
Mesele 3-5 kuruþ
nafaka meselesi deðil

Anlatýlan bütün
kadýnlarýn hikayesi

Ne yoksulluk, 
ne sömürü, ne þiddet...
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A
ntalya’da, 10 Ekim Ankara
katliamýnda yitirdiðimiz 103
canýn anýsýna her yýl haziran
ayýnda düzenlenin futbol
turnuvasýnýn üçüncüsü yapý-

lýyor. 24 Haziran seçimleri dolayýsýyla bu
yýl eylül ayýna ertelenen ‘103 Korkmaz
Ýnsan Futbol Turnuvasý’nýn final maçla-
rý, 4 Kasým Pazar günü yapýlacak.

Her yýl takým sayýsýnýn giderek art-
týðý turnuvaya bu yýl 46 takým katýldý.
Kadýn futbol takýmlarýnýn turnuvaya
katýlýmý da her yýl arttý. Bu yýl 7 kadýn
futbol takýmý turnuvada. 

Aralarýnda 10 Ekim katliamýnda
kaybettiðimiz Korkmaz Tedik’in anne-
si Zöhre Tedik’in de bulunduðu çeþitli
yaþ ve mesleklerden kadýnlar, takým-
larda yer aldý. Bir çoðu ilk kez futbol
oynadý, iþ çýkýþlarýnda antreman yaptý-
lar. Geçen yýl kupayý Alyazma Kadýn
Futbol Takýmý aldý. 

Kadýn erkek tüm takýmlar, kupaya
sahip olmanýn ötesinde, turnuvanýn
“barýþ” adýna yapýlýyor olmasýnýn bi-
linci içerisinde. Kadýn takýmlarý adýna
görüþtüðümüz “futbolcu”lar da, tur-
nuvayla ilgili duygu ve düþüncelerini
dile getirirken, hep barýþ ve dostluða
duyulan ihtiyaçtan söz ettiler:
EL ELE, YAN YANA

Yavuzelili Kadýnlar adýna Tuðçe
Gürbüz: Burada takým olarak yer al-
mayý önemsiyoruz. Çünkü barýþýn,
dostluðun getirdiði beraberliði istiyo-
ruz. El ele, yan yana durarak, dünün
de bugünün de yarýnýn da katliamlarý-
na son vereceðimize, bizim aydýnlýðý-

mýzýn yakýnlýðýna
inanýyoruz. 

BAÞTA ZORLANDIK AMA...
Konyaaltý Cemevi Kaptaný Leyla

Koç: Konyaaltý Belediyesi Baþkan Yar-
dýmcýsý ile görüþüp bir kadýn takýmý kur-
mak istediðimizi, ancak çalýþabilmek için
halý sahaya ihtiyacýmýz olduðunu söyle-
dik. Bize yardýmcý oldular. Ancak kadýn-
larýn katýlýmýný saðlamakta çok zorlandýk.
Ýlkin 4 kadýn olarak baþladýk ama zaman
içinde 10 kiþi olduk. Çalýþmalarýmýz çok
eðlenceliydi. Yaþ ortalamamýz 40 civarý
olduðu için ilk baþta hafif egzersizlerle
baþladýk, þimdi çok aðýr olmamak kaydýy-
la iyi çalýþýyoruz. Ýlk maça çýkarken bütün
kadýnlar çok heyecanlýydý, hele ki Eðitim
Sen takýmýndaki oyuncularýn genç ve
uzun boylu olduklarýný görünce biraz çe-
kindiler, ama mücadelelerini verip ka-
zandýlar ve çok mutlu oldular. Ýnanýyo-
ruz, yine kazanacaðýz!
HER GOL BARIÞ ÝÇÝN! 

Mirabel Kýzkardeþler adýna Huri-
ye Tozluyurt: Diyarbakýr, Suruç ve An-
kara katilamlarý halklarý susturmak, sin-
dirmek için yapýlmýþtýr. Birçok eve ateþ
düþtü, ciðerlerimiz yandý. Fakat derlenip
dürülmesin bayraklar diye mücadeleye
devam dedik. Korkmaz Tedik þahsýnda
tüm kaybettiklerimiz için mahallelerden,
STK ve partilerden çok geniþ katýlýmla
düzenlenen bu turnuva umut vericidir. 

Biz de üç yýldýr katýlýyoruz. Ýsmimiz,
1960’lý yýllarda Dominik Cumhuriye-
tinde diktatör Trujillo’ya karþý demo-
krasi ve insan haklarýný savunduklarý
için katledilen ve her yýl 25 Kasým’da
kadýna yönelik þiddete karþý mücadele-
nin simgesi olan Mirabel Kardeþ-
ler’den geliyor. Takýmýmýzda ev kadýn-
larý, üniversite öðrencileri, iþçi kadýnlar
ve antreman yaparken tanýþtýðýmýz iki
Ýranlý kadýn arkadaþýmýz var. Futbolda
kadýnlarýn da sözünü söylemesi ve er-
kek egemen kültüre karþý kadýn daya-
nýþmasý için biz de varýz dedik.
Her gol barýþ ve dostluk için
diyoruz.
AYNI AMAÇ ÝÇÝN
HEP BÝRLÝKTE...

Korkmaz Kadýnlar adýna
Özge Gür: Barýþ için biraraya
geldiðimiz yoldaþlarýmýzý unut-
turmamak, barýþ elçiliðine de-
vam etmek için bu turnuvada yer
aldýk. Takýmýmýzýn adýna Zöhre
Tedik ile birlikte karar verdik.
Futbolun, kadýný erkeði olmaz
dedik. Aslýnda futbolun pek bana
göre olmadýðýný düþünürdüm, fa-
kat oynayýnca çok zevkli olduðu
kanýsýna vardým. Ayný amaç için
hep birlikte koþmak anlamlý.

Her gol barýþ için

TÜM CANLILARA
ÞÝDDETE HAYIR!

Alyazma KKaptaný ÞÞengül ÞÞahin: Alyazma ismi Muratpaþa

Belediyesinin kadýna þiddete karþý patentli projesinin adý.

Takýmýmýz kadýna, çocuða, doðaya ve tüm canlýlara þiddete

hayýr þiarýyla sahaya çýkmakta, dostluk ve barýþ adýna yaþa-

mýný yitiren barýþ gönüllülerini anmaktadýr. Kadýnýn hayatýn

tüm alanlarýnda var olma mücadelesi, eþitlikçi ve özgürlük-

çü bakýþ açýsý futbol takýmý kurma konusunda bize ýþýk ol-

du. Her yýl çoðalan kadýn futbol takýmlarýyla buluþacaðýmýz

yeni turnuvalarda da görüþmek üzere.

ONLARI
OFSAYTA DÜÞÜRDÜK

EEÐÐÝÝTTÝÝMM SSEENN’’llii KKaaddýýnnllaarr KKaappttaannýý ÖÖzzlleemm YYaavvuuzz::
5 Ocak 1947’de Amerikalý yazar Kathrine Swit-
zer, Boston maraton koþusuna katýldýðýnda
sevgilisi dýþýnda bir kadýnýn koþtuðunu hiç kim-
se bilmiyordu. Switzer 261 göðüs numarasýyla
koþarken John Semple isimli erkek görevli çir-
kin bir þekilde saldýrýr ve onu yarýþmanýn dýþý-
na itmeye çalýþýr. Saldýrýlara raðmen tüm ka-
dýnlar için bitirmesi gerektiði düþüncesiyle
koþmaya devam eder ve maratonu sonlandýrýr.
Eril zihniyet ve erkek egemen sistem kadýnla-
rýn spor yapamayacaðýný, yaparlarsa rahimleri-
nin düþüceðini, bacaklarýnýn irileþeceðini hatta
tüm vücutlarýnýn kýllanacaðýný söylüyordu. Ka-
dýnlarýn futbolla tanýþmasý ise ‘futbol erkek
oyunudur’ sözüne kafa golü atan Nattie Honey-
ball ile baþlar. 1894 yýlýnda ise ilk kadýn futbol
kulübü kurulur. Her ne kadar eril zihniyet biz
kadýnlara futbolu yakýþtýramasa da kadýnlar
futbolu çok iyi oynadýklarýný göstererek onlarý
ofsayta düþürmüþtür. Tüm bu bilinçle Eðitim
Sen’li Kadýnlar, Ankara katliamýnda yitirdiðimiz
103 insanýn anýsýna düzenlenen bu turnuvaya,
onlarý yaþatmak, ayný zamanda dostluk ve da-
yanýþma için katýlmayý kendimize borç bildik.

her þut kadýn dayanýþmasý için

8

12



2 23

2
5 Kasým 1960’ta Dominik
diktatörü Rafael Leónides
Trujillo, Mirabal ailesinin
dört kýz kardeþinden üçü-
nü vahþice öldürttü. Ne-

den mi? Çünkü Kelebekler olarak
bilinen Mirabal kardeþler, diktatör-
lüðe karþý sürdürülen mücadelenin
en önemli figürleriydi.  

1930’da askeri darbeyle iktidara
gelen Trujillo’nun 1937’de ucuz
tarým iþçisi olarak Dominik toprak-
larýnda bulunan kadýn, çocuk ve
erkek 15 bini aþkýn Haitiliyi öldürttüðü
katliam, Mirabal kardeþlerin direniþ hare-
ketine etkin biçimde katýlmasýnýn baþlan-
gýç noktasýydý. Bu, diktatörün ilk katliamý
deðildi. Toplamda 50 bini aþkýn kiþinin ca-
nýna mal olan diktatörlük, canýný almadýk-
larýný da açlýkla, sefaletle, korku ve güven-
sizlikle sýnýyordu. Mirabel Kýzkardeþler,
Amerika’nýn kolu kanadý altýnda pervasýz-
laþan ve adý ölümle, ülkenin tüm kaynakla-
rýnýn sermayeye peþkeþ çekilmesiyle anýlan
diktatörlüðe karþý mücadelenin sembolü
haline geldiler. Öyle ki, önünde kimsenin
duramayacaðý inancýyla daða taþa diktatör-
lüðünün sembollerini inþa ederken, “Ül-
kenin en büyük sorunu Mirabal kardeþler-
dir” diyecek kadar da onlardan korkuyordu
Trujillo. 

Trujillo’nun Mirabel Kardeþleri hedef
gösterdiði konuþmadan sadece 23 gün
sonra, 25 Kasým 1960’ta, hapishanede olan
eþlerini ziyaretten dönen Minerva, Maria
ve Patria Mirabal’ýn aracý “eli sopalý” Tru-
jillo yandaþlarý tarafýndan durduruldu, kýz-
kardeþler sopalarla dövülerek öldürüldü,
cansýz bedenleri arabalarýnýn arkasýna ko-
nularak bir uçurumdan aþaðý itildi. Hiçbir
þeyden korkusu olmadýðýný söyleyen dikta-
tör, yankýlarýndan o kadar korkuyordu ki
cinayetin üstünü “trafik kazasý” diyerek
örtmeye çalýþtý. 

Diktatörler karþýsýnda durma cesareti
gösterenleri yok ederek varlýklarýný sürdü-
receklerini sanýr hep. Ama tarih, diktatör-
lerin deðil, ona karþý durma cesareti göste-
renleri yazar sayfalarýnda. 

Bugün, dünyanýn dört bir yanýnda ka-
dýnlara dönük her türlü þiddetin gündem
edildiði, þiddetin apaçýk bir biçimde ser-
mayenin varlýk yokluk sorunu olduðunun
gösterildiði, kadýnlarýn apayrý ülkelerde ay-

ný sorunlara karþý birlikte hareket etmesi-
nin dünyayý deðiþtireceði bilgisiyle hareket
ettiði bir gün 25 Kasým. Kimse diktatörün
ardýndan bir tek iyi þey söylemiyor, ama
milyonlarca kadýn her 25 Kasým’da o üç
kadýnýn dirayetiyle haykýrýyorlar hep birlik-
te sözlerini. Ve Mirabellerin “baþka bir
dünya” hayali gerçekleþmedikçe, benzer
diktatörlerin yönetimleri altýnda canlarýyla
sýnanacaklarýný biliyorlar. Dünü, bugüne
baðlýyorlar...

Bugün de darbeyle deðil seçimle gelen
diktatörler eliyle geçimlik tarým arazileri
sermayeye peþkeþ çekilirken, doða talaný
yaþanýrken topraðýna, deresine, aðacýna sa-
hip çýkan kadýnlar büyük bir devlet ve ser-
maye þiddetiyle karþý karþýya býrakýlýyor.
Topraksýz köylüler akýn akýn büyük kentle-
re göç ederken, beslenemeyen çocuklar,
kadýnlarýn satýlan bedenleri ve asla karýn
doyurmayacak ücretlere verilen emekleri
ile beslenmeye çalýþýlýyor. Köleleþtirildikle-
ri ter atölyelerinde üstlerine kilitlenen ka-
pýlar ardýnda çýkan yangýnlarla can veriyor,
hayatta kalanlar ise patron tacizi ve aþýrý
sömürü elinde bir yaþama mahkûm edili-
yor. Asgari ücretin bir hamburger almaya
yetmez hale geldiði Latin ülkelerinde ka-
dýnlar geçinebilmek için saçlarýný satýyor,
sýnýr bölgelerinde fuhuþ yapar, hasta
çocuklarýnýn tedavi edilebilmesi için kaçak
yollarla ülke dýþýna çýkmak isterken polisin
ve devlet görevlilerinin tacizine uðrar hale
getiriliyor. Kýtalar üzerinde bir “düþman-
lýk” hayaleti dolaþýyor, üç- dört iþte birden
çalýþýp kendilerine ve çocuklarýna baka-
maz, kiralarýný ödeyemez hale gelen ka-
dýnlara düþman olarak, sýnýrlarý aþýp gelen
ve kendilerinden daha ucuza çalýþan göç-
men kadýnlar gösteriliyor. 

Türkiye’nin de bu vahþet ortamýndan

geri kalýr yaný yok... Ne yaþadýðý-
mýzý, nasýl yaþadýðýmýzý, dünya-
nýn dört bir yanýndaki kýzkardeþ-
lerimizle aramýzdaki kader baðý-
ný dergimizin sayfalarýndaki
mektuplardan, röportajlardan, iz-
lenimlerden öðreneceksiniz. 

25 Kasým öncesinde, kadýnlarý
tahakküm altýna almanýn adý olan
þiddetin türlü biçimlerinin  yok-
sulluk, iþsizlik ve güvencesizlik
ortamýnda nasýl daha da aðýrlaþtý-
ðýný ve bu cendereden kurtulu-

þumuzun nasýl mümkün olabileceðini tar-
týþýyoruz kasým dergimizde...

Tam da dergimizin hazýrlandýðý sýralar-
da ünlü þarkýcý Sýla, Ahmet Kural tarafýn-
dan þiddete uðradýðý için koruma kararý al-
dýrdýðýný ve “...ben de susarsam önce ken-
dime, sonra da bu ülkenin kadýnlarýna,
þiddete karþý insanlarýna haksýzlýk etmiþ
olacaðým. Bu nedenle susmama kararý al-
dým. Yasalarýn bana verdiði haklarý kulla-
nacaðým… Bana uygulanan korkunç þid-
det karþýsýnda dilsiz kalmamayý seçiyo-
rum” açýklamasý yaptý. Sýla’nýn açýklamasý
bir bakýma “Mücadele edeceðiz de ne ola-
cak...” diye düþünenlere de bir þey söylü-
yor; kadýnlar olarak hiçbirimiz þiddetten
azade deðiliz, kimimiz o þiddeti anlatmak
ve þiddetten kurtulmak için daha fazla ola-
naða sahip kimimiz deðil, ama hepimiz
kadýnlarýn þiddetten korunabilmesi için
mücadeleyle elde ettiðimiz haklarýmýzýn
var kalmasýnýn hayat memat meselesi ol-
duðunu biliyoruz. Kadýnlarýn mücadele-
siyle çýkarýlan 6284 sayýlý yasanýn “kadýnla-
ra çok fazla hak veriyor, erkekleri eziyor”
diye geriye alýnmaya çalýþýldýðý, kadýnlarýn
boþanma ve nafaka haklarýnýn tartýþýldýðý
bu günlerde, haklarýmýzdan ve hayatlarý-
mýzdan vazgeçmemenin bize yönelik tüm
saldýrýlarý püskürtmenin en önemli daya-
naklarýndan biri olduðunu görüyoruz. “Ýki
satýrlýk adamlarý ömrümüze musallat et-
memek” için satýrlarca yazdýðýmýz direnç
hikayelerimize ve hayatlarýmýza sahip çýký-
yoruz...

Bu 25 Kasým’da hayatlarýmýzdan ve
haklarýmýzdan vazgeçmemek için her yer-
de “Yaþasýn kadýn
dayanýþmasý” diye-
ceðiz!
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Her insanýn, yaþadýðý ülkede, o ülkenin vatandaþý ol-

maktan kaynaklý bir takým haklarý vardýr. Çalýþamýyorsa-

nýz, evde yatalak hastanýz varsa, çocuklarýnýza pek çok

sebepten ötürü bakacak durumda deðiliseniz devletin

kurumlarýndan yardým isteme hakkýnýz vardýr.
Meral; benimle bununla ilgili yaþadýðý bir deneyimini

paylaþýyor. Eþi vefat edince o zamanlar sekiz yaþýnda

olan kýzý ile ailesinin yanýna sýðýnmak zorunda
kalýyor. Babasý iþçi emeklisi, anne ev hanýmý,
erkek kardeþi de o dönem öðrenci. Ailesine yük
olmamak ve kýzýnýn eðitim masraflarýný kar-
þýlayabilmek için çalýþmak istiyor ama iþ
bulamýyor ve çareyi belediyeden yardým ta-
lep etmekte buluyor. Görevliler eve gelince
kardeþi çalýþtýðý için kendilerine yardým vere-
miyeceklerini söylüyorlar. Meral kardeþinin þehir dý-

þýna gideceðini söyleyince de bir takým evraklar istiyor-

lar. Bir süre sonra Meral evraklarla belediye baþvuruyor

ve kuru gýda (mercimek, pirinç, bulgur, salça ve makar-

nadan oluþan) yardýmý almaya baþlýyor. Her ay düzenli

gelmesi gereken yardýmý üç ayda bir alabiliyor. Bir yýlýn

sonunda da yardým kesiliyor.
Birkaç yýl sonra yine belediyenin yolunu tutuyor Me-

ral, bu kez çocuðu için eðitim yardýmýna baþvuruyor. Or-

daki görevliden aldýðý yanýt ise “Dayýnýz olsaydý alýrdýnýz

istediðiniz yardýmý” oluyor.
Bir gün tesadüfen kendi iradesi dýþýnda, belki de oku-

madan atmýþ olabileceði bir evrak yüzünden (ki evrak-

larda öyle bir ibare olmadýðýný söylüyor) Ak Parti üyesi

yapýldýðýný öðreniyor. Üyelik tarihi de gýda yardýmý
için belediyeye baþvurduðu tarihle ayný.
Gerekli yerleri arayýp üyeliðinin kendi
iradesi dýþýnda yapýldýðýný bildirip silin-
mesini talep ediyor, ama henüz bir sonuç
alabilmiþ deðil.

Bunlarý anlatýrken de uyarýyor beni
“Özellikle bunu yaz, insanlar bu tür yerlere
gidip yardým isterken benim durumuma
düsmesinler.” Yaþadýklarýndan yola çýkarak

yerel yönetimlerin usulsüzlüðünü, kendini kullanýlmýþ

hissetmenin huzursuzluðunu, bu ülkenin vatandaþý ola-

rak sosyal yardým haklarýnýn nasýl gaspedildiðini ve kim

bilir daha kaç kiþinin bu duruma düþürüldüðünü anlatý-

yor. Sosyal yardým kimsenin lütfu deðil, haktýr.
ZZaahhiiddee ÇÇEERRÝÝKKÇÇÝÝ KKÝÝPPEERR

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

mektubumuz var

‘Ýki satýrlýk adamlarý musallat
etmeyelim ömrümüze…’

Yalnýz deðiliz!
Maalesef kadýn hem aile içinde hem toplumda

her gün farklý þekilerde þiddete maruz kalýyor.

Devlet bu yönde hiç bir adým atmýyor. Aksine sü-

rekli kadýný dýþlayýcý, aþaðýlayýcý söylemlerine de-

vam ediyor. 
Dini kullanarak kadýn-

larýn düþünmesinin, sor-
gulamasýnýn, geliþmesi-
nin önüne geçilmek
isteniyor. Son bir yýl-
dýr etrafýmdan gözlem-
lediðim kadarýyla evler-
de toplantýlar fazlalaþýyor;
‘dini bilgiler’ adý altýndaki asýl maksat cemat-
lere kadýn elaman kazandýrmak. 

Kadýnlar cumhuriyetin kuruluþundan bu yana

kazanýlmýþ haklarýný bugün geldimiz bu noktada

maalesef kaybetmek üzere. Mevcut iktidarýn ka-

dýna bakýþý hepimizce malum; bir þekilde kadýnla-

rý bastýrarak, cahilleþtirerek, özgüvenlerini kýra-

rak, korkutarak toplum dýþýna itmek. Biliyorlar ki

kadýn aydýnlanýrsa, özgür olursa toplum da ay-

dýnlanýr, özgür olur.
Biz de kadýnlara “Yalnýz deðilsiniz” diyoruz.

Gelin, çýðlýðýmýza ses katýn, korkmayýn, gerekirse

hakkýmýzý sokakta arayalým... 
ÞÞeekkeerrnnaazz EERRDDOOÐÐMMUUÞÞ
EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Gitmek mi zor
kalmak mý?

Hayat kimsenin önüne altýn tepsiyle sunulmaz.
Zordur yaþamak, hayatta kalmak ve mücadele etmek.
Bazen aklýma bir soru takýlýr: Gitmek mi daha zor,
kalmak mý? Gitmek çok olmasa da kolaydýr, zor olan
kalmaktýr. Gittiðin zaman acý çekersin, yaran kanar
ama zamanla o yarayý sararsýn. Kalmaksa yaraný daha
da büyütür, sarmak için çok uðraþýrsýn. Bir süre
kalmayý denedim, gitmeye karar verdiðimde ise hem
yalnýzdým hem de derin bir yarayla baþ baþa
kalmýþtým. Zaman yaramý sardý, acýmý dindirdi. Daha
sonra þunu fark ettim; ben yalnýz deðil, özgür bir
kadýndým. Yaþam ve mücadele bundan sonra baþlýy-
ordu. Baþarmak zorundaydým, elimden gelenin en
iyisini yapmalýydým. Umutsuzluða kapýldýðým zaman-
lar oldu ama hep bir kahraman çýktý karþýma; hayatý-
ma giren gizli kahramanlar. Bana “Ölme, yaþa ve tari-
he bir imza at” dediler. Hepsini dinledim, her þeyi
sýraya koydum. Çalýþtým, ürettim, boyun eðmedim.

Sevgili kadýnlar, kaderimizi bir erkeðin aþkýna,
sevgisine býrakmamalýyýz. Çalýþýp, üretip var olduðu-
muzu göstermeliyiz. Kimsenin bizi ötekileþtirmesine
izin vermemeliyiz. Biz varýz, var olmaya devam ede-
ceðiz. Clara Zetkin’in dediði gibi “Yaþamýn olduðu her
yerde savaþmak istiyorum.” Çocuklarýn ölmediði
kadýnlarýn güldüðü bir dünya için savaþýn ve yaþayýn...

CCaannaann KKOOÇÇ 
KKüüççüükkççeekkmmeeccee // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Yardým için baþvurdu
AKP’ye üye yapýldý

Koltuk altý pedi
Yýllar önce, annem çocuklarýný okutabilmek için evlere

temizliðe gider, pazarlarda çorap satardý. Genelde evde yal-
nýz kalýrdým. Yaþým on, dördüncü sýnýf öðrencisiydim. Yemek
yapmayý bu yýllarda öðrendim. Oysa dokuz kardeþtik; beþ kýz,
dört erkek, ben sekizinciydim. Neden ben yemek yapmak
zorundaydým ki? Oturduðumuz ilçede iþ imkaný ve lise
olmadýðý için abilerim geçim derdinden, ablalarým da okul
için baþka bir ilçede kalýyordu. Evde yalnýz kaldýðým günler-
den birinde çorap almak için ablamýn çekmecesini açýnca
yeþil bir poþet gördüm. Merakla açtým, uzun,
beyaz ve her iki yanýnda kanatlarý olan,
yapýþkanlý bir þeyler vardý. Hemen bir
senaryo uydurdum. Ablam çok terlediðini
söylüyordu, bu kesin koltuk altý
pediydi. Kaðýdý koltuk altýma
yapýþtýrdým, rahat edemeyince çýkarýp
attým. Ýlk o zaman tanýþmýþtým koltuk
altý pediyle. Kendisini pek sevmemiþ sonra
da unutmuþtum. Þu an bunu yazarken gülüm-
süyorum on yaþýndaki bana...

Aradan yýllar geçti, karnýmda inanýlmaz sancýlar, kývranýy-
orum. Ablamlar fýsýr fýsýr konuþup gülüþüyorlar. Þimdi
düþünüyorum da regl (ben on yaþýndayken regl kelimesi
henüz bilinmiyordu) olduðumu anlamýþlardý. Korkuyordum,
kanýyordum ama “Karným aðrýyor, yardým edin” demeye
utanýyordum. Çünkü kendimi rezil edemezdim. Çünkü birkaç
kez ablamlar “Karným aðrýyor, adet oldum anne” cümlelerini
kurduðunda annemin, “Susun abinler duyacak, el alem
duyarsa çok ayýp olur, kendinizi rezil mi edeceksiniz” diye
onlarý azarladýðýný duymuþtum. Oysa bir keresinde düþüp
kolum kanadýðýnda annem yaramý temizleyip sarmýþ,
yanaðýmý öpüp “geçecek” demiþti. Ýþte ben ilk o zaman çok
kýzmýþtým kanamalarý ayýrt etmeyi icat edenlere.

Liseye gidiyordum, yaþým on beþ, hâlâ bana koltuk altý
pedinden bahseden yok. Devlet sýrrý gibi. Her ay iç çamaþýrý-
ma bez koymaktan, ýslanan bezi sürekli yýkamaktan usan-
mýþtým. Evde pantolonumun, eteðimin ýslaklýðýný soran yoktu.
Okulda sýraya oturamýyordum. Ders saati bana eziyet gelirdi.
Regl olduðumu anlayacaklar, rezil olacaðým diye iki büklüm
olurdum. Eðitim öðretim diyorlar ama beni ergenlik ve regl
konusunda eðiten yoktu. Ýkinci evim olan okulda da koltuk
altý pedini benden saklýyordu. Ama nereye kadar saklayacak-
lardý ki? Arkadaþlar elbet fikir alýþveriþi yapacaklardý, elbet
bir koltuk altý pedinin kanamalarý nasýl saklayabileceðini
konuþacaklardý, elbet birbirinden ped isteyeceklerdi deðil
mi? Ben de öðrenecektim elbet, öðrendim de. On beþ yaþýn-
dayken. Ama uygulama yanlýþmýþ. Þu an bunu yazarken
üzülüyorum on beþ yaþýndaki bana...

Ýkinci üniversiteyi bitirme telaþý içindeyken, kýrk yaþýma
koltukaltý pedine dair ne varsa bilerek gireceðim þubatta.
Ailemle birbirimize çok baðlýyýzdýr. Hastalýkta, cenazede,
düðünde anýnda kenetlenebiliyoruz. Ancak koltuk altý pedini
zamanýnda konuþamadýðýmýz için çoðu zaman aramýzda devlet
memuru resmiyeti var. Hâlâ eðitim öðretim sýralarýnda maalesef
ayný resmiyet devam ediyor. Ben, ailem de dahil etrafýmdaki
herkesle çekinmeden bu konuyu konuþmayý öðrendim. Zaman
deðiþti, herkes konuþabiliyordur sanýyordum. Ama bir kaç ay
önce bir arkadaþýmýn masa altýndan gizlice diðer arkadaþýma
ped verdiðine þahit oldum. “Ne oluyor arkadaþlar torbacý mýyýz,
býkmadýnýz mý kanamalarýnýzý saklamaktan” dediðimde, bana
dönen bakýþlar iþte bu hikayeyi anlattýrdý bana.

MMeeyymmaann 
KKaaddýýkkööyy // ÝÝSSTTAANNBBUULL
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Sevda KARACA

D
ünyanýn dört bir yanýnda;
Topraklarýndan zorla göç et-
tirilen, geçimlik iþleri elle-
rinden alýnan kadýnlar mil-
yonlarýn ekmek derdinde ol-

duðu büyük kentlere göç ediyor, ter atöl-
yelerinde ölümüne çalýþtýrýlýyor...  

Kadýnlarýn bir çok hakkýný yüz yýl önce
elde ettiði ülkelerde bugün seçme-seçil-
me, üreme, boþanma, sosyal güvenceye
sahip olma, eþit iþe eþit ücret gibi en te-
mel medeni, sosyal ve ekonomik haklar
ayaklar altýna alýnýyor... 

Yüksek faizler, ülke ekonomisinin bat-
masý, kamu kaynaklarýnýn bir avuç ser-
mayedara peþkeþ çekilmesi, saðlýða-eðiti-
me eriþimin imkansýzlaþmasý, açlýðýn yay-
gýnlaþmasý gibi nedenlerle artýk yaþana-
maz hale gelen ülkelerden “rüya ülkele-
re” kitlesel göçler gerçekleþiyor. On bin-
ler çýplak ayak ve bir poþet eþyayla binler-
ce kilometre yürümeyi, hatta yolda ölmeyi
göze almýþ durumda. Yola düþenlerin bü-
yük kýsmý kadýnlar ve çocuklar...

Yýllardýr süren savaþlar; sýðýnacak bir
ev, yenecek bir dilim ekmek, güven, hu-
zur býrakmadý. Eli kanlý teröristler kadýn-
larý ve çocuklarý adeta yaðmalanacak
“mallar” haline getiriyor, savaþtan kaçýp
komþu ülkelere sýðýnanlar, sýðýndýklarý
yerlerde insanlýk dýþý koþullarda yaþamaya
ve çalýþmaya çalýþýyorlar, korkunç bir ay-
rýmcýlýðýn ve düþmanlaþtýrmanýn hedef
tahtasýndalar…

Dünyanýn pek çok yerinde; 
Aþýrý saðcý, militarist, ayrýmcý, kadýn,

göçmen, LGBT düþmaný, patronsever ve
maço yöneticiler iktidara geliyor... 

