprak sahiplerinin çok hoþuna gitmeyen bu özgür-

lükçü adam, ayný yýlýn eylül
ayýnda askeri darbeyle indirildi.

Çoðumuzun bildiði gibi Mi-
rabal Kardeþlerin öldüðü gün
olan 25 Kasým, Birleþmiþ Mil-
letler tarafýndan Uluslararasý
Kadýna Yönelik Þiddetle Müca-
dele günü olarak ilan edildi
1999’da. 

Sadece onlarý ve katledilen ni-
ce kadýný andýðýmýz bir gün de-
ðil, onlarýn diktatörlere, devlet
þiddetine ve baskýlara baþkaldýrý-

þýný da temsil eden bir gün. Kadýna yönelik þiddetin
her türlüsünü, ancak o kadýnlardaki cesaretle ve daha
iyi bir yaþama olan inançla yeryüzünden sileceðimizi
hatýrlatan bir gün.

Damla ULUDAÐ 
Gebze

F
lormar’da sendika üyesi olmak isteyen ve iþ-
ten atýlan iþçilerin direniþi sürüyor. Son ola-
rak iki kadýn iþçi daha dýþarýdaki arkadaþlarý-
na destek verdikleri için ‘yýllýk izne’ çýkartýl-
dý. Toplamda 5 iþçinin ‘yýllýk izne’ çýkartýldý-

ðý Flormar’da iþten atýlanlarýn sayýsý 118.
Petrol-Ýþ Sendikasý’na üye olan iþçiler ilk olarak

ocak ve mart aylarýnda iþten atmalarla yüz yüze geldi.
Ramazan’ýn ilk günü direniþteki arkadaþlarýna destek
olan 70’e yakýn iþçinin iþten atýlmasýyla kapý önünde
kararlý bir mücadele de baþlamýþ oldu. Sabah servisleri
ile Flormar önüne gelen iþçiler neredeyse mesai biti-
mine kadar kapý önünde eylemlerine devam ediyor.
Desteklerin ve ziyaretlerin her geçen gün arttýðý Flor-
mar direniþinde iþçiler, bu direniþin Türkiye’de özel-
likle kadýnlar tarafýndan sahiplenilmesini istiyor.
‘BEÞ AYDA NE GÖRDÜN DE DESTEK
VERÝYORSUN’ DEDÝLER

Ýþten atýlan 2 kadýn iþçi ile sohbete baþlýyoruz. Fark-
lý bölümlerde çalýþan Sebahat Zengin ve Merve Atma-
ca birlikte iþten atýlmýþ. Sebahat 5 yýldýr, Merve ise 5
aydýr Flormar’da çalýþýyor. Merve yine Gebze’de geçti-
ðimiz dönemlerde sendikalaþma mücadelesi veren Na-
met’te çalýþýyormuþ. Merve’nin kuzeni de daha önce
atýlan iþçiler arasýnda. Çay molasýna çýktýklarýnda kapý-
daki arkadaþlarýna destek olmak için alkýþ tuttuklarýný,
öðle arasý bittikten sonra birçok iþçi gibi toplantý oda-
sýna çaðýrýldýklarýný anlatýyor Merve; “Toplantý odasýna
çaðýrdýlar, telefonla konuþamayacaðýmýzý ve iletiþimin
yasak olduðunu söyleyerek konuþmaya baþladýlar. Ben
daha önceden de biliyorum zaten. Biri atýlýnca onun

yanýnda bulunan veya kendi bölümünde çalýþan iþçiler
hemen kenara çekiliyor, baský uygulanýyor ve gözdaðý
veriliyor. Ben aslýnda içten içe tepki duymaya baþlamýþ-
tým. Baský ile bölümümü deðiþtirmek istediler. Ben
kalite bölümünde çalýþýyordum. Bana üretime geçmem
için baský yaptýlar. Sicilime iþleneceðini söylediler.
Hatta ‘Sana iyilik yapýyoruz, kendin istifa et bari sicilin
temiz çýksýn’ dediler. Bana dönüp ‘5 aydýr buradasýn
ne gördün de destek veriyorsun’ dediler. Benim için
ise asýl taþma noktasý buydu. Ben bundan sonraki 5 ay
içinde bir düzelme veya iyileþme görmeyeceðimi söyle-
dim ve arkadaþlarým kapýda diye düþünerek istifa et-
tim. Sendikaya da o gün üye oldum.”
‘FABRÝKADA HERKESÝN GÖNLÜ
DIÞARIDAKÝ ÝÞÇÝLERLE’

Sonra Sebahat sözü alýyor. Çaðrýldýðý toplantý oda-
sýnda benzer tepkiler almýþ; “Ben çok uzun bir süredir

burada çalýþýyorum. Ýþverende hep ‘Ben burayý kurar-
ken ne sendika ne baþka bir þey vardý, þimdi hakkýmý
bölüþtürmem’ görüþü hakim. Oysa biz bu kadar ünlü,
bu kadar tanýnmýþ bir firmada her sözleþme dönemini
yýllýk 20-30 lira zam ile geçiriyorduk. Aldýðýmýz zaten
asgari ücret. 15 yýllýk iþçi için de bu geçerli. E sendika
dedik, daha önce de zaten giriþimler olmuþtu. Müca-
dele etmeye baþladýk. Birer birer baskýlar, iþten atma-
lar baþladý. Fabrikada zaten herkesin gönlü dýþarýdaki
iþçilerle. Sadece onlarýn ekonomik durumlarý daha zor
ve çalýþmak zorunda hissediyorlar. Ben de böyle hisse-
diyordum çünkü.”

Ailelerin ne tepki verdiðini soruyoruz. Sebahat ni-
þanlý. Merve gibi o da ailesiyle yaþýyor. Ýþten atmala-
rýn baþladýðý ilk günden son sürece kadar Sebahat
ailesiyle her þeyi paylaþýyor. En son kendisi de kapý
önüne çýkacaðýnda babasý ‘O kadar arkadaþýn kapýda
sen zaten içerde durma’ diyerek destek vermiþ. Ni-
þanlýsýný soruyoruz, gülüþmeler yaþanýyor. Cevabý
çok net: “Dava benim haklý davam, kimse bir þey di-
yemez.” Merve’nin ailesi de ayný desteði veriyor.
Merve daha önce iþten atýlan kuzeni ile birlikte ka-
pýda mücadele veriyor.

Ýþten atýlmadan önce kapý önünde bekleyen arka-
daþlarýný gördüklerinde neler hissetiklerini soruyo-
ruz; “Bize sesleniyorlardý. O zaman da bizim düþün-
cemiz zaten aynýydý. Birlikte kapý önünde bekliyoruz
þimdi. Biz de içeriye sesleniyoruz. Bu duygu bizler
için nasýlsa içerideki arkadaþlarýmýz için de öyle.
Çünkü biz yüz yüze bakarak, saðduyu ile empati ile
hep yaklaþtýk birbirimize. Zaten buna dayanamadýk-
larý için, bundan korktuklarý için kapý önüne branda
gerdiler, teller koydular. Ama sonuç yine ayný... Ýçeri-
de sendikalý olan arkadaþlarýmýz var. Destek de da-
yanýþma da devam ediyor.”

Flormar’da direniþ sürüyor
“Bu duygu bizler için

nasýlsa içerideki
arkadaþlarýmýz için de

öyle. Çünkü biz yüz
yüze bakarak, saðduyu
ile empati ile yaklaþtýk

birbirimize. Zaten 
bundan korktuklarý

için kapý önüne branda
gerdiler, teller 

koydular. Ama sonuç
yine ayný... Ýçeride

sendikalý olan
arkadaþlarýmýz var.

Destek de dayanýþma
da devam ediyor.”
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‘Tek adam’ýn sonuna
1930’da darbe ve 

türlü hilelerle 
Dominik

Cumhuriyeti’nin
baþkaný olan 

Rafael Trujillo,
seçmen sayýsýndan
daha çok oy alarak

baþkanlýk koltuðuna
oturdu. 31 yýllýk
iktidarý boyunca
bu ‘demokratik’ 

seçimler devam etti.
‘Þef’ olarak

adlandýrýlýyordu,
kiliselerde ‘Cennette

Tanrý, Yeryüzünde
Trujillo’ denilmesi
zorunlu kýlýnmýþtý.

“Þef’ten korkuyoruz, 
ama saygý da duyuy-
oruz. Karakteri olan

bir adam” 
diye açýklýyordu 

bir asker baþkana olan
sevgisini. Politik ve
askeri güç dýþýnda,

taptýðý bir diðer þey de
paraydý. Ülkedeki 

her þey gibi 
kadýnlara da 

sahip olduðunu
düþünüyordu...

Müslime KARABATAK

Y
eryüzü birçok tek adam rejimi gördü, görüyor.
Bunlarýn en karanlýklarýndan biri Dominik
Cumhuriyeti’nde yaþandý. 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930’da darbe
ve türlü hilelerle Dominik Cumhuriyeti’nin

baþkaný oldu. 31 sene boyunca da iktidardan hiç ayrýlma-
dý. Dominiklilerin, kendisine sorgusuz sualsiz itaat etme-
sini istiyordu. Sorgulayanlarý, rahatsýzlýk duyanlarý bastýr-
mak için de her türlü yönteme baþvurdu. Trujillo rejimi
altýnda 50 binden fazla ölüm yaþandý. Binlerce insan ülke-
den göç etmek ya da kaçmak zorunda kaldý. Binlercesi ha-
pishaneleri doldurdu. Bir korku cumhuriyetine dönüþen
Dominik Cumhuriyeti ancak 1961’de kurtulabildi Trujil-
lo’dan. Ne yazýk ki demokratik bir seçimle deðil, Trujil-
lo’nun öldürülmesiyle. 
TEK ADAMLIÐA GÝDEN KESTÝRME YOL

Orta halli bir aileden gelen Trujillo’nun evveliyatý da son-
rasý gibi karanlýk. Gençliðinde üç yýl telgraf memurluðu yap-
týktan sonra hýrsýzlýk, sahtekârlýk ve dolandýrýcýlýktan hapis
yatmýþ, haraca baðladýðý esnafa kan
kusturan bir çete kurmuþ bir adam
Trujillo. 

ABD’nin ülkesini iþgal etmesi
(1916-1924) hayatýnýn dönüm no-
ktasýný oluþturdu. Amerika’nýn
Dominik’te 1918’de kurduðu Ulu-
sal Muhafýzlara katýlmasýyla hýzla
yükselen askerî kariyerine atýldý-
ðýnda 27 yaþýndaydý. On yýlda gene-
ralliðe yükselen Trujillo, Mart
1930’da Amerika’nýn da desteðiyle
mevcut baþkan Horacio Vásquez’i
darbeyle indirdi. Yeni baþkan Rafael Estrella Urena oldu. 

Fakat birkaç ay sonra Aðustos 1930’da onu da görevden
indirdi ve ilan ettiði seçimlerde aday oldu. Ýþini þansa, daha
doðrusu halkýn iradesine, býrakacak biri deðildi Trujillo.
Karþýsýndaki tüm adaylar ordunun hedefindeydi. Trujil-
lo’dan baþka kampanya yürütebilen yoktu. Sonuç da buna
göre oldu: Trujillo, var olan seçmen sayýsýndan daha çok oy
alarak baþkanlýk koltuðuna oturdu.

EL JEFE/ÞEF/REÝS 
Trujillo’nun 31 yýllýk iktidarý boyunca bu ‘demokratik’ se-

çimler devam etti. 1931’de kurduðu Dominik Partisi, 1961’e
kadar ülkenin tek yasal partisiydi. Hoþ, ara sýra demokratik-
miþ gibi görünmek için baþka partilere de izin veriliyordu ama
onlarýn da ömrü uzun olmuyordu. Hem partilerin, hem de
Trujillo’ya karþý o partileri kuranlarýn... Parti, Trujillo’nun adý-
nýn baþ harflerinden oluþan Doðruluk, Özgürlük, Emek ve
Ahlak (Rectitud, Libertad, Trabajo, Moralidad) mottosunu
kullanýyordu. Böylece, her dört yýlda bir ‘seçimcilik’ oynadý.
Kah kendi baþkan oldu, kah akrabalarýný ya da güvendiði
adamlarý koydu bu pozisyona. Kendini ‘Generalissimo’ (baþ-
komutan) olarak atadý. Ama baþkan olsun ya da olmasýn, ikti-
dar ve ipler hep onun elindeydi.

Onca sene içinde artýk ona boyun eðen, her dediðini kabul
eden, hatta seven bir çoðunluk da oluþmuþtu. Özellikle daha
baþkan olur olmaz yaþanan bir kasýrga felaketinin ardýndan
baþkent Santo Domingo’yu yeniden inþa ettirmesi ile halkýn
gözüne girmiþti. Orduyu güçlendirmek için askeri akademiler
kuruyor ve gençlere eðitim veriyordu. Trujillo, ‘El Jefe’ yani

‘Þef’ (‘Reis’) olarak adlandýrýlýrken, þe-
hirlere, daðlara, neredeyse yürüdüðü
yollara bile Trujillo’nun ismi verildi.

Ülkenin tüm yayýn organlarý Trujil-
lo’nun ne kadar iyi bir yönetici olduðu-
nu, ne güzel iþler yaptýðýný, sýký çalýþtý-
ðýný yazýyordu. Kiliselerde “Cennette
Tanrý, Yeryüzünde Trujillo” denilmesi
zorunlu kýlýnmýþtý. “Jefe’den korkuyo-
ruz, ama saygý da duyuyoruz. Karakte-
ri olan bir adam” diye açýklýyordu bir
asker baþkana olan sevgilerini. 

Sadece devletin resmi görevlileri
de deðil, ona yamanan çeteler de cirit

atýyordu ülkede. “Carro de la muerte” yani ölüm arabasýyla
‘42’ çetesi Trujillo’nun pis iþlerini yapýyordu. Güvenmediði
hiç kimseyi hiçbir pozisyonda býrakmýyor, muhaliflerin ve ai-
lelerinin hayatýný kâbusa çeviriyordu. Trujillo’nun politik ve
askeri güç dýþýnda, taptýðý bir diðer þey de paraydý. Ülkenin
gelir getiren neyi varsa ya kendisinin ya da ailesinindi; Þeker,
tuz, tütün, piyango, kereste… Onlarca þirketin sahibiydi. Yýl-
lýk geliri daha o yýllarda milyon dolarý aþýyordu. 

dayanýþma büyüyor!
ÝÞVEREN ARTIK RAHAT DEÐÝL!

Arkadaþlarýna destek verdikleri için yýllýk izne çýkartýlan
iki iþçi de biz sohbet ederken yanýmýza geliyor. Neþeli ve
içten bir þekilde “Alkýþladýk, ‘yýllýk izin’ dediler. Bizi çok
seviyorlar, bizden vazgeçemediler” diyerek sohbete katýlýy-
orlar: “Biz de içerideyken benzer baskýlarý yaþadýk. Ücret-
lerimiz zaten çok kötü. Çalýþma koþullarý da öyle. Sendika
gelince bu kadar baský yapmalarý bu yüzden. Kazandýklarýný
bölüþmek istemediklerini defalarca söylediler zaten ama
þimdi daha zor durumdalar. Çünkü birçok arkadaþýmýz
direkt iþten atýldý, istifaya zorlandý. Biz kalite bölümündey-
dik ve orada neredeyse kimse kalmadý. Nasýl ürün çýkarta-
caklar? Bu sebeple artýk baþtaki kadar rahat edemiyorlar.
Bizlere yýllýk izin verdiler ama bu izin bitince ne olacak
bilmiyoruz. Sonuçta buraya sendika girmeli. Atýlan tüm
arkadaþlarýmýz iþe geri alýnmalý. Baþka türlü Flormar ken-
disini bitirir, çünkü kalifiye elemanlarýn hepsi dýþarýda. Ona
göre adým atmalý. Bizim gibi içeride çalýþan tüm iþçilerin
kalbi zaten burada.”

FLORMAR
TÜRKÝYE’NÝN 
500 ÝHRACATÇISI
ARASINDA

Flormar’da çoðunluðu kadýn
350’nin üzerinde iþçi çalýþýyordu.
Atýlan iþçilerle birlikte 220’ye yakýn
sendika üyesi bulunuyor. 

“Ýnsana ve doðaya saygý”
sloganý ile medyada yer bulan
Flormar’ýn yüzde 72’lik hissesi Fransa
tekeli olan Yves Rocher’de. Yüzde
28’lik hissesi ise Ýtalya’da doðan
Flormar’ý Türkiye kozmetik markasý
haline getiren Þenbay ailesinde.

Türkiye renkli kozmetik
pazarýnýn yüzde 21’ine sahip olan
Flormar, Avusturya, Bangladeþ,
Birleþik Arap Emirlikleri, Fransa ve
Panama’nýn da bulunduðu 104 ülkeye
de ihracat yapýyor. 2019 hedefleri
arasýndan 180 tane daha maðaza
açmayý hedefleyen Flormar,
Türkiye’nin ilk 500 ihracatçýsý
arasýnda yer alýyor.

ESKÝDEN AAVON’DA VVE GGRATÝS’TE ÇÇALIÞAN BBÝR GGENÇ KKADIN ÝÝÞÇÝ:
Direniþiniz çok güzel. Sizi izledikçe yerimde duramýyorum. Güzel-
lik ürünlerini üretirken ellerimiz çatlar, yorgunluktan bitkin düþe-
riz, gözlerimiz uykusuzluktan, yorgunluktan morarýr... Birazcýk
hak talep edince patronlar inanýlmaz çirkinleþir. Ama bizler ve siz-
ler güzelliði üretmeye devam ederiz. Þimdi güzellik zamaný, þimdi
direnme zamaný. Haklarýnýzý almadan býrakmayýn. Sevgiler...

METAL ÝÝÞÇÝSÝ: Bir metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Bu çalýþtýðým
ikinci metal fabrikasý. Her ikisinde de çalýþma þartlarý çok kötü. As-
gari ücretle çalýþýp kursaðýmýzý bile doyuramýyoruz. Sizin mücade-
leniz bana güven veriyor. Sizin mücadeleniz sonuçlanýncaya ka-
dar ben ve benim gibi bir çok kadýn arkadaþým, ellerimiz çatlasa
da, terden koksak da, rujsuz, rimelsiz kalsak da hiç bir Flormar

ürününü tüketmeyeceðiz. Bütün iþçi kýzkardeþlerimizi sevgiyle
kucaklýyoruz.

FFAABBRRÝÝKKAA ÝÝÞÞÇÇÝÝSSÝÝ BBÝÝRR KKAADDIINN:: Onurlu mücadelenizde tam destek yaný-
nýzdayým. Zor günler geçiren iþçi sýnýfý olarak sizin hedefinizi kendi he-
defim görüyorum ve diyorum ki; zafer direnen iþçi sýnýfýnýn olacak...

TUZLA’DAN BBÝR ÝÝÞÇÝ KKADIN: Birkaç senedir fabrikada çalýþan bir
kadýným. Bu sömürü düzenine ayak uydurmaya çalýþýyorum. Dire-
niþinizi destekliyorum ve kazanmanýzý caný yürekten istiyorum. Bu
düzen deðiþsin diye sizin için, bizim için, hepimiz için mücadele-
nizde yanýnýzdayým. Artýk bu çarký bozuk düzen deðiþsin...

SENDÝKALI BBÝR MMETAL ÝÝÞÇÝSÝ: Haklý direniþinizi yürekten destek-
liyorum ve ‘dünya kadýnlarýn ellerinde güzelleþir’ diyorum. Yaþa-
sýn kadýn dayanýþmasý! 

ÝÞÇÝ KADINLARDAN FLORMAR ÝÞÇÝLERÝNE

Þimdi güzellik zamaný, direniþ zamaný! Flormar’da gün geçtikçe
büyüyen bir direniþ var. 

Direniþ gibi dayanýþma da
büyüyor. Ekmek ve Gül
aracýlýðýyla iþçi kadýnlar 

Flormar iþçilerine
dayanýþma 

mesajlarý yolladý. 

tarih
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AKP’ye oy verenler neden karar deðiþtirdi?
Yasemin ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

O
ðuzlar, Sincan ile Etimesgut arasýna sýkýþ-
mýþ, iþçi ailelerinin yaþadýðý bir mahalle.
Geçtiðimiz yerel seçimlerde mahallemiz-
de kadýn muhtar adayýný destekleme ça-
lýþmalarý ile bir araya gelmeye baþlayan

kadýnlar, kendilerinin ve ülkenin sorunlarýný konuþur
oldular. Konuþtukça yaþadýklarýndan sonuçlar çýkarýp
deðiþmeye baþladýlar. 8 Mart öncesinde daha sýk bir
araya gelmeye baþladýðýmýz kadýnlarla sohbetlerimiz,
kimi zaman evlerde, kimi zaman parklarda, kadýn lo-
kallerinde kesintisiz devam etti. Mahallemizde geç-
miþte AKP’ye oy veren ancak bugün siyasi tercihi de-
ðiþen pek çok kadýn var. Yaptýðýmýz sohbetlerle deðiþi-
min nedenlerini anlamaya çalýþtýk.
HAYATIMIZ AÇLIK SINIRINDA

Metal iþçisi Pýnar, Termikel’de çalýþýrken ücretini
alamadýðý için iþten ayrýlmýþ, bir aydýr iþsiz. Pýnar’ýn
eþi güvenlikçi, iki çocuðu var ve evi kira. Bugüne kadar
hep AKP’ye oy vermiþ. Þimdi ise “Ýþsizlik sorun, iþ
bulsan ücretini alamýyorsun. Sadece benim deðil, aile-
min geleceði patronun iki dudaðý arasýnda. Hakkýný
arayamýyorsun, mahkemelerde sürün. Devlet iþçiyi de-
ðil patronlarý gözetiyor, bizim deðerimiz yok. Her gün
her þeye zam. Diyorlar ya ‘açlýk sýnýrýndayýz’, iþte ha-
yatýmýz öyle. AKP hayatýmýzý kararttý. Benim oyum
AKP’nin yaptýklarýnýn tam tersini yapacaklara” diyor. 
‘KADIN BAKANLARI BÝLE 
KADINLARIN YANINDA DEÐÝL’

Geçmiþte AKP’nin en sýký savunucularýndan olan
Birgül de bugün kararsýz. AKP’nin kadýn politikalarýný
eleþtiriyor: “Ben bile AKP’ye oy vermeyeceðim diyor-
sam, düþün artýk. Çevremdeki kadýnlarla AK Parti için
çok çalýþtýk. Son yýllarda anladým ki; kadýn haklarýný

savunmuyorlar. Kadýn Bakanlýðý bir tuhaf. Tecavüze
uðrayanýn yanýnda deðil, eþinden ayrýlan kadýnýn ya-
nýnda deðil, iþçi emekçi kadýnlar zaten hiç ortada yok.
Çocuk istismarýna ‘bir kereden bir þey olmaz’ diyor.
Kadýn Bakanlarý bile kadýnýn yanýnda durmadý. Ben
nasýl uyandým? Köpek tecavüzü konusunda bir soh-
bette dediler ki; ‘Köpekle birlikte olmak, belsoðuklu-
ðuna iyi geliyor.’ Kaným çekildi. O gün benim için bu
iþ bitti! CHP’ye de güvenmiyorum. Þimdilik kararsý-
zým. Kim kadýn haklarýný, hayvan haklarýný savunuyor-
sa oyum ona.”
DAHA DA FAKÝRLEÞTÝK

Selma da AKP’den kopan, ama kimseye de güven-
meyenlerden: “Hiç birini kýrmayacaðým, hepsine ba-
sacaðým mührü. Hepsi ayný. Ýþçiyi, emekliyi düþünen
yok. Kadýn haklarý yok. Hayat pahalý. Torunum evlen-
di, küçük altýn aldým, 330 lira. Akraba eþ dost düðün-
lerine gidemez olduk, parasýzlýktan. Ramazan ayýnda
bu yapýlýr mý? Her þeye zam.”

Hatice AKP’lilerin sohbet toplantýlarýna katýlanlar-
dan. Üniversite mezunu kýzý ve ortaokula giden bir
oðlu var. “Her gün bir öncekini aratýyor. Suya, gaza,
tuza zam. Kýzým her yere baþvurdu, þimdi evde oturu-
yor, iþsiz. Bugüne kadar AKP’ye oy verdik, onlar zen-
gin oldu biz fakirleþtik. Çocuklarýma kim güzel bir ge-
lecek verirse oyum ona. HDP’ye oy vereceðimi hiç dü-
þünmezdim, ama AKP gitsin diye vereceðim.”

Fatma kime oy vereceðini söylemiyor. Çevresinde
yaþananlarý biraz çekinerek, üstü kapalý þöyle ifade
ediyor: “Bir sürü insan iþinden oldu, maðdur oldu.
Komþularým, köylülerim var böyle maðdur olan. Çok
zor günler yaþadýlar. Bunlar þimdi AKP’ye oy verir mi?
Çoðu ‘AKP kazanmasýn’ diye HDP’ye oy vermeyi dü-
þünüyor. HDP barajý aþarsa AKP 60 milletvekili az çý-
karacakmýþ. Ben de artýk AKP’ye oy vermeyeceðim,
ondan önceki günlerimizi arýyoruz. OHAL kaldýrýlsýn,
ekonomi düzelsin istiyorum.” 

PATRON NE DERSE ONU YAPAN, ÝÞÇÝYE NE VADEDÝLEBÝLÝR?
AANKKAARAA’nýn tanýnmýþ restoran zincirlerinden birinin mutfaðýnda çalýþan Sevda, Ramazan nedeniyle izin ve tatillerin kaldýrýldýðýndan ya-

kýnýyor: “Geç saatlere kadar çalýþýyoruz. Fakat geçen yýllara göre iþler oldukça düþük. Sendikamýz yok. Günde 12 saat çalýþýyoruz. AKP kaç

yýldýr iktidarda iþçiden yana bir icraatý olmadýðý gibi patronlar ne derse onu yaptý. Soma’da iþçiler öldü, ailelerine dayak attýlar. Ben inançlý

bir kadýným. Çevre mutaasýp olduðu için eþarp baðlýyorum. Dini siyasete alet etti AKP. Ben iþçiden, kadýndan yana olanlara oy vereceðim.

AKP’de hayat pahalýlýðý, savaþ, OHAL, iþsizlikten baþka ne gördük?”

Ayþe bir markette çalýþýyor. Gelen müþterilerin etiketlerin her gün deðiþmesinden þikayetçi olduðunu söylüyor: “Ramazan nedeniyle fi-

yatlarýn yükseldiðini düþünüyordum. Ama öyle deðil. Bu pahalýlýk devam edecek, dolar artýyor. Müþteriler ekmek alýrken bile para hesabý ya-

pýyor. Et reyonu durdu. Bizim mahalle aðýrlýklý AKP’ydi. Þimdi kime sorsam, ‘AKP’ye oy vermeyeceðim’ diyor. Bu çocuk yaþta evliliðe AKP ça-

nak tutuðu için ve bir de pahalýlýðý engelleyemediði için AKP’ye oy yok.” Kime oy vereceði konusunda ise karar vermemiþ, “Mecliste iþçiden

yana parti yok. Kararsýzýz” diyor. 

SIFIRDAN
GELDÝK HÂLÂ

SIFIRDAYIZ!
DARICADARICA’da bir eve misafir oluyoruz. Ev sahibimiz, bugüne

dek hep AKP’ye oy vermiþ bir ev kadýný. Kocasý metal iþçisi. Bu
kez oyunu AKP’ye vermeyeceðini söylüyor, sebebini ise þu þek-
ilde açýklýyor: “Müjde deyip, þunlarý bunlarý yapacaðýz dediler,
üç çocuða imkanlar sunacaðýz dediler... Üç çocuk yptýk,hani
nerede? Yýllardýr hiç birini yapmadýlar. Kiradasýn, üç çocuk-
lusun, neye yetiyor aldýðýn? O müjdeler yetmiyor. Eve destek
olmak için komþumun çocuðuna bakýyorum, 600 liraya... Biz
hep arka plandayýz zaten, bir þey alacaðýmýz zaman anca
çocuklara alýyoruz, ama onlarýn da birine alýnca biri kalýyor.
Hastaneye gittiðimiz zaman ya bir ilaç yazýp baþýndan savýyor-
lar ya da aylar sonrasýna randevu veriyorlar. Vergilerle kesin-
tilerle bize maaþ kalmýyor. Ben ev kadýnýyým ne emeðim
görülüyor, ne karþýlýðý oluyor... Ýþyerlerinde kreþ olsaydý
mesela evde kalmazdým, çalýþýrdým. Ama o imkan da yoktu.
Verdiði sözleri tutmadý Erdoðan. Sýfýrdan geldik hala sýfýrdayýz,
o yüzden artýk Erdoðan’a oy vermeyeceðim.”

Ülkedeki gidiþattan da hayli tedirgin “Güvence yok hay-
atýmýzda. Örneðin kocam iþten atýlsa bu kadar borç, çoluk
çocuk ne yapacaðýz diye kaygýlýyým. Herkes duygularýný içinde
tutuyor, konuþmaktan korkuyorsun... Adalet ve demokrasi
olduðunu düþünmüyorum” diyor. 
‘HÝÇBÝRÝ SORUNLARIMI
ÇÖZMEYECEK’ 

Daha sonra bir komþusunu çaðýrýyor. Gelen 25 yaþýnda genç
bir kadýn. Küçük bir bebeði var, kocasý taþeron iþçisi. Onlarýn
da herkes gibi borcu var. Geçinememekten þikayetçi.
Faturalar, ev masraflarý, çocuðun harcamalarý... Ama yine de
AKP’ye oy vereceðini söylüyor. Sebep; “Baþka alternatif yok.
Hiçbiri vaatlerini tutmuyor. CHP gelince daha kötü olacak bun-
dan eminim. Hiçbirinden memnun deðilim aslýnda. Ak Parti
gitse baþkasý gelse benim sorunlarým yine devam edecek, yine
borçlarým olacak, yine asgari ücret girecek evimize...” 

Çocuk istismarýnda ya da kadýna yönelik þiddet olaylarýnda
yasalarýn uygulanmamasýnýn sorumlusunun iktidar olduðunu
düþünüyor. Ancak bu da kararýný deðiþtirmiyor. 

Kadýnlarýn sorunlarý ortak olsa da çözüme çok ayrý yerler-
den bakýyorlar. Bu sebeple de gerçek çözüme giden ilk adým,
kadýnlarýn birbirlerini dinlemesi, anlamasý ve birlikte davran-
masýný saðlayarak atýlabilir. Sürekli bir yarýþ, rekabet ve zaten
var olan kutuplaþmayý daha da kýþkýrtan bir dil kullanýlmasý
düþmanlaþtýrýyor. Ayný sorunlarý yaþayan emekçi kadýnlarýn
birbirine düþmanlaþmasý gerçek düþmanýn yüzünü gizleme-
sine neden oluyor. Yine de çocuk istismarý, kadýna yönelik þid-
det, iþsizlik, yoksulluk, yok sayýlmak gibi her kadýnýn canýný

Nazan’ýn gülen yüzü için…
Nursel ÝNALCUK

Ankara

A
nkara Gersan Sanayi Site-
sinde bir yiyecek fabrika-
sýnda tanýþtýk Nazan’la.
Cana yakýn, etrafa neþe sa-
çan, esprili haliyle göze

çarpan Nazan’ýn çay ikramýyla baþlýyor
sohbetimiz. 

Anadolu’nun küçük bir þehrinde
baþlayýp yedi yýl önce Ankara’ya yerleþ-
mesiyle devam eden Nazan’ýn hayatýný
konuþmaya koyuluyoruz. Eþinin kronik
hastalýðý nedeniyle sürekli bir iþte çalý-
þamadýðýný evin bütün yükünün de
kendisinde olduðunu ve asgari ücret
aldýðýný anlatýyor.  700 lira ev kirasý,
500 lira da kreþe veriyor.  Akrabalarýnýn
yardýmýyla ayakta kalmaya çalýþtýðýný
anlatýyor. 
‘PARAM OLSA 
ÖZEL HASTANEYE 
GÖTÜRÜRDÜM’

5 yaþýndaki çocuðunu anlatýrken yü-
züne bir hüzün yerleþiyor, çünkü o da
babasýyla ayný hastalýktan muzdarip.
Nazan, omuzlarýný en çok çökerten þe-
yin çocuðunun hastalýðý olduðundan
bahsediyor. Sýk sýk hastaneye gitmesi
gerekiyor ve bu çok yýpratýcý bir süreç.
Acil yapýlmasý gereken birçok tetkik için
aylarca bekletildiklerini anlatýrken duy-
gusallaþýyor. “Param olsa özel hastaneye
götürürdüm, çocuðum daha az yýpranýr-
dý” diyor.
‘HÝÇBÝR SEÇÝM VAADÝ 
YAÞAMIMI DEÐÝÞTÝRMEDÝ’

Bu zor þartlarýn deðiþmesi için se-
çimin bir umut yaratýp yaratmadýðýný
soruyoruz. Karþýlýðýnda çok iyimser
bir cevap aldýðýmýz söylenemez. Yýl-
lardýr hiçbir seçim vaadinin hayatýný
kolaylaþtýrmadýðýný anlatýyor ve bu se-
çimin sonucuna dair de bir beklentisi
olmadýðýný ekliyor. Hiçbir partiye
inancýnýn olmadýðýný söyleyen Nazan,
hayatýn böyle devam etmemesi için
umudunu korumaya çalýþtýðýný dile
getiriyor. Onun ufak da olsa barýndýr-
dýðý umudu büyütmek için birbirimi-
ze söz vererek sýcacýk gülümsemesiyle
vedalaþýp ayrýlýyoruz.

Nazan’ýn bu hali, yalnýzlaþtýðýmýz öl-
çüde dertlerin nasýl altýndan kalkýlamaz
hale büründüðünü gösteriyor aslýnda.
Bu konuþmadan anladýðýmýz kendi ba-
þýmýza bir tuðla olursak hayatýn yükünü
tek baþýmýza omuzlamamýz gerekir ve
kimsenin buna gücü yetmez, ama du-
vardaki bir tuðla olabilirsek derdi de yü-
kü de dayanýþarak birleþerek atlatýr,
daha yaþanýlabilir bir hayat kurarýz.

Kaygý ve geleceksizlikten
baþka þey vermeyen bir sistem

M
erhaba sevgili Ekmek ve
Gül okurlarý;
18 yaþýnda hiç bitmez
zannederek baþladýðým
üniversiteyi göz açýp ka-

payýncaya kadar geçirmiþim. Bir ay son-
ra mezun oluyorum. Büyük umutlarla
baþladýðým üniversiteyi kocaman bir ha-
yal kýrýklýðýyla bitiriyorum. Siyaset Bili-
mi ve Kamu Yönetimi mezunu olacak
bir öðrenci olarak hiç mi hiç umutlu
deðilim. KPSS’ye kayýt bile yaptýrma-
dým çünkü atamanýn olmadýðý, olan ata-
malarýn sadece torpille olduðunu biliyo-
rum. Siyaset sahnesindeki kadýnlarýn
azlýðýndan bahsetmeye gerek bile duy-
muyorum. Üniversitelerdeki durum or-
tada. Bir þekilde hayatýmý kazanmak,
kendi ayaklarým üzerinde durmak zo-
rundayým. Genç kadýnlarýn iþsizlik oraný
zaten hepimizin kaygýlanmasýna yetecek
kadar yüksek. Geleceðe dair çok büyük
hayallerim yok. Bir taraftan ailem yanla-
rýna dönmemi bekliyor diðer taraftan
ben onlarla yaþamak ve geri dönmek is-
temiyorum. Fakat onlara göre bir kýz ço-

cuðu evlenmediði müddetçe ailesinden
ayrý bir baþýna yaþayamaz. Yani isteniyor
ki ayrý yaþayabilmek için yine bir baþka
erkeðin egemenliði altýna girelim. Han-
gi biriyle uðraþsak bilmiyorum. Hem iþ-
sizlik geleceksizlik kaygýsý, hem yaþamý
idame ettirebilme gerekliliði, hemde
tüm bunlarý babama, anneme kabul et-

tirebilme zorluðu. Bütün bu olanlar sa-
dece benim deðil sýnýfýmdaki bir çok
kadýn arkadaþýmýn da problemi. Babasý,
“eve döneceksin, yüksek lisansý sadece
burada yapacaksan baþvur, yoksa baþ-
vurma hiç bir anlamý yok göndermem”
diyeni var, “okulu bitirdin evlen baþýmý-
za kalma” diyeni var ya da “çalýþýp bize
bakacaksýn evinde dizimizin dibinde
oturacaksýn” diyeni de var. Bizler her
birimiz aslýnda kaygý duymayacaðýmýz
günlerin ve daha güvenli bir geleceðin
özlemini yaþýyoruz. Bu özlemini duydu-
ðumuz günlere ulaþmak, kaygý duyma-
dan yaþayacaðýmýz bir ülke için müca-
dele etmek zorunluluðu yine önümüzde
duruyor. Çünkü bizim çevremizde bu
kaygýlarý yaþayan bir kadýn olmasa bile,
bir yerlerde kadýnlar bu kaygýlarý yaþý-
yorlar. Bu sistem bizlere kaygý ve gele-
ceksizlikten baþka bir þey vermiyor. El
ele vererek kara bulutlarý daðýtacaðýmýzý
umuyorum...

Kocaeli ÜÜniversitesi 
Öðrencisi BBir KKadýn
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YOKSUL AKP’LÝ KADININ HAYATINDA ADALET DE KALKINMA DA YOK 

Ülkede her þey kime güzel? 
Hilal TOK

Darýca / Kocaeli 

K
ocaeli’nin üçüncü büyük ilçesi olan Darýca, muha-
fazakar nüfusun çoðunlukta olduðu, AKP’nin her
seçimden birinci çýktýðý yerlerden biri. Onu sýra-
sýyla CHP, MHP ve HDP takip ediyor. Darýcalý ka-
dýnlar, 24 Haziran seçimlerine giderken ne düþü-

nüyor, ne tartýþýyor, öðrenebilmek için Darýca’dayýz. 
Ýlk duraðýmýz pazar yeri. Sadece bir evin ihtiyaçlarýnýn gide-

rildiði deðil, kadýnlarýn evden çýkabilmesini de saðlayan sosyal
bir alan pazar yeri. Her görüþten kadýnýn birbirinden haber-
li/habersiz yan yana geçtiði bir güzergah. 

Daha pazar giriþinde uzun zamandan beri bir araya gelme-
diklerini söyleyen üç kadýnla sohbet ediyorum. Ýsimlerini vermi-
yorlar. Ýçlerinden biri önce konuþmak istemiyor, “OHAL var”
diyerek. Adýný yazmayacaðýmý söyleyince “Birçok þeyin deðiþme-
sini istiyorum tabii. Huzur kalmadý, düþmanlýk var. Barýþ olsun
istiyoruz artýk. Ekonomi düzelsin, demokrasi gelsin” diyor. Bir
yandan da çekinerek etrafýna bakýyor duyan eden olur mu diye;
diðer yandan arkadaþlarýnýn gözlerinin içine bakýyor onay almak
için... Sonra sesini biraz daha alçaltarak, “AKP gitsin de kim ge-
lirse gelsin” diyor. 
PAZAR ATEÞ PAHASI

Pazarda ilerliyorum. AKP’li olduðunu öðrendiðim bir kadýn
“Türkiye’de her þeyin güzel olduðunu” söylüyor. “Pazardasýn,
herkes alabiliyor mu istediðini?” sorusuna “Alabiliyor tabii. Ya-
rým kilo alamazsa 250 gram alýyor. Herkesin sofrasýna et giriyor.
Ýnsanlar ‘yetmiyor’un altýna sýðýnýyor, ama yetmiyor diyen yalan
söylüyor, yettiremiyordur” diye yanýt veriyor. 

Dolarýn artýþýný “dýþ güçlerin oyunu” gören, çevresindeki yok-
sulluða inancý uðruna gözlerini kapamýþ bir kadýn. AKP’li olsun
olmasýn konuþtuðumuz birçok kadýnýn anlattýklarý ise onun söz-
lerini yalanlýyor zaten. Biri “Kýsarak, gram gram alýyoruz, yetir-
meye çalýþýyoruz. Ama emin ol ki yetmiyor. Bir ay baþý bir çocu-
ðuma ayakkabý alabilirken iki üç ay bekleyip diðerine anca alabi-
liyorum” diyor. Bir baþkasý, “Gidin görün fiyatlarý, alýnmýyor hiç-
bir þey. 50 lira 5 lira deðerinde olmuþ. Ne yapacaksýn? Hiç kim-
senin güllük gülistanlýk hayatý yok. Bakmayýn hayat güzel diyen-
lere...” derken, bir diðeri “Ben mesela anca kurban bayramlarýn-
da et yiyorum. Baþka türlü imkaný yok” diye konuþuyor. 

Alaný da alamayaný da gören sebze satýcýsý bir kadýnýn tezga-
hýna yanaþýyorum; “Nereye yetiyor. Ekonomi mi kaldý? Bitti bit-
ti! Dolar almýþ baþýný gidiyor. Her þey ateþ pahasý. Onlar alamý-
yor biz de kazanmýyoruz” diyor. 
ALTERNATÝF VAR MI?