Yoksullar bu yöneticilere, onlardan ön-
ce sosyal refah sözü vererek iktidar olan
ama halkýn verdiði desteði neoliberal po-
litikalarýn daha sert uygulanmasý için kul-
lanan yönetimleri “cezalandýrmak” için
oy veriyor. 

Kadýnlar, artan yoksulluðun yarattýðý
korku ve dizginsizleþen düþmanlaþtýrma
politikalarýnýn yarattýðý ayrýþmayla karþý
karþýya. 

Dünyanýn her yerinde;

Ücretler düþüyor, çalýþma saatleri artý-
yor, iþ kazalarý, iþ cinayetleri yaygýnlaþýyor,
örgütlenmelere dönük saldýrýlar yoðunla-
þýyor. 

Tam zamanlý bir iþ bulmak lüks haline
gelmiþ durumda; kimi ülkelerde kadýnlar,
“müjde” diye duyurulan yarý zamanlarý
iþlerle geçimlerini saðlamak için ayný
günde üç dört ayrý iþte, günde 18 saati
bulan çalýþma sürelerine boyun eðmek
zorunda kalýyor.

Yoksulluk, açlýk, göç, insan ticareti,
þiddet alabildiðince arttý...

Bir yandan dünyanýn her yerinde zen-
ginlik ve bolluk da artýyor, ama “dünya”
için deðil; bir avuç insan için... 

Bu dünya hali, bir ülkeden diðerine
deðiþen gündelik sorunlar, deðiþen siyasi
figürlere raðmen ayný kötücül halin her
yeri sardýðý bir cehennem tablosunu göz-
ler önüne seriyor. 

Ve bu hal, kapitalizmin her yere sirayet
eden çürümüþlüðünün göstergesi...

ÞÝDDETLE 
‘DEÐÝÞEN’ DÜNYA

Biliyoruz ki sermaye için kadýnlarýn
boyunduruk altýna alýnmasý, kapitalist ge-
niþleme ve hep daha fazla büyüyecek
emek gücü tedarikini güvence altýna ala-
bilmek yaþamsal önemdedir. Bu nedenle,
kapitalizmde ataerkil toplumsal iliþkilerin
varlýðý basitçe önceki üretim biçimlerin-
den aktarýlmýþ örtük bir kalýntý deðildir;
aksine bu iliþkiler “kapitalizmin sönme-
yen ateþinin benzini” olan emek gücünü
yeniden üretmek için mutlak surette ge-
reklidir. 

Kadýnlarýn bedenlerinin, emeklerinin,
cinsel ve yeniden üretim becerilerinin
denetim altýna alýndýðý ve ekonomik kay-
naklara dönüþtürüldüðü bir düzenin ku-
rulmasý ve sürdürülmesi için þiddet en
önemli araçlardan biri olageldi. Sermaye
için her yeniden inþa dönemi, ayný za-
manda þiddetin de en çok pervasýzlaþtýðý
dönemlerdir.  

Bugün de öyle bir dönemden geçiyo-
ruz... Daha fazla kazanmak ve yayýlmak
isteyen sermaye, deðiþen dünyanýn diz-
ginlerini, “þiddete” yaslanarak ve vahþetin

dozundan kaçýnmayarak elinde tutmaya
çalýþýyor...

Böylesi bir süreçte, kadýnlara yönelik
þiddet, tecavüz ve cinayet vakalarýndaki
artýþ “rasgele” bir sonuç deðil. Tersine,
bu artýþ, bu düzenin kuruluþunun hem
þartý hem de sonucu olarak karþýmýza çý-
kýyor. 

Sermaye, sosyal refah uygulamalarýnýn
tümünü minimuma indirerek, hatta iþçi
sýnýfýný tamamen ‘kendi yaþama güdüleri-
ne býrakarak’ sürdürmeye zorluyor iþçi ve
emekçi sýnýflarýn yeniden üretiminin ko-
þullarýný. Bu, özellikle kriz dönemleri için
daha da geçerli. 

Bu süreçte kadýnlardan beklenen yalnýz-
ca bir tampon görevi görmeleri deðil, ayný
zamanda sermayenin kendisini güvenle
yaslayacaðý toplumsal iliþkilerin inþacýsý ve

parçasý olmalarý... Kadýnlarýn insani koþul-
larda yaþama taleplerini þiddetle bastýrma-
dan bunu yapmasý ise olanaklý deðil. 

Sosyal refaha minimum pay ayýrarak
iþçi ve emekçi sýnýflarýn sýrtýndan maksi-
mum kâr elde etmenin hesabýný yapan
sermaye, ihtiyaçlarý doðrultusunda þidde-
tin olaðanlaþtýðý toplumsal cinsiyet reji-
mini hayata geçiriyor. Kapitalistler, dün-
yanýn dört bir yanýnda iktidardaki temsil-
cileriyle kadýnlarýn haklarýna karþý savaþ
açmýþ durumdalar. Ev ve bakým yükleri-
nin giderek daha fazla kadýnlarýn sýrtýna
bindirilmesi, eðitim, saðlýk, sosyal hizmet
alanlarýnda yoksullarýn yok sayýlmasý ve
bu alanlarýn kâr yaratacak iþletmelere dö-
nüþtürülmesinin bedelinin kadýnlara öde-
tilmesi, bedenleri ve hayatlarý üzerindeki
denetimi artýrarak kadýnlarýn daha 

Kadýnlarýn bedenlerinin, emeklerinin, cinsel ve
yeniden üretim becerilerinin denetim altýna alýndýðý
ve ekonomik kaynaklara dönüþtürüldüðü bir düzenin
kurulmasý ve sürdürülmesi için þiddet en önemli
araçlardan biri olageldi. Sermaye için her yeniden
inþa dönemi, ayný zamanda þiddetin de en çok 
pervasýzlaþtýðý dönemlerdir.  

NEyoksulluk 
sömürü 
þiddet...

Biþeng METE
Þýrnak

T
ürkiye’de cezaevinde anneleriyle be-
raber kalan yüzlerce çocuktan biri de
annesiyle beraber Þýrnak Cezaevinde
kalan 4 yaþýndaki Sarya’ydý. Diðer
çocuklara göre biraz daha þanslý sayý-

labilecek olan Sarya, cezaevinde sadece 40 gün
kaldý ama bu süre bile bir çocuk için oldukça
uzun bir  zamandý. Cezaevinde onunla birlikte
kalan biri olarak size onunla yaþadýklarýmýzý anla-
tacaðým. 

4 Temmuz günü iki kadýn kucaklarýnda iki ta-
ne kýz çocuðu ile beraber koðuþumuza geldiler.
Bu iki çocuk 4 yaþýndaki Sarya ile 1.5 yaþýndaki
Viyan Delal’di. Onlarý görünce hemen kucaklayýp
sevmeye baþladýk, koðuþtaki birçok arkadaþýmýz
uzun süredir çocuk görmüyordu. Kýsa bir  hüzün
ve heyecanýn ardýndan çocuklara banyo yaptýrdýk.
Sarya’ya cezaevinin bir okul olduðunu söyleyerek
“Okula hoþ geldin” dedik. O da bize aklýna taký-
lanlarý sormaya baþladý: “Okullar tatil oldu, siz
niye okuldasýnýz?” Ona “Biz büyükler için okul
yeni baþladý” cevabýný verebilmiþtik. Sarya cezae-
vine ve bize alýþmaya baþlamýþtý, ancak cezaevin-
de olmak, sokakta oynayamamak, özgürce koþa-
mamak onu sýkýyordu. Dýþarýya ve dýþarýda olan-
lara olan özlemi arttýðý bizler arasýnda, kendisine
aile seçmeye karar vermiþti. Sarya ile evcilik oyu-
nu oynamaya baþlamýþtýk. Her birimizi ailesinden
birisi olarak seçti, en zor görevi de bana vererek
babalýk rolünü üstlenmemi istedi. Belli bir süre-
nin ardýndan koðuþtaki herkes Sarya’nýn yeniden
ablasý olurken ben onun babasý olarak kalmaya
devam ettim. Babasýný çok seviyordu ve ona has-
ret kalmýþtý, bu durumu bana her sesleniþinde
anlýyordum, babasýna olan özlemi benimle gider-
meye çalýþýyordu.
‘ABLAM BURAYA GEL,
SENÝ SEVÝYORUM’

Sarya ile koðuþ içerisinde sürekli zaman geçi-
riyor, onun sýkýlmamasý için farklý farklý etkinlik-
ler yapýyorduk. Bir haftanýn ardýndan artýk dýþarý-

da býraktýklarýný özlemeye baþlamýþtý. Yataðýma
gelerek Elif ’in yanýna gitmek istediðini söyledi.
Bir süre kendi kendine Elif ’i özlediðini tekrarla-
maya devam etti. Bana Elif ’i anlatarak ona olan
özlemini dile getiriyordu. Elif en yakýn arkadaþýy-
dý, onun yanýna gitmek istediðini sýk sýk dile geti-
riyordu ama bu imkansýzdý. Annesinin cezasý bit-
meden onun dýþarý çýkmasý çok zordu. Elif ’e
mektup yazacaðýmýzý söyleyerek onu biraz olsun
ikna ettim. 

Ýçeride zaman geçirdikçe o ilk geldiði günler-
deki hareketliðinin yerini gittikçe durgun, sü-
rekli düþünen bir çocuk almýþtý. Sarya’ya mek-
tup yazmasý için üç tane mektup kartý verdim ve
baþladý karalamaya o kartlarý. Okuma yazmasý
yoktu, kartlara ne yazdýðýný sorduðumda  birinci
karta “Ablam gel, ablam gel buraya, çünkü seni
çok seviyorum” ikinci karta “Elbise gönder ba-
na, boyama kitabý gönder bana” üçüncü karta
ise sadece “Seni seviyorum” yazdým cevabýný

verdi. Sürekli onunla zaman geçirip kitap oku-
yup, resim yapýp, oyunlar oynayýp ve ona masal-
lar anlatarak dýþarýyý düþünmesini engellemeye
çalýþýyordum, çünkü dýþarýyý düþündükçe üzülü-
yor, durgunlaþýyordu.

Sarya’yla bir akþam yataðýmda uzanýp kitap
okurken bana sorular sormaya baþladý, ben de ca-
vaplamaya haliyle. Birden beklemediðim sorular
da sormaya baþlamýþtý: “Seni niye içeri aldýlar?”
Bu sorunun þokunu atlatmadan peþ peþe cezae-
vinde olmamý sorgulayan sorular soruyordu. Ona
ne cevap vereceðimi bilemiyordum, sadece suç-
suz olduðumu söyleyebildim. Artýk cezaevinde ol-
duðunu anlamýþtý, bu durum beni çok üzdü çün-
kü geldiðinde beri ona cezaevinde deðilmiþ gibi
davranýyorduk. Yine ona buranýn bir okul olduðu-
nu ve okul bitince çýkacaðýmýzý söyledim. Bu kez
de bana “Ama mahkemen var” dediðinde ona
“Evet mahkemem var” cevabýný verebildim. Bir-
den suratýný asarak “Niye mahkemen var?” diye
sordu. Ona göre sadece suçlularýn mahkemesi
olurdu. Mahkemem olmasýna çok üzüyordu. 

Sarya bir gün annesinin kucaðýndan düþtü, he-
pimiz çok korktuk. Panikle zile basýp kapýyý çalý-
yorduk. Korkmakta haklýydýk, çünkü kalbi delikti
ve orada öleceðini zannetik. Revire kaldýrdýlar ön-
ce. “Yarýn Mardin’e götüreceðiz” deyip koðuþa
geri getirdiler. Ertesi gün annesiyle birlikte Mar-
din’e götürdüler. Eski tedavisine devam edin de-
yip göndermiþlerdi. Giderken annesine kelepçe
takmýþlardý. Sarya yanýma gelip “Annemin eline
altýn bilezi,k taktýlar” dedi. Kelepçeye onun için
“altýn bilezik”ti, baþka bir dünyada hissetmeyi is-
tiyordu çünkü.
HANGÝ ÇOCUK SEVER KÝ
CEZAEVÝNÝ!

Gün gelip çatmýþtý, annesi çýkarýldýðý mahke-
mede tahliye edilmiþti. Ben onlardan 10 gün önce
çýkmýþtým cezaevinden. Sarya ile telefondan ko-
nuþtum, müthiþ bir sevinç yaþýyordu, mutluluk-
tan kelimeler çýkmýyordu aðzýndan. “Biz de çýk-
týk, gel beni al” diyordu. Onu karþýlamaya gide-
memiþtim, çünkü mesafe vardý aramýzda. Ama
sevincini hissetmek bana çok iyi gelmiþti.

Sarya’nýn sevinç çýðlýklarýný asla unutamam.
Cezaevinin onu ne kadar etkilediðini, orayý hiç
sevmediðini o zaman çok net gördüm.

Size Sarya’nýn hikayesini anlattým. Tabii bu ya-
þananlar sadece Sarya’nýn deðil cezaevinde anne-
leriyle kalan bütün çocuklarýn yaþadýklarý. Anne-
leriyle beraber cezaevinde kalan çocuklarýn bir-
çok ihtiyacý hâlâ karþýlanamýyor. Baþta beslenme
olmak üzere eðitimden, saðlýktan yoksun bir þe-
kilde yaþýyor cezaevinde çocuklar. Belli bir za-
mandan sonra psikolojileri de olumsuz yönde et-
kilenen bu çocuklarýn durumlarý görmezden ge-
linmek yerine bir çözüm bulunmalý. Cezaevinde-
ki anneler, kadýnlar tepki göstermedikçe bir þey
elde edemiyorlar. Ama Ekmke ve Gül aracýlýðýyla
Adalet Bakanlýðýna çaðrý yapmýþ olalým. Bakanlýk
cezaevindeki çocuklarýn durumunu görmezden
gelmeyi býrakmalý, çocuklar ve anneleri için ge-
rekli yasal düzenlemeleri bir an önce hayata ge-
çirmelidir. 

Dört duvar arasýnda küçük bir güvercin:

SARYASarya’ya cezaevinin bir okul
olduðunu söyleyerek “Okula hoþ
geldin” dedik. O da bize aklýna
takýlanlarý sormaya baþladý:
“Okullar tatil oldu, siz niye okul-
dasýnýz?” Ona “Biz büyükler için
okul yeni baþladý” cevabýný vere-
bilmiþtik. Sarya cezaevine ve
bize alýþmaya baþlamýþtý, ancak
cezaevinde olmak, sokakta
oynayamamak, özgürce koþama-
mak onu sýkýyordu.
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S
olunum sistemimizi oluþturan
organlar burun ile baþlayýp
akciðer ile sonlanan uzun bir
yolu kaplar. Bu yolda ‘sol-
unum’ eylemini gerçek-

leþtiren nefesimizin baþýna gelmeyen
kalmaz. Solunumu gerçekleþtirerek
vücudumuzun en uzak ve en ufak nok-
tasýna kadar oksijen taþýyan her nefes
bir candýr aslýnda.

BURUN; solunum sistemimizin
dýþarýya açýlan kapýsýdýr. Sanýlanýn
aksine solunum organýmýz aðzýmýz
deðil burnumuzdur. Burun, içinde
bulunan kýllar ve nemli yüzey
sayesinde havadan aldýðýmýz her bir
nefesin içindeki tozlarýn ve büyük par-
tiküllerin burada süzülmesini saðlar.
Ayný zamanda burun içindeki geniþ
kývrýmlý yüzey de soðuk ve nemli hava-
da alýnan nefesin akciðerlere inene
kadar ýsýtýlmasýný saðlar. Burnumuz
her gün bu nemli ortamý yaratmak ve
solunum yollarýný bu partiküllerden
temizlemek üzere ortalama 1 litre
kadar sývý üretir. Yani kabul edin hiç
biriniz ‘sümük’ deyip beðenmediðimiz
þeyin bu kadar kýymetli olduðunu
bilmiyordunuz.

Günlük iþleyiþ içinde burun bu tem-
izliði yapar ve biz farkýnda olmadan her
gün bu sývýyý, görevini tamamladýktan
sonra, vücudumuzdan uzaklaþtýrýrýz.

Herhangi bir enfeksiyon ya da aler-
jik reaksiyon durumunda burnumuz
bu temizlik iþini artýrýr. Ayný zamanda
burun içi mukozasýnýn da ödemiyle
birlikte bu salgý artar. Burun akýntýsý ve
fazla gelen sývýnýn boðaza doðru
akmasýyla da ‘geniz akýntýsý’ denilen
durum ortaya çýkar. Burun hemen
komþuluðunda bulunan boðaz, kulak
ve soluk borusu ile orofarenks denilen
yerde birleþir. Saðlýklý bir bireyde

burun sývýsý bu
boþluklar-

dan
vücuda

karýþýrken herhangi bir enfeksiyon
durumunda salgýnýn artýþý ve enfeksiy-
onun bu komþu organlarla birliktelik
göstermesi kaçýnýlmazdýr. Özellikle
çocukluk çaðýnda kulak, burun ve
boðaz enfeksiyonlarýnýn beraber
görülme sýklýðý oldukça fazladýr.

OROFARENKS; kendisine açýlan
burun, boðaz ve kulak boþluklarýný
soluk borusunun giriþine baðlar. Soluk
borusu ise akciðerlere giden yolu oluþ-

turur. Bir organýn normal iþley-
iþinin bozulmasý

komþu-

luðundaki tüm organlarý da etkiler.
Burun akýntýsý olan bir insanýn kulakta
dolgunluk ve aðrý hissetmesi de bu
anatomik durumla izah edilebilir.
Soluk borusunun yapýsý da ayný burun
içi gibi nemli ve tüylü yapýdadýr. Bu
yapý tüy, toz, alerjen madde gibi par-
tiküllerin öksürük ve balgam aracýlýðý
ile dýþarý atýlmasýný saðlar. Koruyucu
sistem doðal iþlediði takdirde günlük
yaþantý içinde öksürük tamamen
koruyucu bir refleks olarak karþýmýza
çýkýyor. Ancak polenler, kedi köpek
tüyü, parfüm kokusu gibi alerjik
durumlar, toz ve kimyasallar gibi zarar-
lý maddelere maruz kalmak ya da virüs
veya bakterilerle oluþmuþ enfeksiyonlar
öksürük ve buna baðlý balgam üreti-

mini artýrmada etkili olurlar.
Baðýþýklýk sistemi güçlü kiþilerde
bu mekanizma düzgün iþlediði
için hafif öksürük bazen balgamlý
olarak üst solunum sistemini
temizler ve zararlý etkenleri

ortamdan uzaklaþtýrmýþ olurlar.
BRONÞLAR; akciðere temiz ve

saðlýklý havayý taþýmaya yarayan iki
borucuktur. Bronþlarýn da yapýsý diðer

üst solunum yolu yapýsý nemli ve tüy-
cüklerle kaplý durumdadýr. Ayný
koruyucu mekanizma burada da geçer-
lidir. Annelerin çok korktuðu ‘Eyvah
çocuðum karda yatmýþ gibi öksürüyor!’
korkusunun da ne kadar yersiz
olduðunu görmüþ oluyoruz. 

Mevsim geçiþlerinde özellikle ýsý
deðiþimlerinde üst solunum yollarý
enfeksiyonlarý da sýk görülür. Bu sýklýk
iþ ve okul günü kayýplarýnýn baþýnda
gelir. Yetiþkinlerde yýlda 2-4 kez görülen
üst solunum yolu enfeksiyonu, çocukluk
çaðýnda yýlda 3 ila 8 kez görülebiliyor.
Çocuklarýn kreþ ve okul gibi kapalý
ortamlarda bulunmasý, ortamdaki insan
temasýnýn fazla olmasý, viral partikül
sayýsýný bununla birlikte enfeksiyon sýk-
lýðýný da artýran bir durum oluþturur.
Özellikle astým, kronik bronþit, orta
kulakta sývý birikmesi gibi kronik
hastalýklarda baðýþýklýk sisteminin de
daha zayýf olmasý sebebiyle basit üst
solunum yolu enfeksiyonlarý daha aðýr
seyreder. Bunun yanýnda baþta D vita-
mini olmak üzere vitamin eksiklikleri ve
kansýzlýk da üst solunum yollarý enfek-
siyonlarýna fýrsat yaratýr.

ENFEKSÝYON MEVSÝMÝ GELDÝ

KORUNMA 
ÜST solunum yolu enfeksiyonu insandan insana bu-

laþmasý çok kolay olan bir hastalýktýr. En iyi korunma
elleri yýkamaktýr. Öksürürken ve hapþýrýrken

partiküllerin yayýlmasýný engellemek için aðzý
kapatmak, sonrasýnda elleri su ve sabunla yý-
kamak, saðlýklý beslenmeye dikkat etmek, baðý-

þýklýðý güçlendirici etkisi için dinlenmek ve
egzersiz yapmak bu sýk görülen hastalýktan

korunmanýn en basit yoludur.
Mevsimi gelmiþken, yukarýda sözünü
ettiðimiz bilgiler ýþýðýnda hepini-
ze saðlýklý günler dilerim.

baðýmlý hale getirilmesi bu sava-
þýn görünümleri. 

Bugün;
* Kadýnlar, þiddetin bizatihi kendisi

haline gelen yaþam ve çalýþma koþullarýna
mahkûm.

* Yalnýzca ev içinde deðil, kamusal
alanda da þiddet niceliksel olarak arttýðý
gibi vahþet düzeyi bakýmýndan da nitelik
ve içerik deðiþtirdi. Þiddet, artýk “özel
alanýn” sýnýrlarýný aþarak tüm kamusal ya-
þamý düzenleyen iktidar aygýtlarý eliyle
meþrulaþan ve adeta bir “seyredene ve
potansiyel yeni þiddet maðdurlarýna da
mesaj” kaygýsýyla alenileþtiriliyor. Ýsyan
etmeye meyilli olana gözdaðý vermek için
sürekli bir “þiddet hoþgörüsü” ile de kar-
þý karþýyayýz. 

* Tüm þiddet ve yoksunluk dolu hali-
ne raðmen “özel alanýn” kadýnlarýn “dýþa-
rýda” karþý karþýya kalacaðý daha büyük ve
korkunç saldýrýlardan sakýnma alaný hali-
ne getirildiði bu düzen; “evi” ve “aileyi”
de yeniden kuruyor. Bu “ev”, giderek im-
kansýzlaþan bir ayakta kalma mücadele-
sinde, altýnda her ne yaþanýrsa yaþansýn
kadýnlarýn sýðýntý olacaðý bir “çatý”ya dö-
nüþtürülürken, bir yandan da erkeðin
“dýþarýda örselenmiþ özgüvenini” tazele-
mesi istenen tahakküm alaný haline geldi.
Kadýnlar ve kadýnlýk yeniden dizayn edi-
lirken, erkekler ve erkeklik de kullanýþlý
araçlar ve silahlar haline getirilmek üzere
elden geçiriliyor.  

ÇOK KATMANLI 
ÇOK BOYUTLU

Evet; kadýnlarýn, bedenleri ve hayatla-
rýyla da somut olarak hedefe konduðu bu
savaþta, erkekler kadýnlara yönelik sis-
tematik þiddetin “hoþgörülen ve destek-
lenen tetikçileri” haline geliyorlar, yeni
cinsiyet rejiminde onlara da ekstra “gö-
revler” biçiliyor. 

Ancak; böylesi bir tabloda þiddeti tartý-
þýrken sadece “nasýl ve kimler tarafýndan
þiddete uðradýðýmýzýn” analiziyle sýnýrlý
kaldýðýmýzda çok katmanlý ve çok boyutlu
þiddet sorununu doðuran toplumsal sü-
reçler, eþitsizlikler, sýnýfsal sancýlar, baský
politikalarý es geçiliyor; þiddetin öznesi
tek baþýna þiddeti uygulayan “erkekler”
olarak kalýyor. 

Bugün ataerki ile kapitalizmi birbirin-
den ayýrarak, þiddetin kapitalizmin varo-
luþu ve devamý bakýmýndan bir “koþul” ve
“araç” haline geldiðini görmeden yapýlan
her analiz, kadýnlarýn yaþadýðý þiddet de-
neyimlerini bir tür “olay yeri incelemesi-
ne” dönüþtürüyor. Nedensellikten koparý-
lan þiddet, kýsým kýsým ayrýlarak bir “in-
celeme nesnesine” indirgeniyor. 

Þiddetin kapsamý ve niteliðine iliþkin
deðiþimleri, kapitalizmin dünkü ve bu-
günkü yönelimlerinden ayýrarak analiz et-
me çabalarý, toplumsal iliþkileri ve deði-
þimleri bütünlüðü içinde anlamayý yokuþa
sürüyor. Kadýn hareketinin perspektifini
de, yalnýzca yaþadýðýmýz iliþkilerin düzen-
lenmesi çabasýna hapsediyor. 

Ufkunda kadýnlarýn kurtuluþuna yer
olmadan, çeþitli haklarýn gaspýnýn engel-
lenmesiyle sýnýrlý kalan bu çabalar, maruz

kaldýðýmýz baský, sömürü, þiddet karþý-
sýnda “kadýnlarý güçlendirmekle” açýklan-
sa da, aslýnda haklarýn her an geriye alý-
nabilir olduðu koþullarýn sürmesine ne-
den oluyor. Eþitsizliðin kaynaklarýna ve
kadýnlarý ezen egemen toplumsal iliþkile-
rin yapýsal nedenlerine dokunmayan her
giriþim, kendine “burjuva” demokrasisin-
den baþka sýðýnacak bir yer bulamýyor!

Oysa bugün daha da açýk ki; kadýnlarýn
kendi hayatlarý üzerinde her türlü þiddet-
ten azade olarak karar verebilme müca-
delesi daha görünür bir biçimde kapita-
lizmin kalbinde, kapitalizme karþý bir
mücadele haline geldi. Geldiðimiz nokta-
da; sýnýf ve cinsiyetin birbirinden ayrýla-

maz mücadele alanlarý olduðunu daha sa-
rih bir biçimde görülüyor. 

KADINLAR HAKLARINDAN
VE HAYATLARINDAN 
VAZGEÇMEYECEK!

Bu tablonun elbette bir de diðer yönü
var: Son yýllarda kadýn hareketinin yüksel-
diði ve kitleselleþtiði ülkelerde kadýnlarýn
þiddete karþý mücadelesiyle neoliberal yý-
kým politikalarýna karþý mücadelenin ta-
leplerinin ortak ve bir talepler haline gel-
diðini görüyoruz.  

Bu mücadelelerin verildiði ülkelerin
kadýnlarýyla çok benzer koþullarda yaþa-
yan Türkiyeli kadýnlar, krizle birlikte bu

ortaklýklarý daha açýk deneyimliyorlar. 
Borç yükü altýnda ezilen bir inþaat iþ-

çisinin eþi olan Mehbare, bebeðine bebek
bezi bulamadýðý için her gün evdeki çul
çaputtan bir parça kesmek, kocasýnýn
þantiyede verilen yumurtayý yemeyip eve,
çocuða getirmesini beklemek zorunda
bugün. 

Evlendiði ilk günden beri þiddet gören
Nazlý, iki çocuðunu alýp kendine yeni bir
hayat kurmaya çalýþtýðý halýsýz, sobasýz,
ocaksýz, yataksýz evinde, çocuklarýný býra-
kacak yer bulamadýðý için iþ bulamadýðý-
ný, parça baþý iþlerle karýnlarýný doyurma-
ya çalýþtýklarýný anlatýyor. Milyon dolarlarý
inþaat þirketlerine hibe eden hükümet,
bu durumdaki milyonlarca kadýna sosyal
destekte bulunmak þöyle dursun, kadýn-
larýn nafaka hakkýna göz diken eyyamcý-
larla kol kola yasal düzenleme yapma pe-
þine düþüyor. 

Krizi bahane edip iþçilerin primlerine
göz diken fabrikatör yeni fabrikalar açar-
ken, iþçilerin tuvalet molalarýný “verim-
liliði düþürdüðü için” iptal ediyor, fabri-
kada ustabaþlarý kadýn iþçilerin tepesin-
de “çiþiniz geldiyse az sýkýverin kýzlar,
þurada mesai bitimine üç saat kaldý” di-
ye dalgasýný geçebilecek erkte hisseder-
ken kendini, iþinden olursa eve ekmek
götüremeyeceðini düþünen iþçiler diþle-
rini sýka sýka yutmak zorunda kalýyorlar
bu laflarý. 

Gözünü dünyaya ilk açtýðýndan beri
gün yüzü görmeyen bir kadýn, üç çocu-
ðunu öldürüp intihara kalkýþýyor. Kurta-
rýldýðýnda ilk ettiði laf, “Çok rezil bir
hayatým oldu, hiç yaþamadým, benden
sonra rezil olmasýnlar diye öldürdüm
çocuklarýmý” oluyor. 

Bugün, iþsizliðe ya da en kötü çalýþma
koþullarýna mahkûm edilmiþ kadýnlarýn
yüklerine bir de krizin bunalttýðý ev ahali-
sinin “psikolojisini” düþünmek ve düzelt-
mek düþüyor. “Ýþsiz kocam sinirlenme-
sin, kendine, çocuklara bir þey yapmasýn
diye alttan alýyorum her þeyi, derdimi
kendime bile söylemiyorum artýk” diyen
kadýnýn içini kemiriyor baþka bir hayat
hayali.

Bir lisede onlarca öðrenciyi taciz eden
öðretmeni protesto ediyor kýzlý erkekli
tüm öðrenciler. Yetkililer ise tacizci öð-
retmenin görev yerini deðiþtirmekle yeti-
niyor; daha önce suçu mahkeme kararla-
rýyla sabit olan pek çok diðerlerine yaptýðý
gibi. 

Sokaklar, iþyerleri, okullar, evler... Tüm
yaþam alanlarýmýz þiddetin kol gezdiði,
þiddetin þekillendirdiði, þiddetin bir us-
landýrma aracýna dönüþtürüldüðü alanlar
haline getirilmeye çalýþýlýyor.

Ýþte böyle bir þiddet tablosu yaþadýðý-
mýz. Bu tablo karþýsýnda dünya kadýnlarý-
nýn þiddete karþý ortak sözünün dillendi-
rildiði 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle
Mücadele ve Dayanýþma Gününde Tür-
kiye’den sözümüz:

“Yoksulluðun, sömürünün ve þiddetin
karþýsýnda

Haklarýmýz ve hayatlarýmýz için bir
aradayýz!”