Ekonominin kötü gidiþatý her kadýnýn derdi. Her seçimde
AKP’ye oy veren bir kadýn, biriken borçlarýndan, bebeðinin ma-
masýný bile zor aldýðýndan bahsediyor. Baþka bir AKP’li kadýn ise
“Dolar olmuþ 5 lira, mazot pahalý, ekonomi kötü, borçlar çok”
diyor. Ama bahsettiði tabloya raðmen oyunu AKP’ye vereceðini
söylüyor, Peki, neden? “Çünkü artýsý eksisinden fazla” diye baþlý-
yor, “Saðlýk alanýnda iyi iþler yaptý” diye devam ediyor, “Baþka bir
alternatif yok, kim gelirse ayný þeyler yaþanacak” diye bitiriyor. 

CHP’li bir kadýna rastlýyoruz. Adý Arzu, 42 yaþýnda. O da
söze ekonomiden þikayet ederek baþlýyor, çocuðunun gördü-
ðü niteliksiz eðitim ve gelecek kaygýsýyla devam ediyor: “Be-
nim çocuðum okuyup ne olacak ki, profesör mü olacak? Ay-
dýn mý olacak, hepsi hapiste. Öðretmen mi olacak, atama mý
var? Zaten boþ boþ tutuyorlar okulda. Bir þey öðrenemiyorlar
ki doðru dürüst...” 

PAZARI fýrsat bilerek kendini sokaða atan kadýnlarýn din-
lendiði yol kenarýndaki bir parka uðruyoruz. Bir aðacýn çevre-
sini kuþatmýþ dört bankta oturan kadýnlar var. Yan yana otu-
ran ikisi AKP’li, birinde Kürt, diðerinde ise CHP’li birer kadýn
oturuyor. Kürt olan muhtemelen HDP’li, muhtemelen diyo-
rum çünkü ne CHP’li ne de AKP’li kadýnlar konuþmasýna pek
fýrsat tanýmýyor. Az buçuk kendini belli etse de daha sonra
çekiliyor sohbetten. 

AKP’li kadýnlardan yaþlý olanýna soruyorum. AKP’ye tek bir
eleþtiriye tahammülü yok. Üstelik yanýndaki diðer kadýnýn
AKP’liyim cümlesinden sonra getirdiði ‘ama’lý cümlelere bile
itiraz ediyor. ‘Ýþsizlik’ diyen
CHP’li kadýna “Ýþsizlik yok,
limon satarým iþsizlik ol-
maz” diye müdahale edi-
yor. “Her þeyden memnu-
num, benim oyum Tayyip’e.
Bitti!” Her þey için verdiði
tek örnek ise “hastaneler”.
“Eskiden ne çok sýra bekler-
dik, artýk beklemiyoruz” di-
yor. Diðer kadýnlar ise “Bek-
liyoruz, üç dört saat” ya da
“Beklemiyoruz ama 3-4 ay
sonrasýna randevu veriyor
sistem, belki ben o zamana
öleceðim, ne biliniyor?” diyerek ona itiraz etmeye çalýþýyor. 

Diðer kadýnlardan görüþ almaya yelteniyorum. Ancak o
diðer kadýnlarla sohbet etmemize fýrsat tanýmýyor. “Verme-
yeceðim” diyene kýzýyor. Ona AKP’nin çocuk istismarýnda 12
yaþa rýza getirme giriþimini hatýrlatýyorum. Bu biraz kabuðu-
nu çatýrdatýyor gibi. Karþýlaþtýðý bu soruya karþý ayný savun-
ma mekanizmasýný devreye sokamýyor. “Hatasýz kul olmaz.
Doðru deðildi tabii bunlar, ama herkes hata yapabilir” diyebi-
liyor. “Bu sence hata mý?” diye üsteliyorum, susuyor...

Bir ara HDP’li kadýn “Her þeye zam. Para yok. Ýstediðimizi
almýyoruz. Evimize et girmiyor. Ýþsizlik var...” demeye kalmý-

yor, bir anda susturuluyor yine. CHP’li olduðunu söyleyen ka-
dýn, bir yandan Akþener ya da Perinçek’i de seçebileceðini
söylüyor. Onun meselesi “en baþtaki gelmesin de kim gelirse
gelsin.” 
KENDÝ GERÇEÐÝNÝ 
GÖREMEMEK

Diðer AKP’li kadýn oðlu iþ bulamayýnca memleketinden
Darýca’ya göç etmiþ, ama “ülkede iþsizliðin olmadýðýný, in-
sanlarýn iþ seçtiðini” söylüyor. Bu sýrada araya giriyor CHP’li
kadýn “Ben, geçmediðim halde vergi veriyorum Avrasya tü-
neline, haram zýkkým olsun benden kestikleri.” Yaþlý AKP’li

çýkýþýyor, “Bana bak
doðru konuþ, sen
geçmiyorsan baþka
vatandaþ geçiyor.
Senden kesiliyorsa
hayrýna ver. Her ay
maaþ alýyorsun...” 

Sohbet ettiðimiz
birçok AKP’li kadýn ül-
kedeki pahalýlýktan,
iþsizlikten, çocuk is-
tismarý ve kadýna yö-
nelik þiddetten þika-
yet ediyor. Ancak bu-
nun sorumlusu ola-

rak AKP’yi görmüyor. Görse bile baþkasý da gelse ayný sýkýntý-
larýn devam edeceðini düþünüyor. 

Çoðu komþusuyla, arkadaþlarýyla seçimi konuþmadýðýný
söylüyor. Muhtemelen her sohbet böyle gerilimli tartýþmalar-
la sonuçlandýðýndan... Birbirlerinin ne söylediði, neden söyle-
diði üzerine hiç düþünmüyorlar. Kim alt ederse söyledikleriy-
le karþýsýndakini, seçimi o kazanacak sanki... Her ne kadar ka-
dýn ve çocuklarýn sorunlarýnda ortaklaþsalar da bunun se-
bepleri ve çözümü söz konusu olunca hemen bambaþka ku-
tuplara ayrýlýyorlar ve düþmanlaþýyorlar. 

AYNI AÐACIN ALTINDA DÖRT PARÇA!

Uzm. Dr. Senem ASLAN

B
iliyorsunuz ben aile heki-
miyim. Ve yine hepiniz
çok iyi biliyorsunuz ki
tüm dünya terke dursa da
mahallelerde saðlýk tara-

malarý yapmak, saðlam çocuk ve er-
genlerin fiziksel, ruhsal saðlýklarýný
kontrol etmek, olasý sorunlarý erken
tespit etmek adýna çok kýymetli. 

Geçen gün tam da bu taramalarýn
ne kadar da hayati olduðunu bir kez
daha gördüðüm bir olay yaþadým. 8
yaþýnda, kara gözlü kara kaþlý Ec-
rin’ciði muayene ettim. Sýrtý dönük
çýplak bir þekilde muayenesini ya-
parken omurgasýnda bir eðrilik his-
settim. Ayak parmaklarýný tutmasýný
istediðimde öne doðru eðildi ve
omurga eðriliðinin arttýðýný fark et-
tim. Ancak aile saðlýðý merkezlerin-
de görüntüleme sistemleri yok. Ben
de bu kara kýzý hastaneye gönderdim
ve hekimine güvenen aile 3 gün son-
ra bir iyi, bir de kötü haberle geri
geldi. Evet; skolyozu vardý ve yine
evet; çok erken evrede fark ettiðimiz
için Ecrin kas iskelet sistemi geliþi-
mini tamamlayana kadar takip edile-
cek ve egzersizlerle iyileþecek.

Hiçbir çocuk skolyozla yaþamak,
skolyozlu bir yetiþkin olmak zorunda
kalmasýn diye doktorlarýn dikkati ka-
dar ailelerin de dikkati gerekiyor. 

Tam da bu nedenle bu ay size skol-
yozu anlatacaðým.

Yaþamýnýzda size boyun, sýrt eðdi-
ren hiçbir þey olmasýn dileklerimle!

SKOLYOZ NEDÝR?
OOMMUURRGGAAMMIIZZ birbirleriyle baðlantý-

lý 33 adet kemik zincirinden oluþur,
bu kemiklerden her birine de
“omur” adý verilir. Omurgamýz
gövdemizin dik durmasýný ve
hareket etmesini saðlayan
önemli bir destek yapý. En
önemli görevlerinden biri
de, beyinden vücudumuza
ve vücudumuzdan beynimize
giden yoðun sinir dokusunu-
yani omuriliði korumak.

Vücuda arkadan bakýldýðýnda
omurga düz olarak görülür. Vücu-
da yandan bakýldýðýnda ise omurganýn
kavisleri fark edilir: Boyun bölgemizde
hafif bir çukurluk (lordoz), sýrtýmýzda hafif
kamburluk (kifoz) ve belimizde ise yine bir
çukurluk vardýr.

Skolyoz; omurga eðriliði,omurganýn saða
ya da sola eðilmesi anlamýna gelir. Skolyoz
saðlýklý bir omurgada meydana gelen biçim-
sel bir deformasyondur.

Skolyoz tüm toplumda her yüz kiþiden 2
ila 4 kiþide bir görülen bir omurga soru-
nudur. Sorunudur diyorum çünkü bir hasta-
lýktan çok bir bulgu. Ama kýz çocuklarýnda,

özellik-
le büyümenin daha hýzlý olduðu ergenlik
döneminde, erkeklere oranla 8-10 kat
daha fazla görülüyor. (Sizin de aklýnýz-
dan kýz çocuklarýna sürekli “memeleri
gösterme, baþýný öyle havaya dikme”
denilip durmasý, kýzlara sürekli yapý-
lan baskýnýn omuzlarýna bindirdiði
yükler geldi, deðil mi? Doðru, bunlar
da etkili...)

SKOLYOZUN
NEDENLERÝ

SSKKOOLLYYOOZZUUNN nedeni tam olarak
aydýnlatýlamamýþtýr. Bazen bebeðin ana rahminde

edindiði bir sorun olarak karþýmýza çýkarken
bazen de nöromüsküler yani sinir-kas
sistemindeki sorunlardan kaynaklanabilir.
Bazen de sebebi bulunamayan idiopatik
skolyoz da görülebilir. Her skolyoz tedavi
gerektiren düzeyde bir sorun deðildir.

Düzenli egzersiz, sýrt kaslarýný güçlendiren
kondisyon hareketleri ve formda olmak

küçük skolyoz sorunlarýný çözen ve
her seviyedeki skolyoz için

vazgeçilmez unsurlardýr.

SSkkoollyyoozz:: Yere eðilmesin baþýnýz...

SKOLYOZ TEDAVÝSÝ
SKOLYOZ tedavisi omurga eðriliðinin derecesine baðlý olarak farklýlýk gös-

terir. Ancak egzersizler ve sýrt kaslarýný güçlendirici fizik tedavi tedavinin
vazgeçilmezidir. 20 dereceden az eðriliklerde kemik geliþimi tamamlanana
dek düzenli kontrol ve egzersiz önerilir. Ýleri durumlarda ise korse tedavi-
sinden cerrahi müdahaleye kadar altta yatan sorunu da çözmeye yönelik

tedaviler uygulanabilir. 
Saðlýklý bireyler ve sað-
lýklý nesiller için geliþim

çaðýndaki çocuklarýn
düzenli takipleri,

egzersiz, saðlýklý
beslenme ve ha-
reketli yaþam bu
saðlýk sorunun-
da da iyileþtirici/

iyiliði devam etti-
rici olarak karþýmýza

çýkmaktadýr. 
Saðlýklý ya-

þam hayat fel-
sefeniz olsun. 

S a ð l ý k l ý
günler.

SKOLYOZ TANISI
NASIL KONUR?

BBAAZZEENN hiçbir þikayeti olmayan
çocuðun saðlam çocuk muayenesi’
sýrasýnda bile fizik muayenede 30
dereceden fazla omurga eðriliði göz-
le ve elle fark edilebilir. Skolyoz taný-
sý basit bir röntgenle bile tespit edi-
lebilir. Ancak kapsamlý inceleme için
omur MR’larý ve ortopedik inceleme
esastýr. 

Omurganýn öne doðru eðik durmasý
Omuz yükseklik seviyesinin faklý ol-

masý 
Omurgadaki simetri bozukluðu

Omurganýn saða ya da sola doðru
eðik durmasý

Kalça seviyesi farklýlýklarý
Sýrt ve bel aðrýlarý

SKOLYOZUN
BELÝRTÝLERÝ

saðlýk
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Emine YURDAKUL
Antalya

F
atma, 1963’te Sivas’ýn Gemerek
ilçesine baðlý bir köyde doð-
muþ. 5 yaþýna geldiðinde anne
ve babasý ayrýlmýþ, Fatma’yý da
teyzesi büyütmüþ. Teyzesinin

evinde yaþamý “kül kedisi” gibi geçmiþ.
Bütün ev iþlerini ona yaptýrmýþlar. Büyü-
meye baþlayýnca Fatma’ya görücüler gel-
meye baþlamýþ, ama teyzesi kendi büyüt-
tüðü ve her þeyi öðrettiði kýzý baþkalarýna
vermemiþ, Fatma’yý kardeþ olarak gördü-
ðü teyze oðlu ile evlendirmiþler.

Ýki erkek çocuk  dünyaya getirmiþ. Eþi
sürekli çalýþmaya Mersin’e gidiyormuþ, 5
yýlýn sonunda çocuklarýný da alýp Mersin’e
yerleþmiþler. 5 yýl da burada kalmýþlar. Eþi
inþaatlarda çalýþýyormuþ. Bir seferinde
yaptýðý iþ karþýlýðýnda ev almýþ ve o eve ta-
þýnmýþlar. Bir akþam eþi “Bu evi sana ver-
mek istiyorum, yarýn gidip iþlemleri yapa-
lým” demiþ. Tabii ki Fatma, büyük bir se-
vinçle sabah erkenden kalkýp kahvaltýyý
hazýrlamýþ. Sonra da el ele tutuþup adliye-
ye gitmiþler. Fatma, “Neden buraya gel-
dik, tapu iþleri adliyede yapýlmýyor ki” de-
miþ. Meðer eþi boþanmak istiyormuþ,
baþka bir kadýnla iliþkisi varmýþ. Boþan-
mak için bu yolu bulmuþ.

Boþanma kaðýtlarýný imzalamýþ, çýkýnca
kocasý ilk defa dýþarýda yemeye götürmüþ.
Adam, özgürlüðünü kutlamýþ yani res-
men. Sonra birlikte eve dönmüþler.
Çocuklarý yanýna çaðýrmýþ adam “Anne-
nizle boþandýk, anneniz sizi istemediði
için de velayetinizi ben aldým” demiþ. Fat-
ma “Okuma yazmam yok, bir sürü evrak
imzalattýlar, kandýrýlmýþým. Ne yapacaðý-
mý, ne diyeceðini þaþýrdým. Gidecek yerim
yok, arayacak kimsem yok. Çocuklara du-
rumun böyle olmadýðýný anlatsam da
inanmadýlar” diye anlatýyor o günü.

Ertesi gün boþandýðý kocasý “Fatma kýz
yine iyisin, sana ev buldum, iþ buldum,
ortada kalmayacaksýn” demiþ. Fatma’yý bir
binanýn kapýcý dairesine oturtmuþ, “Her
gün binayý temizleyip burada da oturur-
sun” demiþ. Evin içi boþ, içine azýcýk eþya
getirmiþ ve gitmiþ.

Fatma burada 3 yýl baþkalarýnýn yardý-
mýyla hayatýný sürdürmüþ. Bu sýrada yar-
dým getiren biri vasýtasýyla ikinci evliliðini
yapmýþ ve Kýbrýs’a gitmiþ.

Ýkinci eþinin de ilk eþinden pek farký
yokmuþ. Sürekli baþka kadýnlarla görüþü-
yormuþ, tek farký karnýný doyuruyormuþ.
Ýkinci eþi hastalanýnca Kayseri’ye dön-
müþler. Bir gün evde otururken büyük oð-
lu “Askere gidiyorum anne hakkýný helal
et” diye aramýþ. Uzun zamandýr, hiç sesi-
ni duymadýðý oðlu onu çok duygulandýr-

mýþ. Üç ay sonra bir köylü gelmiþ, “Biz
köye gidiyoruz seni de götürelim” demiþ.
Fatma kocasýyla beraber gitmiþ köye. Var-
dýklarýnda köydekileri askerdeki oðlunun
cenazesini beklerken bulmuþ. Meðer her-
kesin haberi varmýþ oðlunun askerde öl-
düðünden, Fatma’yý da onun için götür-
mek istemiþler. Oðlunu topraða vermiþ,
günlerce aðlamýþ, “bir kez olsun oðlumun
yüzünü görebilseydim” diye.

Bundan sonra çok düþünmüþ “Neden
bunlarý yaþýyorum, bu kaderim mi, bunla-
rý hak edecek ne yaptým” diye. “Okur ya-
zar olmadýðým için mi bunlar baþýma geli-
yor” diye düþünmüþ: “Yalnýz bir kadýn ol-
duðumdan, sadece temizlik, yemek yapýp
erkeklere hizmet ettiðimden mi bunlar
baþýma geldi?”

“Okumayý öðrenmeliyim” demiþ ve
okuma-yazma öðrenmekle de kalmamýþ,
þimdi onun en iyi dostlarý kitaplar. Ro-
manlarýn satýrlarýnda, kendi acýlarýna ben-
zer hüzünler buldukça tam bir kitap kur-
du olmuþ. Halk Eðitimin verdiði kurslara
gitmiþ. Bir iþ kurmuþ ve ayaklarýnýn üze-
rinde durur hale gelmiþ. Takýlar yapýp sa-
týyor. Geride kalan oðluyla da bað kurmuþ.
Yüz yüze görüþemeseler de zaman zaman
telefonla görüþüyorlar.

Fatma 54 yaþýnda. Acýlarla örülmüþ ya-
þamýn ardýndan tekrar hayata baþlamýþ.
Kendisi gibi aðýr þeyler yaþamýþ kadýnlara
elinden geldiðince yardým etmeye çalýþý-
yor. Kadýnlarýn kaderlerini kendilerinin
yazmalarý için onlara yardýmcý olmaya, fi-
kir vermeye çalýþýyor.

24 Haziran seçimleri için de diyecekle-
ri var: “Baskýcý ve kadýnlarý yok sayan gidi-
þata dur diyelim. Artýk TAMAM...” 24 Ha-
ziran’da gereken cevabý verecek olanlarýn
da kadýnlarýn olduðuna inanýyor.

Hayata yeniden
‘merhaba’ dedi Fatma Evde kocaya, iþte þefe karþý

ÝÞTE ELÝF’ÝN YAÞAMI

Serap CAN
Tuzla / Ýstanbul

E
lif, 30’lu yaþlarda, 10 yýllýk
evli, üç çocuk annesi. Evliliði
boyunca sadece 1 yýl, evin
yakýnýndaki bir okulda te-
mizlik görevlisi olarak ça-

lýþabilmiþ. Tekrar çalýþmak istediðinde
eþi “Ben ne kadýnlar görüyorum iþten
çýktýktan sonra baþka adamlarýn araba-
larýna binip gidiyorlar. Sana güvenirim
ama o kadýnlarla ayný yerde çalýþýnca
seni de etkilerler” yanýtýný vermiþ.

Ekonomik sýkýntýlar baþ gösterince,
Elif’in de ýsrarýyla eþi, tanýdýklarýnýn ol-
duðu bir fabrikada çalýþmasýna müsaa-
de etmiþ. Burada 6 ay çalýþan Elif bir-
çok sorun yaþamýþ: “Eþimi zor bela ik-
na ettim. Orada da ustabaþýnýn kýs-
kançlýðýndan dolayý iftiraya uðradým.
Ben çok okuyamadým ama yetenek-
liyimdir, hýzlý öðrenirim, hýrslýyýmdýr.
Fabrikada yeni eleman olmama rað-
men hýzlý öðreniyordum. Bunu diðer
çalýþanlar da fark ediyordu. Fabrikada 6
yýldýr çalýþan þefimiz onun yerini alaca-
ðýmý düþündü ve bana yapmadýðýný bý-
rakmadý. Ýþten çýkayým diye beni en zor
iþlere gönderdi. Sadece erkeklerin ça-
lýþtýðý bölümde beni tek baþýma býraktý.
Ayný bölümde çalýþtýðýmýz iþ arkada-
þýmla adýmý çýkardý. Yetmedi eþimin
sosyal medya hesabýna mesaj gönderdi.
Ýstemediði tüm iþçilere yapmadýðýný
býrakmýyordu. Bir abla vardý mesela,
sýrf þefin tutumundan korktuklarý için
diðer arkadaþlarýmýz ondan uzak duru-
yordý. Bunlara müdahale edecek kimse
de yoktu. Patrona söylesek bile patron
onu dinliyordu. Çünkü þef, patron nasýl
istiyorsa öyle davranýyordu. ‘Dýþardan
adam tutup sizi taciz ettiririm’ gibi ið-
renç tehditlerle kokutmaya çalýþýyordu.
Sýrf eþim duymasýn diye hakkýmý
da arayamadým. Benim eþim
normalde de kýskanç

bir adam. Fabrikada ilk bir kaç ay so-
runsuz geçtiðinde eþim bana devam
edebileceðimi söyledi. Ama çalýþtýðým
bölümü deðiþtirip erkeklerin olduðu
bölüme beni göndermek istediklerini
söylediðimde ‘Baþka erkeklerle mi gö-
rüþmek istiyorsun da o bölüme geç-
mek istiyorsun’ dedi. Sonrasýnda eþime
sosyal medyadan mesaj göndermeleri
eþimle aramýn daha da bozulmasýna
neden oldu. Eþim savcýlýða gidip tele-
fonumun arama dokümanýný çýkardý,
telefonuma takip programý yükledi.