DDaahhaa ffaazzllaa kkaazzaannmmaakk vvee yyaayyýýllmmaakk iisstteeyyeenn 
sseerrmmaayyee,, ddeeððiiþþeenn ddüünnyyaannýýnn ddiizzggiinnlleerriinnii,, ““þþiiddddeettee””
yyaassllaannaarraakk vvee vvaahhþþeettiinn ddoozzuunnddaann kkaaççýýnnmmaayyaarraakk
eelliinnddee ttuuttmmaayyaa ççaallýýþþýýyyoorr.. KKaaddýýnnllaarraa yyöönneelliikk þþiiddddeett,,
tteeccaavvüüzz vvee cciinnaayyeett vvaakkaallaarrýýnnddaakkii aarrttýýþþ ““rraassggeellee””
bbiirr ssoonnuuçç ddeeððiill.. TTeerrssiinnee,, bbuu aarrttýýþþ,, bbuu ddüüzzeenniinn
kkuurruulluuþþuunnuunn hheemm þþaarrttýý hheemm ddee ssoonnuuccuu oollaarraakk
kkaarrþþýýmmýýzzaa ççýýkkýýyyoorr..

Üst solunum
yollarýna
dikkat!

YYOORRGGUUNNLLUUKK,, hafif ateþ, öksürük, hapþýr-
ma, burun týkanýklýðý en sýk görülen bulgular-
dýr. Virüslerle olan bu hastalýðýn tedavisinde
amaç enfeksiyonun yol açtýðý belirtileri orta-
dan kaldýrmak, normal iþleyiþi yeniden saðla-
maktýr. Bu da aðýzdan alýnan ve ödemi azal-
tan ilaçlarla ve burna lokal olarak sýkýlan
spreylerle mümkündür. Üst solunum yolu en-
feksiyonlarý uygun destek tedavi ile bir hafta
ila 10 gün içinde geçer. Tedavi edilmeyen du-
rumlarda bronþit, zatürre ve menenjit gibi
komplikasyonlar görülebilir.

Bakterilere karþý etkili antibiyotiklerin ise bu
viral hastalýðýn tedavisinde yeri yoktur. Antibiyo-
tik kullanýmý tonsilofarenjit denilen aðrýlý boðaz
enfeksiyonunda, aðrýlý þiþ lenfadenitte ve üç
günden uzun süren 38 derecenin üzerindeki
ateþli durumlarda düþünülebilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarý kýsa süreli
kendi kendini sýnýrlayan bir hastalýktýr. Ancak bu-
nunla baþa çýkmak çoðumuza zor geliyor ve bir
ilaç içince bütün þikayetler geçsin istiyoruz. He-
nüz böyle bir ilacýn icat edilmediðini maalesef
bildirmek isterim.

BULGULAR VE TEDAVÝ

saðlýk
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Adile DOÐAN 
Esenyalý Kadýn Dayanýþma 

Derneði Baþkaný

T
am 5 yýl önce kadýnlarla omuz omuza vere-
rek, yan yana durarak kurduðumuz Ese-
nyalý Kadýn Dayanýþma Derneði, birçok
kadýna temas ederek onlarýn hayatýný de-
ðiþtirdi ve deðiþtirmeye devam ediyor. Pe-

ki, kim bu birbirinin yaþamýna dokunarak deðiþtiren
kadýnlar? Emekçi, iþçi, ev emekçisi kadýnlar; merdiven
temizliðine giden hem çocuðuna hem yaþlýsýna bakan
kadýnlar... Yaþamýn her alanýna sinmiþ þiddeti yaþayan,
tacize uðrayan hatta daha fazla yükü omuzlarýnda taþý-
yan kadýnlar. Tam 5 yýl önce yaþamý deðiþtirmek için
dernek çatýsýnda örgütlü hareket etmeye baþlamýþ ve
bugün hâlâ dernek çatýsý altýnda mücadele etmeye de-
vam eden kadýnlar...

Nurten bu kadýnlardan biri. Dernek kurulurken so-
rumluluk alarak azimle çok çalýþmýþtý. Uzun bir süre
sonra uðradýðý þiddeti öðrenmiþtik. Kadýnlarýn yan ya-
na gelmesi için çok uðraþtý ama kendisini anlatmasý ve
anlamasý biraz zaman almýþtý. Öyle kolay deðil insanýn
yaþadýklarýný anlatmasý hele ki bir kadýn için. Zaten ha-
yatýnda geldiði noktada hiç güven duymamýþ. Çünkü
hep en yakýnýndakinden þiddet görmüþ. Kadýnlarla bir-
likte ördüðü dayanýþma ise ona güvenmeyi öðretmiþti.
Yaþadýklarýnýn ardýndan aldýðý psikolojik destek ve en
önemlisi mücadelenin bir parçasý olmasý Nurten’i iyi-
leþtirdi. O da þimdi diðer kadýnlarý iyileþtirmeye çalýþý-
yor. Nurten: “Eðer mücadele olmasaydý ben baþara-
mazdým” diyor. O artýk kadýn dayanýþmasýnda ciddi bir
rol alýyor.

HAYATA KÜSEN DÝDEM’Ý 
KIZ KARDEÞLERÝ BAÐLADI HAYATA

Didem; bizimle ilk tanýþtýðýnda hem mutsuz hem
de bir þeylerin asla deðiþmeyeceðini düþünüyordu.
Kendisi ve çocuðu þiddeti en aðýr biçimde yaþamýþ, ya-
þadýklarý yüzünden hayata küsmüþtü. Ama yine de tam
olarak vazgeçmemiþ ki; bir gayret gelmiþ ulaþmýþtý der-
neðe. Didem; uzun süre derneðe geldi ama çoðunlukla
dinlemeyi seçti. Bir süre sonra saðda solda derneði
baþka kadýnlara anlatmayý kendine iþ edindi. Her fýrsat-
ta bizi baþka kadýnlarla yan yana getirmeye baþladý. Ar-
týk etrafýnda, onu tanýsýn tanýmasýn, birçok kýz kardeþi
olmuþtu. Didem; yan yana geldikçe güçlenen kadýnlar-
dan biri oldu ve þimdi kadýnlara daha fazla dayanýþma
ve mücadele çaðrýsý yapýyor.

BABAM BU DERNEÐÝ 
SEVMÝYOR, ÇÜNKÜ...

Gül ise bir çocuk annesi. Çok küçük yaþta evlendi-
rilmiþ ve evliliði boyunca sürekli þiddet görmüþ. Öyle
sadece kocadan da deðil kaynanasý, kayýnbabasý hepsi
birden eziyet ediyormuþ. Gül; 22 yaþýnda kocasýnýn

þiddetine dayanamayarak çocuðunu da alýp evi terk et-
miþ. Döndüðü baba evinde de gün yüzü görmemiþ. Bir
gün derneðin sokaðýndan geçerken dayanýþma yazýsý
dikkatini çekiyor ve içeri giriyor. Belki de hayatýnda ilk
kez dayanýþmanýn ne demek olduðunu anlamaya çalýþý-
yor. “Birbirinden farklý olan ya da öyle görünen birçok
kadýn nasýl yan yana gelmiþ? Hiçbir çýkar gözetmeden
nasýl dayanýþma içinde olmuþlar? Üstelik hepsi gönül-
lü...” Gül’e uzattýðýmýz dayanýþma eli onun hayatýný de-
ðiþtirirken ayný zamanda kafasýndaki sorulara da cevap
bulmasýna sebep oldu. Gül; dayanýþmanýn bir parçasý
haline geldikten sonra “Ben babamýn bu derneði niye
sevmediðini þimdi anlýyorum, çünkü burasý kadýnlarý
güçlendiriyor. Babam da kadýnlarýn güçlü olmasýndan
korkuyor”.

Kadýnlar mücadeleyle güçlendikçe, öðrendikçe,
omuz omuza verdikçe yaþama tutunuyor, þiddete karþý
durma cesareti gösteriyor. Dayanýþmanýn bir parçasý
oldukça da deðiþiyor ve etrafýný deðiþtiriyor. Bizim ise
bütün kadýnlara çaðrýmýz; mücadele etmekten, örgüt-
lenmekten geri durmayýn.

Benim ve kýzýmýn
mücadele ve 
dayanýþma öyküsüdür

20
yaþýmda sendikamýn varlýðý ile örgütlü
olmanýn gücünü hissederek mesleðime
baþladým. Alanlardaydým. Her zaman
mücadelenin içindeydim. Yola ailemle
devam ederken, ‘Sizin baþýnýza gelmez’

diye düþündüðünüz bir olay, gözbebeðim, kýzýmýn baþýna
geldi.

Bu benim kýz çocuðuna olan inancým, güvenimle ve
örgütlü olmamýn bilinci ve  gücüyle baþlayan bir kadýn
hikayesidir.

Kýzým, 2016 yýlýnýn ocak ayýnýn baþýnda baþýna gelenleri
anlattýðýnda yer gök birbirine girmiþti.

2014’ten itibaren yaþadýðý cinsel istismarý anlatýrken
yeryüzü ayaklarýmýn altýndan kaymýþtý. Bir çocuða bunlarý
yapabilen bir adamýn hayatta yeri yoktu. Güvendiðimiz,
evimizde aðýrladýðýmýz spor hocasýnýn 10 yaþýnda bir
çocuða cinsel istismarda bulunmasý affedilemezdi. Tek
istediðim onu öldürmekti!.. Ama bu bir çocuðu
iyileþtirmeyecekti. Kýzýmýn güçlü, mücadeleci, özgüvenli
saðlýklý bir birey olmasýný istiyordum.

Durdum. Sustum. Kýzým için yardým istedim. Böylece
terapi süreci baþladý. Terapistimiz kýzýmla görüþtükten
sonra birlikte suç duyurusunda bulunduk.

2016’nýn ocak ayýndan itibaren adli mücadelemiz
baþlamýþ oldu. Bu uzun soluklu ve incitici süreçten tek
istediðim çocuklarýmýn güçlü çýkmasýydý.

3 yýl sonra; 17 Ekim 2018 Çarþamba günü karar
duruþmasýnda bilirkiþi ve adli týp raporlarý delil teþkil
ediyorken, savcýnýn kendi açtýðý kamu davasýnda üçüncü
duruþmadan itibaren beraat talebine raðmen,  sanýk 19 yýl
4 ay 15 gün hapis cezasý alarak tutuklandý. 

Basýna ve kamuoyuna mektubumdur.
Ben taciz, tecavüz, cinsel istismar… Tüm davalarýn

takipçisi olmaya ve suçlularýn cezasýný çekmesi için
elimden geleni yapmaya devam edeceðim.

Yýlmýyorum! Korkmuyorum! Boyun eðmiyorum!
Yaþasýn kadýn dayanýþmasý, yaþasýn örgütlü mücadele!

T.K.G // ÝÝZMÝR

Kadýnlar mücadeleyle
güçlendikçe, öðrendikçe,
omuz omuza verdikçe yaþama 
tutunuyor, þiddete karþý durma 
cesareti gösteriyor. Dayanýþmanýn
bir parçasý oldukça da deðiþiyor 
ve etrafýný deðiþtiriyor.

DAYANIÞMANIN 
GÜÇLENDÝRDÝÐÝ 
KADINLAR

Þebnem CERRAH

B
ugün dünyada yaklaþýk 200
milyon kadýnýn “kadýn sünne-
ti” olarak bilinen genital sakat-
lamaya maruz býrakýldýðýný,
her yýl 3 milyondan fazla kadý-

nýn risk altýnda olduðunu biliyor muydu-
nuz? Kadýn sünneti (Female Genital
Mutilasyon / FGM), klitorisin, vajinanýn
iç ve dýþ dudaklarýnýn çýkarýlmasýný ve
vulvaya ait iki tarafýn birlikte dikilmesi
veya zýmbalanmasýný içeren korkunç bir
uygulamadýr. Peki neden? Kadýnlar ne-
den böyle bir uygulamaya maruz býrakýlý-
yor? Gelin birlikte bakalým... 

Beden ve hazzý sakatlayan ‘kadýn sünneti’: Neden? 

ÇÇEEÞÞÝÝTTLLÝÝ kaynaklardan,
Yunan tarihçilerden ve He-
rodotus (MÖ 425-484) ve Strabo
(MS 64 - MS 23) gibi coðrafyacýlar-
dan bu sakatlamanýn Nil boyunca Es-
ki Mýsýr’da görüldüðünü öðreniyoruz. 

Baþlamasýndaki temel gerekçe ise kadýn
kölelerin hamile kalmasýný önlemek. Ayrýca beka-
retin bir kanýtý olarak görülüyor; bakire olan ve
olmayan köleler arasýnda fiyat farký oluþuyor.  

Bu uygulamayla kadýnýn cinselliði denetim al-
týna alýnýyor; cinsellikten haz almasý, kendi arzu-
larýyla, “sahibinin” kontrolü dýþýnda bir eylemde
bulunmasý engelleniyor böylelikle. Peki, kadýnýn
cinselliðinin denetim altýnda olmasý neden bu
denli önemli? Bir kadýný, kýzýnýn bakire yani “iffet-
li” olduðunun iþareti olarak, hayatý boyunca acý
çekmesine neden olacak bu sakatlamayý yapma-
ya hangi toplumsal kural ikna etmiþ olabilir? Be-
karet zarýný, yani genital organlarýn geliþim süre-
cinden kalan bu minicik artýðý, uðruna milyonlar-
ca kadýnýn hayatýnýn tehlikeye atýldýðý zar parça-
sýný bu kadar önemli hale getiren sebep nedir?

Tarihsel kayýtlara baktýðýmýzda görüyoruz ki,
bekaret konusu oldukça çetrefilli ve derin. Freud

bu karmaþa ile ilgili
þöyle diyor: “Bir kadýný
elde etmeye çalýþan bir

adamýn, kadýnýn bekâretine
verdiði büyük deðer öylesine

köklü ve barizdir ki bizden bunun
nedenlerini açýklamamýz istense ne-

redeyse aklýmýz karýþýr.”
Özel mülkiyet ve devletin biçimleniþi ile kadý-

nýn ikincilleþtirilmesi, bunun akabinde kadýn be-
deninin denetim altýnda tutulup cinselliðe eriþi-
min kýsýtlanmasý birbiri ile iliþkilidir. Devletin bir
karakolu olarak görev yapan aile kurumu mülki-
yetin de korunmasý için kollarý sývayacak ve bu
nedenle doðan çocuðun babasýnýn kim olduðu
yahut bilinilirliði önemli hale gelecektir. 

Hanne Bank’ýn Bekaretin El Deðmemiþ Tarihi
isimli kitabýnda ilgili bölüm þu þekildedir: “Arkeo-
loglar, ataerkillikle mülkiyetin ikiz geliþiminin
yaklaþýk olarak M.Ö. 8500’den 2600’e kadar sü-
ren Cilalý Taþ Devri zamanýnda insanýn toplumsal
yapýlarýnýn ögeleri olarak ortaya çýktýðýný tahmin
etmektedir. Araþtýrmacýlarýn oluþturduðu kuram-
lara göre, insanlar göçebe yaþamdan çiftçiliðe
geçiþ yaptýkça, üretmek ya da yararlý hale getir-

mek için çaba sarf ettikleri þeyleri ifade etmek
için mülkiyet üzerinden düþünmeye baþladýlar:
Benim arsam, benim tarlam, benim ineðim... Be-
nim kadýným, benim çocuðum. Sahiplik fikriyle
ataerkillik fikrinin birleþtirilmesi ya da üyelerin
baþ erkekle olan iliþkilerine dayanarak toplumsal
gruplarýn düzenlenmesi, baba mirasý  fikrinin ya
da babanýn mallarýnýn cocuklarý tarafýndan miras
alýnmasý fikrinin doðmasý için uygun altyapýyý
oluþturmuþtur. Ýþte bekâret de tam buraya otu-
ruyor.”

Burada belirtmekte fayda var ki sorunun özü
erkeðin içindeki sahip olma dürtüsü yahut kiþisel
olarak kadýn üzerinde denetim kurma isteði de-
ðil; özel mülkiyetin ortaya çýkmasý ve yeni sis-
temle birlikte þekillenen ataerkil aile yapýsýdýr.

Sorunun kökenini tarihsel ve ekonomik se-
bepler olarak kabul ettiðimizde bu sebeplerin er-
keklerin dünyasýnda nasýl tezahür ettiði de net-
leþmeye baþlýyor. Çocuðun babasýnýn bilinebilir
olmasý, cinselliðin bir güç gösterisi ve bekareti
bozulan bir kadýnýn kirlenmiþ olduðu görüþü ve
ayný zamanda durumu meþrulaþtýrmak adýna sü-
rekli üretilen bir ahlaki savunma...

Kadýn sünnetine maruz kalan kadýnlar ile ya-
pýlan röportajlarda bazý kadýnlarýn bunu içselleþ-
tirdiði ve gerçekten bu uygulamanýn kendisini if-
fetli bir kadýn yaptýðýna inandýðýný görmekteyiz.
Hem küçük yaþtaki kýzýna bu uygulamayý yapan
annenin hem de uygulama ile kadýnýn ahlaki yön-
den daha geliþmiþ bir birey olduðunu savunan
kadýnlarýn rýzasýnýn nasýl üretildiði önemli bir me-
sele. Burada önerebileceðimiz ilk çözüm, kadýnýn
bedeni ile ilgili üretilen tüm ahlaki yargýlarýn, if-
fetli olabilmesi adýna yapýlan uygulamalarýn ar-
kasýndaki iktidar iliþkilerini, ataerkil sistemi fark
etmesi ve bu bilinçle hareket etmesidir. Bu
önemli çaðrý, meselenin özüne arkasýný döndüðü-
müzde yetersiz bir giriþim haline gelir. Yukarýda
da belirttiðimiz gibi kadýnlarýn tahakküm altýna
alýnýþýnýn tarihsel ve ekonomik kökleri ile müca-
dele edilmediði, bu kökler ortadan kaldýrýlmadýðý
müddetçe tahakküm þekil deðiþtirerek var olma-
ya devam edecektir. 

KAYNAKÇA
https://www.theguardian.com/socie-

ty/2014/may/16/what-is-female-genital-mutilation-cir-
cumcision-us

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic-
les/PMC5422681/

http://www.who.int/reproductivehealth/publicati-
ons/fgm/articles/en/

https://gh.bmj.com/content/2/4/e000467
https://data.unicef.org/wp-content/uplo-

ads/2015/12/FGMC_Brochure_Lo_res_1613.pdf
Kadýn Sünneti: Kültürel Dayanaklarý ve Yol Açtýðý

Sorunlar, Senem Soyer
Bekaretin El Deðmemiþ Tarihi, Hande Blank
Dünya’nýn Kökeni Vajina, Jelto Drenth
Müslüman Toplumlarda Kadýn ve Cinsellik, Pýnar

Ýlkkaracan

UÐRUNA MÝLYONLARCA KADININ HAYATI ZEHÝR EDÝLEN ZAR PARÇASI

KADINLARI 
‘ÜREME MAKÝNESÝ’
YAPMAK 

Çoðu ülkede deðiþik formlarda uygula-
nan kadýn sünneti, genel olarak 4-8 yaþ
aralýðýnda yapýlýyor. Bu yaþ aralýðý, kýz
çocuklarýnda kadýn olmanýn toplumsal
karþýlýðýnýn ayýrdýna vardýðý bir dönem ol-
masý itibariyle önemli bir nokta.

Bu sakatlama sonrasýnda kadýnlar kana-
ma, þiþme, mesane dolu olduðu halde idrar ya-
pamama gibi sorunlarla karþýlaþýrken, ölü do-
ðum yapma riski de artýyor... FGM geçiren ka-
dýnlarda travma, stres ve anksiyete baðlý ola-
rak akýl saðlýðý bozukluklarý ortaya çýkabiliyor.
Bedenen ve ruhen sakatlýk geçiren kadýnlarýn
cinsel yaþamlarý ise olumsuz þekilde etkileni-
yor. Kadýnlýða ilk adýmý bir jiletle atan, günler-
ce bu kesiðin aðrýsýyla kývranan ve adet olma-
ya baþladýðýnda bu aðrýyý hiç azalmadan çeken
kadýn cinsel iliþkiye girdiðinde ne olur?

Sudan’ýn ilk kadýn cerrahlarýndan olan Na-
hid Toubia, FGM’nin kadýn cinselliði üzerindeki
etkisini þöyle anlatýyor: “Kadýnlarýn cinsel haz
alabilmesi -orgazma ulaþabilmesi- karmaþýk
bir süreçtir. Normal dýþ genital organýn var ol-
masýný, uygun hormonal uyarýcýlarý ve bireysel
psikolojiyi içerir. Genital sakatlama kadýn cin-
sel organýnýn normal anatomisini deðiþtirerek
cinsel doyuma eriþmeyi kolay bir süreç olmak-
tan çýkarýyor. Erkeklerinkinden farklý olarak
kadýnlarýn cinsel organlarý, iþlevlerine göre ay-
rýlmaktadýr. Klitoris, sadece haz alma iþlevi
görmek üzere uzmanlaþmýþ kadýn cinsel orga-
nýdýr; hiçbir üreme iþlevi yoktur. Vajina cinsel
tepki için az miktarda duyusal kapasitesi olan
bir üreme organýdýr. Baþka bir deyiþle, genital
sakatlamada, kadýnýn cinsel organý sakatlanýr,
ama üreme organlarý saðlam kalýr. Genital sa-
katlamaya uðramýþ kadýnlarýn birçoðu cinsel
ketleme yaþadýðýndan eþleriyle cinsel iliþkiye
girme konusunda artýk bir istek duymayabili-
yor. Sonunda, erkekler için cinsel nesneler ve
üreme araçlarý haline geliyorlar.”
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Pýnar ÞEN
Mardin

K
ürt sözlü tarihi ve tarih
aktarýmý, geçmiþinden
bugüne en çok deng-
bêjlikten faydalanmýþ
ve bunu uzunca yýllar

sürdürmüþtür. Bu çerçevede ele al-
dýðýmýzda, kadýnlarýn dengbêjlik ta-
rihinin daha eskilere dayandýðý da
mutlak bir gerçektir. Bundan dolayý-
dýr ki, kadýn, dengbêjlik kavramýnýn
kendisidir. 

Kürt toplumu yaþamýþ olduðu
acýyý, sevinci, savaþlarý, kayýplarý
unutmamak adýna bunlarý kendisin-
de kalýcý kýlmak adýna hafýzasýna iþ-
lemiþtir. Kürt kadýnlarý çocuklarýna
anlattýklarý masallar, destanlar, nin-
niler ile bir tarihi anlatmaya baþlar-
ken, yine toplumun öncüleri olarak
gösterilen erkekler olmuþtur. Kadý-
nýn toplumsal cinsiyet rolleri bütün
toplumlarda varlýðýný benzer sorun-
larla ve biçimlerle sürdürürken,
Kürt toplumunda da ayný durumlar
söz konusuydu. 

Kadýn sevincinde baþka, ferya-
dýnda bambaþka hikayelerini çocuk-
larýna masallar, ninniler anlatarak
baþlamýþ ve toplum içerisinde bu
þekilde bir çerçeve çizebilmeyi ba-
þarmýþtýr. Ancak bu çerçevenin sý-
nýrlarýný belirleyen eril zihniyet ha-
kimiyetini burada da kurmuþ ve ka-
dýnlarýn seslerini duyurmalarýna,
kendi istediði ölçütlerde izin ver-
miþtir. Kadýna ait olan bu aktarýmlar
belli bir süreden sonra erkeðin aðzý-
na dolanmýþ ve bunun sonucunda
da dengbêjlik erkeðin hakimiyetine
geçmiþtir. Daha sonraki süreçlerde
de göreceðimiz gibi bugün dengbêj-
lik kültürünün hakimi, erkekler ola-
rak gösterilmektedir. Sadece haki-
miyeti deðil, popüler olmasý, medya-
daki hakimiyeti de yine büyük ço-
ðunlukla erkekler üzerinden aktarýl-
maktadýr. 

Kürt kadýnlarýn, her þeylerinin el-
lerinden alýndýðý süreçlerde aðýzlarý-
na doladýklarý kîlamlarý da ellerin-
den alýndý. Gerek Kürt toplumun-
daki muhafazakar anlayýþ gerek top-
lumsal normlar kadýnlarý beraberin-
de yüzyýllarca sürükleyip durdu. Ka-
dýn, erkek kuþatmasýnýn içerisinde
sürekli varlýðýný göstermek istese de
bu sistemleþmiþ düþünce kalýplarý
ile yok edilmeye çalýþýldý. 

DENGBÊJ EVÝ’NÝN
TEK KADINI FELEKNAZ

Peki, dengêjlik tarihinin en
önemli temsilcilerinden Ayþe Þan’ýn
hayatý, mücadelesi ile baþlayan bir

direniþ Kürt kadýnlarý üzerinde ne
kadar etkili olmuþtu? Ayþe Þan Kürt
toplumu içerisinde örnek bir kadýn
profili olmayý baþarabilmiþ miydi?
Dengêj kadýnlarýn mutlaka hayatla-
rýnda Ayþe Þan’ýn bir yeri oluyor...
Kürt kadýnlarýnýn, dengêjlik kültü-
rünün bu kadar popüler edildiði bu
süreçte kendilerini ortaya çýkarmayý
baþarabilmesinden de biliyoruz bu-
nu.

Bugün Diyarbakýr Mala Dengbê-
jen’in (Dengbêj Evi) birçok dengbê-
je ev sahipliði yapýyor ancak gördü-
ðümüz manzara ne yazýk ki içler
acýsý... Gittiðimizde gördüðümüz
manzara, burada tek bir kadýn
dengbêjin aktif olduðu...

Aklýmýza, toplumsal cinsiyet rol-
lerinin, hala eril düþünce zincirine
mahkum edildiði gerçeðini getiriyor
bu durum. Mülakat esnasýnda varlý-
ðýný orada korumaya çalýþan kadýn
dengbêj Feleknaz’ýn aktarýmlarý bu
gerçeði yeniden görmemizi saðlýyor. 

Feleknaz, kadýn dengbêjlerin
Dengbêj Evine gelemeyiþine, sesle-

rini saklamalarýna, bu kültürün er-
kekler tarafýndan inþa edilmiþ gibi
gösterilmesine sitem ediyor: “Bura-
ya benden baþka kadýn dengbêj ge-
lemiyor. Kiminin ailesi eþi, çocuklarý
istemiyor. Kimi de toplum tarafýn-
dan yargýlanýyor. Kadýnýn sesi de
neymiþ. Bilmiyorlar ki, onlarý büyü-
türken analarý söylemiþ onlara nin-
nileri, masallarý... Onlar da bunlarla
büyümüþler. Lorî lorîler ile büyüyen
de onlardý. Þimdi bizim söyledikle-
rimizi kendilerine mal ediyorlar. Be-
nim de eþim, çocuklarým tepkiyle
çýktýlar karþýma. Aklýma çoðu zaman
Ayþe Þan’ýn hayatý geldi. Ben de bo-
yun eðmedim onun gibi. Köylerdeki
kadýnlara gelin dedik, fakat geleme-
diler. Yoksa buralarda ne saklý sesler
var... Bazý erkek dengbêjerin de beni
istemediðinin farkýnda ola ola bura-
ya geliyorum. Onca erkeðin içerisi-
ne girip ben de onlarla atýþmalar ya-
pýyorum. Karþýlýklý söylüyoruz. Yavaþ
yavaþ hepsi alýþýyorlar. Burada er-
kekler çalýþýyor ama kadýnlar da ev-
de çalýþýyor. Onlar buraya gelirse

çocuklarýna, kocalarýna yemeklerini
kim yapacak! Belki biraz bu konuda-
ki sorunlar çözülse kadýnlar saklý
seslerini duyurabilir, buraya
gelebilir. Kürt coðrafyasýnda kadýn
olmak daha zor. Her þeye susmak
zorundasýn. Acýlarýný içine gömmek
zorundasýn. Feryadýný saklamak
zorundasýn. Sevincini ise sessiz
yaþamalýsýn...”

DUYULMAYA 
KAPATILMIÞ O SESLERDE
NELER VAR?

Dengbêj erkeklerin bazýlarý ka-
dýnlarýn dengbêj olmasýna olumlu
bakarken bazýlarý da gelenek ve gö-
reneklerden dolayý ‘ayýp’ olarak gö-
rüyor. Kadýnlar bugün burada,  kî-
lamlarýnýn da, seslerinin de kendile-
rinden alýnmasýna seyirci kalmak
durumunda býrakýlýyor. Bu durum-
da, bugün ciddi bir öneme sahip
olan dengbêjlik kavramý, erkekler
üzerinden ilerlemeye devam etmek-
te. Medya yahut kurumlarda ön
planda olan dengbêj erkekler bunun
üzerinden popülaritesini arttýrmaya
devam etmekte. Kadýn ise sadece
evinde çocuklarýna, torunlarýna bak-
makta yahut bir düðün evinde ka-
dýnlarýn olduðu topluluklarda sesini
ortaya koyabilmektedir. 

Ne kadar acýdýr ki bir yerlerde tu-
tulan gizli sesler var... Kimsenin du-
yamadýðý o anlatýlar var. Bir tarih
söyleminin kadýn tarafýndan aktarý-
lanlarý, gizli kalmak durumunda ka-
lýyor. Bir yerlerde sessiz çýðlýklar
var, sessiz feryad ediþler, sessiz nin-
niler, masallar, sevinçler var ve bun-
lar gün ýþýðýna, egemen cinsiyet rol-
leri istediði durumlarda çýkabilmek-
te. Duyulan sesleri duymak alýþýla-
gelmiþ bir durumdayken ya duyul-
maya kapatýlmýþ o seslerde neler
var? 

Bu coðrafyada kadýnýn sesi bile
kýsýtlanýyor ise düþünceleri varsayý-
labilir mi? Ninnilerimizi, masallarý-
mýzý, aðýtlarýmýzý, sevinçlerimizi sa-
vaþçý bir dilde deðil barýþçýl bir dil-
de olan analarýmýzýn aðzýndan duy-
mak artýk o kadar zor bir duruma
gelmiþken kadýn haklarýný bu erkek
egemen zihniyette sadece talep et-
mek ne kadar baþarýlý olabilir? Ka-
dýnýn sesi çýkmadan, mücadele et-
meden, talepler ve istekler anlamýný
yitirir. Bundan dolayýdýr ki kadýnýn
sesini ortaya çýkarabileceðimiz al-
ternatif yollar geliþtirmeli ve bunun
üzerinden kadýnlara eriþim saðlaya-
bilmeliyiz. 