Aslýnda eþim de benim kendimi ge-
liþtirmemden korkar ve hiçbir konuda
hakimiyetin bende olmasýný istemezdi.
Maaþ kartýmý bile benden aldý. Ne za-
man kendimi geliþtirmeye çalýþsam
hep karþý çýktý. Açýktan liseyi okumak
istedim, yok dedi. Ehliyet almak iste-
dim, yok dedi, geliþim seminerlerine
katýlmak istedim saati bahane ederek
göndermedi. Fabrikada yaþadýðým so-
runlar da eþimin kendini haklý bulma-
sýný saðladý.

Tüm bunlar özgüvenimi yitirmeme
sebep oldu. Ama çocuklarým etkilen-
mesin, evliliðim bozulmasýn diye sessiz
kaldým. Aileme söyleseydim yanýmda
olurlardý, ‘hemen gel’ derlerdi. Eþim
de bunu iyi bildiði için çekinirdi. Ailem
bana destek olup arkamda durmasaydý
eþim kim bilir daha neler yapardý!”

Bir kadýnýn yaþamýna dört bir yan-
dan müdahale edildiðini görüyoruz
Elif’in hayatýndan. Ama yalnýzca bu
deðil Elif’in yaþamý. Yaþamý boyunca
pek çok kadýn gibi türlü haksýzlýklara
ve ayrýmcýlýða uðrayan Elif, ne kadar
sorun yaþarsa yaþasýn yaralarýný sarýp
tekrar ayaða kalkýyor. Her zaman umu-
dunu yeþertiyor, hem kendisi hem de
çocuklarý için iyi bir gelecek mücadele-

si veriyor.

Ayþe ÖZ
Sincan / Ankara

S
incan Organize Sanayi Bölge-
sinde çalýþan metal iþçisi kadýn-
larla fabrikalarda da en çok ko-
nuþulan, cevabý en çok aranan
sorulara birlikte yanýt aradýk:

Seçim vaatleri kadýn iþçilerin derdine
derman mý? Onlar bu vaatleri inandýrýcý
buluyor mu? Kime, neden oy verecekler? 

Kadýnlarýn istekleri ortak. Genel ola-
rak, uzun uzun birbirlerini tasdik ettikle-
ri sohbetlerden sonra sonuç “Bir alterna-
tif mi var? Önümüze konulanlardan seçi-
yoruz iþte”ye varýyor. Meclisin ya da yö-
netenlerin kendilerini temsil etmediðin-
den yana dert yanýyorlar.  
ERDOÐAN’A DÜÞMAN 
AMA OYU MHP’YE  

Ayný metal fabrikasýnda çalýþan iki ka-
dýn iþçiden Ayþe, 30 yaþýnda ve iki çocuk
annesi. MHP’ye oy veren Ayþe, “Tayyip
Erdoðan bir gitse de kurtulsak artýk” di-
ye baþlýyor söze, “Her yer ateþ pahasý.
Kocam da ben de çalýþýyoruz. Ama ara-
baya benzin parasý bulamýyoruz, evin
önünde yatýyor.”

- E Ayþe sen MHP’lisin, partin Cum-
hur Ýttifakýnda yer alýyor... 

- ‘Terörü bitireceðiz’ diye anlaþtý Bah-
çeli ama bu gidiþle MHP de kalmayacak
ortada. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde
Meral’e vereceðim oyumu. 

- Kadýn olduðu için mi? 
- Yok, ne alakasý var! Erkek gibi zaten

Meral de. Ama milliyetçi olmasý önceli-
ðim benim. Çünkü genelde iþçi kýsmýný
düþünen yok... 
‘VAAT ÇOK,
HÝÇ ÝNANASIM YOK’

Zeynep de evli ve iki çocuklu. Ay-
þe’nin kaldýðý yerden o devam ediyor;
“Mesela ben hep AK Parti’ye oy verdim.
Seçim vaatlerini sýraladýlar. Emekliye bile
1000 lira bayram parasý verdiler. Patron-
lara vergilerde birçok þey yaptýlar. Bize?
Hiçbir þey! Bize düþmanlýklarý ne, anla-
madým. Þimdi de ‘asgari ücreti artýraca-
ðýz’ diyor ama hiç inanasým yok.” Sýra iþ-
çiye gelince ekonomide sýkýntýlar yaþan-
dýðýný söylüyor. “15 Temmuz’da gazi olan
iþçi deðil mi? Külliyede onu bekleyen de
bizdik. Bazen çok kýzýyorum kendime”
diyor. 

Ayþe “FETÖ’cü dediler, terörist dedi-
ler, birçok insaný hapse attýlar. Parasý olan
kurtuldu ama olan yine garibana oldu”

diyerek onu onaylýyor. Zeynep de FE-
TÖ’den yargýlananlar arasýnda hiç bakan
ya da milletvekili olmadýðýný ekliyor. 

“Peki, bir kadýn iþçi olarak ne isterdi-
niz?” sorumuza Zeynep, “Ben çocuklarý-
mýn daha iyi þeyler yemesini istiyorum.
Et, meyve, sebze.. Muzun kilosu 9 lira.
Hayat çok pahalý.” diyerek yanýt veriyor.
Talebi insanca yaþanacak ücret, bir de
“Gece vardiyasý olmasa ah ne güzel
olur...”

Ayþe’nin isteði ise eþinin ev iþlerinde
kendisine yardým etmesi. “Bu nasýl se-
çim talebi...” deyip gülüþüyoruz. Ama o
çok güzel baðlýyor: “17 yaþýnda evlendim
ben. Eþim benden 9 yaþ büyük. Þimdiki
aklým olsa okurdum. Erken evliliklere el
atmalýlar bence.” Bu arada Ayþe’ye soru-
yorum “Sen söylemedin Meclis seçimin-
de kime oy vereceðini...” Yanýtý, “Küstür-
meyeceðim kimseyi, herkese basacaðým
mühürü” oluyor, gülerek. 

Ramazan’da
fabrikada bir
yemek molasý

Fabrikada 140 kiþi çalýþýyoruz, sadece 18
kiþi oruç tutmuyoruz. Oruçtan dolayý öðle
molamýz yarým saate indi. Ramazanýn 7.
günüydü, biz beþ arkadaþ yemeðe çýkmadýk.
Çünkü git gel derken zaman yolda geçiyor. Bir
de hepimiz kadýn olunca insanlarýn tuhaf
bakýþlarýndan rahatsýz oluyoruz. Biz de evde
hazýrladýðýmýz ekmek aralarýný bir köþede
oturup yemeðe baþladýk. 

O sýrada Facebook’ta gezinirken
Cumhurbaþkaný adaylarýyla ilgili videolarý
açtým. Hem konuþmalara bakýp hem de yemek
yerken bir yandan “Kime oy vereceksin?” diye
birbirimize sorular soruyorduk. Birisi “Meral
Akþener’e” dedi, biri “Muharrem Ýnce’ye”, biri
çekimser kaldý. Biri de “Ben hep Reis’e
veriyordum ama artýk ona da vermeyeceðim.
O iþçileri hiç düþünmüyor” dedi. Hepimiz
güldük. “Yeni mi uyandýn?” diye takýldýk. 

Birden arkamýzdan gelen tiz sese döndük.
Baþka bir iþçi arkadaþýmýz bize “Hain” demeye
baþladý. “Ya ne oldu? Biz ne yaptýk?” derken
“Siz Müslüman olamazsýnýz, ne biçim
kadýnlarsýnýz... Ne oruç tutuyorsunuz ne de
tutanlara saygýnýz var” dedi. Aramýzda
baðrýþma baþladý, sonra karýn aðrýsýný
öðrendik. 

Meðerse siyaset konuþtuðumuz için bu
tepkiyi vermiþ. “16 yýldýr Ak Parti bu ülkeyi
yönetiyor, bir sürü güzel þey yaptý, gözünüze
dizinize dursun” dedi. Hepimiz fazlasýyla
özgürmüþüz(!) Biz de ona “Madem özgürüz, ne
diye gelip fikrimizi söylüyoruz diye karþý
çýkýyorsun?” dedik. Ayný iþi yaptýðýmýz
arkadaþýmýzla tartýþmak zorunda kaldýk. 

Olay büyüdü, usta baþýna kadar gitti.
Duruma el koyan usta, hepimize baðýrýp
çaðýrdý. O da oruç tutmadýðýmýz için bizlere
hakaret etti. “Dinden imandan bile haberiniz
yok. Siz ne anlarsýnýz siyasetten? Herkes
kendi imaný neye yetiyorsa onu yapar. Sizin
nefsiniz de bu kadar” dedi ve bir daha olursa
bizi iþten atacaðýný söyledi. 

Kadýnlarý sürekli bir þeyleri bahane ederek
aþaðýlayan ustabaþýna kendi elimizle koz
vermiþ olduk. Çünkü konuþmanýn sonunda “Siz
kadýnlar ne zaman bir araya gelseniz ancak
dedikodu yapar, kavga edersiniz” dedi. Ben bu
durumu çok kafama taktým. Biraz düþününce
hepimiz ayný iþi yapýyor, ayný parayý
kazanýyoruz. Çýkarlarýmýz ortak, ama iþ
siyasete gelince anlaþamýyoruz. Yanýna bir de
din faktörü eklenince iyice bölünüyoruz.
Aslýnda kendi sorunlarýmýzý konuþunca hepimiz
ayný fikirdeyiz, ama kaynaðýný konuþmak
kimsenin iþine gelmiyor. Bu kadar fazla sorun
yaþayan iþçi kadýnlar birbiriyle kavga etmeden
de siyaset konuþabilmeli. Bunun için çaba
göstermemiz lazým.

TTuuzzllaa’’ddaann bbiirr kkaaddýýnn iiþþççii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

SÝNCAN’DA METAL ÝÞÇÝSÝ KADINLARLA SEÇÝM SOHBETÝ:

Ýnsanca yaþamak olsa...
Gece vardiyasý olmasa... 

DEÐÝÞENLER, DEÐÝÞMEYENLER
SAFÝYE 8 yýldýr metal iþçisi. Kendisini “çocuklu, bekar” diye tanýmlýyor. CHP’ye oy vereceðini

söylüyor. “Ben bu zamana kadar ‘bu insanlardan bir þey olmaz’ diyordum, nasýl olur da AKP’ye Ta-
yyip’e oy veriyorlar gerçekten de anlamýyordum. Ama bu seçimlerde deðiþen bir þey var. Bu se-
fer umutluyum” diyor. Neymiþ o deðiþen peki? “Önceden iþyerinde kime sorsam AKP diyordu. Hep-
sine anlatýyorum. Hepimizin çocuðu var. Çocuklara cinsel istismar yaþýný yasayla 12’ye kadar dü-
þürdüler. Yok rýzasý var, yok ses çýkarmadý diye her þeye bir kulp taktýlar. Sen nasýl olur da böyle
düþünen insanlara oy verebilirsin diyerek onlarý ikna ediyorum. Kimseye CHP’ye oy verin demiyo-
rum, dediðim þey AKP’ye oy vermeyin...” 

‘YA SEÇÝM DÖNEMÝNDE YA DA
ÖLDÜRÜLÜNCE HATIRLANIYORUZ’

SSEEVVGGÝÝ ise 39 yaþýnda, bir oðlu var. Boþanmýþ. Zor bir boþanma süreci yaþamýþ: “Beni al-
dattý ama boþanmak istemedi. Adliye köþelerinde koþturdum. Ayrýldýk, hemen baþkasýyla ev-
lendi, hayatýna hiçbir þey olmamýþ gibi devam etti. Ben dul kadýn olarak dedikoduyla, tacizle
uðraþtým.” Kadýnlarýn sadece seçim dönemlerinde hatýrlandýðýndan yakýnýyor: “Ya da bir ka-
dýnýn öldürülmesi medyada çok haber olunca hatýrlanýyoruz. Ben Erdoðan’ýn sözlerine baký-
yorum ya da her gün fetva verenlere... Bütün günahlar kadýnlara! Mükemmel anne olmaktan
baþka yapacak biþeyimiz yok sanki. Bizi anlayacak insanlarýn olmasýný istiyorum. Bu sefer de
kadýn olaný deneyeceðim ama bakalým... Sonuçta seçim ya herkes bol keseden atýyor.”
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Býkkýnlýk, endiþe, huzura özlem...
Sedef AKÇAY

Kadýköy / Ýstanbul

K
adýköy Belediyesinin Potlaç Kadýn
Emeði Pazarý’ndaydýk.
Kýzýlderililerin deðiþ-
tokuþ bayramlarýna
verilen isim olan

‘potlaç’, Kadýköy’deki kadýn
emeði pazarýnýn ismine ilham
kaynaðý olmuþ. Birbirinden
farklý kadýnlarýn el emekleri ile
donattýklarý rengarenk masalar
ile kurulmuþ bir pazar; Çantalar,
kolyeler, tablolar... 

Tek tek masalara uðruyoruz seçim-
lerle ilgili düþüncelerini sormak
için. Kimi konuþmak istemiyor,
kimi ise bu konuda oldukça is-
tekli. Konuþtuðumuz istisnasýz
her kadýn, ekonominin kötü
gittiði konusunda hemfkir. Bu
kötü gidiþatýn gündelik hayatla-
rýna yansýmasýný sorduðumuzda
ise “Et, süt gibi ihtiyaçlarý zaten
alamýyoruz. Her þey ateþ pahasý
ve bu ister istemez herkesi et-
kiliyor” gibi aþina olduðumuz
yanýtlar alýyoruz. Tabii dolar ve
avronun her gün yükselmesine

ve bunun ürünlerinin maliyetine ve fiyatlarýna yan-
sýmasýna da deðinmeden geçmiyorlar.

CHP seçmeninin aðýrlýkta olduðu bir yer bu-
rasý. Muharrem Ýnce’yi sonuna

kadar destekle-

diklerini söyleyenler olduðu gibi, “Ýkinci turda
baktýk Meral Akþener çýktý, ona veririz oyumuzu”
gibi tamamen mevcut hükümetin gitmesine yö-
nelik fikirler ifade eden de var. Röportaj yapma-
mýzý istemeyen iki genç kadýn ise “Bizim için
hangi parti seçilirse seçilsin deðiþecek bir þey yok
çünkü baþa hangi parti gelirse gelsin bu sistem
bu þekilde devam edecek. Her baþa gelen kendi
yandaþlarýný kayýracak” diyerek, geçersiz oy kulla-
nacaklarýný açýklýyorlar.

Standýnýn baþýnda duran türbanlý bir kadýn baþ-
ta çekingen davranýyor. Israrlý davranýnca, adeta
demirden destek alýrcasýna standýna tutunarak,
“Bütün kapalý bayanlar sanki AKP’liymiþ gibi bir
algý var ortada, bu çok yanlýþ. Bunu deðiþtirmeli-
yiz” diyor. Haklý. Zira o bu cümleleri söylediðinde
yan taraftaki standýn sahibi kadýndan “Aa sen
AKP’li deðil misin? Aferin sana kýz!” cümlesi yük-
seliyor. 

Kadýnlar HDP’nin barajý geçmesinin öneminin
farkýnda. Ancak bunun için somut bir þey yapma
konusunda çekimserler. Seçim güvenliði  konusun-

da ise genel olarak bir endiþe var,
ama eðer bir þaibe olursa bunu
kabullenmeyecek bir kararlýlýðýn

da olduðunu gördük. Seçimlerin
sonucunun ne olacaðýna dair bir

öngörüde bulanamasalar da kadýnlar,
“ayrýþmanýn olmadýðý, kardeþçe yaþanan

bir ülke” temennisinde ortaklaþýyor. 

Okul öncesi çocuklara din eðitiminin seçimlerle ne ilgisi var?

O
kul öncesi eðitim dönemi çocuðun
zihinsel, duygusal, sosyal geliþiminin
yüzde doksan oranýnda tamamlandý-
ðý; insanýn kiþiliðinin, deðerlerinin,
tutumlarýnýn, inanç ve alýþkanlýk-

larýnýn temelini oluþturan kritik bir evre. Bu dö-
nemde çocuðun deneyimlediði, gözlemlediði ve
karþý karþýya kaldýðý tüm yaþantýlar onun geliþim
özelliklerine uygun olmalý ve bu geliþim alanlarý-
ný derinleþtiren, ilerleten bir düzeyde olmalý. 

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn dini vakýflarla ger-
çekleþtirdiði protokollerin ardýndan, Ýl Milli Eði-
tim Müdürlüklerinin Türkiye’nin dört bir yanýnda
müftülükler ile protokol imzalamaya hýz vermesi,
özellikle okul öncesi dönem açýsýndan endiþe ve-
rici sonuçlar ortaya çýkarýyor. Henüz zihinsel ola-
rak soyut düþünme ve akýl yürütme becerisinin
oluþmadýðý bu dönemde, çocuða tinsel ve soyut
kavramlarýn sunulmasý, çocukta sosyal, duygusal
ve biliþsel olarak gerileme ve psikolojik sorunlarýn
ortaya çýkmasýna neden oluyor. Bu dönemde veri-
len din eðitimi çocuðun manevi hayatýna katký
sunmak ve onu geliþtirmekten çok, tahrip ediyor. 

Özellikle son yýllarda çocukta korku ve kaygý
uyandýran, pedagojik formasyonla ilgisi bulunma-
yan din eðitimi, toplumun geniþ kesimlerinde ka-
ygý uyandýrýyor. Cennet, cehennem, günah, sevap
gibi soyut kavramlarýn kullanýldýðý, her þeyi gören

ve bilen Tanrý tanýmý, ahlakýn kadýnlar üzerinden
türban ya da örtünmeyle tarifi, günah iþlemenin
cehennemde yanmak ile tanýmlanmasý gibi
çocukta korku, çeliþki, içe kapanma, kendisini ve
ailesini sorgulama, yargýlama ve hatta ölme isteði
uyandýran bir eðitim dilinin kabul edilmesi müm-
kün deðil. Ayrýca bu eðitimi veren kiþilerin peda-
gojik yeterliliðinin olup olmadýðý da önemli bir
tartýþma konusu. 
DEMOKRATÝK VE LAÝK EÐÝTÝM ÝÇÝN
MÜCADELE ACÝL BÝR GÖREV

Ulusal basýnda sayýsýz habere konu olan bu
durum; ailelerin, eðitim sendikalarýnýn, akade-

misyenlerin itirazlarýna karþýn devam ediyor
üstelik.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlý kreþ sayýsý-
nýn tüm bu kaygý ve itirazlara raðmen artýrýlma-
sý, bu kurumlara devam eden öðrencilerin ora-
nýnýn yýldan yýla yükselmesi hepimizi çok
önemli bir sorumlulukla karþý karþýya býrakýyor. 

AKP iktidara geldiði günden bu yana eðitim
sistemini kendi ideolojik ihtiyaçlarý üzerinden
dizayn ederek, yeni nesli siyasal çýkarlarýna uy-
gun biçimde þekillendirmek istiyor. Devlet
okullarýnýn büyük çoðunluðunun imam hatiple-
re dönüþtürülmesi, seçmeli ders adý altýnda zo-
runlu tutulan din dersleri, müfredat içeriðinin
gerici ve cinsiyetçi öðelerle doldurulmasý, ba-
kanlýk ve gerici kurumlar arasýnda imzalanan
protokollerle okullarda uygulanan gerici projeler
ve bunlarýn yaný sýra eðitimde piyasalaþma
adýmlarý gibi onca saldýrý karþýsýnda bilimsel,
parasýz ve laik eðitim için mücadele acil bir gö-
rev olarak önümüzde duruyor. 

Çocuklarýmýzý karanlýk bir geleceðe sürükle-
mekte olan iktidarý deðiþtirmek ve eþit, demo-
kratik, özgürlüklerden yana, laik bir eðitim ve
geleceði inþaa etmek için önümüzde bir fýrsat
var. Çocuklarýmýzýn geleceði için bu fýrsatý kul-
lanalým...

Bir EEðitim EEmekçisi // ÝÝZMÝR

Hasret KANAT
Kaðýthane / Ýstanbul

A
y bitmeden seçim bitmiþ
olacak. Her yerde seçimler
konuþulurken bu yazýyý yaz-
mama vesile olan þey savaþ-
tan kaçýp Türkiye’ye gelen

Suriyeliler. Çünkü seçim sohbetleri
yapýlýrken söz dönüp dolaþýp Türki-
ye’ye gelen Suriyelilere dayanýyor.