Kadýnlarýn talepleri onlarýn sesle-
rinde gizli tutulmakta ise onu anla-
mak için seslerine kulak verin...

Ne kadar acýdýr ki
bir yerlerde tutulan
gizli sesler var…
Kimsenin duyamadýðý
o anlatýlar var. Bir tarih
söyleminin kadýn
tarafýndan aktarýlanlarý,
gizli kalmak
durumunda kalýyor.

Sesleri saklý tutulan dengbêj kadýnlar

A
mcamýn oðlunun tacizine uðruyordum. Ev-
liydi ve yaþ olarak benden çok büyüktü. Be-
ni taciz ettiðini ilk annem, sonra babam du-
ydu. “Erkektir, ona laf gelmez. Hem yazýk-
týr karýsý, çocuklarý var yuvasý yýkýlmasýn”

dediler ve beni tacizden kurtarmak adýna çok küçük
yaþta evlendirdiler. Beni her fýrsatta sýkýþtýran, taciz
eden, her defasýnda elinden zor kurtulduðum bu erke-
ðe “Yazýk” demiþlerdi! 14 yaþýndaydým gitmeme karar
verdiklerinde. Aslýnda bu duruma biraz da sevinmiþ-
tim, uykusuz ve korkusuz günlerimin son bulacaðýný
hayal ettim. 

Uzakta oturan baþka bir akrabamla evlendirdiler be-
ni. Yüzünü ilk niþanda gördüm kocamýn, ikinci kez
düðünde. Düðün dernek bitti-
ðinde yalnýz kaldýðýmýz ilk gece-
mizde kendisiyle birlikte olmak
istemediðimi, onu tanýmadýðý-
mý, bana biraz zaman tanýmasý-
ný istediðimi söyledim. Söyledi-
ðim an gözünde þimþekler çak-
tý. Korkunç bir dayak yedim.
Bu hayatýmdaki ikinci dayaktý.
Babam tacize uðradýðýmý öð-
rendiðinde dövmüþtü ilk kez. Kocamdan yediðim da-
yak beni çok korkutmuþtu, çocuktum. O günden sonra
sustum. Artýk hiç yüzüm gülmedi, baþým kalkmadý
yerden. Sürekli dayak yedim, hakarete uðradým. Kafa-
ma koymuþtum, “Bir gün kaçacaðým” diye. Bütün aile
bir bebek doðurmamý istiyordu. Ama ben bunu yapa-
mazdým. Her gün þiddete uðradýðým bu ev artýk üstü-
me üstüme geliyordu. 
KADINLAR ÇOK GÜÇLÜ

Bir gün yine sudan bir sebepten dayak yedim eþim-
den, bayýldým. Korkmuþ, beni hastaneye götürmüþler.

Gözümü açtýðýmda baþýmda iki doktor... Biri bana
“Korkma anlat, þiddet mi gördün” dedi. Ben de “Öyle
olsa bile ne olacak ki!” dedim. “Seni korumaya alýrýz”
dediler. Polislerin de desteðiyle þikayetçi oldum. Þika-
yetim sonrasý uzun süre sýðýnmaevinde kaldým. Ben sý-
ðýnmaevindeyken annem ölmüþtü. Babam cenazeye
katýlmamý istemedi. Annemi uðurlayamadan sýðýnmae-
vine döndüm. Artýk psikolojik olarak dayanamaz hal-
deydim. Antidepresanlarla ayakta duruyordum. Sýðýn-
maevi koþullarý da pek katlanýlýr gibi deðildi. Uzun sü-
reli kalanlar bir an önce gitsin diye baský yapýyorlardý.
Karar verdim ve oradan ayrýldým. 

Tek odalý bir ev buldum, günlerce yerde yattým.
Bomboþ bir odada yapayalnýz hayata tutunmaya çalýþ-

tým. Hiç çalýþmamýþtým, ama artýk ça-
lýþmam gerekiyordu. Bir lokanta-
da iþ buldum. Günde 16 saat çalý-
þýyordum. Tecrübesizdim, baþým-
dan geçenleri anlatýyordum çalýþ-
týðým yerlerde, fakat ya tacize uð-
ruyordum ya da farklý gözle baký-
yorlardý bana. Sürekli iþ deðiþtir-
mek zorunda kalýyordum. Hayatý
ve insanlarý böyle böyle tanýdým. 

Þimdi 33 yaþýmdayým, halen yalnýz yaþýyorum. Ken-
dime yeten bir iþte çalýþýyorum. Eðer o gün, o hastane-
de, o cesareti göstermemiþ olsaydým ya þiddet sonucu
ölmüþ olacaktým ya da canýma tak ettiði bir gün kendi-
mi öldürecektim. 

Þimdi çok mutluyum, yarým kalan eðitimimi dýþarý-
dan tamamlamaya çalýþýyorum. Kadýnlar gerçekten çok
güçlü; sadece bu gücü ortaya çýkaracak bir þeylere ihti-
yacýmýz var. 

Kadýna yönelik her türlü þiddete “Hayýr” diyorum.
Esenyalý // ÝÝSTANBUL

Kadýn
dayanýþmasýna
güvenin
Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý, sizlere daha önce de

yazmýþtým. En son yazýmdan bu yana hayatýmda çok þey
deðiþti. Boþanma davam bitti, artýk özgür bir kadýným.

Ailem eski eþime dönmem için çok uðraþtý, “Dönmeyeceksen de
çocuklarýný gönder” dediler ama ben yýlmadým, çocuklarýmdan
vazgeçmedim. Çünkü çok iyi biliyorum ki, geri dönersem beni
þiddet dolu günler bekliyor. “Bak gördün mü ailen sana sahip
çýkmadý” diyerek daha kötü þeyler yaþatacaktý belki de bana. 

Bu süreçte çalýþtýðým pastaneden ayrýlmak zorunda kaldým,
çünkü patron bana hakaret ediyor, aþaðýlýyordu. Defalarca
uyardýðým halde hakaretlerine devam etti, ben de ayrýldým. 

Kadýn olmak sadece evin içinde zor deðil, iþyerinde de,
sokakta da zor. Þimdi baþka bir iþ yerindeyim, güvenceli,
sigortalý bir iþim olsun istiyorum. Biliyorum ki bu günler de
geçecek, çünkü ne zorluklarý aþtým, en kötü günleri geride
býraktým. Tüm kadýnlara sesleniyorum yeter ki güçlü olun,
kadýnlarýn dayanýþmasýna güvenin.

Naazlý EE. // KKOCAELÝ

Gülten DOKUYAN 
Maltepe / Ýstanbul  

Ne kadar zordur bir þeyleri saklamak. Hiç açýlmamýþcasýna kapatýlan bir sandýk gibi... Bir gün için-

dekilerin meydana saçýlacaðýný ve bir daha toparlanamayacaðýný bilerek saklamak. Nasýl bir acý verir

insana, tarifi imkansýz.
Biz kadýnlar hayatýmýz boyunca hep bir þeylere tanýk olup sonrasýnda sustuk. Çünkü  birilerinin

bilmesi bütün olayý çözüyor gibiydi. Oysa ki susmanýn çözmekten çok insanýn yüreðini düðümlediði-

ni, hayat boyu acýsýyla yaþamanýn, aðýrlýðýný taþýmanýn zorluðunu yüklendik hep. 

Kendimizce bize zarar veren insana baðýrýp çaðýrmak, aðzýmýza gelen her þeyi söylemek bu mese-

leyi çözüyor mu yoksa sadece bizi mi rahatlatýyor? Peki, ya sonra? Yaptýðý yanýna kâr mý kalacak, huku-

ki olarak bir karþýlýðý olmayacak mý? Tüm bunlar nereye kadar devam edecek? Ya da biz kadýnlar artýk

susmamayý ne zaman öðreneceðiz? Þiddete, tacize, tecavüze uðradýðýmýzda erkek egemenliðinin bizi

zorladýðý “Kadýn suçludur” düþüncesini ne zaman tersine çevirip hakkýmýzý aramaya baþlayacaðýz?

Artýk saklamayalým, en azýndan baþka insanlara zarar vermesini engellemiþ oluruz. Cesaretli ol-

makta ve yargýya baþvurmakta cesur davranmalýyýz. Yargý erkekleri her ne kadar iyi hal indirimleri,

haksýz tahrik indirimleriyle korusa da biz mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz.

Eðer o gün, o hastanede,
o cesareti göstermemiþ olsaydým...

Sandýðý açmanýn zamaný gelmedi mi?

Ayþe Þan

Feleknaz
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981’de Latin Amerikalý ve Kara-
yipli Kadýnlar Kongresi’nde
‘Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü’
ilan edilen 25 Kasým’ýn, özel

olarak kadýnlarýn ajandasýna girmesinin
nedeni, ayný gün 1960’ta Dominik
Cumhuriyeti’nde devrimci üç kýz kar-
deþin, Patria, Minerva ve Maria Teresa
Mirabal’ýn, diktatör Trujillo’nun emriy-
le öldürülmesiydi. Mirabal Kardeþler
gibi erkek veya devlet þiddetiyle öldürü-
len milyonlarca kadýn için her yýl 25 Ka-
sým’da dünyanýn her yerinde eylemler,
protestolar, anmalar düzenleniyor. 

Gericilik, eþitsizlik, faþizm gibi du-
rumlarla artan kadýna yönelik þiddeti yok
etmek için kadýn dayanýþmasý ve toplum-
sal mücadele büyük öneme sahip. Þidde-
te uðrayan kadýnlar en çok bu birliktelik-
lerden güç alýp dirençlerini artýrýyor, hele
de devletin þiddet maðdurlarý için iþle-
mesi gereken kurumlarý iþlemez oldu-
ðunda ve hatta neredeyse kadýnlarý suçlu
çýkardýðýnda.

Ancak bazen tek bir kadýnýn yaþadýðý
þiddete karþý kararlý duruþu bile yetiyor
bu þiddet kültürünü deðiþtirmeye. Ýþte
bu ay, sizi yakýn tarihten böyle bir kadýnla
tanýþtýracaðýz. Franca Viola. Özgürlüðünü
þiddetle boðmak isteyenlere, koca bir
‘HAYIR’ diyerek tarihimizdeki cesur ka-
dýnlar arasýnda yerini aldý.

TECAVÜZE KILIF:
TELAFÝ EVLÝLÝÐÝ

Hikaye, sanki bize çok tanýdýk bir Ye-
þilçam filmi gibi. Sicilyalý köylü bir aile-
nin güzel kýzý Franca 17 yaþýndadýr. Bir
patronun oðlu ve mafyayla baðlantýlarý
olan Flippo Melodia ile 1963’te birkaç ay
görüþür. Ama Franca, Flippo gibi biriyle
evlenmek istemez ve teklifini reddeder.
Ancak Flippo, takýntýlý bir þekilde Fran-
ca’yý rahatsýz etmeye devam eder, onu ka-
çýrýp tecavüz ederek evlenmeye mecbur
býrakma planý yapar. 

Flippo’nun kendinde böyle bir hak
görmesini saðlayan sadece mafya baðlan-
týlarý deðildir. Devlet yasalarý onun elini
kolaylaþtýran en büyük silah olur. Çünkü
o dönemdeki Ýtalyan Ceza Hukuku’nun
544. Maddesine göre, aileleri evlenmele-
rine karþý çýkan iki aþýk kaçýp iliþkiye gir-
diklerinde, aileler onlarýn evlenmelerine
mecburen razý olur. Kýzýn ailesi artýk ba-

kire olmayan kýzlarýyla baþkalarýnýn evlen-
meyeceðini düþünür ve bu ‘telafi evliliði’
gerçekleþtirilir. Bu yasa, tecavüz suçunun
üstünü kapayan bir araçtýr ayný zamanda.
Tecavüze uðramýþ bir kadýn eðer tecavüz-
cüsüyle evlenirse, tecavüzcü ceza almak-
tan, kadýn ise ‘namusunun lekelenmesin-
den kurtulur.’ Gerek geleneklerde gerek-
se yasalarda, genç bir kadýnýn isteði ve ar-
zusundan çok, namusunun korunmasý
önceliklidir. Bu yasayý arkasýna alan bir-
çok erkek, evlenme teklifleri geri çevrilin-
ce bunu bir yöntem olarak kullanýr ve
birçok kadýn da bu yasa yüzünden teca-
vüze uðrar ve tecavüzcüleriyle evlenmek
zorunda býrakýlýr. 

Ýþte bu yolla Fran-
ca’yý evlenmeye zorla-
yacaðýný düþünen
Flippo, 12 arkadaþýyla
birlikte 26 Aralýk
1965’te Franca ve 8 ya-
þýndaki küçük kardeþi
Mariano’yu kaçýrýr. Bir
dað evine kaçýrdýðý
Franca’ya tecavüz eder
Flippo. Kýzýnýn kaçýrýl-
dýðýný ve tecavüze uðra-
dýðýný küçük oðlundan
duyan baba Bernardo,
Flippo’ya Franca’yý
onunla evlendireceðini

söyler. Evlilik sözünü alan Flippo Fran-
ca’yý býrakmaya razý olur, fakat Bernardo
polislerle birlikte hareket eder ve Flippo
ve çetesi gözaltýna alýnýr. Tabi ki Flip-
po’nun ilk iþi güvendiði yasaya göre hare-
ket etmek olur ve Franca’ya evlilik teklifi
eder tekrar. 

ÝTHAMLAR, KARALAMALAR
TEHDÝTLER 

Bernardo kýzýna ne istediðini sorar,
Franca’nýn cevabý, “Evlenmeyeceðim!”
olur kararlý bir þekilde. Kýzýnýn her za-
man yanýnda olan baba “Sen bir el koyu-
yorsun, ben yüz el. Mutlu olduðun sürece

ben yanýndayým. Ne olursa ol-
sun” der ve kýzýný eve götürür. 

Franca’nýn bu cevabý ve aile-
sinin ona desteði, o güne ka-
darki gelenek göreneklere ayký-
rýdýr. Tüm köylü aileye cephe
alýr, babasý ölüm tehditleri alýr,
üzüm baðlarý ve bað evi yakýlýr.
Ama yine de Franca bu evliliðe
razý olmaz. Tecavüzcü Flip-
po’nun yargýlanmasý sýrasýnda,
Flippo’nun avukatlarý Fran-
ca’nýn tecavüze ‘rýzasý’ oldu-
ðunu iddia eder. Franca, yine
de yýlmaz. Duruþma salonu
olayý duyup gelen adamlarla
dolup taþar, yine de bu du-
rum Franca’yý korkutmaz.

Gazeteler, Franca’yý “Artýk kimsenin ev-
lenmek istemeyeceði kýz” diye anar, Fran-
ca ‘namusunun lekeli kalmasý’ pahasýna
tecavüzcüsüyle evlenmeyi reddeder. Tüm
Ýtalya’da duyulur bu olay, uluslararasý ba-
sýn da ilgi gösterir. Nihayetinde, hakim
Giovanni Albeggiani, Franca’yý haklý bulur
ve Flippo 11 yýl hapse mahkum edilir, ona
yardým eden 7 arkadaþý ise küçük cezalar
alýr. Cezasý daha sonra 10 yýla indirilen
Flippo, 1976’da salýverildikten 2 yýl sonra
mafya yöntemleriyle öldürülür.

SEÇTÝÐÝ VE SEVDÝÐÝYLE
EVLENDÝ

Hikaye burada bitmez. Basýn sürekli
Franca’nýn kararýyla ilgili tartýþmalarý ta-
þýr gündeme. Bazý erkekler onun büyük
bir cesaret gösterdiðini, ama kendileri
onunla evlenme cesaretini ayný þekilde
gösteremeyeceklerini söyler. Franca’dan
ilham alan Sicilyalý birkaç genç kýz, teca-
vüzcüleriyle evlenmeye karþý gelir. 

Basýnýn gerici bir kafayla “evde kala-
cak”, “artýk hiçbir erkek onunla evlen-
mez” diyerek saldýrdýðý Franca, aslýnda
mahkeme sýrasýnda da sonrasýnda da ev-
lenme teklifleri almaktadýr. Ama o çocuk-
luktan beri sevdiði ve onu destekleyen
Giuseppe Ruisi ile 1968 Aralýk’ýnda evle-
nir. “Eski Sicilya yasalarýna karþý gelen
kýz seçtiði adamla evlendi’ baþlýðý atýlýr
bu kez gazetelere. Dönemin Cumhurbaþ-
kaný düðün hediyesi olarak 40 dolar gön-
derir, Ulaþým Bakaný da bir aylýk ücretsiz
ulaþým hediye eder. 

Ýtalyan Ceza Hukuku’nda, tecavüzcü-
lerin evlilik yoluyla cezasýz kalmasý ancak
1981’de engellenir, fakat tecavüz ‘ahlaka,
namusa’ karþý iþlenmiþ bir suçtan ziyade
bireye karþý iþlenmiþ bir suç olarak ancak
1996’da yasalara girer. 

Belki Franca bin yýllýk bu köhne anlayýþa
karþý çok büyük bir tokat attýðýnýn farkýnda
deðildir; ama onun öncülüðünde ilerleyen
süreç ile bugün biz kadýn haklarýný en ileri
boyuta taþýmak için gerici yasalara karþý bi-
linçli politik bir mücadele vermemiz gerek-
tiðini bir kez daha görüyoruz.

YYaarraarrllaannýýllaann KKaayynnaakkllaarr:: 
https://mashable.com/2017/11/05/franca-vi-

ola/?europe=true 
https://www.repubblica.it/crona-

ca/2015/12/27/news/_io_che_50_an-
ni_fa_ho_fatto_la_storia_con_il_mio_no_al-
le_nozze_riparatrici_-130210807

HAYIR!
ÝÝLLKK olarak 1970’te ‘La Moglie Piu Bella’ (En Güzel Eþ) filmi ile sinemaya taþýnýr Franca’nýn

hayatý. Yönetmen Marta Savina’nýn Franca’nýn hikayesinden uyarladýðý ‘Viola, Franca’ isimli kýsa
filmi de 2017’de Tribeca Film Festivali’nde gösterilir. Filmdeki Franca karakterinin gerçek
Franca’nýn kararlýlýðýný en iyi anlatacak þekilde tek bir repliði vardýr: Hayýr! 

FRANCA VÝOLA’DAN ÝTALYA’DA KÖHNE NAMUS ANLAYIÞINA ATILAN ÝLK TOKAT 

Mafyaya, devlete, medyaya raðmen

EVLENMEYECEÐÝM!
Emine UYAR

O
smanlý döneminin bilinen ilk
kadýn divan þairidir Mihrî
Hatun. Amasya’da, kesin ol-
mamakla birlikte 1460’ta
doðduðu 1506’da öldüðü ya-

zýlýdýr yaþam hikâyesinde. 
Mihrî, bilim öðrenme, þiirde ilerleme

isteði yüzünden önce ailesinin, sonra da
sevdiðinin kendisine çizdiði hayat çizgisi-
ne karþý çýkmýþ, kendi yo-
lunu seçmiþ bir kadýn. Bil-
gisi, þiirdeki ustalýðý, cesa-
reti, içtenliði ve yalýnlýðý ile
dikkat çekmiþ, döneminin
usta divan þairleri ile atýþ-
maktan geri durmamýþ bir
kadýn ozan.   

Ýþte, kendisi de Türki-
ye’nin önemli kadýn þair-
lerinden olan Sennur Se-
zer’in, “Türk Safo’su
Mihrî Hatun” isimli kita-
bý bu kadýn ozanýn yaþa-
mýný anlatýyor. Üç yýl ön-
ce kaybettiðimiz Se-
zer’in, Kor Kitap tarafýn-
dan yayýna hazýrlanan ki-
tabý, bu ay içerisinde
okuyucularýyla buluþacak. 

Safo (Sappho), bizim Midilli dediði-
miz, Yunanistan’ýn Lesbos adasýnda do-
ðup yaþamýþ antik dönemin en ünlü ka-
dýn þairi. Þiirleri Türkiye topraklarýndan
çok yurtdýþýnda ilgi çeken Mihrî için “Os-
manlý Safo’su” benzetmesi yapýlmýþ, ye-
tenek bakýmýnda akraba olduklarý söylen-
miþ. Mihrî Divaný’nýn bir baskýsý da
SSCB Bilimler Akademisi tarafýndan
1967’de Moskova’da yapýlmýþ. 

GÖRÜLMÜÞ, DUYULMUÞ
ÞEY DEÐÝL!

Sennur Sezer’in kaleme aldýðý ve ilk
olarak 1996 yýlýnda basýlan, “Türk Safo’su
Mihri Hatun” kitabý, bir dönem Ti-
mur’un ordugâhýndaki bilginlerin yanýn-
da kalan, kendi tekkesini kurduktan sonra
çevresindekilere verdiði, “Bilime yakýn
olun, devletlilere deðil” öðüdüyle bilinen
Amasyalý derviþ Pir Ýlyas Halvetî’nin hayat
hikayesi ile baþlýyor.

Sezer kitap boyunca Amasya’yý da tari-
hi, mimarisi, coðrafi yapýsý, sosyo-kültü-
rel yaþantýsý ile ayrýntýlý olarak anlatýyor. 

Mihrî doðduðunda tahtta Fatih Sultan
Mehmet var. Sonradan onun yerine geçe-
cek olan II. Beyazýt ise Amasya Valisi.
Halk ayaklanmalarý, taht kavgalarý ve sa-
vaþlarýn bolca yaþandýðý dönemler... 

Mihrî’nin babasý kadý, ayný zamanda þi-
ir yazýyor. Annesi de okuma-yazma biliyor.
Kýz çocuklarýna genelde Kur’an okumaya
yetecek kadar bir eðitim yeterli görülüyor.
Mihrî’yi de mektebe gönderiyorlar. Bir sü-
re sonra Kadý Belâyi kýzýný evde eðitmek

zorunda kalýyor, çünkü okuldakilerden
daha çabuk öðreniyor. Evlerinin yakýnýnda-
ki bir tekkede eðitimine devam ediyor. Ar-
dýndan þiire merak salýyor. Mihrî’nin eðiti-
me doymayýþý ve þiire baðlanýþý ailede so-
run olmaya baþlýyor. O zamana kadar bir
kýzýn ne bilge olarak ne de ozan olarak ya-
þadýðý görülmüþ, duyulmuþ þey deðil!

KENDÝ YOLUNU ÇÝZÝYOR
Ama Mihrî doðru bildiði yoldan git-

mekte kararlý. Mihrî bir baþka Amasyalý
ozan Zeynep ile birlikte güzel söz söyle-
mekteki ustalýklarý nedeni ile Amasya sa-

rayýna çaðrýlýr. Baþlangýçtaki görevleri
þehzadenin annesi ile sohbet etmek, gön-
lünü eðlemek. 

O devirde sarayda bulunan deðerli bil-
ginler, þairler ve diðer sanatkârlar Þehza-
de Beyazýt’ýn iyi yetiþmesi için adeta aka-
demik bir ortam oluþturmuþ durumda.

Türkmen ve Yörük yaþayýþýnýn kadýný
erkekle denk saydýran yaþayýþ kurallarýna
kentte yer yok. Kadýnlar kýzlar babalarýna,
kocalarýna ya da erkek kardeþlerine baðlý
yaþamak zorunda.

Mihrî’nin erkek kardeþinin geleceði ve
babasýnýn kadýlýðý býrakýp medresede

eðitmen olmak istemesi yüzünden aile
baþka bir kente göç kararý alýr; Mihrî ise
sarayda kalmak istediðini söyler. Bilimin
halka yayýlmadýðý, zengin, soylu ailelerin
elinde ve sarayda tutulduðu o zamanlarda
kendi geliþimi için en iyi yolun bu oldu-
ðunu düþünür. 

Kadý Belâyi durumu tekkedekilere da-
nýþýr, Pir Ýlyas’ýn, “Devletlilere deðil, bili-
me yakýn olun” öðüdünü hatýrlatýr. Tekke-
nin piri ise Mihrî’nin bilgisini bütünleme-
sinin yolunun devletlilerin yanýnda müm-
kün olduðunu söyleyerek, “Amasya Sarayý-
na bilgeler gelir, sohbetlerini dinlese yeter.
Kýzýmýzýn bilim aramasý, bulduðu yerden
almasý gerektir” der. Mihrî Hatun’a öðren-
diklerini yazmasýný da öðütler. 

Saraya çaðrýlan diðer kadýn ozan Zey-
nep ise evlenmeye karar vermiþ ancak ev-
lendiði kiþi þiir yazmasýný yasaklamýþtýr. 

YALIN AMA DERÝNLÝKLÝ
Mihrî Hatun, Beyazýt’ýn sultan olma-

sýnýn ardýndan oðlu Þehzade Ahmet’in
Amasya Valisi olduðu dönemde sarayda
kurduðu bilim ve þiir meclislerinde yer
alýr. Önce Müeyyitzade’ye ardýndan Ýs-
kender Çelebi’ye aþýk olur ama evlene-
mez. Belki de Zeynep’in baþýna gelen-
lerden dolayý evlenmek istemez. Gazel-
lerinde aþký serbestçe konu edinmekten
çekinmez.

Mihrî þiirlerini Türkçe yazmayý seçer,
þiirlerinin dili döneminin þairlerine göre
oldukça yalýn ama derinliklidir. Divan ede-
biyatýnda pek görülmeyen biçimde güncel
konulara deðinen þiirler yazar. Döneminde
“Þairlerin Padiþahý” diye anýlan Necati’nin
þiirlerine þiirle karþýlýk vermesi yani nazire
yapmasý ününü artýrýr.

SAKINMASIZ BÝR KADIN 
Mihrî ömrünün son yýllarýnda hayatý

boyunca ayrýlmadýðý Amasya’dan çýka-
rak Ýstanbul’a gider. Saray’daki kadýnlar,
“Erkeklerle konuþmaya alýþýk, sakýnma-
sýz bir kadýn konuk. Boþ zamanlarýnda
elinde nakýþ deðil hep kitap var” diye
söz ederler ondan.

Mihrî’nin Divaný’nýn günümüzde üç
kopyasý, Ayasofya, Ýstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi ve Fatih Kütüphanelerin-
de bulunuyor.  

Kadýnlarýn okuma yazma bilmediði,
erkeklerin çevresine giremediði, ‘bi-
rey’in olmadýðý, egemen gücün ya da
dinsel kurumlarýn dediklerine gözü ka-
palý uymak zorunda olan ‘kul’un bulun-
duðu bir dönemde kendini geliþtirme
ve ayaklarý üzerinde durma mücadelesi
veren bir kadýn Mihrî. 

“Kadýnlar güçsüz olsun, yaþlý adamlar-
la evlenmeye mecbur kalsýn” þeklinde bir
bakýþ açýsýna sahip günümüz iktidarýna
“Çok beklersiniz” diyerek ve tarihin de-
rinliklerindeki bu kadýn ozanýn hikayesini
kitaplaþtýran Sennur Sezer’e teþekkürle-
rimizle bitirelim...

Osmanlý döneminin bilinen ilk kadýn divan þairidir
Mihrî Hatun. Bilgisi, þiirdeki ustalýðý, cesareti,
içtenliði ve yalýnlýðý ile dikkat çekmiþ, döneminin
usta divan þairleri ile atýþmaktan geri durmamýþ 
bir kadýn ozan. Saray’daki kadýnlar, “Erkeklerle
konuþmaya alýþýk, sakýnmasýz bir kadýn konuk. 
Boþ zamanlarýnda elinde nakýþ deðil hep kitap var”
diye söz eder ondan.

BÝLÝMÝN VE ÞÝÝRÝN

PEÞÝNDE BÝR KADIN ‘Türk Safo’su Mihrî Hatun
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Adana’da 
bir ‘Kadýn
Sýðýnaðý’

Fatma KOÇ
Adana

A
dana Devlet Tiyatrosu’nun ilgi gören
oyunu ‘Kadýn Sýðýnaðý’, sýðýnmaevinde
yaþayan 11 farklý kadýnýn umut dolu ve
hüzünlü hikayelerini anlatýyor. 
Erkeðin sevgisi ile nefreti arasýna

sýkýþmýþ kadýnlarýn sýðýndýðý ama korunamadýðý bir
limanda yaþadýklarý acýlarý ve dayanýþmayý anlatan;
sýðýndýklarý devletin bile kendilerini koruyabilmek
için kara çarþaf giydirerek sakladýðý ama
taksicisinden esnafýna kadar herkesin
sýðýnmaevinden haberdar olduðu sýðýnamayan
kadýnlarýn hikayesi Kadýn Sýðýnaðý.

Hikayesi anlatýlan 11 kadýndan biri Cezayir;
eþinden hem fiziksel hem de psikolojik þiddet
görmüþ. Önceleri sakin bir evliliði varken kocasýnýn
iþlerinin ters gitmesiyle eþinin þiddetine maruz
kalan, sonrasýnda eþinin iþ çevresinin deðiþimiyle
birlikte davranýþlarýnýn da deðiþmesiyle bunalýma
giriyor Cezayir. Eþi önceleri kapanmasýný sonra da
kara çarþafa girmesini istiyor; sosyal çevrede çok
muhafazakar görünen kocasý evde sürekli içip
Cezayir’e þiddet uyguluyor. 

Sýðýnmaevinde kalan kadýnlardan yaþamý en
trajik olan Cezayir’i canlandýran Sema Öner Kelav
ile sizler için bir söyleþi gerçekleþtirdik. Kelav,
oyun ile kadýn sorununa farklý bir bakýþ açýsý
getirmediklerini, sadece “Kadýnlarýn bu sorunu
var” dediklerini belirtiyor. Kadýnýn kendisine,
annelere seslendiklerini dile getiren Kelav,
oyundaki “Bu sizin kaderiniz deðil. Boyun eðmeyin”
mesajýnýn altýný çiziyor. 

Bir sýðýnmaevindeki resmi belgelere ve
tutanaklara dayanan oyunun yazarý Tuncer
Cücenoðlu. Yani oyundaki karakterler gerçek
hayattan kadýnlar. 