Kadýnlarla bir araya geldiðimiz
sohbetlerimizin sonunda batan eko-
nomi, yoðun nüfus, ardý arkasý kesil-
meyen olaylar “Onlar geldikten son-
ra”ya baðlanýyor; hükümet politikalarý
görmezden gelinerek, ön yargýlarýmýz
bizi birbirimizden uzaklaþtýrýyor. Ge-
ce koþarak eve giden Suriyeli iþçi ka-
dýnlarýn adýmlarýný görmezden geli-
yor, iki kuruþ kazanmak için evde ço-
luk çocuk boncuk iþi yapan kadýnlara
iþimizi çalmýþ gibi bakýyoruz. Ya da
ikinci eþ olmanýn kolay olduðundan
bahsedip duruyoruz. Hiçbir þeyini
bilmedikleri bir ülkede dört duvar
arasýnda çoluk çocuk yaþamak o kadar
kolay mý; biraz nefes almak için ken-
dilerini attýklarý parklarda çocuklarý-
nýn kolundan çekilip ters döndürül-
mesi; sürekli pis, kirli olmakla anýl-
mak ne kadar kolay olabilir?
BÝR DE SURÝYELÝ
KADINLARA SORALIM

6 yýl boyunca yan yana geldiðim,
sohbet ettiðim kadýnlardan bunun o
kadar kolay olmadýðýný öðrendim ben.
Ve Suriyeli kadýnlarla bir araya gelip ne
düþünüyorlardý bir de onlardan yanýt
almak istedim. Birbirimize daha in-
sanca dokunabilir miyiz diye!

Savaþ vvarken nneden ggeldiler?
Bilmediðimiz bir savaþýn parçasý ol-

mak istemedik. Kime karþý niye sava-
þýyoruz anlamadan bombalar yaðdý.
Çoluk çocuk attýk kendimizi dýþarý.
Sonra yaþamak istedik. Gelmek zorun-
daydýk. Çünkü tek baþýmýza deðildik.
Çocuklarýmýzý ölüme terk edemezdik.

Türkiye’de ddaha öözgürler...
Deðiliz. Kaçýp geldiðimiz bu baþka-

ca topraklar kendi topraklarýmýzdan
özgür deðil.

Çok zzengin SSuriyeliler vvar, bburada
keyif ssürüyorlar... 

Evet var. Biz de görüyoruz. Biz sa-

dece kaçýp geldik. Bu durumun suçlu-
su biz deðiliz. Biz savaþta ölüm kalým
arasýndan kaçýp geldik. Burada durma-
mýzýn tek sebebi gidecek baþka yeri-
mizin olmamasý. Bu savaþý biz çýkar-
madýk görmezden gelinen bu. 

Ýþþizliðin, yyoksulluðun aartýþýnýn sse-
bebi SSuriyeliler... 

Bu sorunlar bizim yüzümüzden ar-
týyor hissini hep fark ediyoruz. Bize
böyle bakýldýðýný her yerde görüyoruz.
Yaþamak için ucuz çalýþmak zorunday-
dýk bilmediðimiz bir yerde. Yarýn ne
olacaðýmýzýn garantisi yoktu. Deðil 3
kuruþ bir kuruþa bile çalýþýrdýk. Tek
bir ev içinde en az 15 kiþi yaþayýp o

evin kirasýný ödemek zorunda kaldýk.
Banyosu, yemeði, uykusu, temizliði
nasýl dert. Tahmin edin. 

Bu kkadar zzor kkoþullarda yyaþayýp
üstüne üüstlük ssürekli ddoðuruyorlar.... 

Çocuðu doðurmamak bizim için bir
tercih olamýyor. Ýçinde yaþadýðýmýz öð-
rendiklerimiz bunlara dair neyi nerede
buluruz bilmiyoruz bile. Çocuklarý do-
ðurmamak da olmaz. Günah. Son za-
manlarda biz de zorluklar yaþadýkça
hiç hamile kalmadan çözelim istiyo-
ruz. Öyle doðuralým gitsin demiyoruz.
Mesela spiral taktýrmak için hastaneler
gidiyor bizim kadýnlar. 

Suriyeli eerkekler kkadýnlarý ttaciz
ediyor. HHer yyerde ttoplu þþekilde ggezi-
yorlar. ÇÇalýþmýyorlar dda....

Bizim dýþarýda çalýþmamýza itiraz
ediyorlar. Evin içinde parça baþý bon-
cuk iþleme iþleri yapýyoruz. Sabah ye-
mek, temizlik sonra boncuk yine ye-
mek sonra boþluk yok yine boncuk.
Arada çocuklar falan derken erkekler
çalýþsa da çalýþmasa da sokakta. Ýþsizse
evde yatýyor. Bunlar bizim için de zor.

Suriyeli kkadýnlar TTürkiyeli eerkek-
lerle eevlenmeye yya dda iikinci, üüçüncü
eþ oolmaya hhazýr...

Kýzlar 15, 16 yaþa gelene kadar evli-
lik planlarý yapýlýr. Kýzlar 15, 16 yaþý
geçince evde kaldý muamaelesi görüp
ya büyük yaþlarda erkeklerle evlendiri-
liyor ya da ikinci eþ oluyor. Ýkinci,
üçüncü eþ olmak kolay diye deðil ama
ne yapacaðýmýzýbilmiyoruz mesela.
Türkiye’de kalmak, yaþamýmýmýzý de-
vam ettirmek için ne yapalým dediði-
miz durumlar oluyor. Kötü koþullarda,
emeðimiz sömürülerek çalýþýyoruz.
Belki daha iyi çalýþma ve yaþama ko-
þullarý bunu deðiþtirir. 
EKMEÐÝMÝZ
NEDEN KÜÇÜLÜYOR?

Suriyeli kadýnlarýn verdiði cevaplar
böyle. Ve görünen hiç de konuþulduðu
gibi deðil. Savaþtan kaçtýklarý, yaþamayý
tercih ettikleri için onlarý suçlamak
doðru gelmiyor bana. Söylenen sözlerin
doðru olmadýðýný bizzat içlerine girerek
gördüm. Yoksullukla boðuþtuklarýna, iþ
aramalarýna, evde benimle konuþurken
bir yandan kafalarýný kaldýrmadan bon-
cuk yapmalarýna þahit oldum. Türkiyeli
birinin evlerinde olmasýndan mutluluk
duyduklarýný gördüm, o kadar horlan-
maya raðmen gelene kapýlarýný sonuna
kadar açtýklarýný.

Evet, ekmeðimiz küçülüyor ama bu
sadece Suriyelilerden deðil, sermaye
parasýna para katarken iþçi ve emekçi-
lerle bunu paylaþmamaktan. Bizim de
biraz daha saðlýklý düþünmeye ihtiya-
cýmýz yok mu?

ONLAR GELDÝKTEN SONRA...

Nurhayat FARIMAZ
Mamak / Ankara

MAMAK’ta Mülteci Kadýnlar Der-
neðinin etkinliðine biz de Kýzkardeþim
Dayanýþma Derneði olarak davet edildik
kadýnlar birbirini tanýsýn diye. Etkinlik-
te bir ip yumaðýný birbirimize atarak
adýmýzý ve sevdiðimiz þeyleri söyledik,
birbirimizle tanýþmýþ olduk, Arapça,
Kürtçe ve Türkçe. Tercüman aracýlýk
etti hislerimize, hoþ konuþmadan da
anlaþabiliyor kadýnlar, mimiklerimizle,
gözlerimizdeki sevgiyle...

Çoðu yemek yapmaktan, gezmekten
hoþlanýyor. Sýra sevmediðimiz þeyleri
söylemeye geldi yumaðý toplarken. Der-

nekten arkadaþlar ev iþlerini, ýrkçýlýðý
sevmediðini anlatýrken, Suriyeli kadýnlar
savaþý sevmediðini söylüyor. Suriyeli ka-
dýnlardan birinin söyledikleri hepimizin
içini kanattý: “Gurbetlikten nefret ediyo-
rum” derken gözleri hüzün doldu...

Sonrasýnda birlikte piknik yapmaya
karar verdik. Türkmen, Suriyeli ve
Türkiyeli kadýnlar olarak önceden ayar-
ladýðýmýz piknik alanýna iki otobüsle
gittik. Suriyeli ve Türkmen kadýnlar bi-
zim için yöresel yemeklerinden yapýl-
mýþ bir masa hazýrladýlar. Pilavlar biraz
farklýydý, diðerleri neredeyse ayný ye-
meklerin. Bir de üzerine Suriye kahvesi
ikram ettiler.

Halaya tutuþtuk hep beraber. Onlar

kendi oyunlarýný oynarken biz de eþlik
ettik. Arapça müziklerle zýlgýtlar birbi-
rine karýþtý ve tabii çocuk sesleri... Ha-
rika bir gündü.

Tercüman aracýlýðýyla derin soh-
betler ettik. Özellikle Suriyeli kadýnlar
Türkiyeli kadýnlarýn neden kendileri-
ne soðuk davrandýðýný sordular. Nasýl
anlatacaktým ki önyargýlarý. Komþula-
rýnýn iyi olduðunu, iyi anlaþtýklarýný
söylediler ama sokakta böyle davranýl-
mýyor. Çoðunluðun düþündüðü gibi
Türk vatandaþý da deðiller, oy da ver-
meyeceklerini anlattýlar bize hemen.
Biraz empati ve gözlerin dokunmasýy-
la nasýl deðiþir dünya aslýnda, bunu da
en iyi biz kadýnlar biliriz.

Nasýl anlatayým önyargýlarý...
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Belediye olanaklarý iþte böyle 
seçim rantý olarak kullanýlýyor

Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

2
4 Haziran seçimi yaklaþtýkça siyasi partiler
ve adaylarýn kampanyalarý da hýz kazandý.
Manifestolar, vaatler havada uçuþuyor. Ma-
halle ve ev gezmelerinde daha da çeþitlendi-
ðine tanýk olduðumuz bu vaatlere yeniden

inanan da, “Býktýk yalanýnýzdan” diyen de var. 
Kadýnlarýn günlük hayatýndaki en temel sorunlar

çözümsüz. Haliyle seçim deyince akla önce bu so-
runlar ve çözümsüz kalmasýna neden olan siyasi
yaklaþýmlar geliyor. Pazar tezgahý, belediyenin yar-
dým kuyruðu, bir türlü kontenjan açýlmak bilmeyen
kreþte ne hikmetse seçim öncesi kontenjan açýlma-
sý, kýþýn defalarca kömür yardýmý için baþvuran kadý-
nýn evine daha yeni gönderilen kömür... Ýþte bunlar
hep seçimle geçimin nasýl iç içe geçtiðini gösteriyor.

Görünen o ki belediyenin olanaklarý seçim rantý
olarak kullanýyor. Peki, kadýnlar bu “rantçýlýðý” oya
tahvil ediyorlar mý?

Gördüðümüz; hayýr. 

- PARK ÝSTÝYORUZ!
- ÜLKE FETÖ’YLE UÐRAÞIYOR,
DERT ETTÝÐÝN ÞEYE BAK!

GGÜÜLLEERR; iki çocuk annesi. Dört yýl önce Esenyalý’da krediyle bir
ev almýþlar. “Mahallede doðru dürüst bir park olmadýðý için
çocuklarý gün boyu evde tutmak zorundayým. Sokaða çýksak her
taraf inþaat, sokaklar güvenli deðil. Belediyeye yüzlerce kez þi-
kayet etmeme raðmen ‘talebiniz alýnmýþtýr’ diyerek telefonu ka-
pattýlar. Ýstanbul’da dört semt dolaþtým, Pendik Belediyesi kötü-
nün de kötüsü. Seçimden dolayý kapýlarý gezen Ak Partililer be-
nim de kapýmý çaldý. ‘Belediyenin hizmetlerinden memnun mu-
sunuz?’ diye sordular. Ben de memnun deðilim dedim. ‘Ülkemiz
koca FETÖ darbesini atlatmýþ, dert ettiðin þeye bak...’ diyerek kü-
çümsediler” diye anlatýyor. 

KREÞÝN ÝKÝ YILDIR DOLU OLAN
KONTENJANI BÝRDEN BOÞALDI

NNEERRGGÝÝZZ de belediyeden þikayetçi: “Belediye ait kreþ ve anao-
kullarý var. Ben çalýþmaya baþlayacaktým, çocuðumu kreþe yaz-
dýrmak için baþvurdum, almadýlar. Çevremde durumu iyi olan
birçok kiþinin çocuðu o kreþe gidiyor. Ama benim çok ihtiyacým
olmasýna raðmen kontenjan dolu dediler. Ben iki yýl boyunca
þansýmý denedim, bir türlü kontenjan boþalmadý. Benim çocuk
bu yýl birinci sýnýfa baþladý. Sanýrým seçimlerden dolayý olsa ge-
rek 15 gün önce beni aradýlar. Kontenjan boþaldýðýný, çocuðumu
kreþe yazdýrabileceðimi söylediler. Ben de gülerek ‘Çocuðum
neredeyse mezun olacak, geçti Bor’un pazarý’ dedim. Eskiden
beri Ak Parti seçmeniydim, referandumda da ‘hayýr’ dedim. Ama
AKP’ye bir daha oy vermeyeceðim.” 

KIÞ BOYU GELMEYEN 
KÖMÜR YARDIMI ÞÝMDÝ GELDÝ

PPAAZZAARR yerinde bir sebze tezgahýnda alýþveriþ yaparkenmalzemeleri ya yarým ya da çeyrek kilo alan kadýna pazarcý-nýn “Abla yarýmý anladýk da çeyrek ne?” dediðini duyunca du-rup anlamaya çalýþýyorum. Kadýn “Ne yapalým, para ancak bu-na yetiyor” diyor. Kadýnla sohbet etmeye baþlýyoruz. Eþindenayrýldýðýný, kirada oturduðunu, sadece merdiven temizliði ya-parak üç çocuðuna bakmaya çalýþtýðýný, boþandýðý eþinin na-faka ödemediðini anlatýyor. Geçtiðimiz yýl eylül ayýnda fakir-lik belgesi ile birlikte belediyeye kömür yardýmý için baþvur-muþ ama kýþ boyu bir kere dahi yakacak yardýmý alamamýþ.Erken seçim kararýndan bir hafta sonra belediye bir sabahevinin önüne kömür yýðmýþ. Öfkesinden ne diyeceðini bilemi-yordu. “Ben bütün kýþ yakacak bir ýslak odun bulamadým, þim-di yaz günü kömür getirmiþler! Yardýmlarý hep kendi adamla-rýna daðýtýyorlar. Sýra bize gelince seçimi bekliyorlar” diye-rek, AKP’ye artýk asla oy vermeyeceðini ekliyor. 

4 KÝÞÝLÝK AÝLEYE 
150 LÝRA YARDIM

EESSEENNYYAALLII Kadýn Dayanýþma Derneði’nde çocuklar için baþlattý-ðýmýz ücretsiz kurslara çocuðunu getiren, eþi tersane iþçisi bir ka-dýn, eðitimin kötü ve yetersiz olduðunu, buna bir de parasýzlýk ek-lenince daha da zor olduðunu söylüyor. Eþinin hastalýðýndan ötü-rü iki aya yakýn süredir çalýþamadýðýný, yardým alabilmek için baþ-vurduðu belediyeden sadece 150 liralýk alýþveriþ kartý verdiklerinianlatýyor kýzgýnlýkla: “Dört kiþilik bir aileyiz, 150 lira ile nasýl yaþa-rýz ki? Biz ne olursa olsun hep sandýða gittik ve huzur içinde ya-þamak için oyumuzu Ak Partiye verdik. Etrafýmýzda birçok kiþiylekavga ettik. Ak Parti’ye oy vermeyen komþularýmýzla aramýz bileaçýldý. Ama býrakýn huzuru, artýk tek derdimiz sadece karnýmýzýdoyurmak. Seçim vakti yaklaþýnca ellerine kumanya alýp kapýmageldiklerinde onlara cevabý vereceðim.” 

MADEM GEÇÝNEMEYECEKTÝN
NEDEN BOÞANDIN!

LEYLA, eþinden þiddet gördüðü için boþan-
mýþ. Bir çocuðuyla baba evine sýðýnan Leyla’nýn
boþanma davasý tam iki buçuk yýl sürmüþ. Çocu-
ðunun velayetini almýþ. Aylýk 350 lira nafaka ve-
rilmesine karar vermiþ hakim. Eski eþi bir kere
bile nafaka ödememiþ. O da ailesinin bütün bas-
kýlarýna raðmen bir fabrikada iþe baþlamýþ ve
ayrý eve çýkmýþ. Aldýðý asgari ücret yetmeyince
belediyeye yardým talebinde bulunmuþ. Baþvuru
sýrasýnda hem bir sürü hakaret hem de nasihat
iþitmiþ. “Gencecik kadýnsýn, sigortan var çalýþý-
yorsun, azla yetinmeyi bileceksin. Madem geçi-
nemeyecektin, kocaný boþamayacaktýn” demiþ-
ler. Leyla, “Nasýl incindiðimi anlatamam, bir
daha açlýktan sürünsem de gitmem belediyeye”
diyor. Fabrikadaki iþ arkadaþlarý biriken fatura-
larýný ödemek için kendi aralarýnda para topla-
yarak destek olmuþlar. Leyla, hiçbir partiye oy
vermeyi düþünmüyor. Nedenini ise þöyle açýklý-
yor: “Bizim ülkede adalet yok! Yoksul insanlara
deðer veren yok. Ben bu seçimde hiç bir partiye
oy vermeyi düþünmüyorum. Hepsi menfaatçi, çý-
karcý. Hangisi aðzýný açsa kadýnlara dair bir þey-
ler söylüyorlar. Ama gerçek olmadýðýný boþanma
sürecimde gördüm.” 

BELEDÝYEDEN NASÝHAT: 

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar,
Kimimizin ev iþleri arasýnda, kimi-
mizin fabrikada, baðda bahçede,
masa baþýnda, hayatýn iþleyen, üre-
ten her köþesinde, elimize ulaþan

Ekmek ve Gül’den, candan bir MERHABA!
Soluksuz koþturduðumuz upuzun kýþ bahar ay-

larýný bitirirken, yeni yaz sezonunun, adýna yakýþýr
aydýnlýk, sýcacýk günler getirmesini diliyoruz; hem
bendeniz, hem de Asiye kardeþimiz...

Asiye kim mi? Aslýnda birkaç ay öncesine kadar
ben de tanýmýyordum kendisini. Doðrusunu söy-
lemek gerekirse tanýþmamýz pek de sýradan deðil-
di. Bir sabah iþe gittiðimde masamda bulduðum
hediye poþetiyle baþladý hikayemiz. Ýçinden çýkan,
“el emeði göz nuruyla” iþlenmiþ havlulara sarýl-
mýþ, çalakalem yazýlmýþ isimsiz bir mektuptu po-
þetin içindeki. Þaþkýnlýk ve heyecanla tekrar tekrar
okuduðum, belki onun yüreðinden, belki de hepi-
mizin yaþamýndan parça parça kopup gelmiþ, sa-
týrlara cümle cümle yerleþmiþ bir ‘kadýn hikaye-
siydi’ mektuptaki. Asiye’nin hikayesi...
NE YAPALIM BÝZ BU SAÇIMIZI

“1969’da doðdum. Annem 16 yaþýnda evde do-
ðurmuþ beni. Erkek istiyorlarmýþ. Kýz olunca
‘neyse bi dahakine erkek olur’ demiþler. Tekrar
kýz kardeþim olunca da çok üzülmüþler. Annem
öyle derdi. Okul yaþým gelince babam gönderme-
di. Büyük amcam ikna etmiþ. Kendisi götürüp
yazdýrmýþ. Babam oyun oynamamýza izin verme-
diði için, oynayaný dövdüðü için okulda da oyna-
mazdým. 1981’de okulu bitirdim. Mutsuz bir
çocukluk ve gençlik geçirdim.”

Hayata atýlmak için, ekmekten sudan önce ge-
len, en önemli ihtiyacý yasakmýþ Asiye’ye. Yaptýðý
hiçbir iþ takdir edilmezmiþ. Baþkalarýyla kýyasla-
nýr, aþaðýlanýr, hakaret görür, aðlayýnca da azarla-
nýrmýþ. “Bu arada erkek kardeþlerim de oldu. Bi-
zim çay bahçemiz azdý. Ýþimizi bitirir, baþkalarý-
nýn bahçesinde yevmiye ile çalýþýrdýk. Babamdan
çok korkardýk. Her dediðini yapardýk ama kýzacak
bir þey hep bulurdu. Bizi sesli konuþturmazdý.
Gözüme görünmeyin, uzaklaþmayýn, seslendiðim-
de 1 saniyede yanýmda olun derdi. Saçýnýzý yukar-
da baðlamayýn, aþaðýda baðlayýn ama tülbentin al-
týndan görünmesin. Kesmeyin de saçýnýzý. Korku-
dan ‘Ne yapalým saçýmýzý’ da diyemezdik.  Kendi-
si radyoda þarký dinlemeyi çok severdi. Kendi açýp
kendi kapatýrdý. Bütün þarkýlarý ezberlemiþtim.”

Bir gün þarký söylerken babasýna yakalanmýþ
Asiye. Çektiði korkuyu da, yediði dayaðý da hiç
unutmamýþ. Asiye, 16 yaþýna geldiðinde yaþadýk-
larýyla yüzleþmeye, çözümler aramaya baþlamýþ.
“Bir gün sular kesildi. Kýz kardeþimle komþu ak-
rabadan su taþýyorduk. Bütün kaplarý doldurduk.
Son seferde anneme dedik ki kýzlarla biraz otu-
racaðýz. Daha sonra eve yaklaþýnca babam bizi
gördü. Avludaki çalýlardan bir sopa çekti. Açýn
elinizi bakayým dedi. Kardeþim açtý, ona vurdu.
Ben açmadýðým gibi gerisin geriye koþtum. Þuna
bak utanmadan bir de kaçýyor dedi. Ýçimden, sen
utanmadan 16 yaþýndaki kýza vurmaya kalkýþýyor-
sun dedim.” Asiye’nin annesi ise korkudan ne
kýzýna izin verdiðini söyleyebilmiþ, ne de baþka
bir þey...
FERAHTAN DARA DÜÞSEYDÝM
DAYANAMAZDIM

Evet, Asiye büyüyordu. Sosyal haklarýnýn, eko-
nomik baðýmsýzlýk hakkýnýn, kýsacasý “özgür ka-

dýn” haklarýnýn ayýrdýna varýyordu artýk. “Bir gün
çarþýya gitmek istedim. Giysi ihtiyacýmýz vardý.
Karnýmýz doyuyordu ama giysi pek almazlardý bi-
ze. Ýzin istedim, haftalarca ertelendi. Sonunda
komþu yengeyle gönderdiler beni. Babam para
vermezdi ya gizlice yevmiye yapmýþtým. O gün ku-
aföre gidip resim çektirdim. Birkaç ay sonra, oda-
ma girip fotoðrafý gördü. ‘Þunu gözümün önünde
at sobaya bakayým’ dedi. Hemen attým. Halbuki
aynýsýndan bir daha çýkarttýr. Aklýma gelmedi her-
halde. Bu yüzden mi bilmem, düðünümde kuafö-
re göndermedi beni.”

Yine bir gün köyde dikiþ kursu açýlýr. Asiye he-
nüz 18 yaþýndadýr. Kafasýna koyduðu bu inanýlmaz
iþi baþaracaktýr. “Babama çok yalvardým. Gönder-
di ama sezon yarý olunca ‘daha para vermem’ de-
di. Yevmiye karþýlýðý borç yaptým. Bir de küpemi
sattým. Sezonu tamamladým. Borcuma karþýlýk
haftalarca çay topladým.”

Yirmili yaþlara girerken, Asiye’yi görücü usu-
lü evlilik için “istemeye” gelmiþler. Annesi,

“Bunlar iyi insanlar” diyerek zorla razý etmiþ
genç kýzý. Tanýþmak þartýný ileri sürmüþ genç
kýz. Babasýnýn izniyle konuþmuþlar, iki gün son-
ra da niþan takýlmýþ. Tüm kurallar, yaptýrýmlar
eksiksiz yerine getirilmiþse de, yüzükler takýlýr-
ken “fotoðraf çektirilecek” diye sinirlenen ba-
basý, töreni terk etmiþ.

Çeyiz hazýrlýðý için çalýþtýðý çay bahçesinde çok
zorlanan Asiye, belini incitmiþ. Yaklaþýk altý ay yük
taþýmasýný yasaklamýþ doktor. Niþanlýsýyla, ayda
bir kez, sadece telefonla görüþme izni varmýþ.
“Saklamadým, durumu olduðu gibi anlattým. Ýs-
tersen vazgeçebilirsin dedim.” Evine gizlice gön-
derilen haberlerde, düðüne bir ay kaldýðý, kendisi-
ne dikkat etmesi gerektiði anlatýlýyordu. Üstelik
tam 5 ay, ona yük taþýtýlmayacaðý sözü bile veril-
miþti. Düðününden 15 gün sonra, aðrýlar içinde,
tüm iþlere koþulan Asiye, kendisini teselli etmek
için þu cümleleri ekliyor mektubuna. “Ferahtan
dara düþseydim dayanamazdým herhalde. Bu
dünya cennet deðil ki.” 

ASiYE 
içimizden biri
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gerçek ne olur, düþünmek gerek. Þurasý açýk ki þifa
niyetine bataklýðý kurutan yok!
AYNI HAYATLAR, 
FARKLI SEÇÝMLER... NEDEN?

Asýl soru þu: Hemen hemen ayný koþullarda yaþa-
yan, sorunlarý ortak milyonlarca kadýn neden farklý
siyasi partilere oy verir? Belki de ayný mahallede ya-
þadýðý, ayný iþyerinde çalýþtýðý, ayný okullarda çocuk-
larýný okuttuðu, ayný bankalara borçlu olduðu, ayný
þiddet ve tacize maruz kaldýðý halde, yan yana iki
komþu, yan makinedeki ya da yan masadaki iþ arka-
daþý neden farklý partileri destekler? 

Araþtýrmalar Türkiye’de insanlarýn oy tercihlerin-
de dini görüþlerin, milliyetin, kültürel farklýlýklarýn
belirleyici olduðuna iþaret ediyor. Mesela memleket-
teki kutuplaþmanýn bir tarafta dindar milliyetçiler
diðer tarafta laikler olduðunu düþünen çok insan
var. Bu gerçekten böyle midir? 

Mesela 7 Haziran 2015’teki seçimlerde AKP 40.9
(258 vekil), CHP 24.7 (132 vekil), MHP 16,2 (80 ve-
kil), HDP 13.4 (80 vekil) ve Saadet Partisi yüzde 2
oy almýþ. 1 Kasým 2015’teki sonuçlar ise þöyle: AKP
49.3 (317 vekil), CHP 25.4 (134 vekil), MHP 11.9
(40 vekil), HDP 10.7 (59 vekil) ve Saadet Partisi
yüzde 0.7. 

Aradan sadece dört buçuk ay geçtiði halde ayný
partilerin oy oranlarýnda ciddi oynamalar var. Bunu
insanlarýn din, milliyet, kültür gibi deðerlerinin de-
ðiþtiðine yorumlayamayýz elbette. Sorumuza döne-
cek olursak, ayný hayatý paylaþan milyonlarca insan,
milyonlarca kadýn neden bu kadar farklý partilere oy
verir? Ve sadece dört buçuk ayda neden tercihleri bu
kadar deðiþir?
‘ÞAHLANAN TÜRKÝYE’DE 
KADINLARA YER YOK

AKP Kadýn Kollarý’nýn Baþkaný Lütfiye Selva
Çam diyor ki, “Yerli ve milli, dik duruþa sahip, kendi
geleceðini belirleyen Türkiye, artýk þahlanmanýn
eþiðinde. Bunu en iyi bilen ve anlayan da kadýnlarý-
mýz.” Her seçimde kapý kapý dolaþtýðý bilinen kadýn
kollarýnýn 4,5 milyon üyesi olduðu söyleniyor; parti-

nin meclisteki 316 sandalyesinin ise sadece 34’ü ka-
dýnlara ait. Önümüzdeki seçimlerde 600 adayýnýn
126’sý kadýn ve sadece 4 ilde birinci sýrada kadýn
aday var. Belli ki þahlanmayý en iyi anlayan kadýnlar
olsa da, Selva Çam’ýn “þahlanmanýn eþiðinde” olan
Türkiyesi’nin yönetiminde kadýnlara pek yer yok. 

Birçok kadýn “daha iyi bir gelecek” ümidiyle
AKP’yi iktidara taþýdý, “Güçlü bir Ak Parti, güçlü bir
Türkiye” iddiasýna inandý, doðrudur. Kendi hayatý-
ný, kendi geleceðini güçlenmekte olan bu partiyle
özdeþleþtirdi, o güçlendikçe güçleneceðine inandý,
bu da doðrudur. Sonuç, zayýfladýkça saldýrganlaþan
bir AKP, battýkça batan bir Türkiye oldu. Ýþte bu
doðrusudur! Ve bu nedenledir ki, AKP seçmeninde
bir sessizlik var, ama konuþtuðunda da kadýnlar ko-
nuþuyor, oylarýný haram ediyorlar, kapýlarda bekliyor-
lar ki gelen kadýn kollarý üyesine söyleyecekleri bir
çift sözleri var. 
AYRIÞTIRAN YALANLAR, 
BÝRLEÞTÝREN GERÇEKLER

Yine de ülkenin bekasýnýn iktidarýn bekasýna bað-
lý olduðunu düþünen insan sayýsý hiç de az deðil.
Gönül vermese de, içine sinmese de “istikrar” için
AKP’ye oy vermesi beklenen önemli bir kesim oldu-
ðu söyleniyor. Ýktidarda kalýrsa ekonomik bir istikrar
saðlanacaðý, zaten ekonomik bir kriz yaþadýðýmýzýn
doðru olmadýðý ilan ediliyor hükümet medyasýndan.
Milyonlarca insana, gözlerinin içine baka baka öde-
yemediði kirasýnýn, gýrtlaðýndaki borcun harcýn, sü-
rüdüðü boþ pazar çantasýnýn, çocuðuna alamadýðý
okul formasýnýn gerçek olmadýðý söyleniyor. Bu ya-
lanlara birazcýk karný tok olanlara, “Evet, Türk lirasý
çok deðer kaybetmiþ, bir gecede katbekat yoksullaþ-
mýþ olabiliriz. Ama bunun sebebi dýþ güçler” deni-
yor. Milyonlarca insanýn gözü önünde bir gün Rus-
ya’ya bir gün Amerika’ya yaranmaya çalýþanlar, Filis-
tin halkýna kardeþ deyip Ýsrail’le ticari ve askeri an-
laþmalar imzalayarak Ýsrail’i Filistin karþýsýnda güçlü
kýlanlar, “dýþ güçler” ile göz korkutup memleketi
kurtarmak için iktidarý kurtarmamýzý salýk veriyor.
Ülke tehdit altýnda diye veriyor mehteri. Bu da yet-

mediðinde kendi dýþýndaki herkesi, ona oy vermeye-
ni terörist ilan ediyor.

Kadýnlarýn kalkýnma, istihdam ve siyasete katýlým
oranýný artýrdýklarýný, þiddetin önüne geçtiklerini id-
dia ediyorlar. Yani milyonlarca kadýna, “Sen ‘perfor-
mans düþüklüðü’ nedeniyle iþten atýlmadýn, senin
iþin sigortasýz deðil aslýnda” diyorlar. “Senin 40’ýn-
dan sonra çalýþmak zorunda kalman, ikinci el kýyafet
için yüz eðip kapý kapý dolaþman, geçinemediðin
için kaynananýn yanýna taþýnman, servis parasýný
ödeyemediðin için çocuðunun arkadaþlarý önünde
servisten indirilmesi… Ýþte bunlar hiç yaþanmadý”
diyorlar. “Senin yediðin dayak, uðradýðýn taciz, yaþa-
dýðýn tecavüz gerçek deðil” diyorlar. Kadýnlarýn ya-
þadýðý gerçeðin yalan olduðunu söylüyorlar. Eðer bu
yalanlar tutmazsa bu sefer memleket için fedakarlýk
istiyorlar, cefakarlýk talep ediyorlar. O da yetmedi-
ðinde kadýnlarý birbirine düþmanlaþtýrmaya çalýþý-
yorlar; Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik ayrýmla-
rýný devreye sokuyorlar. Kadýnlarý yalanlarla ayrýþtýr-
maya çalýþýyorlar. Acý gerçekler çoðaldýkça üstlerini
örtmek için daha çok yalana, daha çok mehter sesi-
ne ihtiyaç duyuyorlar. Ama yetmiyor... O gerçekler
kadýnlarý birleþtirmeye devam ediyor.
DURDURABÝLÝRÝZ, 
BÝZ KAZANABÝLÝRÝZ!

Birleþmemenin bedeli çok aðýr çünkü. En basi-
tinden yalnýzlýk. Bunalým, depresyon ve travmalar
yüzünden artan kadýn intiharlarý bunun en can ya-
kan göstergesi. Ama kadýn dayanýþma derneklerinin
olduðu yerde kaç hayat kurtarýldý bu memlekette,
yaþayan bilir. Kadýn ve çocuk derneklerini kapatan
OHAL kaç kadýný bunalýma sürüklediyse, kaç çocuk
istismarýn kucaðýna itildiyse o kadarýnýn vebali bu
iktidarýndýr.

Birleþmemenin bedeli kaybetmektir. Tacize uðra-
dýðýn iþten çýkarýldýðýnda kimsenin sana arka çýkma-
masý yüzünden iþini kaybetmektir. Geceleyin kork-
madan, huzurla sokakta yürüme özgürlüðünü kay-
betmektir. Fiilen sýkýyönetim yasaklarý uygulanan
Hakkari’de, Diyarbakýr’da, Van’da uygulanan baský-
lara yanýt vermediðinde barýþý kaybetmektir. Kadýn-
larýn tüm bunlarý daha fazla kaybetme lüksü kaldý
mý?

Birleþmek artýk sadece bir ihtiyaç deðil, zorunlu-
luk ve sorumluluk kadýnlar için. Karþýmýzda yalanlar
üstüne kurulu, tekçi, baskýcý, hem emekçi düþmaný
hem de kadýn düþmaný bir yönetim kurmak isteyen
bir “tek adam” zihniyeti var. Asýl bu gerçeði “en iyi
bilen ve anlayan” kadýnlar.

16 Nisan Referandumunda Saraydaki koltuklarý
sallayan gizli kahramanlar gençlerle birlikte kadýn-
lardý. Emeðimizin hakkýný aramak için greve çýktýðý-
mýzda destek vermeyen kocalar Kuran’a el bastýrýp
“Bu partiye oy vereceksin!” diye zorlamasýna rað-
men korkunun kalelerini titretmeyi baþarmýþlardý.
Þimdi, emeði sömürenlerin ve kadýnlarýn eþitliðine
inanmayanlarýn kurduðu bu emek ve kadýn düþmaný
siyasi partiler baskýcý bir yönetim kurmaya çalýþýyor
ve bizim bunu durdurma sorumluluðumuz var. Bir-
leþtiðimiz oranda bunu yapma gücümüz de var.

Koskoca televizyon kanallarýný dize getirebilirler,
onlar birbirinin göbeðine parayla baðlýdýr çünkü.
Patronlarý arkalarýna alabilirler, birbirlerinde çýkarla-
rý vardýr. Kolluk kuvvetleri, YSK’si, evet, emrinin al-
týndadýr. Ama milyonlarca kadýn bir kez birleþip
“hayýr” demeye cüret etti mi, mesele Flormar iþçisi-
nin kurduðu cümle kadardýr: “Onlar iþverene bu ka-
dar destek çýkmasalardý patronlar iþçiyi bu kadar
ezemezdi. Artýk Erdoðan’a oy yok!”

Çünkü doðduðundan beri baþka iktidar görme-
miþ çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakacaðýz!

Kadýnlarýn yaþadýðý
gerçeðin yalan
olduðunu söylüyorlar.
Eðer yalanlar 
tutmazsa 
fedakarlýk 
istiyorlar.
Yetmediðinde
kadýnlarý 
birbirine 
düþmanlaþtýrý
yorlar. Ama
yetmiyor.

ÇAY TAÞIRKEN GELÝN,
PARASI ALINIRKEN YABANCI 

Evliliðinin ilk yýlý, eþinin ailesiyle birlikte yaþamýþ
Asiye. Kocasý ise büyük þehirde çalýþmak üzere git-
miþ. Asiye’nin boynundaki yük, o sustukça katlanarak
artýyormuþ. Hasta olmasý sürekli yüzüne vuruluyor,
nefes almadan çalýþmasý isteniyor, maddi kazançtan
asla pay verilmiyormuþ. Tüm haksýzlýklara direnmek-
ten, karþý koymaktan baþka çýkar yol olmadýðýna karar
vermiþ sonunda. Ýlk çocuðunu doðurduðunda, artýk
eþi ile birlikte büyük þehirdeymiþ. Aile baskýsý denilen
“illet” Asiye’yi, her yaz köyde bir ay kalmaya mahkum
etmiþtir bu kez. Yine bir yaz tatili, köyde kalýnan bir
aydan sonra, kayýn pederi göndermek istemez Asi-
ye’yi. “Kayýnlarým, kaynatam el birliði etmiþ gönder-
miyorlar beni evime. Kayýnbabam, eþime telefon et-
miþ. ‘Göndermiyorum kalacak burda’ demiþ. Eþim de
kalsýn demiþ. Bana soran yok. Ben de kaçtým geldim.
Nasýl olsa bilet paramý götürmüþtüm. Ben yoldayken
eþimi arayýp, ‘Karýn kaçtý, sana geliyor, çocuðu al, onu
da babasýnýn evine yolla. Bizimle durmayan karýyý bo-
þayacaksýn’ demiþ. Evime gelir gelmez ilk iþ eþimden
dayak yedim.”

Asiye’ye atýlan son dayak bu olmuþ. Hiçbir barbar-
lýk, ondaki azim ve dirençten daha güçlü deðilmiþ
çünkü. “Eþime dedim ki köye gidersek beraber gide-
ceðiz. Ýstediðim zaman geleceðim. Artýk dayak yemek
istemiyorum. Yoksa seni gerekli yerlere þikayet ede-
rim. Ýstiyorsan da ayrýlýrýz. Ben þehir meraklýsý deði-
lim.” Asiye, buruk bir zafer sevincini anlatan þu cüm-
lelerle devam ediyor mektubuna; “Zoruma giden,
hem ‘sen babanýn evinden sakat geldin’ deyip, hem
de köle gibi çalýþtýrmalarý oldu. Tonlarca çay taþýrken
gelinleriydim. Parasý alýnýrken yabancýydým.” 

Çok geçmeden þehir hayatýna uyum saðlamýþ Asi-
ye. Dikiþ kursundan aldýðý eðitimle üretmeyi de ba-
þarmýþ çoðaltmayý da. Mektubun sonunda, artýk hiç
kimseye minneti olmadýðýný anlatýyor ýsrarla. Duyul-
masýný, anlatýlmasýný Ekmek ve Gül’de yazýlmasýný is-
tiyor hevesle, iþtahla... 

Ve bir de þiir buluyoruz, nakýþlý havlularýn ara-
sýnda.

Hoþ geldin derken sarýlan var mý
Telefon açýp da soranlar var mý
Sizin gibisini görenler var mý
Þevkatle derdime derman oldunuz

Yolda yüz metre gidemez iken
Ne yapacaðýmý bilemez iken
Aradým çareler bulamaz iken
Benim derdime derman oldunuz.

Sizi görene kadar ümidim yoktu
Yýllarca çektiðim aðrýlar çoktu
Sakat dedikleri kalbime oktu
Ulaþýp kalbime sardýnýz benim.

Ýþimi gücümü yapamaz idim
Bazen çocuklara bakamaz idim
Kapý çalsa bile açamaz idim
Son yedi ay kabusumdu benim

Onca hastayla uðraþýr iken
Yorgunluðunuz belli deðildi
Hastalara bakarken itina ile
Güler yüzünüz eksik deðildi

Saðlýklý mutlu huzurlu olun
Sevdiklerinizle neþeyle dolun
Unutmam sizleri böylece bilin
Dualarým sizinledir buna inanýn

Hasret KANAT
Ýstanbul

K
uþtepe Mahallesi’nin ismini çok duyarýz.
“Pis iþlerin çevrildiði belalý yer” diye tarif
edilir; yoksul Romenlerin bunca betonlaþ-
maya karþý gecekondularýyla direndiði yer
olarak bilinir. Koca bir alýþveriþ merkezi-

nin arka sokaðýnda olan, lüksün þatafatýn örttüðü ama
olaylarýn, kavga gürültünün, korkunun üzerini örteme-
diði bir yoksulluðun içine, Kuþtepe’ye doðru ilerliyoruz
arkadaþým Büþra ile. Amacamýz biraz mahallede gez-
mek, biraz kadýnlarla sohbet etmek... Sokaðýn baþýnda
gecekondularýn ucu buçaðý görünmüyor. Ýç içe geçmiþ
kondularýn önünde oturan genç, yaþlý bir grup karþýlý-
yor bizi. Çok sýcak kanlý kadýnlar. 78 yaþýndaki Handan
ile sohbet etmeye baþlýyoruz. 