MORAnlatýlan bütün 
kadýnlarýn hikayesi

Elif Ekin SALTIK

S
ýðýnaksýz, korkmadan, kaç-
madan yaþayacak bir dün-
ya isterken, bir kaçak gibi
sýðýnmaevinde yaþamaya
çalýþmak nasýldýr bilir mi-

siniz? Bazen tek baþýna ayakta kal-
maya çalýþmak, kokusunu özlediðin
anneye (o da þiddet yaþýyordur bel-
ki de) dahi nerede olduðunu söyle-
yememek... Korkusuz yaþamayý ar-
zu ederken hep saklanarak sokaða
çýkmak zorunda olmak, hatta ölüm
korkusuyla aylardýr sokaða adýmýný
atamamak...

Kadýköy Halk Tiyatrosu’nun sý-
ðýnmaevinde kalan beþ kadýnýn hika-
yesini konu edinen ‘Mor’ adlý oyunu;
yüzlerce, binlerce kadýnýn hikayesini
anlatýyor aslýnda. Her gün aþaðýlanan,
horlanan, zorla evlendirilen, isteme-
diði bir hayata sýkýþtýrýlan, görünmez
bir kafese konulan kadýnlar onlar.
Ýsimleri yok, þehirleri yok, kasabalarý
yok. Bütün kadýnlarýn hikayesi onla-
rýnki... 

Kadýnlara yönelik þiddeti, tüm
gerçekliðiyle sahneye taþýmayý seçmiþ
Yönetmen Ali Yalçýner. Þiddet sadece
fiziksel olarak çýkmýyor karþýmýza,
cinsel, ekonomik, psikolojik ve duy-
gusal... her biçimiyle var. Öyküler
farklý, ama bir o kadar da ayný. Doðu-
dan gelen kadýnla, yoksul bir yaþamý
olan kadýnýn ya da üniversite mezunu
kadýnýn yaþadýðý þiddet, ortak nokta-
larý oluyor. Baþka coðrafyalarda do-
ðup büyümek, farklý sosyo ekonomik
yaþam standartlarýna sahip olmak ya-
þadýklarý þiddeti farklý kýlmýyor. 
SENÝN HÝKAYEN NE?

Bir kadýn örgütünün sýðýnmaevin-
de kalýyor kadýnlar, devletin koruma-
dýðý kadýnlarý kadýn ör-
gütleri koruyor. Yaþan-
mýþ hikayelerden, gaze-
te haberlerinden, röpor-
tajlardan yola çýkarak
kurgulanan ve sahneye
aktýrýlan oyun, kadýnlarýn
korku ve endiþeyle yaþa-
dýklarý hikayeleri gizleyiþ-
lerini de anlatýyor seyir-
ciye. Korku, endiþe gibi
sebeplerle yaþadýklarý hi-
kayeleri sýðýnmaevinde
birbirlerinden dahi gizli-
yorlar. “Senin hikayen ne?”
diye soramýyorlar birbirle-

rine. Gündelik hayatýn doðal akýþýný
saðlamaya çalýþarak ayakta durmaya
çalýþýyor kadýnlar. 

Sýðýnmaevindeki rutinlerini bir
kenara býrakýp, yüzlerini birbirlerine
dönmeye baþlayýnca bir þeyi fark
ediyor kadýnlar: Birbirlerine hiç an-
latmamýþlar yaþadýklarýný. Hiç anla-
týp yüzleþmemiþler, hiç dinlememiþ-
ler birbirlerini. Bir çýð gibi içlerinde
biriken acýlarý bir anda patlak veri-
yor; sesler, sözler uçuþmaya baþlýyor
havada ve döne döne yüzümüze çar-
pýyor.

Kadýnlardan biri yaþadýklarýný an-
latýrken þu cümleler dökülüyor að-
zýndan: “Babamýn baþlýk parasýna
sattýðý herif dövmeye baþlayýnca ka-
çýp, ablamýn yanýna gittim. 2-3 ay ab-
lamýn evinde kaldým ama babam hak-
kýmda ‘Eniþtesiyle iliþki yaþýyor’ diye
dedikodu çýkardý. Kocam verdiði pa-
rayý geri is-

temiþ çünkü. Eniþtem ‘Sen git artýk’
dedi.” 

Tüylerim ürperdi bu cümlede.
Kadýnýn alýnýp satýlan bir malmýþ gibi
öyle köþede kýrýlmadan durmasýný
bekliyor bu sistem. Susmasýný, sor-
gulamamasýný, boyun eðmesini isti-
yor aile, koca, baba, aðabey... Sus-
mazsan da ‘devlet desteðiyle’ öldür-
meyi hak görüyor kendine. 

NE KADAR ANLATIRSAK
O KADAR ÝYÝ

Ayþegül Yalçýner, Canan Tuðaner,
Eda Özdemir, Hafize Balkan ve Nazlý
Yanýlmaz’ýn rol aldýðý oyunu Ali Yalçý-
ner yönetiyor. Bir röportajýnda, ken-
dilerinin anlatmakla yükümlü oldu-
ðunu belirterek, þunlarý söylüyor:
“Oyunumuzda da görüleceði gibi biz
çözüm üretmekten ziyade var olan ve
her geçen gün çýð gibi büyüyen bu

konunun altýný bir kez daha çiz-
mek istiyoruz. O kadar alýþtýk ki
toplum olarak bu olaylara, sosyal
medya hesaplarýmýzda paylaþ-
maktan baþka bir þey yapamaz
haldeyiz. Kendi adýmýza konuyu
ne kadar gündemde tutarsak,
ne kadar çok insana ulaþýrsak o
kadar iyi olur diyoruz.” 

Kadýköy Halk Tiyatro-
su’nun sahneye koyduðu
oyunda yaþamlarý canlandýrý-
lan kadýnlarýn hepsi bugün
hayatta. Kimi belki hâlâ sý-
ðýnmaevinde, kimi cezaevin-
de. Bir gün onlar da oyunu
izlemeye gelecek belki, kim
bilir. 

Hazýrlayanlar: Berivan BALKAY / E. AVA
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Ekim ayý sayýmýzda dünya
kadýnlarýnýn kriz karþýsýnda
yaþadýklarý sorunlarý ele
almýþtýk. Bu sayýmýzda ise
kadýnlarýn kriz karþýsýnda nasýl
mücadele ettiklerine ve neler
yaptýklarýna bakacaðýz. 

VENEZUELA
VENEZUELA’da kadýnlar hem siyasi hem de ekonomikkrizle karþý karþýya kaldý. Çöplerden yiyecek toplamaktansaçlarýný kesip satmaya, saðlýk hizmetlerinin eriþilmezliðinedeniyle merdiven altý kürtaj yapmaktan doðumyapabilmek için komþu ülkelere geçmeye kadar birçokbakýmdan, kadýnlar krizi tüm gerçekliðiyle hayatlarýnýn tamortasýnda hissediyordu.

2017 Mayýsýnda Venezuelalý kadýnlar yaþadýklarýzorluklara karþý sokaklara çýktý. Hem derinleþen politik krizhem de ekonomik krize karþý beyaz giyinip, çiçekler taþýyankadýnlar Venezuela’nýn çeþitli yerlerinden baþkent Caracas’akadar yürüdü. On binlerce kadýn beþ hafta boyunca, gýdasýkýntýsý ve dünyanýn en yüksek enflasyon oranýnýn (yüzde720) sorumlusu olarak gördükleri dönemin CumhurbaþkanýNicolas Maduro’ya karþý kitleseleylemler yaptý.

PORTO RÝKO 
PORTO Riko emeklilik maaþlarýnda yapýlan yüzde10’luk kesintiler, 283 kamu okulun kapanmasý, üniversiteharçlarýnýn iki katýna çýkmasý ve hayat pahalýlýðýnedeniyle zor yaþam koþullarýna mahkum edilen kadýnlarsokaklardaydý. 2017 yýlýndan bu yana, Maria kasýrgasýnedeniyle binlerce insanýn evsiz, iþsiz ve çaresiz birþekilde hayatta kalmaya çalýþtýðý ülkede, hükümetin deilk önlemi kemer sýkma politikasý oldu. Ancak bunakarþý tepki oldukça netti; daha fazla belirsizlikyaþamaktan korkan kadýnlar tek çareyi mücadeleetmekte buldular. Protestocularýn ön sýralarýndaöðrenciler, öðretmenler ve kadýnlar var.  

YUNANÝSTAN
22000044 yýlýnda Yunanistan’da baþlayan kriz, kadýnlar baký-

mýndan etkilerinin bugün bile hala hissedildiði sonuçlar ya-
rattý. 

Kadýnlar iþsiz kalmamak adýna tüm emek sömürüsüne
boyun eðmek zorunda kalýyordu, çok sayýda kadýn zor ko-
þullar nedeniyle fuhuþa sürüklendi. Kriz döneminde hamile
ya da çocuklu kadýnlar iþe alýnmýyordu. AB ülkeleri arasýnda
iþsizlik oraný en yüksek ülke olan Yunanistan’da kadýnlar
kriz nedeniyle erkeklere daha baðýmlý hale geldi. Bu aðýr ko-
þullarýn üstüne; Yunanistan’da cinsiyet eþitliði, son yýllarda
avro krizinin ardýndan giderek daha çok tartýþma konusu
oluyor. Sosyal hizmetlerde yapýlan kesintiler ve iþten atma-
lar nedeniyle, örneðin çocuklara, hastalara ve yaþlýlara bak-
mak gibi yükler krizle birlikte yeniden ailenin yani kadýnla-
rýn sýrtýna býrakýldý. 

Kadýn sendikacýlar ve kadýn hareketinin bileþenleri, her
noktada kadýnlarýn krizden ilk etkilenenler olduklarýný savu-
nuyorlar, bunun somut örneklerini ortaya koymaya çalýþý-
yorlar. Bununla birlikte kadýnlarýn sendikalarda ve muhale-
fet örgütlerinde daha fazla var olabilmesinin de koþullarýný
tartýþýyorlar. 

Örneðin, kadýnlar saldýrgan neoliberal politikalarla
daha fazla yüzleþmek zorunda kaldýklarý iþyerlerinde ör-
gütlenebilsinler diye, sendikalar tabandan yürütülen ça-
lýþmalara aðýrlýk vermek durumunda kaldýlar. Böylesi bir
çalýþmanýn belirli kazançlarý da beraberinde getirdiði
söylenebilir. Örneðin; yeni doðum yapan kadýnlarýn anne-
liðe iliþkin haklarý ve iþe geri dönüþe iliþkin düzenlemeler
bu bakýmdan önemli.

Dünya kadýnlarýnýn krize karþý
mücadele deneyimleri

QUEBEC / KANADA
QUEBEC Kadýn Federasyonu ve 8 Mart Kollektifini temsil

eden bir grup kadýn, geçtiðimiz yýl 7 Mart’ta eski baþbakan
Philippe Couillard’ý Montreal ofisinin önünde protesto etti.

Dünya Emekçi Kadýnlar Günü’nden bir gün önce, on binlerce
kadýn Baþbakanýn kemer sýkma politikalarýna karþý hükümeti

protesto etmek amacýyla bir araya geldi. Kadýnlar krizin
kadýnlar üzerindeki olumsuz etkilerinin yanýsýra

hükümetin kadýnlar üzerindeki sistematik ayrým-
cýlýðýný da protesto ettiler. 

ÝRAN
SON on yýldýr Ýran’da iþçi hareketinde belli bir canlanma

gözleniyor. Ýþten atmalara, ücretlerin ödenmemesine, tehli-
keli çalýþma koþullarýna karþý gösteriler, grevler ya da pro-
testo eylemleri birbirini izliyor. Ýþyerlerinde toplumsal cinsi-
yet ve etnik köken ayrýmcýlýðý hâlâ yaygýn bir þekilde sürüyor.
Kadýnlarýn ücretleri, özellikle küçük iþyerlerinde, benzer iþ-
lerde erkeklerin aldýðý ücretin ancak üçte biri kadar. Bazý
göçmen iþçiler, özellikle Afgan iþçiler, çok az ücret alýyor.
Devlet ayrýmcý politikalarý teþvik ediyor ve ülkedeki kadýn
haklarý hareketinin barýþçýl eylemlerine sistemli baskýyla kar-
þýlýk veriyor.

Erkeklerin yaný sýra kadýnlar da yoksulluða, eþitsizliðe, ceza-
landýrmalara ve emek sömürüsüne karþý sokaklara çýkýyor.
ABD’nin uyguladýðý boykot ise Ýran’ý çok ciddi þekilde etkiliyor. 

2017 yýlýnda Ýran Merkez Bankasý denetiminde açýlan özel
bankalardan kredi çekebilme, maaþ alabilmek için insanlar
ellerinde avuçlarýnda ne varsa bankalara yatýrdýlar. Otomotiv
ve inþaat firmalarýnýn yaný sýra bu özel bankalar da ekonomik
bunalým sürecinde iflas etti. Ýflas eden bankalar yatýrýmcýla-
rýný dolandýrdý. Çoðu memur ya da emekli olan kadýnlar elle-
rindeki son birikimi de kaybedince ve Ýran Merkez Banka-
sý’nýn maðduriyetlerini gidermediðini görünce çözümü so-
kaklarda aramaya baþladýlar. Yoksulluðun ve iþsizliðin yýkýma
uðrattýðý hayatlarýndan býkan kadýnlarýn sokaða taþan öfkesi,
daha önceki eylemcilerin talepleriyle birleþti. Bugün halen
Ýran rejimine karþý yapýlan eylemler arasýnda yoksulluða,
emek sömürüsüne ve iþsizliðe karþý eylemler yoðunlukta.
Ýran’da kadýn ve erkek emekçiler, ekonomik krizden dolayý
kaybettikleri haklarýný geri alabilmek adýna 2 yýldýr eylemler
yapýyor. 

Kaynakça:
https://www.changingemploy-ment.eu/Blog/ViewPost/tabid/3428/articleType/Article-View/articleId/8552/Interview-to-Eirini-Gaitanou-Social-Movements-and-Femi-nism-in-Greece-its-transformations-and-impacts.aspx  Ýran’da Sendikal Hareket broþürü – Petrol- Ýþhttps://montreal.ctvnews.ca/women-s-group-pro-tests-austerity-governmental-discrimination-1.3314319 

https://fierce.wearemitu.com/things-that-mat-ter/puerto-rico-may-day-protests-women-fought-back-against-austerity-cuts-slow-recovery-front-lines/ 

sýnýrlarýn ötesinde
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Songül KEÞKEK
Egitim Sen Ankara

3 No’lu  Þube Kadýn Sekreteri

K
amu Emekçileri Sendika-
larý Konfederayonu
(KESK) 9-10-11 Ka-
sým tarihlerinde Kadýn
Emeði ve Ýstihdam Çalýþ-

tayý düzenleyecek. Biz de Eðitim Sen
Ankara 3 No’lu Þube olarak “Kamuda-
ki dönüþümün iþyerinde kadýn emekçi-
lere yansýmasý, toplumsal cinsiyet rol-
lerinden kaynaklý yaþanan eþitsizlik ve
ayrýmcýlýk, otoriter yeni rejim politika-
larý kamu emekçisi kadýnlarý nasýl etki-
liyor, örgütlenme ve mücadele strateji-
leri” üzerine bir anket çalýþmasý hazýr-
ladýk. 

Amacýmýz iþyeri temelli bir çalýþ-
ma yürütmenin yaný sýra sorunla-
rýn tespiti ve çözüm önerileri açýsýn-
dan politik kadýnlar dýþýndaki geniþ ka-
mu emekçisi kadýn kitlesinin düþünce-
lerinin çalýþtaya aktarýlmasýný saðla-
maktý.

GÜVENCELÝ ÇALIÞMA:
KORKMADAN, 
ÇEKÝNMEDEN ÇALIÞMA!

Kamu emekçisi kadýnlara perfor-
mansa dayalý ücret, güvenceli çalýþma,
esnek çalýþma kavramlarý ile ilgili gö-
rüþlerini sorduk. Ankete katýlan kadýn-
larýn büyük bölümü performansa daya-
lý ücretlendirmeye olumlu bakmazken
önemli bir bölümü de performansa gö-
re ücretlendirmeyi “adil ve objektif kri-
terler olursa” destekleyeceðini belirtti.
Performansa göre ücretlendirmeyi
olumlu bulmayan kamu emekçisi ka-
dýnlarýn verdikleri yanýtlarda sýraladýk-
larý gerekçeler arasýndan þunlar dikkat
çekiciydi: 

- Çalýþana daha az para vermenin
yolu

- Adil ve motive edici olduðu-
na inanmýyorum

- Objektif bir deðerlendirme yapýla-
maz, adam kayýrma uygulamasýna se-
bep olur

- Ýþ guvencesinin olmamasý eþitsiz-
lik yaratýr

- Maaþa zam yapmamak için sebep
üreten yapýlanma... 

Olumlu bakan kadýn emekçilerin
bir kýsmýnýn sendika üyesi olmasý ayrý-
ca dikkat çekici bir durum olarak orta-
ya çýktý. 

Güvenceli çalýþma ile ilgili düþünce-
lerini belirten kadýnlarýn tamamýna ya-
kýný bunu “devlet güvencesi” ola-
rak gördüklerini belirterek; “korkma-

dan, çekinmeden çalýþma” anlamýna
geldiðini ifade etti. 

Kadýnlarýn kendi cümlelerinden bir
kaç örnek verirsek;

- Kafam rahat, konsantre olarak ça-
lýþma

- Ýþ saðlýðý ve güvenliðinin maksi-
mum düzeyde olmasý

- Her memurun daha verimli olabil-
mesi için kendini ve iþini güvende his-
setmesi

- Yöneticilerin iki dudaðý arasýnda
bir istihdam kabul edilemez

- Ýþini kaybetme kaygýsý olma-
dan saðlýk, sigorta ve güven içinde ça-
lýþma... 

ESNEK ÇALIÞMA 
KONUSUNDA KADINLARIN
KAFASI KARIÞIK 

Esnek çalýþma uygulamalarýný ise
sendika üyesi kadýnlarýn çoðunluðu-
nun benimsemediklerini, ancak az sa-
yýda sendikalý kadýnýn olumlu buldu-
ðunu gördük. Hiçbir sendikaya üye ol-
mayan kadýnlarýn önemli bir bölümü
ise esnek çalýþmayý olumlu buluyor. 

Esnek çalýþmaya iliþkin kadýnlarýn
dile getirdiði düþüncelerin bazýlarýný
þöyle; 

- Özellikle kadýnlara hamilelik ve
doðum sonrasýnda esnek çalýþma
imkaný sunulmasý gerektiðini dü-
þünüyoruz

- Esnek çalýþma keyfilik içermeme-
lidir, kiþiden kiþiye esneklik olmaz

- Öðretmenlik mesleðinde esnek-
lik olmaz

- Kulaða hoþ gelse de, güvencesiz
çalýþmayý beraberinde getirir diye dü-
þünüyorum..

SENDÝKALAÞMAYA 
YAKLAÞIM UMUT VERÝCÝ 

Kadýnlara sendikalar ve sendikalý ol-
mak konusunda da düþüncelerini sor-
duk. Herhangi bir sendikaya üye
olan kadýnlarýn tamamý sendikalý
olmanýn ve örgütlenmenin kadýn
açýsýndan önemli olduðu vurgusunu
yaparken sendikalarda karar alma
mekanizmalarýnda daha çok kadýn
olmasý gerektiðini belirtti. Hiçbir
sendikaya üye olmayan kadýnlarýn
tamamýna yakýnýnýn da kadýnlarýn
sendikalara üye olmalarý gerektiði
yönünde olumlu görüþ bildirmesi
dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya
çýktý.

Üye olmayan bir kadýn emekçi-
nin yazdýklarý bizlere umut veriyor:

- Kadýnlarýn sendikalarda görev
almasý son derece umut verici. Aktif
olarak sendikalarda görev almalarý
gerektiðini düþünüyorum.

- Özellikle sendikalarda kadýn
sayýsý fazla olursa hemcinslerinin
sorunlarýnýn çözümünde daha ba-
þarýlý olunacaðýný düþünüyorum.

Kamu emekçileri içinde, özelde
kadýn emekçilerin, genelde tüm
emekçilerin örgütlenmesi için
emekçilerin mücadele örgütü Eðitim
Sen ve KESK’e büyük görev düþüyor.
Bu bilinçle Kadýn Emeði Çalýþta-
yý’na gidiyoruz. Kadýnlar örgütlenme-
ye, mücadeleye...

 

OYUNU AÐLAYA AÐLAYA PROVA ETTÝK
Karakterlerden Ýzmirli’nin hikayesi de dikkat

çekici. Kelav, “Ýzmirlinin hikayesinde erkeðin
ihtiyaçlarý görüldüðü takdirde kadýný sevdiðini, aksi
durumda nefret edebileceðini, hatta nefret etmekle
kalmayýp zarar verebileceðini görüyoruz. Kadýnýn
hata yapma þansý yok, yapsa bile bedelini en aðýr
biçimde öder bu hikayede” diyor, onun hikayesi
için. 

Sýðýnmaevleri kadýnlarýn yaþadýðý þiddetten
kaçýp sýðýndýðý yer. Ama öyle tanýklýklar,
yaþanmýþlýklar biliyoruz ki kadýnlar sýðýndýklarý bu
yerlerde bile baskýya, yasaklara maruz kalýyor.
Oyun bu açýdan farklý bir þey ortaya koyuyor. Dýþarý
çýkmak serbest mesela. “Oyun eleþtirel bir þey mi
ortaya koyuyor?” dediðimiz Kelav, buna þöyle
karþýlýk veriyor: “Oyunda o kýsým tamamen kurgu
aslýnda. Gerçekte sýðýnmaevinde kurallar çok net
ve katý. Oyunda sýðýnmaevinde de kadýnlarý
koruyamýyoruz diyoruz, ama normalde kadýnlar
sýðýnmaevlerinde bakkala bile gidemiyorlar, görüþ
yasaklarý var. Oyunda bunlarýn serbest olmasý
kurgu.”

Sýðýnmaevlerinin korunmasý yöntemlerinin
yetersizliðine de deðinen Sema Öner Kelav, “Devlet
koruma altýna aldýðý bir genç kýzý kara çarþaf
giydirerek sýðýnmaevine getiriyor. Saklanan bu
genç kýzýn haberi tüm gazetelerde yayýmlanýyor ve
sýðýnmaevinde olduðu belirtiliyor. Bu durumda genç
kýz açýk hedef haline getiriliyor. Ayrýca gazetenin
haberi yaparken ciddi bir aile sorununu magazinsel
ve yalan söylemlerle vermesi de koruma
yöntemlerinin yetersizliðini gösteriyor. Bu da nasýl
trajikomik bir durumun içinde olduðumuzun
göstergesi.”

Töre cinayetlerinin yer aldýðý oyunun
provalarýný, oyuncular da, Yönetmen Tomris Çetinel
de aðlaya aðlaya sürdürebilmiþ. Son söz olarak
þunu söylüyor Kelav: “Ýlk defa oyuncusundan
yönetmenine kadar kadýn kadýna çok keyifli bir
oyun çalýþmasý yaptýk. Tüm kadýnlarý bu sene
tiyatroda kadýn oyunlarýný izlemeye davet
ediyorum.”

Kadýn kamu emekçileri
sendikalarý önemsiyor

Hiçbir sendikaya üye
olmayan kadýn 
emekçilerin 
tamamýna yakýnýnýn
sendikalara üyelik
konusunda olumlu 
görüþ bildirmesi dikkat
çekici ve umut veren bir
sonuç olarak ortaya çýktý.

Merve ÝLHAN
Kartal / Ýstanbul

Y
erel seçimler öncesi Kartal
Cumhuriyet Mahallesi muhtar
adayý Gülcan Aydýn ile seçim
çalýþmalarýný, mahallede gör-
düðü sýkýntýlarý ve mahallelinin

taleplerini konuþtuk.
Önce kendi yaþamýný dinleyelim; Gül-

can’ýn…
“Ben okuma hayalleri kurarken, çocuk

yaþta ailem tarafýndan evlendirildim” diye
baþlýyor mücadeleyle dolu yaþamýný anlat-
maya. Evlendikten sonra da okumak, çalýþ-
mak istemiþ ama eþinin ailesi “Bize yakýþ-
maz, okuyamazsýn. Bizde gelin çalýþtýrýl-
maz” demiþ. Ama bir þeyler yapmak isti-
yormuþ Gülcan. “Kadýn isterse her þeyi
baþarýr” diyerek hem okumayý hem çocuk-
larýna bakmayý kafasýna koymuþ, öyle de
yapmýþ. Sonrasýnda çalýþmaya baþlamýþ,
birçok iþe girmiþ.

1988’de Cumhuriyet Mahallesi’ne ta-
þýnmýþ. “O günden beri mahallede hiçbir
olumlu deðiþim olmadý, kadýnlarýn mahal-
lede oturabileceði bir alan bile yok. Kadýn-
lar bütün günü evlerde geçiriyor” diye an-
latýyor mahallenin halini. “Kadýnlar neden
arka planda olsun ki” diye düþünerek aday
olmaya karar vermiþ.

NELER YAPACAK 
NASIL YAPACAK?

Ev ev, kapý kapý dolaþarak kadýnlarla bir
araya gelmeye baþlamýþ bile. “Bir ekip ola-
rak yürütüyoruz seçim çalýþmasýný. Ço-
ðunlukla kadýnlardan oluþan ekipte erkek-
ler de bizimle birlikte özveriyle çalýþýyor-
lar” diyor, en büyük destekçisinin eþi ol-
duðunu da eklemeden geçmiyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nin nüfusu 21
bini aþkýn, geçmiþ yýla oranla nüfus artýþý
yüzde 2.84. Nüfusun çoðunluðunu düþük
gelirli insanlar oluþturuyor, insanlar ço-
ðunlukla gecekondularda yaþýyor.

Mahallenin yerel sorunlarýný ve bu so-
runlar karþýsýnda yapmak istediklerini ise
þöyle sýralýyor: “Kadýnlarýn rahatlýkla gide-
bileceði park, spor salonu gibi yerler yok.
Spora gitmek isteyen kadýn ücretini du-
yunca vazgeçiyor. Çünkü çoðunun kendine
ait bütçesi yok, eþlerinin verdiði harçlýklar-
la ay sonunu getirmeye çalýþýyorlar. Bir di-
ðer sorun da ulaþým. Kurfalý’dan kalkan
minibüsler mahalleye gelene kadar dolu-
yor, iþe gidenler, okula giden çocuklar bü-
yük zorluk çekiyorlar. Bunu çözmek için
kamu kurumlarýyla mahallelinin talepleri
arasýnda köprü olmaya çalýþacaðýz.”

Bunlarý nasýl yapacaðýný da anlatýyor
Gülcan. Öncelikle “Birlikte yapacaðýz” di-
yor. Komiteler, meclisler kurarak; tek baþý-
na deðil, birlikte bir yönetimi esas aldýðýný,
mahallede yaþayan her insanýn sýkýntýsýnýn
ve talebinin sesi olmak üzere adaylýðýný
koyduðunu söylüyor.

MAHALLENÝN 
ORTAK DERDÝ: ÞÝDDET

Sohbetimizin bir diðer konusu da ne
yazýk ki ülkedeki tüm mahallelerin or-
tak bir derdi; þiddet. Cumhuriyet Ma-
hallesinde de kadýna yönelik þiddetin
yaygýn olduðunu ama çözüm mekaniz-
malarýnýn olmadýðýný söylüyor Gülcan.
Kendisinin de çocuk yaþta evlendiðini
hatýrlatarak, bu soruna kökten bir çö-
züm bulunabilmesi için her kadýna do-
kunmak, derdine ortak olmak, dermaný-
ný ise hep birlikte bulmak gerektiðini
düþünüyor.

Kadýnlara bir de mesajý var; “Aman
akþam oldu, kadýn dediðin akþam saati
dýþarý çýkmaz, kötü anýlýr. Kadýn çalýþ-
maz. Kadýnýn yeri evidir, mutfaðýdýr,
eþinin ve çocuklarýnýn yanýdýr’ diye dü-
þünmeyelim. Yaþamýn tüm alanýnda
kendi fikrimizle, duruþumuzla var ola-
lým. Ben de bir kadýn aday olarak bu an-
layýþlara karþý kadýnlarla birlikte müca-
dele etmek istiyorum.”

‘Kadýnlarýn ortak dertlerini çözmeye adayým’
KARTAL CUMHURÝYET MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI GÜLCAN AYDIN

Ayþe Öz / Yasemin ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

3
1 Mart’ta yapýlacak yerel seçimlerle ilgili,
Sincan’da iþçi kadýnlara ve ev kadýnlarý-
na kimi, neden destekleyeceklerini sor-
duk. Yanýtlar, krizin ve artan geçim sýkýn-
týsýnýn sandýða yansýyacaðýný gösteriyor.

Genç bir metal iþçisi olan Ayþe, Rahip Brun-
son olayý nedeniyle kýzgýn olduðunu ve AKP’ye
oy vermeyeceðini söylüyor. “O kadar attýlar tut-
tular, güya onun yüzünden dolar arttý, ülke krize
girdi. Her þeye zam yapýldý, her þey ateþ pahasý.
Krizi bize yaþattýlar. Þimdi de adam serbest. Böy-
le politika olmaz” diyor.

Selma da Sincan Organize’de bir metal fabri-
kasýnda çalýþýyor. Geçmiþte AKP’ye destek ver-
mesine raðmen, o da þimdi tepkili: “Sincan mer-
kezdeki alt geçitte yenileme çalýþmasý yapýldý. Al-
tý ay sürdü nerdeyse. Faturasýný da asmýþlar, ben
rakamý aklýmda bile tutamadým, o kadar fazla ya-
ni. Artýk yeter! Çalmayan çýrpmayan kimse yok
mu bu ülkede? Zaten krizin acýsýný bizden çýkarý-
yorlar. Dolar 5 küsura düþtü ama hiçbir zam geri

çekilmedi.”
Aslý 32 yaþýnda, metal iþçisi, bir çocuk annesi.