Handan devletten 4 ayda bir 100 lira alýyormuþ, e
haliyle bu para onu geçindirmiyor ve o da falcýlýk yapý-
yor. Tam 60 senedir yapýyor falcýlýðý. “Burada çingene-
lerin çoðu Selanik göçmenidir. Atatürk zamanýnda
göçtük. Ýstanbul’da ilk Zincirlikuyu’da yaþýyorduk; zen-
ginleri oraya, biz fakirleri de buraya yerleþtirdiler. Biz-
leri namaz kýlmayýz diye sevmezler.”  Handan konu-
þurken Ýpek hemen söze girerek: “Ben de evlendim ay-
rýldým, 26 yaþýnda bir kýzým var. Dýþarýdan gelenlere,
bizim gibi olmayan kadýnlara “gacý” deriz.  Burada çok
gacý yaþýyor. Çünkü kira fiyatlarý çok düþük. Bir evde 5
kiþi yaþýyoruz biz de, ben çiçeklik yapýyorum. Sabah
8’den akþam 9’a kadar çalýyorum. Burada yaþayanlar ya
çiçekçilik ya da hurdacýlýk yaparak para kazanýr.” 

Handan ve Ýpek’le sohbet ederken Sibel’de bizi din-
liyor. Sibel’e soruyoruz: “Çalýyor musun, okuyor mu-
sun?” Cevap veriyor Sibel: “Benim haftaya düðünüm
var.” Bizim þaþkýnlýðýmýzý gören Sibel konuþmaya de-
vam ediyor: “Romenlerde böyle. Darbuka çalacak dü-
ðünümde siz de gelin.” 
KADINLARIN
EN BÜYÜK DERDÝ BONZAÝ

Sohbet bitince sokakta ilerliyoruz. Üst üste gece-
kondular, eski kat kat binalar, sokakta oynayan çocuk-
lar, çamaþýrlarýn pencereden pencereye asýlý oluþu, ka-
pý önlerinde insanlarýn sohbet edip çekirdek çitleme-
si... Çocukluðumdaki gecekondularýn samimiyetini
hissediyorum tekrar sokaklar arasýnda giderken. Orta
yaþýn üzerinde kadýnlarla devam ediyoruz sohbete. 58
yaþýnda çöp toplama iþi yapan Sevgi günde 100 kilo
çöp topladýðýný anlatýyor. 100 kilo kâðýt toplamaya 10

lira kazanýyormuþ. Günlük en yüksek kazancý 25 lira.
“20 senedir bu iþi yapýyorum. 5 kýzým 2 oðlum var. 38
senedir de burada yaþýyorum. Evin kirasý kötü bir ev
olmasýna raðmen 700 lira” diyor. Borçlarý çokmuþ,
yaptýðý iþ de eziyetli. Hayatýnda hep çile olduðunu söy-
lüyor. Mahallesinde kol gezen uyuþturucudan þikayet
ediyor: “Sizden 2 saat önce bonzai kullanan bir genç
öldü. Son üç senedir bonzai satýþý fazlalaþtý. Her yerde
torbacýlar var. Hükümet hiç ilgilenmiyor. Yakalanýyor
sonra serbest býrakýlýyor herkesin çocuðunu mahfetti.
Bir sürü insan var burada, Romen, Bigalý, Kayserili...
Kim istersen var.”

Hilal de anlatýyor kendini. 4 çocuðu ve bir engelli ký-
zý var onun da. Engelli kýzýna baðlanan maaþ ile biraz
olsun geçinmeye çalýþsa da yetmiyormuþ. Onun da
oturduðu ev 700 lira. 10 senedir kâðýt toplayarak yaþa-
mýný sürdürüyormuþ o da. Büyük oðlu bonzai kullaný-
yormuþ 6 senedir. “Býrakmasýný istiyoruz ama býraka-
mýyor” diyor. 

Selanik göçmeni olan Gülsüm, 60 senedir burada
yaþýyor. “Babamdan kalma evimiz var. 5 kardeþ ayný ev-
de yaþýyoruz. Eþimin emekliliði olmasa yaþamam
mümkün deðil. O da bonzai içip ölen genç çocuðun-
dan bahsedip uyuþturucuya da devlete de öfke kusuyor.
“Her gün yeni bir haber duyuyoruz mahalleden, içen-
lerle o kadar çok ki. Keþke bir çözüm olsa” diyor.

Romenlerin, Romen olmayanlarýn birlikte yaþadýðý
Kuþtepe kadýnlar için Trumptower’ýn gösteriþi arka-
sýndaki yoksulluðu, acýyý, kimsesizliði, elden hiçbir þey
gelmemeyi temsil ediyor. 

Gösteriþin arkasýndaki yoksulluk: Kuþtepe

Handan - ÝÝpek

Sevgi - HHilal
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Kübra LAZ - Cemre KAVALA
Kocaeli

B
ir hapishane düþünün;  içerisinde
müzikten spora her þeyin olduðu,
mahkumlarýn her hafta neredeyse bir
kitap bitirdiði, psikolojik danýþman
eþliðinde aktivitelerin yapýldýðý. Yeni

tip hapishane uygulamasýnda pilot seçilmiþ bu
hapishane bize gerçekten baþka bir görüntü su-
nuyor. Elbette amacýmýz hapishaneyi övmek de-
ðil. Bizim asýl ilgilendiðimiz nokta içerisindeki
kadýnlar. Her birinin ayrý bir yaþam öyküsü var
Türkiye’den kesitler sunan. Diyorsunuz ki ney-
den bahsediyorlar? 10. bölümü yayýnlanmýþ olan
Avlu dizisinden bahsediyoruz. “Bir avluya kaç
ömür sýðar” sözüyle çekilen dizi hapishaneleri
ve hapishane çalýþanlarýný kötü gösterdiði ge-
rekçesiyle yayýnlanmadan RTÜK’ten ceza ala-
rak adýndan söz ettirmeye baþlamýþtý zaten. Biz
de diziden ve kadýnlarýn yaþam öykülerinden
konuþalým biraz. 

Ana karakterimiz Deniz yýllardýr eþinden þid-
det görüyor. Sonunda boþanmak istediðini söyle-
yerek gitmek istediðinde eþi silah çekiyor. Yýllar-
dýr yaþadýklarýndan sýkýlan kýzlarý Ecem de çýkan
kargaþa sonrasýnda silahý eline alarak babasýný
vuruyor. Deniz kýzýný korumak için suçu üstleni-
yor. Deniz’in hapishane hayatý ile tanýþmasý da
böylece baþlamýþ oluyor. Bir blok, iki koðuþ, iki-
sinde lider konumunda farklý kadýnlar ve onlarýn
birbiriyle mücadelesi... Azra ve Kudret bu müca-

delenin baþ karakterleri. Deniz bu iktidar savaþý-
nýn tam ortasýnda buluyor kendini. Bir nevi yeni
kurban gözüyle bakýyorlar ona. Deniz ise bu iki
liderden birini seçmek zorunda. Azra’nýn koðu-
þunda kýz kardeþlik baðlarý çok net görülebiliyor.
Kadýnlar dýþ dünyadan uzakken birbirlerine tu-

tunmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Azra
tüm bu süreçte herkese soðukken içten içe bu
baðý büyütmek için de adýmlar atýyor. Kudret ise
daha çok korku ve parayla oluþan bir bað kuru-
yor. Etrafýndaki tüm kadýnlara üstten bir tavýr ta-
kýnýyor. Bu iki karakterin ortak noktalarý kendile-
rine veya etraflarýndaki insanlara zarar verdikle-
rinde asla kimseye acýmamalarý.

Azra ve Kudret’in iktidar savaþý, Deniz’in
arada kalmasý ve sonrasýnda geliþen olaylar etra-
fýnda her bölümde baþka bir kadýnýn hayatýna
dokunuyor dizi. Verdiði mesajlarla çoðu zaman
Türkiye’de kadýnlarýn yaþadýðý sorunlara gön-
derme yapýyor. Bir bölümde Çilem Karabu-
lut’un tiþörtündeki “Dear past thanks for all the
lessons” yazýlý tiþörtle bir kadýn karakter yer al-
dý. Onun yaþam öyküsü anlatýlýrken hem geçmiþ
hayatýna hem de annelik kavramý üzerine birçok
tartýþma yaþandý. Bu tartýþmayla belki de en gö-
ze batan ‘kadýn kadýnýn düþmanýdýr’ ve ‘kadýn
kadýnýn dostudur’ mesajlarý net bir þekilde göz-
ler önüne serilmiþ oldu. 

Kadýna yönelik baskýnýn, sömürünün, þiddetin,
tacizin, tecavüzün bu kadar arttýðý bir dönemde
kadýnlara ve onlarýn yaþadýklarýna yönelik mesajlar
net bir þekilde iþleniyor. Ýki kutba ayrýlmýþ kadýn-
lar, ayrýlmýþ kutuplar içinde bir araya gelen kadýn-
lar. Ýki kadýn arasýndaki iktidar savaþýnýn kýzýþmasý
ile bir yandan kadýnlar birbirlerine daha çok bað-
lanýyor, bir yandan da birbirlerine düþman hale
geliyorlar. Ama her problem karþýsýnda dayanýþma
ile her þeyin karþýsýnda durabiliyorlar.

‘AVLU’NUN KADINLARI
‘Bir avluya kaç ömür sýðar’
sözüyle yayýn hayatýna
baþlayan ve hapishanedeki
kadýnlara ýþýk tutarak aslýnda
kadýnlarýn yaþadýðý pek çok
konuyu ele alan Avlu dizisine
yakýndan bakalým…

#KadýnlarýnSeçimi onurlu bir gelecek
Fulya ALÝKOÇ

S
ömürü üzerine kurulu toplumlarda siyase-
tin en bariz özelliðidir; emeði sömürülen
milyonlarca insan, emeklerini sömüren bir
avuç insanýn kurduðu ve yaþattýðý siyasi
partilere oy verirler. Bu yüzden her parti-

nin seçim bildirgesinde “emekçilere müjde” þeklin-
de vaatler bulunur. Asgari ücret þu kadar olacak,
emekliye bu kadar ikramiye, üretici köylüye þöyle
kredi, çiftçiye böyle mazot indirimi vs... Kimi üç ve-
rir, kimi beþ. Öyle bir verir ki milyonlarca insanýn
verdiði vergilerden deðil de, sanki kendi cebinden
çýkacakmýþ gibi verir.

Emekçilerin kendi siyasi partilerini kurup mil-
yonlarcasýnýn burada birleþmediði her koþulda,
bütün seçimler kötünün iyisini seçmeye dayalýdýr.
“Kötünün iyisi” dayatmasý milyonlarca kadýn için
iþler. Kadýný ancak kaðýt üzerinde eþit gördüðünü
söyleyen partiler, asla gerçekleþtirmeyecekleri eþit-
liði vaat ederek seçimlerde kadýnlardan oy isterler.
Çoðu da kadýn ve erkeðin eþit olmadýðýna inanan
adamlar tarafýndan kurulmuþtur; kimi “fýtrat” der,
kimi “doða” der. “Kadýn ve erkeðin eþit olduðuna
inanmýyorum,” diye diliyle zikredeni de vardýr, ak-
lýnda hiç olmamasýna karþýn aðzýnda “eþitlik” lafý
dolandýraný da.
MIZRAK ÇUVALA SIÐMIYOR

Eþitsizlik, milyonlarca kadýnýn ürettiði hayatý ya-
þayamamasýdýr. Kadýnlar hem iþyerinde hem evde
toplumun refahý için en çok çalýþanlardýr ama üreti-

len refahtan da en az onlar nasiplenir. Eþitlik de bu
adaletsizliðin giderilmesidir. Bu üç beþ yardýmla gi-
derilebilecek bir eþitsizlik deðildir. Ama “Kadýnlarý-
mýzý þöyle kalkýndýracaðýz, böyle giriþtireceðiz” diye
vaatler sýralayanlarýn önerdiði budur; doðurana do-
ðum yardýmý, hastasý olana bakým yardýmý, yoksula
kömür yardýmý vs... Milyonlarca kadýnýn eþitsizliði
kökünden ortadan kaldýracaðý ve gerçek eþitliði ku-
racaðý kendi siyasi partilerinde birleþmediði her ko-
þulda, ellerindeki tek özgürlük budur: “Yardým seç-
me özgürlüðü.” Üç yardým mý, beþ yardým mý; o
yardým mý, bu yardým mý?

Kadýnlarýn hem iþyerinde hem de evde emekleri-
ni sömürerek geçinenlerin yönettiði siyasi partiler,
kadýnlarý hep muhtaç býrakýr. Çünkü muhtaç olan
yardým alýr, yardým alan da oy verir. Kafalarýnda ka-
dýna verdikleri önem bundan ibarettir. Sabah gözle-
rini açtýklarý andan gece gözlerini kapadýklarý vakte
kadar aile ve toplum için didinen kadýna “asalak”
muamelesi yaparlar. Ancak bu düzen hep böyle iþle-
mez, eþitsizlik sürdüðü sürece “yardým”a olan ihti-
yaç sürekli artar ve artýk hiçbir yardýmýn karþýlaya-
mayacaðý bir yoksulluk düzeyine ulaþýlýr. Yoksulluk

mýzraðý yardým çuvalýna sýðmaz hale gelir.
ALLANIP PULLANMIÞ ‘SITMA’LAR

Ýþte bugün Türkiye’de olan da bu. Devletin res-
mi istatistik kurumu TÜÝK verileri de mýzraðýn çu-
valý deldiðini gösteriyor. Geçen yýl bizzat cumhur-
baþkaný tarafýndan ilan edilen milli istihdam sefer-
berliði 1,5 milyon kiþi için iþ yaratmayý hedeflemiþti.
Patronlara yapýlan “yarýsý sizden yarýsý bizden” teþ-
viklerine raðmen, 520 bin kayýtlý istihdam, 464 bin
kayýtdýþý istihdam yaratýlabildi. Yaratýlan iþ olanakla-
rýnýn yarýsý sigortasýz, sosyal güvencesiz iþler.

Türkiye’de her 100 kadýndan 41’i sigortasýz çalý-
þýyor. Yani, yoksulluk arttýkça çalýþmak isteyen kadýn
sayýsý artýyor ama iþ bulabilen kadýn sayýsý ayný oran-
da artamadýðý gibi bulabilenler de sosyal güvenceli
iþlerde deðil sigortasýz iþlerde istihdam ediliyorlar.
Üniversite mezunu her 4 kadýndan 1’i iþsiz. Kýsaca-
sý beterin beteri iþsizlikse, kötünün iyisi sigortasýz
ve güvencesiz çalýþma.

Milyonlarca kadýna dayatýlan seçenek bu ikisi ara-
sýnda; Ölüm mü, sýtma mý? Seçim manifestolarýnda
ve bildirgelerinde sunulan da bu; allanýp pullanmýþ
‘sýtma’lar. Verdiði vaat sýtma olanýn uyguladýðý 

Milyonlarca kadýna dayatýlan seçenek bu ikisi arasýnda;
Ölüm mü, sýtma mý? Seçim manifestolarýnda ve
bildirgelerinde sunulan da bu; allanýp pullanmýþ ‘sýtma’lar.
Þurasý açýk ki þifa niyetine bataklýðý kurutan yok!
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H
er birimiz kendimiz, sev-
diklerimiz, geleceðimiz için
iyi olanýn ne olduðuna ka-
rar vereceðiz 24 Hazi-
ran’da. 

Ama aklýn yolu bir deðil. 
Çünkü doðru bildiklerimiz kadar bi-

lemediklerimiz, inandýrýldýklarýmýz, kor-
kutulduklarýmýz, çeliþkiye düþtükleri-
miz, kaygýlarýmýz var.  

“Böyle gelmiþ böyle gider, ben bir ba-
þýma ne yapabilirim ki...” diyenlerimiz var.

“Benim bir oyum çok önemli, her þeyi
deðiþtirebilir” diyenlerimiz var.

Tarih bize ne öðretiyor biliyor musu-
nuz? 

Ne zaman ki bir tehdit algýsý yaratýlsa,
insanlar varolana daha çok inanýyorlar,
daha az seçenekle düþünmek zorunda
kalýyorlar, daha çok korkuyor, korktukça
geri deðerlere daha çok sarýlýyorlar. Bazý
þeyleri yapmak istemeseler de yapmak
zorunda kalýyorlar. Ve kendilerini tehdit
altýnda hissettikçe yapmaya mecbur his-
settiklerinden baþka çýkar yol yok diye
düþünüyorlar. 

Ama tarih bir tek bunu öðretmiyor
bize.

Ýktidarlarýn,yarattýklarý tehditle baþa
çýkabilecekleri, buna güçlerinin yetece-
ðine dair bir inanç da oluþturmak zo-
runda olduklarýný, ama bunu sürgit ya-
pamayacaklarýný, çünkü gerçeklerin bir
gün mutlaka ortaya çýkmak gibi bir
“alýþkanlýðý” olduðunu öðretiyor... 

Halký denetimi altýnda tutmak, bir tek
adamýn aðzýnýn içine bakar kýlmak için,
evet tam da bu nedenle iktidar sahipleri
asla ve asla yoksullukla, eðitimsizlikle,
eþitsizlikle ilgilenmezler. Bu sorunlarý
gerçekten çözecek hiçbir þey yapmazlar. 

Ve bizi en çok yoksulluk, eþitsizlik,
eðitimsizlik cesaretsiz býrakýr.

Yoksul, eþitsiz ve cahil kaldýkça haya-
týmýz hakkýnda yazýlan senaryolarýn figü-
raný haline getiriliriz. Öyle senaryolar
yazarlar ki siyasal iradelerimizin hiç bir
iþe yaramadýðýný düþünürüz. Bizim bek-
lentilerimiz, isteklerimiz, umutlarýmýz
vardýr var olmasýna da, biz neyizdir ki
bunlarý gerçekleþtirelim? Biz kimizdir ki
dileðimiz yerine gelsin? 

Hep bizim hayatýmýzdan önemli þey-
ler vardýr. Hep “üst akýllar, gören gözler,
duyan kulaklar, bizden iyi bilenler” var-
dýr. Ve komplolar o kadar karmaþýktýr ki,
kendi hayatlarýmýz hakkýnda elimizden
hiçbir þey gelemeyeceðine inanmamýz
istenir. O “büyülü”ve bilinmez senaryo-

lar, ayný zamanda sýradan insanlar olarak
bizlerin kendi hayatýmýz hakkýnda eli-
mizden hiç bir þey gelemeyeceði inancý-
ný yaratýr. Bize kaderimize aðlaþmaktan
baþka seçeneðimiz olmadýðýný vazeder. 

Arada mýrýltý halinde soranlar oluyor:
Neden bu üst-akýl hep bizimle uðraþý-
yor? Çünkü biz stratejik öneme sahip
bir konumda bulunuyoruz, aþýrý geliþiyo-
ruz, tek büyüyen biziz, ilk 3’e girdik gi-
receðiz.. Kimse bu gümbürtüde fark
edemiyor; cezaevlerindeki gençlerin,
emzikli kadýnlarýn, bakýma muhtaç yaþlý
insanlarýn sayýlarý artýyor; iþ kazalarýnda
ölen sayýlarý bile sayýlmayan iþçiler, her
gün öldürülen kadýnlar, iþsizlik, yoksul-
luk… Artýyor. 

7 Haziran’dan sonra yaþayarak öðren-
diðimiz ve bu kez baþka formlarda ortaya
çýkan söylemler, þehir efsaneleri bize bu
olan bitenin ne yaparsak yapalým deðiþ-
meyeceði izlenimini yaratmaya çalýþýyor.
Bize çaresizlik aþýlanýyor. Geleceðe iliþ-
kin belirsizlik senaryolarý, hayatlarý hak-
kýnda seçme haklarýný kullanmak iste-
yenleri pasifize etmeye yarýyor. Ama
unutmamamýz gereken bir þey var; bu
kadar korku, bu kadar komplo teorisi, bu
kadar þehir efsanesi yaratýlmasýnýn ve
hýzla yayýlmasýnýn nedeni iktidarýn se-
çimleri kaybetme ihtimalinin ciddi ala-
metlerinin olmasý. 

Dergimizin bu sayýsý, Türkiye tarihi-
nin en önemli seçimlerinden biri olan
24 Haziran seçimlerine günler kala eli-
nize ulaþacak. 

Birbirimizi duyma, birbirimizin ne
düþündüðünü öðrenme, farklýlýklarýmýz
kadar ortaklýklarýmýzý da görme olanak-
larýmýzýn neredeyse tümüyle elimizden

alýndýðý bu memleket tablosunda kadýn-
larýn ne düþündüðünü, niye öyle düþün-
düðünü anlamak bakýmýndan çok deðer-
li veriler sunan bir tartýþma platformuna
dönüþtü dergimiz bu sayýda. Alametlerin
neler olduðunu bizzat kadýnlarýn hayat-
larýndan, deneyimlerinden ve fikirlerin-
den öðrenmemiz için bir “buluþma no-
ktasý” oldu.

Aramýza çekilen tüm dikenli tellere
raðmen ellerimizi buluþturduðumuzda
aslýnda ayný dertleri yaþadýðýmýzý anlayýp,
ayný sorunlara çözüm bulunmasýný talep
ettiðimizi görüyoruz. Ekmek ve Gül’ün
tarihi seçimler öncesinde yayýmlanan bu
sayýsý; sesi kýsýlan kadýnlarýn birbirlerine
ses verdikleri “tarihi” bir sayý oldu. 

Yalnýzca bir memleket tablosu ortaya
koymadýk, bu tablonun karanlýk ve ay-
dýnlýk yönlerine de ýþýk tutmaya çalýþa-
rak, bizleri birer “veri” olarak gören
manipülatif seçim anketlerinin dýþýna
çýkarak, hayalleri ve umutlarýyla canlý
kanlý varlýklar olarak, iradeleri ve güçle-
ri olan vatandaþlar olarak kadýnlarýn bu
seçime giderken neler düþündüklerini
ve niye öyle düþündüklerini ortaya koy-
maya çalýþtýk. 

Ve elbette tüm kadýnlarý, özellikle de
dikenli tellerin ayrý yanlarýna konumlan-
dýrýlmýþ olsalar da ayný zorluklarýn ve
dertlerin yaþayaný iþçi-emekçi kadýnlarý
bir “seçime” davet ettik. 

Bizim seçimimiz eþitlikten ve özgür-
lükten yana...

Bizim seçimimiz barýþ ve huzurdan
yana...

Bizim seçimimiz insanca yaþanacak
bir hayattan ve güvenli bir gelecekten ya-
na...

Hep yoksul olmaya, ezilmeye, yok sa-
yýlmaya, þiddet görmeye, kaygý duymaya,
korkmaya, hesap kitap yapmaya, umut-
suz olmaya itiraz eden herkesin, hepimi-
zin, bu ülkenin bütün yurttaþlarýnýn
temsil edileceði bir yönetim için, inancý-
ný ve gelecek hayalini hiç kaybetmeden
elinden geleni yapmasý ve siyasal irade-
lerinin gücüne güvenmesi gerekiyor. 

Biz kadýnlarýn elinden geleni ardýna
koymamalarýna, siyasal iradelerinin gü-
cüne güveniyoruz.

Çaðrýmýz; hayatlarýmýzý tek adamýn
eline býrakmama çaðrýsýdýr.

Biz bir’den
büyüðüz. Birle-
þirsek birden bi-
ze dönüþürüz...

Günlük EVRENSEL gazetesinin ücretsiz özel ekidir. 
Türü: Yaygýn süreli

Bülten Basýn Yayýn Reklamcýlýk Tic. Ltd. Þti. 
Adýna Sahibi: Cemal Dursun

Genel Yayýn Yönetmeni: Fatih Polat
Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Ýsmail Cem Þimþek

Yönetim Yeri: Adres: Mehmet Akif
Ersoy Cad. Mehmet Çýbýkçý Ýþ

Merkezi No: 2 K: 2 Ýþyeri No: 21
Þirinevler/B.Evler-ÝSTANBUL 

Tel: 0850 302 20 67 
Fax: 0212 654 15 04

Daðýtým: Demirören Daðýtým AÞ
Baský: SM Matbaacýlýk 

Çobançeþme Mah. Sanayi Cad. 
Altay Sokak. No:10 (A Blok) 

Yenibosna-Bahçelievler /
ÝSTANBUL

Tel: 0 212 654 94 18 

ekmek ve gül
posta@ekmekvegul.net

#KadýnlarýnSeçimi onurlu bir gelecek............................3
Fulya Alikoç

Belediye olanaklarý iþte böyle 
seçim rantý olarak kullanýlýyor......................................5

Adile Doðan

Býkkýnlýk, endiþe, huzura özlem.....................................6
Sedef Akçay

Okul öncesi çocuklara din eðitiminin 
seçimlerle ne ilgisi var?...............................................6

Bir Eðitim Emekçisi

Ýnsanca yaþamak olsa... Gece vardiyasý olmasa..............7
Ayþe Öz

Ramazan’da fabrikada bir yemek molasý........................7
Tuzla’dan Bir Kadýn Ýþçi

Ülkede her þey kime güzel?..........................................8
Hilal Tok 

AKP’ye oy verenler neden karar deðiþtirdi?....................9
Yasemin Öztürk 

TARÝH: ‘Tek adam’ýn sonuna kanat açan Kelebekler.......10
Müslime Karabatak

#BenimSeçimim #BenimManifestom............................12
Flormar’da direniþ sürüyor, dayanýþma büyüyor!...........14 

Damla Uludað

Nazan’ýn gülen yüzü için..............................................16 
Nursel Ýnalcuk 

Kaygý ve geleceksizlikten baþka þey vermeyen bir sistem...16 
Kocaeli Üniversitesi Öðrencisi Bir Kadýn

SAÐLIK: Skolyoz.........................................................17
Uzm. Dr. Senem Aslan

Hayata yeniden ‘merhaba’ dedi Fatma..........................18
Emine Yurdakul

Evde kocaya, iþte þefe karþý........................................18
Serap Can

Onlar geldikten sonra..................................................19
Hasret Kanat

Nasýl anlatayým önyargýlarý..........................................19
Nurhayat Farýmaz

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ: Asiye.................................................20
Meltem Teker

Gösteriþin arkasýndaki yoksulluk: Kuþtepe....................21
Hasret Kanat

‘Avlu’nun kadýnlarý.....................................................22
Kübra Laz / Cemre Kavala

‘Birken beþ, beþken on olduk’......................................23
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði

Deðiþiyoruz, hep birlikte.............................................23
Hilal Kýlýç 

Kürtaj deðil, yasaðý cinayettir: Ýrlanda hariç deðil!........24
Sarya Tunç

i Ç i N D E K i L E R

Biz BBir’den bbüyüðüz...
Hilal KILIÇ

Ankara

T
uzluçayýr Kadýnlarý Da-
yanýþma Derneði olarak
beþ hafta süren ve her
hafta baþka bir baþlýðýn
sohbetlerle tartýþýldýðý

atölyemizi bu hafta sonlandýrdýk.
Beþ hafta boyunca sýrasýyla “Ýstis-

mar nedir? Çocuk istismarýna karþý
neler yapýlabilir?”, “Þiddetin biçim-
leri nelerdir? Kadýna yönelik þiddetle
mücadelede neler yapýlabilir?”, “Ka-
dýnlar tarih boyunca hep mi ezilen
cinsiyetti? Neydik ne olduk?”, “Son
15 yýlda yasa deðiþiklikleri kadýnlara
neler getirdi?” ve “Nasýl bir sistem
kadýnlara tam bir eþitlik saðlayabilir”
konularý üzerine kadýnlarla sohbetler
ettik. Atölyemizin son oturumunda
deðerlendirmeler yaparken bu çalýþ-
manýn bizlere neler kattýðý, üzerine
neler eklenebileceðini de konuþtuk.

Oldukça keyifli ve verimli bir atöl-
ye olduðunu söyleyen kadýnlar bu
tarz çalýþmalarýn yaygýnlaþtýrýlabile-
ceðini ve farklý kesimlerden kadýnlarý
böyle etkinliklere katmak için çaba
sarf etmek gerektiðini vurguladýlar.
NE DEÐÝÞTÝ?

Peki bu beþ haftadan sonra bizde
neler deðiþti? Bu soruya atölyenin ta-
mamýna katýlým saðlayan bir arkadaþý-
mýz þöyle yanýt veriyor: “Þiddetin çe-
þitleri olduðunu yeni öðrendim. Ben
sadece fiziksel olarak yapýlan þeyleri
þiddet olarak görüyordum. Psikolojik
þiddeti ilk kez duydum. Artýk buna da
izin vermemeye çalýþýyorum. Mesela
babam anneme bir kez bile vurma-
mýþtýr ama onu hep rencide eder, ba-

bamýn anneme yýllardýr þiddet uygula-
dýðýný þimdi anladým.” Bir baþka ar-
kadaþýmýz ise “Bu yaþa geldim, yaþa-
dýklarýmýn þiddet olduðunu yeni öð-
rendim, artýk olanlarý daha rahat anla-
tabiliyorum” diyor.
EV ÝÞLERÝNÝ
ROBOTLAR YAPSIN

Kendi yaþantýsýnda atölyede iþle-
nen baþlýklarýn büyük bir kýsmýný de-
neyimlemediðini, birçok kadýna göre
görece iyi bir yaþantý sürdüðünü söy-
leyen bir baþka arkadaþýmýz ise þun-
larý söylüyor: “Ben burada iþlediði-
miz birçok konuya dair daha önce-
den de fikir sahibiydim. Ama artýk
daha ayrýntýlý bilgiler edindim ve
baþka kadýnlara da bunlarý anlatmam
gerektiðini düþünüyorum. Ben bun-
larý biliyorum, böyle þeyler de yaþa-
mýyorum demek yeterli olmaz.” 

Baþka bir kadýnýn “Ev iþlerini ro-
botlar yapsýn artýk, ev iþi yapmak is-
temiyoruz. Ekonomik sistemin için-
de olmadan özgür olamayacakmýþýz,
onu anladým” cümleleriyle gülüþme-
lerim artýyor.
HERKESÝN SÖZÜ OLSUN

Sohbetin sonlarýna doðru seçim-
lerden de konuþuyoruz. Ne olursa ol-
sun tek bir kiþinin aðzýna bakmanýn
neler getireceðini en iyi kadýnlarýn
bildiðini, siyasette de kadýnlarýn ne
kadar az yer aldýðýný anlatýyorlar. Me-
ral Akþener’in “memlekete kadýn eli
deðsin” sözleri de gündemimizde ta-
bii. Bir arkadaþýmýzýn þu sözleri özet-
liyor duygularýmýzý: “Kadýnlarýn daha
çok söz hakký olsun tabi ama niye tek
adama karþý tek kadýn olsun. Tek ol-
masýn herkes sözünü söylesin.”

Deðiþiyoruz, hep birlikte...
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði

Üyesi Kadýnlar

B
u yýl 2. kuruluþ yýldönümümüzü kutladýðýmýz Tuzlu-
çayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneðinde Genel Kuru-
lumuzu gerçekleþtirdik. Erkekler tarafýndan öldürü-
len kýz kardeþlerimizi anarak baþladýðýmýz genel ku-
rulda bir dönemdir yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzý deðer-

lendirip gelecek dönem için hedeflerimizi konuþtuk ve yeni yö-
netimimizi seçtik.

Güncel geliþmeler de gündemimizdeydi tabii. Gittikçe artan
kadýn cinayetleri, çocuk istismarý, iþsizlik, yoksulluk ve gergin
seçim atmosferi gibi koþullar içerisinde büyümenin, dayanýþ-
mamýzý saðlamlaþtýrmanýn önemini konuþtuk.
YENÝ DÖNEMDE DE HEP BERABER
KARAR VERECEÐÝZ

Yeni dönemimizde daha da çok kadýna ulaþabilmek, üye sayý-
mýzý arttýrabilmek için elimiz-
den geleni yapacaðýmýzýn sözü-
nü verdik. Yeni yönetime seçilen
arkadaþlarýmýzdan biri “Baþka
seçimler gibi ‘þunu yapacaðýz,
bunu yapacaðýz’ demiyorum. Bu
zamana kadar ne yaptýysak bera-
ber yaptýk. Bundan sonrasýnda
da öyle olacaðýný biliyorum, biz-
leri tebrik ediyorum” dedi.

Genel kurulun sonunda bir de
serbest kürsü oluþturduk. Hepi-
miz duygularýmýzý, dileklerimizi
ve hedeflerimizi paylaþtýk. Söz
alan arkadaþlarýmýz en çok yeni
kadýnlara nasýl ulaþabileceðimiz
üzerine yorumlar yaparken, der-
neðimizde olmaktan mutlu ol-
duklarýný ve buranýn devamlýlýðý
için ellerinden geleni yapacaklarý-
ný söylediler: “Birken beþ, beþken on olduk, daha da artýyoruz. Biz
burada gönüllü faaliyet yürütüyoruz. ‘Yeni gönülleri kazanmak için
neler yapabiliriz’ diye düþünmeliyiz hep. Yaþanacak problemleri,
kendi hayatlarýmýzda ya da birbirimiz arasýnda çýkan sýkýntýlarý yi-
ne hep birlikte çözelim, dayanýþmamýzý güçlendirelim, ne kadar
çoksak o kadar iyi.” Alkýþlarla karþýlanan bu güzel sözlerin üzerine
baþka bir kadýn arkadaþýmýz da þöyle diyor: “Çalýþma koþullarý ne-
deniyle derneðe çok sýk gelemiyorum ama hep yanýnýzdayým. Bize
düþen neyse yapmaya, çevremize burayý ve dayanýþmanýn önemini
anlatmaya devam edeceðiz.”
‘OKUMA YAZMAYI BURADA ÖÐRENDÝM’

Belki en çok duygulandýðýmýz konuþma ise derneðimizdeki
kursta okuma yazma öðrenen arkadaþýmýzýn konuþmasý oldu:
“Ben bu dernekte kendini geliþtirmiþ bir kadýným, okuma yaz-
ma öðrendim, kendimi çok geliþtirdim hâlâ da geliþtiriyorum.
Burada olmaktan çok mutluyum.”
‘BÝRLÝKTE GÜÇLÜYÜZ’

“Artýk acemilik bitti, ustalýk dönemi baþlýyor” esprileriyle
sonlanan genel kurulumuzun ardýndan þunu söylüyoruz: Tür-
kiye’nin her yerinde kadýnlarýn sesi olmak için çabalayan, yan
yana gelen tüm kadýnlara sevgilerimizi iletiyoruz, dayanýþmamý-
zýn gücünden doðan umudumuzu paylaþýyoruz. Daha da önce
de çok söyledik, þimdi bir daha söylüyoruz; Yan yana, birlikte
daha güçlüyüz!

‘Birken beþ,
beþken on olduk’

Tuzluçayýr Kadýnlarý
Dayanýþma Derneði
2 yýlý geride býraktý.

Çalýþmalarýný
deðerlendirip

önümüzdeki dönem
için planlarýný yapan
kadýnlar, “Acemilik
bitti, ustalýk dönemi

baþlýyor” diyor.



Flormar’da 
direniþ sürüyor, 
dayanýþma büyüyor!

‘Avlu’nun 
kadýnlarý

#KadýnlarýnSeçimi
onurlu bir gelecek
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Sarya TUNÇ

Ý
rlanda 2015 yýlýnda eþcinsel evlilikleri
onayladýðýnda, sevenlerin yüzünü gül-
dürmüþtü. Fakat bu hamleyle ‘ilerici’ di-
yeceðimiz Ýrlanda’da kürtajýn hala yasak
olduðunu biliyor muydunuz? Türki-

ye’den bakýnca koþulsuz þartsýz ‘iyi’ olarak
gördüðümüz yaban ellerinde mevzu bilhassa
kadýn haklarý olunca iþler pek öyle yürümüyor.
Sýnýrlarýn biraz ötesinde, geçtiðimiz hafta Ýr-
landa tarihinde büyük bir dönüm noktasý olan
bir referandum yapýldý. Kürtaj referandumu
olarak adlandýrýlan referandumda, ülkede
1983 yýlýnda yine bir referandum ile kabul
edilen “doðmamýþ çocuðun -fetüsün- yaþam
hakkýnýn anne ile ayný olduðu” ile ilgili mad-
denin deðiþtirilmesini öngörüldü.
‘ZENGÝN ÝNGÝLTERE’YE, 
YOKSUL MERDÝVEN ALTINA’ 

Konunun evrenselliðinden tahmin ediyor
ve yapýlan araþtýrmalardaki rakamlardan bili-
yoruz ki kürtaj yasaklarý aslýnda kadýnlarýn
kürtaj yaptýrmasýný engellemiyor. Ýrlanda’da
da öyle olmuþ ki, her gün neredeyse 10 Ýrlan-
dalý kadýnýn kürtaj için Ýngiltere’ye gittiðini
gösteren araþtýrmalar var. Ýngiltere Saðlýk Ba-
kanlýðýnýn verdiði rakamlara göre,adres olarak
Ýrlanda’yý gösterip kürtaj yaptýranlarýn sayýsý
1980’den bu yana 170 bini buluyor.Bu ayný za-
manda sýnýfsal da bir þey; konaklama, uçak
masraflarý yanýnda, gittikleri ülkede bir sosyal
güvenceleri olmadýðý için ücretli eriþtikleri bir
hak olan kürtaj, belli bir bütçeyi gerektiriyor.
Bunu yapamayanlar ise internetten satýn al-
dýklarý kürtaj haplarýyla ya da merdiven altý
olarak tabir ettiðimiz yerlerde týbbi gözetim
olmaksýzýn kürtaj yaptýrýp kendi saðlýklarýný
da riske atacak uygulamalarla istenmeyen ge-
beliklerini önlemeye çalýþýyorlar. Tabii her du-
rumda da bunlarý büyük bir gizlilik ve baský
altýnda yapmalarý gerekiyor. Zira fetüsün anne
ile ayný haklara sahip olduðu ülkede bunun 14
yýla kadar hapis cezasý var. 
HALK KÜRTAJA ONAY VERDÝ
KÝLÝSE ‘HAYIR’ DEDÝ

Nihayet 25 Mayýs’ta yapýlan referandumda
yüzde 66,4 oranýnda EVET oyu alýndý ve ana-
yasadaki kürtaj hakkýný düzenleyen 8. madde-
nin deðiþtirilmesinin önü açýlmýþ oldu. Kato-
liklerin aðýrlýklý yaþadýðý Ýrlanda’da kilise ise
bu duruma þiddetle karþý çýkýp aksi yönde
mücadele edeceklerini duyurdu. “Her kürtaj
bir Uludere’dir” diyenlerden, tecavüz sonucu
oluþan gebeliklerde, “kadýn ölsün” diyenler-
den biz aþinayýz zaten ama görünen o ki kadýn
bedeni üzerinden söz söyleme hakký bulan si-
yasetçiler dünyanýn hiçbir yerinde deðiþmiyor. 

Kürtaj deðil, yasaðý cinayettir:

ÝRLANDA HARÝÇ DEÐÝL!

SALVÝTA VE ÝSTÝKRARLI MÜCADELE ÝLE GELEN ZAFER
KÜRTAJ yasaðýnýn baþladýðý 1983 yýlýndan bu yana, kadýn örgütlerinin mücadeleleriyle tam 6 referandum daha yapýlmýþ, fakat bu re-

ferandumlar ile ilgili madde kaldýrýlmaktan ziyade üzerinde bazý oynamalarla yetinilmiþ. Tecavüz ve ensest maðdurlarý dahil kimsenin
kürtaj yaptýrmasýna izin vermeyen yasa, en son sadece “týbbi, zaruri bir hayati tehdit altýnda kürtaja izin verilen” þeklinde deðiþtirile-

bilmiþti. Fakat bu deðiþikliðe raðmen bugüne ka-
dar ülkede izin verilen legal kürtaj sayýsý Ýrlanda
Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre sadece 25, ki bu da
konuya dair ketumluðu gözler önüne seriyor. 

Kadýnlarýn ve kadýn örgütlerinin 1983 yýlýndan bu
yana sýk sýk gündeme getirip tartýþtýrdýðý kürtaj ya-
saðý peki nasýl oldu da bugün toptan kaldýrýlmasý tar-
týþýlan bir referandum konusu oldu? Maalesef bunu
da azýcýk eþeleyince altýndan bir trajedi çýkýyor. 

2012 yýlýnda Salvita Halappanavar isimli Hindis-
tan asýllý diþ hekimi bir kadýn, gebeliðinin 17. hafta-
sýnda þiddetli sýrt aðrýlarý ve düþük riskiyle hasta-
neye baþvuruyor ve gebeliðinin sonlandýrýlmasýný
istiyor. Bu istek bir gün sonra Salvita hala ayný að-
rýlarý çekmesine raðmen fetüsün kalbinin attýðý ge-
rekçesiyle reddediliyor. Hayati riskin görülmediði
gerekçesiyle ertesi gün yeniden ret yanýtýný alan
Salvita, bir hafta sonra septik þoka girip çoklu or-
gan yetmezliðinden kalp krizi geçiriyor ve hayatýný
kaybediyor. Salvita’nýn ölümü 2012’den bu yana

kürtaj hakkýnýn yasallaþmasý için mücadele eden kadýnlarýn bir numaralý sembolü olmuþ ve son referandumda da sýkça dile getirilmiþti.
BU ZAFER SALVÝTA’YA ARMAÐAN

Yasanýn katalizörü sayýlan Salvita’nýn hikayesinin ise yalnýzca fotoðraflarda kalmasýný istemeyen kadýn örgütleri yýl sonunda çýk-
masý beklenen yasanýn adýnýn “Salvita Yasasý” olarak gelmesini talep ediyor. Salvita þahsýnda bir kez daha görüyoruz ki ‘Kürtaj de-
ðil, yasaðý cinayettir!’
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