Ekonomik kriz onun da temel meselesi. “Kriz bizi
vurdu. Oy istemek için evimize nasýl, hangi yüzle
gelecekler, bilmiyorum!” diyor. Þikayetlerinden
biri de oturduðu cadde üzerindeki üst geçidin
kaldýrýlmasý. Sincan’ýn büyük caddelerinden 12.
Cadde’deki hastanenin yakýnlarýnda oturuyor.
Yaklaþýk üç ay önce hastanenin önündeki üst ge-
çidin kaldýrýldýðýný, ancak bir trafik lambasý dahi
konulmadýðýný belirterek, “Hastaneye gelenler,
sabah iþe gitmek için servis bekleyenler, çok faz-
la insan oluyor. Daha geçen kaza oldu. Kimsenin
umurunda deðil!” diyor.
EEMMEEKKLLÝÝLLÝÝKK HHAAYYAALL OOLLDDUU

Safiye de metal iþçisi, iki çocuk annesi, eþi de
asgari ücretli bir iþçi. Doðal olarak hayat pahalýlý-
ðý onun da temel þikayetlerinden. Safiye, emekli-
likte yaþa takýlanlardan... Bu sorunu çözecek dü-
zenlemeyi dört gözle bekliyor. Yýllardýr destekle-
diði AKP’nin bu konudaki tutumuna tepkili. Tepki-
sini “Eleþtirdiðimiz bir çok konu vardý, ‘Reis ya-
par, halleder’ dedik. Yaptýrmýyorlar diye düþünü-
yordum, ama bu emeklilik yasasýný reddetmesi

beni hayal kýrýklýðýna uðrattý. Gerekirse oy kullan-
mam” sözleriyle dile getiriyor.  

CCEEBBÝÝMMÝÝZZÝÝ SSAARRSSAANNLLAARRII SSAARRSSMMAA ZZAAMMAANNII
Emine ev hanýmý, iki çocuðu var. O da pahalý-

lýktan þikayetçi, bugüne kadar tüm seçimlerde
AKP’ye neden oy verdiðini anlatýyor uzun uzun:
“Ýnançlý olduklarý için, daha önemlisi ilçemize iyi
þeyler yapacaklarýný düþündüðümüz için oy ver-
dik. Çocuklarýn okulu açýldý, para yetiþtiremiyo-
ruz. Meslek lisesine giden oðlum var. Günde 15 li-
ra harçlýk versem ayda 450 lira ediyor. Eþim or-
ganizede iþçi. Artýk bu gidiþata, pahalýlýða dur de-
mek lazým. Ak Parti’ye artýk bizden oy yok. Bugü-
ne kadar anlamamýþýz, yanlýþ yapmýþýz.”

Sincan’da bilinen bir marketin pastane bölü-
münde çalýþan Ayþe, üç çocuk annesi. Eþi uzun
yol þoförü. Çalýþtýðý marketten örnekler vererek
anlatýyor ekonomik krizin etkilerini: “Müþterilerin
sayýsý azaldý. Çoðu müþteri aldýklarýnýn bazýlarýný
kasada býrakýyor. Neden? Çünkü evdeki hesap
çarþýya uymuyor. Dolarýn yükseldiði hafta üç kez
etiket deðiþtirdik. Her þeye A’dan Z’ye zam geldi.
Yerel seçimlerde Ak Parti’yi desteklemeyeceðim,
isterse aday çok iyi olsun. Onlar bizim cebimizi

sarstý, þimdi bizim de onlarý sarsmamýzýn zama-
ný.”

Melike de AKP’ye tepkili ama kararsýz; “Baka-
caðýz, dört oyumuz var. Ailecek halký düþünen
partinin adayýný destekleyeceðiz. Eskiden ‘iþ ya-
par mý’ diye düþünüyorduk. Þimdi hem adaya
hem partisine bakacaðýz.”

BBÜÜTTÜÜNN HHAAYYAATTII MMAAHHAALLLLEEDDEE GGEEÇÇÝÝYYOORR
Yeliz ve ailesi ise bugüne kadar CHP’ye oy

vermiþler. Yerel seçimlerde kadýnlarýn hayatýný
kolaylaþtýracak adayý destekleyeceðini söylüyor:
“Adaylara bakacaðým. Kim kadýnlarýn hayatýný
daha kolaylaþtýracak; kim kreþ, saðlýk ocaðý, sý-
ðýnmaevi açacak? Bunlar önemli. Belediyede
adayýn kadýn ya da erkek olmasý çok önemli deðil
ama muhtarlýkta kadýn adayý desteklerim.”

Þeyda da çýkarsa kadýn muhtar adayýný des-
tekleyecek. “Eþim iþçi, ben ev hanýmýyým. Bütün
hayatým mahallede geçiyor. Kýzýlay’a en son ne
zaman gittim hatýrlamýyorum bile. Sincan’a da
belki iki üç ayda bir gidiyorum, ihtiyaç olursa.
Muhtar kadýn olursa beni daha iyi anlar, yanýna
daha rahat giderim. Ama parti tutmayacak, her-
kese ayný davranacak...”

Sincanlý kadýnlar: Kapýmýzý çalmasýnlar
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 Sabah hastaneden dönerken, anne kýz, so-
kaðýn baþýnda durup babanýn evden çýkmasýný bek-
ler. Baba çýkmayýnca komþuyu yönlendirip, kendisi-
ni polislerin sorduðu yalanýný uydururlar. Adam te-
laþla çýkýp gidince de zaman kaybetmeden evi bo-
þaltýrlar. Elle taþýnabilir eþyalarla, baþka bir semtte
arkadaþýnýn ayarladýðý eve yerleþirler. Dayanýþmanýn
ve paylaþmanýn nelere kadir olduðunu bizzat yaþa-
mýþtýr Eylem. Artýk yaþantýsýnda baþka bir renk,
baþka bir ses vardýr. Tek baþýna yürüdüðü “müca-
dele” yolunda, onun gibi yürüyen yoldaþlarý vardýr. 
GREV ZAMANI 

Zaman kaybetmeden kardeþlerini okula kayýt et-
tirir. Evin geçimini zaten kendisi saðlamaktadýr.
Fabrikada ise iþçiler açýsýndan koþullar kötüleþmiþ,
sendika, patronla görüþme süreci baþlatmýþtýr. Ey-
lem, saklý bir adresle, sonunun nereye varacaðý belli
olmayan iþyeri ortamý arasýnda mekik dokumakta-
dýr. Bir gün, kardeþlerini almaya gittiði okul kapý-
sýnda bir polis otomobili görür. Merakla baktýðý
otomobilden inen, polisler eþliðindeki babasýdýr.
Adam polis aracýlýðý ile çocuklarý bulmuþ, onlarý ka-
rýsýnýn kaçýrdýðýný iddia etmiþtir. “Yýllardýr kendile-
rine defalarca baþvurmamýza raðmen, annemi da-
yak yemekten kurtarmak için zerre kadar çaba sarf
etmemiþ polislerimiz, kardeþlerimin okul kayýtla-
rýndan bizi anýnda bulmuþtu” diyerek iþin aslýný
özetliyor Eylem.

Kaldýðý yerden devam eden eski yaþantýlarýnda,
deðiþen bir þey olmuþtur. Eylem’in direncine cesa-
reti de eklenmiþtir. Babasýnýn þikayetini deðerlendi-
rip, boþanma davasý açar. Barodan verilen bir kadýn
avukatla kurduðu diyalog, bu konuda en büyük des-
teði olur. Tam bu sýralar, fabrikada alýnan grev kara-
rýyla, onun mücadelesine yeni bir alan daha açýl-
mýþtýr. Emek mücadelesinin olmazsa olmaz alaný.
Ýþçiler bir araya geliyor, ortak taleplerini haykýrýyor,
ayný halayý tutuyor, ayný kapta yiyip içiyor... Ansýzýn
gözleri doluyor Eylem’in, “O günlerde EMEP’li
gençler bize koca tencereyle etli yemek getirirdi.
Tadýný asla unutamam” diyor. Eylem, amcasýnda
kalýrken, yengesinin hiç sevmediði bir kadýn var-
mýþ. Erkeklerle arasýna, onlar kadar mesafe koyma-
dýðý için ona “namussuz” derlermiþ. “Beni  her
gördüðünde, aç olup olmadýðýmý soran, etli yemek
yediren tek kadýn...” cümlesi yarým kalýyor Ey-
lem’in. 
ÝSTÝSMAR, YOKSULLUK, 
HASTALIK... 

Hakkýnda boþanma ve evden uzaklaþma kararý
çýkan baba, gitmiþtir gitmesine de ardýnda býraktýðý
izler, Eylem’i soluksuz koþturacak yeni olaylara sü-
rüklemeye yetecektir. Kýz kardeþinin, büyüdükçe
bazý davranýþ bozukluklarý olduðunu fark eder ön-
ce. Ardýndan eve geç gelmeler baþlar. Öyle ki kara-
kola gidip sormalara kadar varýr iþ. “Babam, çocuk-
lardan en çok onu döverdi” diyor sessizce. Bir kere-
sinde, günlerce gelmemiþ. Günlerce arayýp da bula-
madýklarý kardeþi, bir öðle vakti kendiliðinden çýkýp
gelir. Davranýþlarý iyice tuhaflaþmýþtýr. Tüm gün
hiçbir þey yapmadan evde oturmaktadýr. Hastaneye
gitmeyi reddeden küçük kýzýn, birkaç hafta sonra
hamile olduðu anlaþýlýr. Eylem, karmakarýþýk duy-
gular içinde, olanca gücüyle kýz kardeþine sarýlýr,
sahiplenir. Doðum zamaný yaklaþtýkça iþin maddi
külfetini araþtýrýr. Altýndan kalkamayýnca kýz karde-
þini doðurtmaya gönüllü olur. Ulaþabildiði mate-
ryallerden bu iþi öðrenmeye çalýþýr. Doðum zamaný
gelip çatmýþtýr. Eylem olanca cesaretini toplayýp,
doðum iþini gerçekleþtirmiþ, kardeþini ay parçasý
gibi kýzýna kavuþturmuþtur.  

Bebekle baþlayan yeni süreç, ev halkýný derinden
etkiler. Anne kýz, iki ayrý bebek gibi bakýlmaktadýr.
Az para, bol sevgiyle... Fakat ne yazýk ki Eylem’in
annesi de bir o kadar bakýma muhtaçtýr; “kanser”
teþhisi konmuþtur çünkü. Çalýþtýðý fabrikaya veda
eden Eylem, annesini hastaneye yatýrýr. Yeþil kartla
tedavisi baþlatýlýr. 
SEVGÝ VE EMEKLE ARINMAK

Bu yoðun süreç içinde Eylem, edindiði her tec-
rübeyi kaleme almaya çalýþýr. Hasta yakýnlarýna yar-
dýmcý olmak, farkýndalýk geliþtirmek, burada da
onun önceliðidir. Yazýlarýnýn sanal platformda gör-
düðü ilgi, yeni mesleðinde iþini epey kolaylaþtýra-
caktýr.

Zamanýn neler getirip neler götüreceði hiç belli
olmaz. Eylem’in karþýsýna da adýný her andýðýnda
yüzünü güldüren eþini çýkarmýþ. Seçim süreçlerin-
den birinde, gönüllü kurduklarý birliktelik, bir
ömür boyu mutluluða dönüþmüþ. “Bana kendim
olma þansý veren, emektar, cömert bir insan” diye
bahsediyor ondan. “Yarin ile olunca yarýndan söz
etme. Yýkýlmýþtan, yanmýþtan, karýndan hiç söz et-
me. Senin en büyük kazancýn sevmek ve sevilmek-
tir. Sevdiðinin yanýnda baþka bir þey göz etme.”

Evvelden beri var olan dikiþ merakýný, mesleðe

dönüþtürmeye karar vermiþ Eylem. Ev tipi bir dikiþ
makinasý almak istemiþ. Eþinin tüm ýsrarýna rað-
men, kendi ördüðü kazaklarý satýp, makineyi almayý
baþarmýþ. Ancak, içine girdiðinde, iþin o kadar da
kolay olmadýðýný görmüþ. Ýnternetten öðrenme sü-
recinde, “meslek sýrrý” deyip, bilgi paylaþmayaný da
görmüþ, maddi manevi her desteði sunanlarý da.
Çeþit çeþit çantalar üretmiþ. Soranlara fiyat bilgisi
veremeyecek kadar utanýyormuþ ilkin. Zamanla si-
pariþlere yetiþemez olmuþ. Yurt dýþýndan toplu si-
pariþlere varana kadar büyümüþ iþleri. Makinesi de
sanayi tipine dönmüþ tabi. “Markamýn ismini Par-
zun koydum. Ana dilim olan Zazaca’da süt süzmek
için kullanýlan torbaya deniyor. Bendeki karþýlýðý ise
arýnmak.”

Annesini soruyorum. Temkinli bir bakýþla karþý-
lýk veriyor soruma. Yanýndaki kitap dolabýna sýký sý-
kýya tutunuyor. Annesini kaybettiðini söylüyor usul-
ca. Dünyadaki hiçbir acýya denk gelmediðini, cena-
zesini yýkayan yengesine tüm öfkesinin, o köpükler-
le birlikte akýp gittiðini anlatýyor sonra. Konuþma
engelliymiþ annesi. Onun dillendiremediði, ezilen
tüm kadýnlarýn haykýramadýðý ses olmuþ Eylem.
Kardeþlerini üniversite mezunu etmiþ Eylem. Ýsmi-
nin hakkýný sonuna kadar veren EYLEM...

M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý, 
Ben Dilek Meriç, 43
yaþýndayým. Öncesinde
sürekli çalýþan bir tekstil

iþçisiydim, ama þimdi ev ve iþsizlik
üzerine mastýr yapmakta olan bir
kadýným.

Benim çocukluðumda babam
rahatlýkla iki çocuklu ailesine bakabiliy-
ordu, çok þükür geçinebiliyorduk.
Þimdi yaþadýðým hayata baktýðýmda; bir
kýzým var lise çaðýnda. Eþim emekli ama
ülkemizdeki çoðu emekli gibi emeklil-
iðinin tadýný çýkaramýyor; hayat þartlarý
yüzünden ikinci bir iþte çalýþýyor. 

Bana gelince, iþ bulup evime katkýda
bulunmak istiyorum, ama bir türlü
bulamýyorum. Çünkü her iþ baþvu-
rusuna gittiðimde Suriyeli, Özbek-
istanlý gibi yabancý uyruklu iþçileri ter-
cih ediyorlar. Nedenine gelince patron-
lar ucuz iþgücünü tercih ediyorlar.
Çünkü ben sigorta ve asgari ücret
istiyorum en azýndan. Ama yabancý
uyruklu iþçiler öyle deðil. Onlar da
benim gibi çalýþýp ailelerine bakmak
zorunda. Peki, bu durumda ben mi
suçluyum, onlar mý? Yoksa bizi bu
duruma getiren iktidar mý?

Ülkelerindeki yanlýþ politikalarýn ve
hiçbir zaman halkýn lehine olmayan
siyasi kararlarýn bedelini yine halk
ödüyor. Þu anda bizim ülkemizde
olduðu gibi. 

Gel gelelim kriz meselesine... Bu
yaþýma kadar birkaç kez kriz gördüm.
Ama böylesini ilk defa görüyorum. Þu
an ülkemizde ne tarým ne hayvancýlýk
yapýlabiliyor. Bir de ülkede kriz yok
deyip yalancýlýkla suçluyorlar. Hatta
utanmadan çýkýp asgari ücretin yettiðini
söyleyip adeta bizimle dalga geçiyorlar.
Çünkü onlarýn tuzu kuru. 

Ben bugün 10 liraya aldýðým peynirin
kilosunu iki gün sonra 15 liradan almak
zorunda kalýyorum. Daha uygununu
bulabilmek için market market gezmek
zorunda kalýyorum. Geçen gün bir kilo
dolmalýk biber için dört market gezdim.
Hepsi sözleþmiþ gibi kilosunu 6 TL’den
satýyor. Ben bunu neden yaþamak
zorunda kalýyorum? Çünkü bu iktidarýn
halkýn refahýný düþünmek gibi bir derdi
yok. Tek dertleri kendi refahlarý. Zengin
yine zengin, fakir daha fakir. Ben ve
benim gibi ev hanýmlarý da akþama ne
piþireceðiz diye kara kara düþünüyoruz.
Ýki çeþit yemek yapmak bile hayal oldu,
lükse giriyor. Demem o ki bu kriz
zenginleri ve iktidarý deðil her zamanki
gibi fakirleri vurdu. 

Kriz en önce kadýnlarý vuruyor.
Nedenine gelince evdeki sorumluluk
kadýnda çünkü. O yüzden biz kadýnlar
olarak, öncelikle de iþçi ve emekçi
kadýnlar olarak, bilinçlenmeli ve
örgütlenmeliyiz. 

Saygýlarýmla 
Dilek MMERÝÇ

Esenyurt // ÝÝSTANBUL

Bu yaþýma kadar 
birkaç kez 
kriz gördüm. Ama
böylesini ilk defa 
görüyorum. 
Bir de ülkede kriz yok
deyip yalancýlýkla
suçluyorlar.

Ýki çeþit yemek bile
lükse giriyor!

Yasemin TÝRYAKÝ
Ýstanbul

K
artal Belediyesi’nde taþe-
ron þirket bünyesinde çalý-
þan ve kadro aldatmacasýna
karþý mücadele eden erkek
iþçilerin eþleriyle görüþtük.

“Gerçek bir kadro” talebiyle sürdürülen
mücadeleye destek veren kadýnlar, taþe-
ron sistemine tamamen son verilmesini
istiyor.

Taþeronun kölelikle eþ deðer olduðu-
nu düþünen Tülay, “Açlýk, zulüm, emek
hýrsýzlýðý denince aklýma taþeron geliyor.
Bütün insanlarýn bu kölelik düzenine
karþý çýkmasý gerekir” dedi. 

Ýþçi emeklisi Sümeyya, “gerçek bir
kadro beklentisiyle nasýl bir hataya düþ-
tüklerini geç fark ettiðini” ifade ederek,
“Kadro bekleyen eþim ve arkadaþlarý
kadro alamadýklarý gibi en doðal haklarý-
nýn yani sendikalaþma haklarýnýn dahi
önüne taþ koyulmaya baþlandý. Bu taþe-
rona kadro söyleminin aslýnda neyi

amaçladýðýný daha net anladýk” diye ko-
nuþtu. Sümeyya þöyle devam etti: “Bele-
diyede çalýþan iþçiler sendikaya üye ol-
mamalarý için yönetim tarafýndan tehdit
edilmiþti ve iþçiler birbirine düþürülme-
ye çalýþýlarak bunun önüne geçebilecek-
lerini sandýlar. Fakat bu yýldýrma politi-
kalarý tutmadý. Eþim ve diðer taþeron iþ-
çileri birliðin gücünü gösterdi ve en do-
ðal haklarý olan sendikalaþma haklarýný
kazandýlar. Ýþçinin topyekün mücadele-
den baþka bir þansý olmadýðýný kendi iþçi
olduðum dönemden tecrübe etmiþ biri
olarak eþim ve onun gibi mücadele eden
iþçilerin her zaman destekçisi oldum ve
olmaya devam edeceðim.”

Eþi belediyede iþe baþladýktan 6 ay
sonra yasanýn çýktýðýný söyleyen Sakine
de bir iþçi. Ýþçilerin kadro beklerken “al
sana sözleþme, ister kabul et ister kabul
etme bunu imzalayacaksýn” dayatmasýyla
karþýlaþtýklarýný aktaran Sakine, bütün
bunlarýn düzelmesi için tek çarenin ör-
gütlenmek olduðunu söyledi; “Ýþçiler
kendi öz güçlerinin farkýna varmalý ve
sonuna kadar mücadele etmelidir.” 

KKaarrttaall BBeelleeddiiyyeessiinnddee
sseennddiikkaallaaþþmmaa hhaakkllaarrýýnnýý
kkaazzaannaann vvee ‘‘ggeerrççeekk bbiirr
kkaaddrroo’’ mmüüccaaddeelleessii
ssüürrddüürreenn ttaaþþeerroonn
iiþþççiilleerriinn eeþþlleerrii::
BBuu kköölleelliikk ddüüzzeenniinnee
hheerrkkeess kkaarrþþýý ççýýkkmmaallýý!!

Kadro aldatmacasý mücadeleden
baþka yol olmadýðýný gösterdi

Merhaba arkadaþlar,
250 kiþilik bir metal fabrikasýnda, 6
yýldýr çalýþmaktayým. Hep 12 saat

çalýþýyorum. Kurban Bayramýndan sonra krizi
bahane edip mesailerimizi durdurdular.
Onunla da kalmayýp, 4 gün çalýþtýrýp 3 gün
eve gidin dediler... Krizi bahane edip esnek
çalýþma sistemini devreye geçirdiler. Halbuki
bizim iþyerinde kriz yok. Önceki 6 günde
çýkardýðýmýz iþi þimdi 4 günde çýkarýyoruz.

Yarýþ atý gibi bizi akþama kadar
koþturuyorlar. Biz bu durumdan þikayetçiyiz.

Mesailerimiz kalktý. Parasal yönden
herkes bu durumdan þikayetçi. Bir kadýn
arkadaþým yýllýk izne ayrýldý. Baþka bir
fabrikaya yevmiyeci olarak çalýþmaya gitti.
Erkek çalýþma arkadaþlarýmýzýn her biri
deðiþik ek iþlere baþladý. Ben de arayýþ
içerisindeyim. Evet üç gün evde kalmak
güzel ama, aldýðýmýz ücret de alým gücümüz

de azaldý. Her þeye zam geldi. Pazara
markete gidileceði kalmadý. Ama bizim
asgari ücret gram ile artýyor, kilo ile geri
alýnýyor.

Ýnsan gibi geçinebileceðimiz bir ücret
alsak kimse ek iþ yapmak zorunda kalmaz.
Ama bize reva gördükleri bu! Bunun bir
çözümü varsa o da birlikte mücadele
etmektir. 

EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Bizim ücret gramla artýyor kiloyla geri alýnýyor
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar
Yine zorlu bir kýþ sezonuna baþladýðý-
mýz þu günlerde, hepimize bol þans,
bol umut, yaþamýn zorluklarýna karþý
bol direnç diliyorum. Direnç demiþ-

ken, kelimenin tam anlamýyla hakkýný veren bir kadýn
hikayesi dinlemeye hazýr mýsýnýz?

Aðýr aðýr çýkýyor merdivenleri Eylem. Sýrtýnda yük-
lü bir yaþam öyküsü, ayaðýnda onu yavaþlatmak için
þakýr þakýr çalýþan zincirleri... Baþýný kaldýrýp “Merha-
ba, Eylem ben” deyiþindeki vakur ses tonunu duyun-
ca, sevinçle buluþuyor bakýþlarýmýz. Kýsa bir tanýþma
faslýndan sonra, yudumladýðýmýz  çaylarýmýzla ayný
hýzla geliyor Eylem’in öyküsü.
‘ÖNCELÝKLÝ’ ÝÞLER ARASINDA... 

Anadolunun küçük bir köyünde, beþ çocuklu yok-
sul bir ailenin en büyük kýzýdýr Eylem. Oldukça me-
raklý ve çalýþkan bir çocukmuþ, anlattýðýna göre. Baba-
sýnýn, eþine ve çocuklarýna uyguladýðý “kötü muame-
le” onu, baktýðý her yere “çözüm” olmaya mecbur kýl-
mýþ. “Köyden hatýrladýðým tek þey babamýn dayaklarý,
evi terk etmeleri, arkada kalan annemin yoksul ve ça-
resiz haliydi” diyor Eylem. Oku-

yup meslek edinmek, elbette en çok istediði þeymiþ.
Þehrin merkezinde yaþayan amcasý, durumu fark edip
yanýna alýnca da dünyalar onun oluvermiþ.

Amcasýnýn evinde, küçücük kafasýna týkýþtýrdýðý ko-
caman umutlarýyla, bir arý çevikliðiyle her yere yetiþ-
meye çalýþýyor Eylem. Ders çalýþmak, günlük iþler
içinde ayrýntý sadece. Evin temizliði, küçük kuzenleri-
nin bakýmý, aile düzeni içinde yapýcý, yardýmcý olmasý
daha öncelikli iþlermiþ çünkü. Bunlarýn ötesinde, çok
daha önemli bir konu, namusmuþ. Yengesinin “Ben
bu topraða namusum için basýyorum” cümlesinin ha-
la kulaklarýnda olduðunu söylüyor. Ona öðretilen na-
mus anlayýþýnýn, sadece erkeklerle arasýna mesafe koy-
maktan ibaret olduðunu da ekliyor sözünün sonuna.
“Çok baþarýlý bir öðrenciydim” diyor gülümseyerek.
En sevdiði ders ise Türkçe... Derece ile aldýðý diploma-
sýný eve götürdüðünde,  annesine dünyanýn en güzel
armaðanýný vermiþ Eylem kýz.
LÝSE YERÝNE KANTÝNE!

Eve döndüðünde, bir nebze uzak kaldýðý aile so-
runlarýnýn ortasýndadýr Eylem. Yine erkek þiddeti, yi-
ne ekonomik sorunlar, çaresiz anne ve büyümekte
olan, kaderinin mutlaka deðiþmesi gereken kardeþ-
ler... Yaz tatili bitmiþ, okul sezonu baþlamýþtýr. Eyle-
min baþlamak için can attýðý liseden ise ses seda çýk-
mamýþtýr. Sanki bir asýrlýk bekleyiþten sonra nihayet
davet gelir. Koþa koþa gittiði amcasýnýn evinde, maddi
sorunlar çýð gibi büyümüþtür meðerse. Öðrenci ola-
rak baþlayamadýðý liseye “kantin görevlisi”dir Eylem. 

O günlerden kalan anýlarýný sýralýyor sonra. Kantin
sahibi, harcanan çayla þekerleri kýyaslýyor. “Bana ‘Þe-
kerleri ne yaptýn?’ diye sorunca, elim ayaðým karýþýrdý.
Ýþimi kaybetmemek için gizlice getirdiðim amcamla-

rýn þekeri bile çözüm olmadý. Adam beni gönder-
meye kararlýydý.” Küçük kýz kantinden, aslýnda

okul hayatý umudundan böylece uzaklaþtýrýlý-
yor. Bundan sonra, çýrak olarak baþladýðý bir

terzi dükkanýnda, dikiþ nakýþ iþleriyle tanýþý-
yor.

BÜYÜK ÞEHÝR, 
BÜYÜK EMEK 

Aradan geçen bir iki yýldan sonra,
amcasýyla büyük þehre taþýnan Eylem,

yaþamýnda yeni bir döneme adým atar. Bur-
sa’nýn emekçi semtlerinden birinde fabrika iþçisi

olarak çalýþmaya baþlar. Önceleri ona alýmlý görü-
nen bu þehirde, kendisininkine benzer hayat-
larla tanýþýr. Þimdi, küçük kýzýn gözünde, her

þey çok daha büyümüþtür. Büyük iþyerlerinde büyük
üretimler olmaktadýr. Büyük emekler harcanmakta,
büyük paralar dönmektedir. Ancak çalýþanlarýn yaþam
þartlarý onunkinden hiç de farklý deðildir. Yine geçim-
lik paraya bol bol mesai... Kendisi gibi okuldan alýnan
kýzlar da varmýþ, küçük yaþta evlendirilenler de. Ka-
zancýný sömüren kocalarýyla, aðabeyleriyle, babalarýyla
mücadele eden kadýnlar tanýmýþ. Yediðine içtiðine, ki-
minle oturup kalktýðýna, hatta tuvalette ne kadar kal-
dýðýna karýþan ustabaþýlar ve müdürler de tanýmýþ el-
bette... 

Büyük kente çarçabuk uyum saðlayan Eylem, anne-
si ve kardeþlerine maddi yardým planlarý kurmaya baþ-
lamýþtýr. Daha aybaþý gelmeden, babasýnýn evi yükle-
nip geldiði haberini alýr. “Ýlk maaþýmý gelip babamýn
almasý bana çok koydu Meltem Hocam” derken, te-
laþla oturduðu yerden doðruluyor. Bardakta, onu ses-
sizce dinleyen çaya hürmetle bakarak; “O parayý pat-
rona versem bu kadar caným yanmazdý” sözlerini ekli-
yor.

GÜLÜÞÜMÜZÜN HIRSIZI, 
SESÝMÝZÝN CELLADI 

Ailesi köyden gelince, Eylem amcasýndan kendi
evine geçer. Bu hassas ergenlik döneminde, hayata
dair epeyce tecrübe biriktirmiþtir. Gülmeye ayýracaðý
zamaný planlamýþtýr mesela. “Sabah usta baþý gelene
kadar 15 dakika, akþam babasý gelene kadar yarým ya
da bir saat kadar...” Babasýný, “gülüþümüzün hýrsýzý,
sesimizin celladý” diye tanýmlýyor o sýralar.

Eylem’in babasý, yaþý ilerledikçe þiddetin dozunu
artýrmýþ, iþler tehlikeli boyuta ulaþmýþtýr. Bir akþam
genç kýz, iþ dönüþünde tüm eþyalarýný, kýrýlýp sokaða
atýlmýþ halde görür. Koþarak eve vardýðýnda kendisini
kavganýn ortasýnda bulur. Babasý elindeki býçakla, an-
nesine ve kardeþlerine saldýrmaktadýr. Herkes panikle
dýþarýya kaçar. Annesini ve kardeþlerini önüne katýp
yollamayý baþaran Eylem, arkasýný döndüðünde baba-
sýyla burun buruna gelmiþtir. Çaresiz, bulabildiði en
yakýn gecekondudan içeriye dalar. Kendisini bu hiç ta-
nýmadýðý eve kilitler. Evin kadýný ise kapýda kalmýþtýr.
Kaçýþmalar, baðýrýþlar derken, öfkeli baba ortadan
kaybolur. Çevredekilerin mahalle baskýsý da baþlamýþ-
týr artýk. Eylem, utançtan bir daha o gecekondunun
önünden bile geçemez. 
ARTIK YALNIZ YÜRÜMÜYOR

Aradan birkaç ay geçmiþ, Eylem’in babasý, uygula-
dýðý þiddete paranoyak fikirler eklemeye baþlamýþtýr.
Kapýdan her içeri girdiðinde evi dip bucak arayýp,
kendisine yapýlmýþ büyü ve nazar emareleri aramakta-
dýr. Tüm bunlara, karýsýnýn onu aldattýðý fikri de ekle-
nince hayat iyice çekilmez olmuþtur. Kadýncaðýz renk-
li giyinmeyi býrakmýþ, takýlar takmamaya, karalara bü-
rünmeye baþlamýþtýr.

Bir sabah, arkadaþlarý Eylem’e, yaþantýsý ile ilgili
sorular sorarlar. Eylem ilkin çekinerek girer konuya.
Paylaþmanýn tadýna vardýkça, yaþadýðý her þeyi, geldiði
çözümsüzlük noktasýna varýncaya kadar anlatýr sonra.
Arkadaþlardan birinin sunduðu çözüm önerisi, önce-
leri imkansýz gibi gözükse de zamanla tüm ailenin ya-
þam tarzýna dönüþür. Yine bir gece Eylem’in babasý,
annesinin boðazýna býçak dayar. Kadýn gördüðü þid-
detten bayýlýp, kýzý sinir krizi geçirince geceyi hasta-
nede geçirirler. Sabaha karþý, Eylem’in aklýna iþte bu
çözüm gelir. Baþka bir ev bulup, annesi ve kardeþleri-
ni kaçýracaktýr. 

Gülüþümüzün hýrsýzlarýna karþý 

Hayata dair epeyce tecrübe
biriktirmiþtir. Gülmeye
ayýracaðý zamaný plan-

lamýþtýr mesela. “Sabah
usta baþý gelene kadar

15 dakika, akþam babasý
gelene kadar yarým ya da bir
saat kadar...”

Ý
þçi bir anne ve babanýn iþçi çocu-
ðu olarak size krizin ailemin ve
iþçi arkadaþlarýmýn yaþamýndaki
yansýmalarýný anlatmak istiyo-
rum.

Bir fabrikada asgari ücretle çalýþýyor
annem. Faturalar ve mutfak masraflarý
annemde; babam ve ben ayrý ayrý kredi
borcunu, kardeþlerin okul masraflarýný
karþýlamakla yükümlüyüz. Evde iþ bö-
lümü gibi ‘borç bölümümüz’ var. Ben-
ce pek çok evde de böyle iþliyor düzen.
Annem suyu elektriði tasarruflu kul-
lanmamýz konusunda hep bizi uyarýr.
Krizden önce eve ayda bir de olsa et
girer, fakat tavuk hiç eksik olmazdý.
Meyve sebze gayet alýnýr hatta kimi za-
man çürümeye yüz tutardý. Banyo ve
kiþisel ürünler bittikçe yerine konulur-
du. Borç bölümü yaptýðýmýz için kötü-
nün iyisi bir geçimimiz vardý. Annemin
çalýþma saati 12, dinlenmeye zor vakit
buluyor, gelir gelmez uyuyor veya ev iþ-
leriyle ilgilenmek zorunda olup bize
hiç vakit ayýramýyor. Yani öyle çok ge-
zen, alýþveriþ yapan bir kadýn deðil el-
bette hem vakitten hem ekonomiden
dolayý... Ama en azýndan ara ara akraba
ziyaretleri yapar, komþuya elinde bir ki-
lo meyve ile gider, yýllýk izninde mem-
leketine gidip kendince tatilini yapardý.
Sosyalliði bundan ibaretti. Kiþisel har-
camasý da yazdan yaza yazlýk, kýþtan ký-
þa varsa ihtiyaç bir ayakkabý bir kazak
þeklindeydi. Ancak onu mutlu etmeye
de yeten þeylerdi...

KRÝZ HEP YOKSULLARIN
HANESÝNDE

Krizden sonra bunlarýn hepsi daha
da lüks oldu. Faturalar için yine tasar-

ruf gündemimizde. Bir süredir mut-
fakta etin adý anýlmýyor, tavuk alma sa-
yýsý da düþtü. Meyve ve sebzeler aile
fertlerinin sayýsýna göre alýnmaya baþ-
landý... Akraba ve komþu ziyaretleri bit-
ti. Kiþisel ihtiyaç söz konusu bile deðil.
Aylýk deðil haftalýk yapar olduk alýþveri-
þi onlarda tane iþi olduðu için bitiyor.
Sonuç; mutsuz bir anne. Hep suçluluk
duyuyor, bunu görebiliyorum. Dünya-
nýn tüm yükünü omuzlamýþ hala yet-
mediðini düþünüyor. Onun mutsuzlu-
ðu tüm evi sarýyor. Böyle büyüyüp yaþ
almak istemiyorum ve bunun için mü-
cadelenin bir parçasý olmayý kendime,
emekçi annem ve tüm emekçi kadýnla-
ra bir borç biliyorum.

Sadece biz deðil komþularýmýz da, iþ
yerindeki kadýnlar da ayný durumlar-
dan muzdarip. Fabrikada yemekhane
sýrasýnda bir kadýn iþçi sesini sýrada
bekleyen arkadaþlarýna duyurmaya çalý-
þýyor. “Burada yediðimiz yemekle evde
duruyoruz. Domates alamýyorum eve,
AKP’ye oy veren arkadaþlar ne haldeyiz
görmüyor musunuz? Kriz zaten hep
yoksullarýn hanesinde!..”

Baþka bir kadýn ikinci çocuðu yaptý-
ðýna piþman. Evinde koltuk takýmý dahi
olmayan, yerde oturan yoksul bir aile
bu. Diðer çocuk tek kalmasýn, kardeþ-
siz büyümesin düþüncesi varmýþ ama
þimdi “Nasýl büyüteceðim, nasýl okuta-
caðým bu çocuðu, nasýl bir gelecek ve-
receðim ben bu þartlarda” diyor. 

Ben annemin yüzünü sabah iþe gi-
derken ve iþten gelirken görebiliyorum.
Birlikte yemek yiyemiyor onunla mutlu-
luðumu veya mutsuzluðumu paylaþa-
mýyorum. Biliyorum ki sadece ayýn so-

nunu nasýl getireceðimizi, çocuklarýna
daha iyi bir geleceði nasýl hazýrlayacaðý-
ný düþünüyor. Kendi hastalýklarýný yaþý-
nýn da getirdiði yorgunluðu hiç mi hiç
gözetmeden... Kadýnlara özgüvenini yi-
tirtiyor bu düzen. Sýrtýmýzdaki yük çok
aðýr. Egemen olan sermayeci bir devlet,
kan sömürücü patronlar, kadýný ev iþi-
nin sembolü haline getirmiþ erkekler...

ÇOK ÇALIÞIYORUZ YÝNE DE
GEÇÝNEMÝYORUZ

Bunlarý neden anlatýyorum? Çünkü
çok çalýþýyoruz, dinlenemiyoruz, gezip
tozamýyoruz, yiyip içemiyoruz. Ancak
neden hep fakirleþen biz oluyoruz?
Kendi kendimize aðlýyor, sýzlanýyoruz.
Mutsuzuz, davamýz artýk ekmek su da-
vasý olmaktan çýktý! Hayatýmýzý, bizi
mutlu kýlan þeyleri de elimizden alýyor-
lar. Ailelerle, arkadaþlarýmýzla, sevdik-
lerimizle geçirebileceðimiz güzel za-
manlarý elimizden alýyorlar. 

Patronlar 7/24 fabrika çalýþtýrýyor
her geçen saniye zenginleþiyorlar. Pat-
ronlara dur demiyoruz, birlik olmuyo-
ruz. Sermayenin yandaþý devlete dur
demiyoruz, sokaklara çýkmýyor, sesi-
mizi duyurmuyoruz. Eminim benim
sesimin ulaþtýðý yerlerde daha kötü
durumda olan kardeþlerim, ablalarým,
annelerim var. Birbirimizin sesi ola-
lým. Bu kötü gidiþe bir son vermek
için birliðimizi inþa edelim. Deðiþtir-
mek için çaba gösterelim. Çocuklarý-
mýza, kardeþlerimize, birbirimize gü-
zel bir dünya býrakalým. Ve bunu bu-
günden baþlatalým.

Plastik iiþçisi bbir kkadýn
Esenyurt // ÝÝSTANBUL

Her gün daha çok
çöküyorlar
gýrtlaðýmýza

Y
aþamýn bütün faturasý biz
kadýnlara kesildiði gibi kri-
zin faturasý da biz iþçi ka-
dýnlarýn sýrtýna yükleniyor.
Ýþçi kadýnlar hem iþgücü

olarak hem de hayatýn zorluklarýný yaþa-
yanlar olarak ayakta kalma savaþý veri-
yor. Sabahýn en erken saatinde çýkýp iþçi
duraklarýna bir bakýn; o duraklarda ne
çok kadýn iþçi var göreceksiniz. Pek ço-
ðunun ileri yaþlarda olduðuna dikkat
edin. Emekli olmalarý gereken yaþta hâ-
lâ çalýþmak zorunda olanlar ya da emek-
li olmasýna raðmen çalýþanlar... “Neden
çalýþýyorsun bu yaþta hâlâ” sorusuna,
“Geçinemiyoruz” diye karþýlýk veren
kadýnlar. 

Bir türlü kabul edilmeyen krizin yükü
her gün katbekat artýyor. Faturalar her ay
daha yüksek geliyor, çocuklarýn okul ihti-
yaçlarý artýyor... Tüm bunlarla boðuþur-
ken yaþýn ne önemi var ki o iþçi kadýnlar
için. Bu sistemde aç kalmamak için saba-
hýn en erken saatinde evden çýkmak zo-
runda. 

Tekstilde çalýþmanýn ne demek oldu-
ðuna gelirsek, çalýþma koþullarý aðýr. 12
saat çalýþmak zorundasýn, yaþ sýnýrý yok.
Ülke þartlarýndan etkilenmeyen iþyeri de
yok. Haliyle tekstil firmalarý da etkileniyor
bundan ve bir çare arýyor patronlar. Çare-
yi de bizim sýrtýmýza daha çok binmekte
buluyorlar. Çalýþtýðým tekstil firmasýnda
birçok arkadaþýmýz tek aylýkla geçinemi-
yor, bu durum da patronun iþine geliyor.
Ýþçilere teklifte bulunuyor “Çýkýþýný vere-
yim, hem ÝÞKUR’dan iþsizlik maaþý al,
hem ücretini al. Çift aylýk alacaksýn yani,
ama bu sürüde de sigortasýz çalýþacak-
sýn.” Ýþsizlik maaþý bitince de yeniden si-
gorta yapýlacak, yapýlýrsa! Bu teklif özel-
likle genç iþçilere cazip geliyor, kabul edi-
yorlar. Kabul etmeyenlere de “Siz bunda
sonra emekli olamazsýnýz, sistem deðiþi-
yor. Alýn paranýzý tekrar çalýþmaya devam
edin” diyorlar.

Bu sistem, bu çark nasýl dönüyor biz
iþçiler gerçekten yetiþemiyoruz. Her ge-
çen gün daha çok çöküyorlar gýrtlaðýmýza. 

Sevgili Ekmek ve Gül. Her sayýnýzda
biz tektil iþçilerine ulaþýyor, sesimizi du-
yurmaya çalýþýyorsunuz. Sizin aracýlýðý-
nýzla, ayaklarý þiþip beli bükülene kadar
çalýþtýrýlan tekstil iþçilerine sesleniyoruz:
Artýk buna “dur” demeliyiz. Bunun için
birlikte hareket etmeliyiz. Ve birleþince
ellerimiz, bu hayatý yeni baþtan kuracaðýz.

Sultaangaazi // ÝÝSTAANNBBUL

iþçi kadýnlarýn sýrtýndaki yük çok aðýr

EYLEM



Devrim AVCI 

K
amuoyunda ‘Boþanmalarýn Önlen-
mesi Komisyonu’ olarak bilinen
Meclis araþtýrma komisyonunun
2016 yýlýnda hazýrladýðý raporla, ka-
dýn ve çocuk haklarýna yönelik olarak

gündeme gelen saldýrýlar, birer birer hayata geçi-
rilmeye çalýþýlýyor.     

Örneðin raporda 6284 sayýlý Ailenin Korunmasý ve
Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesi Kanununda deði-
þiklik yapýlmasý önerisi yer alýyordu ve ardýndan Yeni
Akit gazetesinin 6284 sayýlý kanunun aile düþmaný
olduðu, kaldýrýlmasý gerektiðine dair yazýlarý, kam-
panyavari haberleriyle karþýlaþtýk. Ya da boþanmalarda
arabuluculuk uygulanmasýna dair komisyon önerisin-
den sonra, Adalet Bakanlýðýnýn konuyla ilgili zaten ha-
zýrlýklara baþlamýþ olduðu haberleriyle karþýlaþtýk.

Komisyonun önerilerinden biri de nafaka hakkýnýn
sýnýrlandýrýlmasý idi. Þimdi de kafamýzý ne yana çevir-
sek, kadýnlarýn nafaka hakkýný hedef alan çalýþmalarla,
toplantýlarla, haberlerle karþýlaþýyoruz. Ýktidar, nafaka
“maðdurlarýnýn” derdine derman olmaya çalýþýyor!

Aile hukuku davalarýyla uðraþan bir avukat olarak,

nafaka maðduru denilince aklýma ilk, kesinleþen mah-
keme kararlarýna raðmen, yasal hakký olan nafakayý
alamayan kadýnlar gelir. Aslýnda “maðdur” kelimesi-
nin karþýlýðý onlar. Ancak hükümet, gerçek “mað-
dur”larý deðil, ödediði nafaka nedeniyle maðdur oldu-
ðunu iddia eden 2 bin erkeðin sorunlarýný çözmeye
giriþti.

Nafaka ödemekle yükümlü olanlarýn “maðduriyet-
lerini” anlatmak için verdikleri örneklerin ne kadar is-
tisnai olduðunu görüyoruz: “Bir ay evli kalmýþ ömür
boyu nafaka mý ödeyecek!”, “Kadýnlar nafaka almak
için çalýþmýyor”...

Adeta ezberden verilen bu örnekler, yapýlmak iste-
nen deðiþikliði haklý kýlmaya yetmiyor. Zira, dergimi-
zin sayfalarýna da yansýyan örneklerden de görüleceði
üzere kadýnlar mahkemenin kendisine baðladýðý nafa-
kayý almakta bile bin bir güçlük yaþýyor. Gidin bir aile
mahkemesinin duruþma salonunun önüne ve kadýn-
larla sohbet edin. Burada anlatýlanlardan daha azýný
duymayacaðýnýz kesin. Deðil yoksulluk nafakasýný, ve-
layeti kendisine verilen çocuklar için ödenen iþtirak
nafakasýný dahi alamýyor kadýnlar. Ya da daha doðru
bir ifadeyle, çok sayýda baba çocuklarý için bile nafaka
ödemiyor.

Ayrýca, kimse, “Madem evlendin bir kere, ömür

boyu nafaka ödemelisin” demiyor. Kanunda da böyle
yazmýyor zaten. Nafakanýn kötüye kullanýldýðýna dair
koþullar varsa kaldýrýlmasý mümkün ve bunda yasal
bir engel de yok. Ama, bunu zaten yasanýn deðiþtiril-
mesini isteyenler de biliyor. 

KÝMSE KÝMSENÝN NAFAKASINA
MUHTAÇ OLMASIN!

Kadýnlarýn ülkemizdeki yaþam þartlarý ortada.
Eðitim hayatýndan uzaklaþtýrýlan, çalýþma yaþamýn-
dan kopartýlýp evde üç-beþ çocuk yapýp bakmasý
beklenen ve þiddet ortamýnda olsa da bunu haya-
týyla ödeyene kadar devletin müdahale etmediði
yaþamlar... Bu durum ancak boþanmayla ortadan
kalkabiliyor maalesef, hatta boþanma bile her za-
man önleyemiyor.

Anayasanýn 10. maddesi “Kadýnlar ve erkekler eþit
haklara sahiptir” diyor. Ama kanun önünde eþit ol-
mak, toplumsal hayat içinde eþitliði otomatik olarak
getirmiyor. Çünkü kaynaklar hâlâ erkeklerin elinde.
Gücü elinde tutan taraf da, kadýnýn giderek içine
daha fazla hapsedildiði evlilik kurumunun nimetin-
den yararlanýrken külfetini kadýna yýkmak istiyor.

Bu durum deðiþmedikçe defalarca söylediðimiz
þeyi bir kez daha tekrar etmek zorundayýz: Kadýn-

larýn güçlenmesi ve yaþamýn her alanýnda eþitlik
saðlanmadan nafakaya göz dikmek, kadýnlarý mut-
suz, þiddet dolu ve hatta ölüm tehdidi altýnda evli-
liklerini devam ettirmeye mecbur býrakmak de-
mektir. Hukuk istisnalar üzerine inþa edilemeye-
ceðine göre; gerçek olanýn hangisi olduðunu bir
kez daha düþünelim: Hangi kadýn “zor bela kur-
tulmaya çalýþtýðý bir adamla” 3-5 kuruþ pazarlýðý
için masaya oturmak ister? Hangi kadýn kendi
ayaklarý üzerinde onurluca yaþamak dururken baþ-
kasýndan, hele de hayatýndan çýkardýðý bir adam-
dan gelecek üç kuruþ paraya tamah etmek ister?
Hangi kadýn üç kuruþ nafaka için mahkemelerde
sürünmek ister? Gönül rahatlýðýyla yanýtlayabiliriz
ki hiçbir kadýn bunlarý istemez! 

Buna raðmen kadýnlar nafaka istemeye-almaya
mecbur kalýyorsa bunun bir nedeni var; eþitsizlik.
Çalýþma yaþamýnda, toplumsal yaþamda erkekler
karþýsýnda ne yazýk ki kat be kat geride býrakýlan
kadýnlar için tek baþýna ve yeni bir yaþam kurmak,
hiç de kolay deðil. 

ÝKTÝDAR GERÇEKTEN 
‘AÝLE’YÝ MÝ DÜÞÜNÜYOR? 

Peki, bu gerçeklikler karþýsýnda neden hükümet
alelacele, apar topar hâlâ “maðdur erkeklerin”
derdini çözme peþinde? Ýktidar kadýnlarýn güçlen-
mesini ve kendi ayaklarý üzerinde durmasýný deðil,
kadýnlarýn her ne olursa olsun (þiddet, ölüm teh-
didi, aldatma, mutsuzluk) “aile” içinde kalmasý
için elinden gelen her þeyi sonuna kadar yapýyor. 

Peki, bir iktidar neden kadýnlarý aile içinde kal-
maya mecbur býrakmak için bu kadar çaba sarf
eder? Çünkü “aile” iktidarlar tarafýndan yoksullu-
ðu yönetebilmenin, günlük yaþamý “olaðan” ve
“yönetilebilir” hale getirmenin yani kontrol ede-
bilmenin bir aracý olarak kullanýlýyor. 

Aile içinde herkesin rollerini (itaat eden, geri
planda kalmak zorunda býrakýlan kadýn-güç, yetki
ve söz sahibi erkek) kalýn çizgilerle çizmek top-
lumsal yaþamda da bu güç iliþkilerini, ezen ezilen
iliþkilerini ve iktidarý sürdürmeyi mümkün kýlýyor.
AKP Hükümetinin de kadýný aile içinde tutmaya
bu kadar çaba göstermesi boþuna deðil!

‘MAÐDUR ERKEKLER’ 
ÝÇÝN DE ÇÖZÜM AYNI

Sonuç olarak tüm bu anlatýlan “maðduriyet” hi-
kayelerinin sorumlusu aslýnda nafaka almak/is-
temek zorunda kalan kadýnlar deðil, iktidarýn yap-
týklarý ve yapmadýklarýdýr. Eðer nafaka maðduru
erkekler de sorunlarýný gerçekten çözmek istiyor-
larsa, eþitlik için mücadele eden kadýnlarla omuz
omuza vermeyi ve kadýnlarýn güçlendirilmesini
tercih etmeli.

Tabii ki biz kadýnlar sorunlarýmýzý çözmek için
onlarý bekleyemeyeceðimize göre, yaþamýn her no-
ktasýnda eþitlik için yan yana gelmek, mücadele et-
mek zorundayýz. Eþitsizliðin yaþamýmýzýn her adý-
mýnda bize ‘þiddet’ olarak döndüðünü düþünerek,
25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü
yaklaþýrken þiddete karþý ve eþitsizlik mücadelemizi
birleþtirmeli ve sokaklarý boþ býrakmamalýyýz.

Biz düzenleme beklerken...
EEÞÞÝÝMMLLEE evliliðimizi sürdürmek istemedim. Üç yaþýnda bir oðlumuz var. Evlendikten sonra bir ev aldýk. Eþim us-

ta olarak bir atölyede çalýþýyor. Ayrýlmak istediðimi hissedince, bankada birikmiþ parasý vardý onu çekti, evde
bir dolaba kilitledi. Benden ve oðlundan kaçýrdý. Ben evi terk ettim, ailemin yanýna sýðýndým. Ailem bana sa-

hip çýkmasa ben böyle bir karar alamazdým. Yüksekokul mezunu olmama raðmen eþim izin vermediði için
çalýþamadým. Zaten çocuk olduktan sonra da çalýþamayacak duruma geldim. Þimdi çocuðum 3 yaþýnda,

ben hâlâ bir iþe giremiyorum. Bana ve oðluma babam bakýyor. Mahkemeye baþvurdum, nafaka talebin-
de bulundum, baðlanmasýný bekliyorum. Þimdi de nafakayý kaldýrmak istiyorlar. Eþinden ayrýlan ka-

dýnlara zaten ne nafaka veriliyor ki; en fazla 500, bilemedin 600 lira. O da neye yetsin, ev kirasýna
mý versin, yesin içsin mi. Erkekler kadýnlara nafaka vermemek için kýrk takla atýyor. Kadýn çalýþmý-
yorsa zaten eþinden ayrýlamýyor, bu uygulamayla kadýnlar mutsuz bir evliliðe mahkum edilmek is-
teniyor. Biz durumun iyileþtirilmesini beklenirken iþi iyice yokuþa sürüyorlar. 

SSeennaa
SSiinnccaann // AANNKKAARRAA

Mesele 3-5 kuruþ nafaka meselesi deðil

EÞÝMDEN ayrýldýktan sonra iki çocuðumla
hem maddi hem manevi çok sýkýntý yaþadýk.
Maddi yönü aðýrlaþtýkça manevi yönü de onu
takip etti. Boþandýðýmýzda mahkemenin bana
ve çocuklarýma vermiþ olduðu, yasal hakký-
mýz olan nafakayý hiç alamadýk. Eski eþim na-
fakayý hiçbir zaman ödemedi. Tahmin edersi-
niz ki asgari ücretle çalýþarak iki çocuðun
okulu, ev kirasý, elektrik, su, doðalgaz fatura-
larýný karþýlamak çok zor oluyor. Maaþým bun-
larýn hepsine yetmiyordu, akþamlarý da ek iþ
yapmaya baþladým. Pazar günleri hariç sabah
dokuz akþam on çalýþýyordum. Ama yine de
yetmiyordu. Daha da fenasý çocuklarýmla hiç
vakit geçiremiyordum.

Kiramý de ödeyememeye baþlayýnca mec-

buren annemle babamýn evine taþýndýk. Asla
en ufak bir mutsuzluk yaþamasak da hem on-
larýn ve hem de çocuklarýmýn düzeni bozuldu-
ðu için üzülüyorum.

Maddi sýkýntýlar bizi çok zor durumda býra-
kýyor. Yasalar da bu konuda yetersiz, çoðu ka-
dýna nafaka bile verilmiyor, mahkemede nafa-
ka alma hakký kazanan kadýnlarýn çoðu da ya
hiç nafaka alamýyor ya da aksama oluyor, so-
run yaþýyor. Kadýnlar hiçbir destek alamýyor.

Benim neyse ki bir desteðim vardý; Tuzlu-
çayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði. Oradaki
yardýmlaþma, dayanýþma ve destek bir der-
nekten çok bir aile ortamý yaþatýyor.

Tuzluççayýr // AANKARA

Kadýnlar zaten nafaka alamýyor!

Boþanmayla ‘babalýk’ da mý bitiyor?
TTEEKK maaþla geçim çok zor. Çocuklarýn eðitim, saðlýk gibi temel ihtiyaçlarýnýn dýþýnda da

giderleri çok fazla. Çocuklarýmýn bütün ihtiyaçlarýný ben karþýlýyorum. Babasý sadece dev-
letin belirlediði küçük bir meblað nafaka ödüyordu. Oðlum 18 yaþýna bastýðý gün -yasal ola-
rak zorunlu olmadýðý için- baba parayý kesti. Üniversite döneminde babanýn desteðine
daha çok ihtiyaç duyarken devlet zorunlu kýlmadýðý için parayý kesen babasýný mahkeme-
ye vermek de bize hoþ gelmedi. Þimdi bir de nafakayý kaldýrmak istiyorlar. Babalýklarýný bo-
þanmayla beraber bitiren “baba”larýn zaten kýsa bir süre ödedikleri nafaka da kalkarsa zor
olan hayatýmýzý daha da zorlaþacak.

Eðitim eemekççissi bbir kkadýn //ANKARA

ERKEKLER kadýnlara nafaka ödememek için bin türlü yola baþvuruyor. Ben
yaþadým. Eþimden ayrýlýnca adam nafaka vermemek için sigortalý çalýþtýðý iþin-
den ayrýldý. Emekliliðinden bile vazgeçti. Yabancý bir kadýnla iliþkisi varmýþ, bana
þiddet uyguluyordu. Benden ayrýlýnca o kadýnla evlendi. Mahkeme çocuklarýmýzdan

birini babaya vermiþti. Evlendiði kadýndan da bir
çocuklarý oldu. Bana yüz lira nafaka baðladýlar. 

Üç ay nafaka aldým. Ýlk ay sokakta yaþayanlara
verdim o parayý. Ýkinci ve üçüncü ay da cezaevine
gönderdim. O esnada ayrýldýðým eþim nafaka verme-
mek için sigortalý iþinden ayrýldý. Üçüncü aydan son-
ra nafakadan vazgeçtim. Benim çocuk onlarýn yanýnda
olduðu için evlendiði kadýnýn arasý açýlmasýn, kadýn ço-
cuðuma iyi baksýn, kötü davranmasýn diye zaman za-

man adamdan habersiz kadýna para bile gönderdim.
Ne nafakasý, bir de üste para verdim.

Þimdi nafakayla ilgili haberler çýkýyor. Yok adam
nafaka ödemek için böbreðini satmýþ. Kadýnlar na-

faka için eþinden ayrýlýyorlarmýþ. Kimmiþ bunlar ta-
nýþmak isterdim doðrusu. Buna kimse inanmaz. Bir
kadýn mutluysa 600 lira için yuvasýný yýkar mý? Akýl
iþi mi? Erkeklerin çoðu ayrýlmak isteyince veya
eþinden ayrýlýk sinyali alýnca hemen üzerlerinde-
ki mal varlýklarýný tanýdýklarýna devrediyorlar,
gelir düzeylerini düþük gösteriyorlar. Ka-
dýnlar olarak bu düzenlemeye karþý koy-
malýyýz.

Nurgül
Sincan //ANKARA

Hangi kadýn “zor bela 
kurtulmaya çalýþtýðý bir
adamla” 3-5 kuruþ pazarlýðý
için masaya oturmak ister?
Hangi kadýn kendi ayaklarý
üzerinde onurluca yaþamak
dururken baþkasýndan, 
hele de hayatýndan çýkardýðý
bir adamdan gelecek üç kuruþ
paraya tamah etmek ister?
Hangi kadýn üç kuruþ nafaka
için mahkemelerde sürünmek
ister?

Ne nafakasý 
üstüne para bile verdim!



14 11içimizden biri

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar
Yine zorlu bir kýþ sezonuna baþladýðý-
mýz þu günlerde, hepimize bol þans,
bol umut, yaþamýn zorluklarýna karþý
bol direnç diliyorum. Direnç demiþ-

ken, kelimenin tam anlamýyla hakkýný veren bir kadýn
hikayesi dinlemeye hazýr mýsýnýz?

Aðýr aðýr çýkýyor merdivenleri Eylem. Sýrtýnda yük-
lü bir yaþam öyküsü, ayaðýnda onu yavaþlatmak için
þakýr þakýr çalýþan zincirleri... Baþýný kaldýrýp “Merha-
ba, Eylem ben” deyiþindeki vakur ses tonunu duyun-
ca, sevinçle buluþuyor bakýþlarýmýz. Kýsa bir tanýþma
faslýndan sonra, yudumladýðýmýz  çaylarýmýzla ayný
hýzla geliyor Eylem’in öyküsü.
‘ÖNCELÝKLÝ’ ÝÞLER ARASINDA... 

Anadolunun küçük bir köyünde, beþ çocuklu yok-
sul bir ailenin en büyük kýzýdýr Eylem. Oldukça me-
raklý ve çalýþkan bir çocukmuþ, anlattýðýna göre. Baba-
sýnýn, eþine ve çocuklarýna uyguladýðý “kötü muame-
le” onu, baktýðý her yere “çözüm” olmaya mecbur kýl-
mýþ. “Köyden hatýrladýðým tek þey babamýn dayaklarý,
evi terk etmeleri, arkada kalan annemin yoksul ve ça-
resiz haliydi” diyor Eylem. Oku-

yup meslek edinmek, elbette en çok istediði þeymiþ.
Þehrin merkezinde yaþayan amcasý, durumu fark edip
yanýna alýnca da dünyalar onun oluvermiþ.

Amcasýnýn evinde, küçücük kafasýna týkýþtýrdýðý ko-
caman umutlarýyla, bir arý çevikliðiyle her yere yetiþ-
meye çalýþýyor Eylem. Ders çalýþmak, günlük iþler
içinde ayrýntý sadece. Evin temizliði, küçük kuzenleri-
nin bakýmý, aile düzeni içinde yapýcý, yardýmcý olmasý
daha öncelikli iþlermiþ çünkü. Bunlarýn ötesinde, çok
daha önemli bir konu, namusmuþ. Yengesinin “Ben
bu topraða namusum için basýyorum” cümlesinin ha-
la kulaklarýnda olduðunu söylüyor. Ona öðretilen na-
mus anlayýþýnýn, sadece erkeklerle arasýna mesafe koy-
maktan ibaret olduðunu da ekliyor sözünün sonuna.
“Çok baþarýlý bir öðrenciydim” diyor gülümseyerek.
En sevdiði ders ise Türkçe... Derece ile aldýðý diploma-
sýný eve götürdüðünde,  annesine dünyanýn en güzel
armaðanýný vermiþ Eylem kýz.
LÝSE YERÝNE KANTÝNE!

Eve döndüðünde, bir nebze uzak kaldýðý aile so-
runlarýnýn ortasýndadýr Eylem. Yine erkek þiddeti, yi-
ne ekonomik sorunlar, çaresiz anne ve büyümekte
olan, kaderinin mutlaka deðiþmesi gereken kardeþ-
ler... Yaz tatili bitmiþ, okul sezonu baþlamýþtýr. Eyle-
min baþlamak için can attýðý liseden ise ses seda çýk-
mamýþtýr. Sanki bir asýrlýk bekleyiþten sonra nihayet
davet gelir. Koþa koþa gittiði amcasýnýn evinde, maddi
sorunlar çýð gibi büyümüþtür meðerse. Öðrenci ola-
rak baþlayamadýðý liseye “kantin görevlisi”dir Eylem. 

O günlerden kalan anýlarýný sýralýyor sonra. Kantin
sahibi, harcanan çayla þekerleri kýyaslýyor. “Bana ‘Þe-
kerleri ne yaptýn?’ diye sorunca, elim ayaðým karýþýrdý.
Ýþimi kaybetmemek için gizlice getirdiðim amcamla-

rýn þekeri bile çözüm olmadý. Adam beni gönder-
meye kararlýydý.” Küçük kýz kantinden, aslýnda

okul hayatý umudundan böylece uzaklaþtýrýlý-
yor. Bundan sonra, çýrak olarak baþladýðý bir

terzi dükkanýnda, dikiþ nakýþ iþleriyle tanýþý-
yor.

BÜYÜK ÞEHÝR, 
BÜYÜK EMEK 

Aradan geçen bir iki yýldan sonra,
amcasýyla büyük þehre taþýnan Eylem,

yaþamýnda yeni bir döneme adým atar. Bur-
sa’nýn emekçi semtlerinden birinde fabrika iþçisi

olarak çalýþmaya baþlar. Önceleri ona alýmlý görü-
nen bu þehirde, kendisininkine benzer hayat-
larla tanýþýr. Þimdi, küçük kýzýn gözünde, her

þey çok daha büyümüþtür. Büyük iþyerlerinde büyük
üretimler olmaktadýr. Büyük emekler harcanmakta,
büyük paralar dönmektedir. Ancak çalýþanlarýn yaþam
þartlarý onunkinden hiç de farklý deðildir. Yine geçim-
lik paraya bol bol mesai... Kendisi gibi okuldan alýnan
kýzlar da varmýþ, küçük yaþta evlendirilenler de. Ka-
zancýný sömüren kocalarýyla, aðabeyleriyle, babalarýyla
mücadele eden kadýnlar tanýmýþ. Yediðine içtiðine, ki-
minle oturup kalktýðýna, hatta tuvalette ne kadar kal-
dýðýna karýþan ustabaþýlar ve müdürler de tanýmýþ el-
bette... 

Büyük kente çarçabuk uyum saðlayan Eylem, anne-
si ve kardeþlerine maddi yardým planlarý kurmaya baþ-
lamýþtýr. Daha aybaþý gelmeden, babasýnýn evi yükle-
nip geldiði haberini alýr. “Ýlk maaþýmý gelip babamýn
almasý bana çok koydu Meltem Hocam” derken, te-
laþla oturduðu yerden doðruluyor. Bardakta, onu ses-
sizce dinleyen çaya hürmetle bakarak; “O parayý pat-
rona versem bu kadar caným yanmazdý” sözlerini ekli-
yor.

GÜLÜÞÜMÜZÜN HIRSIZI, 
SESÝMÝZÝN CELLADI 

Ailesi köyden gelince, Eylem amcasýndan kendi
evine geçer. Bu hassas ergenlik döneminde, hayata
dair epeyce tecrübe biriktirmiþtir. Gülmeye ayýracaðý
zamaný planlamýþtýr mesela. “Sabah usta baþý gelene
kadar 15 dakika, akþam babasý gelene kadar yarým ya
da bir saat kadar...” Babasýný, “gülüþümüzün hýrsýzý,
sesimizin celladý” diye tanýmlýyor o sýralar.

Eylem’in babasý, yaþý ilerledikçe þiddetin dozunu
artýrmýþ, iþler tehlikeli boyuta ulaþmýþtýr. Bir akþam
genç kýz, iþ dönüþünde tüm eþyalarýný, kýrýlýp sokaða
atýlmýþ halde görür. Koþarak eve vardýðýnda kendisini
kavganýn ortasýnda bulur. Babasý elindeki býçakla, an-
nesine ve kardeþlerine saldýrmaktadýr. Herkes panikle
dýþarýya kaçar. Annesini ve kardeþlerini önüne katýp
yollamayý baþaran Eylem, arkasýný döndüðünde baba-
sýyla burun buruna gelmiþtir. Çaresiz, bulabildiði en
yakýn gecekondudan içeriye dalar. Kendisini bu hiç ta-
nýmadýðý eve kilitler. Evin kadýný ise kapýda kalmýþtýr.
Kaçýþmalar, baðýrýþlar derken, öfkeli baba ortadan
kaybolur. Çevredekilerin mahalle baskýsý da baþlamýþ-
týr artýk. Eylem, utançtan bir daha o gecekondunun
önünden bile geçemez. 
ARTIK YALNIZ YÜRÜMÜYOR

Aradan birkaç ay geçmiþ, Eylem’in babasý, uygula-
dýðý þiddete paranoyak fikirler eklemeye baþlamýþtýr.
Kapýdan her içeri girdiðinde evi dip bucak arayýp,
kendisine yapýlmýþ büyü ve nazar emareleri aramakta-
dýr. Tüm bunlara, karýsýnýn onu aldattýðý fikri de ekle-
nince hayat iyice çekilmez olmuþtur. Kadýncaðýz renk-
li giyinmeyi býrakmýþ, takýlar takmamaya, karalara bü-
rünmeye baþlamýþtýr.

Bir sabah, arkadaþlarý Eylem’e, yaþantýsý ile ilgili
sorular sorarlar. Eylem ilkin çekinerek girer konuya.
Paylaþmanýn tadýna vardýkça, yaþadýðý her þeyi, geldiði
çözümsüzlük noktasýna varýncaya kadar anlatýr sonra.
Arkadaþlardan birinin sunduðu çözüm önerisi, önce-
leri imkansýz gibi gözükse de zamanla tüm ailenin ya-
þam tarzýna dönüþür. Yine bir gece Eylem’in babasý,
annesinin boðazýna býçak dayar. Kadýn gördüðü þid-
detten bayýlýp, kýzý sinir krizi geçirince geceyi hasta-
nede geçirirler. Sabaha karþý, Eylem’in aklýna iþte bu
çözüm gelir. Baþka bir ev bulup, annesi ve kardeþleri-
ni kaçýracaktýr. 

Gülüþümüzün hýrsýzlarýna karþý 

Hayata dair epeyce tecrübe
biriktirmiþtir. Gülmeye
ayýracaðý zamaný plan-

lamýþtýr mesela. “Sabah
usta baþý gelene kadar

15 dakika, akþam babasý
gelene kadar yarým ya da bir
saat kadar...”

Ý
þçi bir anne ve babanýn iþçi çocu-
ðu olarak size krizin ailemin ve
iþçi arkadaþlarýmýn yaþamýndaki
yansýmalarýný anlatmak istiyo-
rum.

Bir fabrikada asgari ücretle çalýþýyor
annem. Faturalar ve mutfak masraflarý
annemde; babam ve ben ayrý ayrý kredi
borcunu, kardeþlerin okul masraflarýný
karþýlamakla yükümlüyüz. Evde iþ bö-
lümü gibi ‘borç bölümümüz’ var. Ben-
ce pek çok evde de böyle iþliyor düzen.
Annem suyu elektriði tasarruflu kul-
lanmamýz konusunda hep bizi uyarýr.
Krizden önce eve ayda bir de olsa et
girer, fakat tavuk hiç eksik olmazdý.
Meyve sebze gayet alýnýr hatta kimi za-
man çürümeye yüz tutardý. Banyo ve
kiþisel ürünler bittikçe yerine konulur-
du. Borç bölümü yaptýðýmýz için kötü-
nün iyisi bir geçimimiz vardý. Annemin
çalýþma saati 12, dinlenmeye zor vakit
buluyor, gelir gelmez uyuyor veya ev iþ-
leriyle ilgilenmek zorunda olup bize
hiç vakit ayýramýyor. Yani öyle çok ge-
zen, alýþveriþ yapan bir kadýn deðil el-
bette hem vakitten hem ekonomiden
dolayý... Ama en azýndan ara ara akraba
ziyaretleri yapar, komþuya elinde bir ki-
lo meyve ile gider, yýllýk izninde mem-
leketine gidip kendince tatilini yapardý.
Sosyalliði bundan ibaretti. Kiþisel har-
camasý da yazdan yaza yazlýk, kýþtan ký-
þa varsa ihtiyaç bir ayakkabý bir kazak
þeklindeydi. Ancak onu mutlu etmeye
de yeten þeylerdi...

KRÝZ HEP YOKSULLARIN
HANESÝNDE

Krizden sonra bunlarýn hepsi daha
da lüks oldu. Faturalar için yine tasar-

ruf gündemimizde. Bir süredir mut-
fakta etin adý anýlmýyor, tavuk alma sa-
yýsý da düþtü. Meyve ve sebzeler aile
fertlerinin sayýsýna göre alýnmaya baþ-
landý... Akraba ve komþu ziyaretleri bit-
ti. Kiþisel ihtiyaç söz konusu bile deðil.
Aylýk deðil haftalýk yapar olduk alýþveri-
þi onlarda tane iþi olduðu için bitiyor.
Sonuç; mutsuz bir anne. Hep suçluluk
duyuyor, bunu görebiliyorum. Dünya-
nýn tüm yükünü omuzlamýþ hala yet-
mediðini düþünüyor. Onun mutsuzlu-
ðu tüm evi sarýyor. Böyle büyüyüp yaþ
almak istemiyorum ve bunun için mü-
cadelenin bir parçasý olmayý kendime,
emekçi annem ve tüm emekçi kadýnla-
ra bir borç biliyorum.

Sadece biz deðil komþularýmýz da, iþ
yerindeki kadýnlar da ayný durumlar-
dan muzdarip. Fabrikada yemekhane
sýrasýnda bir kadýn iþçi sesini sýrada
bekleyen arkadaþlarýna duyurmaya çalý-
þýyor. “Burada yediðimiz yemekle evde
duruyoruz. Domates alamýyorum eve,
AKP’ye oy veren arkadaþlar ne haldeyiz
görmüyor musunuz? Kriz zaten hep
yoksullarýn hanesinde!..”

Baþka bir kadýn ikinci çocuðu yaptý-
ðýna piþman. Evinde koltuk takýmý dahi
olmayan, yerde oturan yoksul bir aile
bu. Diðer çocuk tek kalmasýn, kardeþ-
siz büyümesin düþüncesi varmýþ ama
þimdi “Nasýl büyüteceðim, nasýl okuta-
caðým bu çocuðu, nasýl bir gelecek ve-
receðim ben bu þartlarda” diyor. 

Ben annemin yüzünü sabah iþe gi-
derken ve iþten gelirken görebiliyorum.
Birlikte yemek yiyemiyor onunla mutlu-
luðumu veya mutsuzluðumu paylaþa-
mýyorum. Biliyorum ki sadece ayýn so-

nunu nasýl getireceðimizi, çocuklarýna
daha iyi bir geleceði nasýl hazýrlayacaðý-
ný düþünüyor. Kendi hastalýklarýný yaþý-
nýn da getirdiði yorgunluðu hiç mi hiç
gözetmeden... Kadýnlara özgüvenini yi-
tirtiyor bu düzen. Sýrtýmýzdaki yük çok
aðýr. Egemen olan sermayeci bir devlet,
kan sömürücü patronlar, kadýný ev iþi-
nin sembolü haline getirmiþ erkekler...

ÇOK ÇALIÞIYORUZ YÝNE DE
GEÇÝNEMÝYORUZ

Bunlarý neden anlatýyorum? Çünkü
çok çalýþýyoruz, dinlenemiyoruz, gezip
tozamýyoruz, yiyip içemiyoruz. Ancak
neden hep fakirleþen biz oluyoruz?
Kendi kendimize aðlýyor, sýzlanýyoruz.
Mutsuzuz, davamýz artýk ekmek su da-
vasý olmaktan çýktý! Hayatýmýzý, bizi
mutlu kýlan þeyleri de elimizden alýyor-
lar. Ailelerle, arkadaþlarýmýzla, sevdik-
lerimizle geçirebileceðimiz güzel za-
manlarý elimizden alýyorlar. 

Patronlar 7/24 fabrika çalýþtýrýyor
her geçen saniye zenginleþiyorlar. Pat-
ronlara dur demiyoruz, birlik olmuyo-
ruz. Sermayenin yandaþý devlete dur
demiyoruz, sokaklara çýkmýyor, sesi-
mizi duyurmuyoruz. Eminim benim
sesimin ulaþtýðý yerlerde daha kötü
durumda olan kardeþlerim, ablalarým,
annelerim var. Birbirimizin sesi ola-
lým. Bu kötü gidiþe bir son vermek
için birliðimizi inþa edelim. Deðiþtir-
mek için çaba gösterelim. Çocuklarý-
mýza, kardeþlerimize, birbirimize gü-
zel bir dünya býrakalým. Ve bunu bu-
günden baþlatalým.

Plastik iiþçisi bbir kkadýn
Esenyurt // ÝÝSTANBUL

Her gün daha çok
çöküyorlar
gýrtlaðýmýza

Y
aþamýn bütün faturasý biz
kadýnlara kesildiði gibi kri-
zin faturasý da biz iþçi ka-
dýnlarýn sýrtýna yükleniyor.
Ýþçi kadýnlar hem iþgücü

olarak hem de hayatýn zorluklarýný yaþa-
yanlar olarak ayakta kalma savaþý veri-
yor. Sabahýn en erken saatinde çýkýp iþçi
duraklarýna bir bakýn; o duraklarda ne
çok kadýn iþçi var göreceksiniz. Pek ço-
ðunun ileri yaþlarda olduðuna dikkat
edin. Emekli olmalarý gereken yaþta hâ-
lâ çalýþmak zorunda olanlar ya da emek-
li olmasýna raðmen çalýþanlar... “Neden
çalýþýyorsun bu yaþta hâlâ” sorusuna,
“Geçinemiyoruz” diye karþýlýk veren
kadýnlar. 

Bir türlü kabul edilmeyen krizin yükü
her gün katbekat artýyor. Faturalar her ay
daha yüksek geliyor, çocuklarýn okul ihti-
yaçlarý artýyor... Tüm bunlarla boðuþur-
ken yaþýn ne önemi var ki o iþçi kadýnlar
için. Bu sistemde aç kalmamak için saba-
hýn en erken saatinde evden çýkmak zo-
runda. 

Tekstilde çalýþmanýn ne demek oldu-
ðuna gelirsek, çalýþma koþullarý aðýr. 12
saat çalýþmak zorundasýn, yaþ sýnýrý yok.
Ülke þartlarýndan etkilenmeyen iþyeri de
yok. Haliyle tekstil firmalarý da etkileniyor
bundan ve bir çare arýyor patronlar. Çare-
yi de bizim sýrtýmýza daha çok binmekte
buluyorlar. Çalýþtýðým tekstil firmasýnda
birçok arkadaþýmýz tek aylýkla geçinemi-
yor, bu durum da patronun iþine geliyor.
Ýþçilere teklifte bulunuyor “Çýkýþýný vere-
yim, hem ÝÞKUR’dan iþsizlik maaþý al,
hem ücretini al. Çift aylýk alacaksýn yani,
ama bu sürüde de sigortasýz çalýþacak-
sýn.” Ýþsizlik maaþý bitince de yeniden si-
gorta yapýlacak, yapýlýrsa! Bu teklif özel-
likle genç iþçilere cazip geliyor, kabul edi-
yorlar. Kabul etmeyenlere de “Siz bunda
sonra emekli olamazsýnýz, sistem deðiþi-
yor. Alýn paranýzý tekrar çalýþmaya devam
edin” diyorlar.

Bu sistem, bu çark nasýl dönüyor biz
iþçiler gerçekten yetiþemiyoruz. Her ge-
çen gün daha çok çöküyorlar gýrtlaðýmýza. 

Sevgili Ekmek ve Gül. Her sayýnýzda
biz tektil iþçilerine ulaþýyor, sesimizi du-
yurmaya çalýþýyorsunuz. Sizin aracýlýðý-
nýzla, ayaklarý þiþip beli bükülene kadar
çalýþtýrýlan tekstil iþçilerine sesleniyoruz:
Artýk buna “dur” demeliyiz. Bunun için
birlikte hareket etmeliyiz. Ve birleþince
ellerimiz, bu hayatý yeni baþtan kuracaðýz.

Sultaangaazi // ÝÝSTAANNBBUL

iþçi kadýnlarýn sýrtýndaki yük çok aðýr

EYLEM



10 15içimizden biri

 Sabah hastaneden dönerken, anne kýz, so-
kaðýn baþýnda durup babanýn evden çýkmasýný bek-
ler. Baba çýkmayýnca komþuyu yönlendirip, kendisi-
ni polislerin sorduðu yalanýný uydururlar. Adam te-
laþla çýkýp gidince de zaman kaybetmeden evi bo-
þaltýrlar. Elle taþýnabilir eþyalarla, baþka bir semtte
arkadaþýnýn ayarladýðý eve yerleþirler. Dayanýþmanýn
ve paylaþmanýn nelere kadir olduðunu bizzat yaþa-
mýþtýr Eylem. Artýk yaþantýsýnda baþka bir renk,
baþka bir ses vardýr. Tek baþýna yürüdüðü “müca-
dele” yolunda, onun gibi yürüyen yoldaþlarý vardýr. 
GREV ZAMANI 

Zaman kaybetmeden kardeþlerini okula kayýt et-
tirir. Evin geçimini zaten kendisi saðlamaktadýr.
Fabrikada ise iþçiler açýsýndan koþullar kötüleþmiþ,
sendika, patronla görüþme süreci baþlatmýþtýr. Ey-
lem, saklý bir adresle, sonunun nereye varacaðý belli
olmayan iþyeri ortamý arasýnda mekik dokumakta-
dýr. Bir gün, kardeþlerini almaya gittiði okul kapý-
sýnda bir polis otomobili görür. Merakla baktýðý
otomobilden inen, polisler eþliðindeki babasýdýr.
Adam polis aracýlýðý ile çocuklarý bulmuþ, onlarý ka-
rýsýnýn kaçýrdýðýný iddia etmiþtir. “Yýllardýr kendile-
rine defalarca baþvurmamýza raðmen, annemi da-
yak yemekten kurtarmak için zerre kadar çaba sarf
etmemiþ polislerimiz, kardeþlerimin okul kayýtla-
rýndan bizi anýnda bulmuþtu” diyerek iþin aslýný
özetliyor Eylem.

Kaldýðý yerden devam eden eski yaþantýlarýnda,
deðiþen bir þey olmuþtur. Eylem’in direncine cesa-
reti de eklenmiþtir. Babasýnýn þikayetini deðerlendi-
rip, boþanma davasý açar. Barodan verilen bir kadýn
avukatla kurduðu diyalog, bu konuda en büyük des-
teði olur. Tam bu sýralar, fabrikada alýnan grev kara-
rýyla, onun mücadelesine yeni bir alan daha açýl-
mýþtýr. Emek mücadelesinin olmazsa olmaz alaný.
Ýþçiler bir araya geliyor, ortak taleplerini haykýrýyor,
ayný halayý tutuyor, ayný kapta yiyip içiyor... Ansýzýn
gözleri doluyor Eylem’in, “O günlerde EMEP’li
gençler bize koca tencereyle etli yemek getirirdi.
Tadýný asla unutamam” diyor. Eylem, amcasýnda
kalýrken, yengesinin hiç sevmediði bir kadýn var-
mýþ. Erkeklerle arasýna, onlar kadar mesafe koyma-
dýðý için ona “namussuz” derlermiþ. “Beni  her
gördüðünde, aç olup olmadýðýmý soran, etli yemek
yediren tek kadýn...” cümlesi yarým kalýyor Ey-
lem’in. 
ÝSTÝSMAR, YOKSULLUK, 
HASTALIK... 

Hakkýnda boþanma ve evden uzaklaþma kararý
çýkan baba, gitmiþtir gitmesine de ardýnda býraktýðý
izler, Eylem’i soluksuz koþturacak yeni olaylara sü-
rüklemeye yetecektir. Kýz kardeþinin, büyüdükçe
bazý davranýþ bozukluklarý olduðunu fark eder ön-
ce. Ardýndan eve geç gelmeler baþlar. Öyle ki kara-
kola gidip sormalara kadar varýr iþ. “Babam, çocuk-
lardan en çok onu döverdi” diyor sessizce. Bir kere-
sinde, günlerce gelmemiþ. Günlerce arayýp da bula-
madýklarý kardeþi, bir öðle vakti kendiliðinden çýkýp
gelir. Davranýþlarý iyice tuhaflaþmýþtýr. Tüm gün
hiçbir þey yapmadan evde oturmaktadýr. Hastaneye
gitmeyi reddeden küçük kýzýn, birkaç hafta sonra
hamile olduðu anlaþýlýr. Eylem, karmakarýþýk duy-
gular içinde, olanca gücüyle kýz kardeþine sarýlýr,
sahiplenir. Doðum zamaný yaklaþtýkça iþin maddi
külfetini araþtýrýr. Altýndan kalkamayýnca kýz karde-
þini doðurtmaya gönüllü olur. Ulaþabildiði mate-
ryallerden bu iþi öðrenmeye çalýþýr. Doðum zamaný
gelip çatmýþtýr. Eylem olanca cesaretini toplayýp,
doðum iþini gerçekleþtirmiþ, kardeþini ay parçasý
gibi kýzýna kavuþturmuþtur.  

Bebekle baþlayan yeni süreç, ev halkýný derinden
etkiler. Anne kýz, iki ayrý bebek gibi bakýlmaktadýr.
Az para, bol sevgiyle... Fakat ne yazýk ki Eylem’in
annesi de bir o kadar bakýma muhtaçtýr; “kanser”
teþhisi konmuþtur çünkü. Çalýþtýðý fabrikaya veda
eden Eylem, annesini hastaneye yatýrýr. Yeþil kartla
tedavisi baþlatýlýr. 
SEVGÝ VE EMEKLE ARINMAK

Bu yoðun süreç içinde Eylem, edindiði her tec-
rübeyi kaleme almaya çalýþýr. Hasta yakýnlarýna yar-
dýmcý olmak, farkýndalýk geliþtirmek, burada da
onun önceliðidir. Yazýlarýnýn sanal platformda gör-
düðü ilgi, yeni mesleðinde iþini epey kolaylaþtýra-
caktýr.

Zamanýn neler getirip neler götüreceði hiç belli
olmaz. Eylem’in karþýsýna da adýný her andýðýnda
yüzünü güldüren eþini çýkarmýþ. Seçim süreçlerin-
den birinde, gönüllü kurduklarý birliktelik, bir
ömür boyu mutluluða dönüþmüþ. “Bana kendim
olma þansý veren, emektar, cömert bir insan” diye
bahsediyor ondan. “Yarin ile olunca yarýndan söz
etme. Yýkýlmýþtan, yanmýþtan, karýndan hiç söz et-
me. Senin en büyük kazancýn sevmek ve sevilmek-
tir. Sevdiðinin yanýnda baþka bir þey göz etme.”

Evvelden beri var olan dikiþ merakýný, mesleðe

dönüþtürmeye karar vermiþ Eylem. Ev tipi bir dikiþ
makinasý almak istemiþ. Eþinin tüm ýsrarýna rað-
men, kendi ördüðü kazaklarý satýp, makineyi almayý
baþarmýþ. Ancak, içine girdiðinde, iþin o kadar da
kolay olmadýðýný görmüþ. Ýnternetten öðrenme sü-
recinde, “meslek sýrrý” deyip, bilgi paylaþmayaný da
görmüþ, maddi manevi her desteði sunanlarý da.
Çeþit çeþit çantalar üretmiþ. Soranlara fiyat bilgisi
veremeyecek kadar utanýyormuþ ilkin. Zamanla si-
pariþlere yetiþemez olmuþ. Yurt dýþýndan toplu si-
pariþlere varana kadar büyümüþ iþleri. Makinesi de
sanayi tipine dönmüþ tabi. “Markamýn ismini Par-
zun koydum. Ana dilim olan Zazaca’da süt süzmek
için kullanýlan torbaya deniyor. Bendeki karþýlýðý ise
arýnmak.”

Annesini soruyorum. Temkinli bir bakýþla karþý-
lýk veriyor soruma. Yanýndaki kitap dolabýna sýký sý-
kýya tutunuyor. Annesini kaybettiðini söylüyor usul-
ca. Dünyadaki hiçbir acýya denk gelmediðini, cena-
zesini yýkayan yengesine tüm öfkesinin, o köpükler-
le birlikte akýp gittiðini anlatýyor sonra. Konuþma
engelliymiþ annesi. Onun dillendiremediði, ezilen
tüm kadýnlarýn haykýramadýðý ses olmuþ Eylem.
Kardeþlerini üniversite mezunu etmiþ Eylem. Ýsmi-
nin hakkýný sonuna kadar veren EYLEM...

M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý, 
Ben Dilek Meriç, 43
yaþýndayým. Öncesinde
sürekli çalýþan bir tekstil

iþçisiydim, ama þimdi ev ve iþsizlik
üzerine mastýr yapmakta olan bir
kadýným.

Benim çocukluðumda babam
rahatlýkla iki çocuklu ailesine bakabiliy-
ordu, çok þükür geçinebiliyorduk.
Þimdi yaþadýðým hayata baktýðýmda; bir
kýzým var lise çaðýnda. Eþim emekli ama
ülkemizdeki çoðu emekli gibi emeklil-
iðinin tadýný çýkaramýyor; hayat þartlarý
yüzünden ikinci bir iþte çalýþýyor. 

Bana gelince, iþ bulup evime katkýda
bulunmak istiyorum, ama bir türlü
bulamýyorum. Çünkü her iþ baþvu-
rusuna gittiðimde Suriyeli, Özbek-
istanlý gibi yabancý uyruklu iþçileri ter-
cih ediyorlar. Nedenine gelince patron-
lar ucuz iþgücünü tercih ediyorlar.
Çünkü ben sigorta ve asgari ücret
istiyorum en azýndan. Ama yabancý
uyruklu iþçiler öyle deðil. Onlar da
benim gibi çalýþýp ailelerine bakmak
zorunda. Peki, bu durumda ben mi
suçluyum, onlar mý? Yoksa bizi bu
duruma getiren iktidar mý?

Ülkelerindeki yanlýþ politikalarýn ve
hiçbir zaman halkýn lehine olmayan
siyasi kararlarýn bedelini yine halk
ödüyor. Þu anda bizim ülkemizde
olduðu gibi. 

Gel gelelim kriz meselesine... Bu
yaþýma kadar birkaç kez kriz gördüm.
Ama böylesini ilk defa görüyorum. Þu
an ülkemizde ne tarým ne hayvancýlýk
yapýlabiliyor. Bir de ülkede kriz yok
deyip yalancýlýkla suçluyorlar. Hatta
utanmadan çýkýp asgari ücretin yettiðini
söyleyip adeta bizimle dalga geçiyorlar.
Çünkü onlarýn tuzu kuru. 

Ben bugün 10 liraya aldýðým peynirin
kilosunu iki gün sonra 15 liradan almak
zorunda kalýyorum. Daha uygununu
bulabilmek için market market gezmek
zorunda kalýyorum. Geçen gün bir kilo
dolmalýk biber için dört market gezdim.
Hepsi sözleþmiþ gibi kilosunu 6 TL’den
satýyor. Ben bunu neden yaþamak
zorunda kalýyorum? Çünkü bu iktidarýn
halkýn refahýný düþünmek gibi bir derdi
yok. Tek dertleri kendi refahlarý. Zengin
yine zengin, fakir daha fakir. Ben ve
benim gibi ev hanýmlarý da akþama ne
piþireceðiz diye kara kara düþünüyoruz.
Ýki çeþit yemek yapmak bile hayal oldu,
lükse giriyor. Demem o ki bu kriz
zenginleri ve iktidarý deðil her zamanki
gibi fakirleri vurdu. 

Kriz en önce kadýnlarý vuruyor.
Nedenine gelince evdeki sorumluluk
kadýnda çünkü. O yüzden biz kadýnlar
olarak, öncelikle de iþçi ve emekçi
kadýnlar olarak, bilinçlenmeli ve
örgütlenmeliyiz. 

Saygýlarýmla 
Dilek MMERÝÇ

Esenyurt // ÝÝSTANBUL

Bu yaþýma kadar 
birkaç kez 
kriz gördüm. Ama
böylesini ilk defa 
görüyorum. 
Bir de ülkede kriz yok
deyip yalancýlýkla
suçluyorlar.

Ýki çeþit yemek bile
lükse giriyor!

Yasemin TÝRYAKÝ
Ýstanbul

K
artal Belediyesi’nde taþe-
ron þirket bünyesinde çalý-
þan ve kadro aldatmacasýna
karþý mücadele eden erkek
iþçilerin eþleriyle görüþtük.

“Gerçek bir kadro” talebiyle sürdürülen
mücadeleye destek veren kadýnlar, taþe-
ron sistemine tamamen son verilmesini
istiyor.

Taþeronun kölelikle eþ deðer olduðu-
nu düþünen Tülay, “Açlýk, zulüm, emek
hýrsýzlýðý denince aklýma taþeron geliyor.
Bütün insanlarýn bu kölelik düzenine
karþý çýkmasý gerekir” dedi. 

Ýþçi emeklisi Sümeyya, “gerçek bir
kadro beklentisiyle nasýl bir hataya düþ-
tüklerini geç fark ettiðini” ifade ederek,
“Kadro bekleyen eþim ve arkadaþlarý
kadro alamadýklarý gibi en doðal haklarý-
nýn yani sendikalaþma haklarýnýn dahi
önüne taþ koyulmaya baþlandý. Bu taþe-
rona kadro söyleminin aslýnda neyi

amaçladýðýný daha net anladýk” diye ko-
nuþtu. Sümeyya þöyle devam etti: “Bele-
diyede çalýþan iþçiler sendikaya üye ol-
mamalarý için yönetim tarafýndan tehdit
edilmiþti ve iþçiler birbirine düþürülme-
ye çalýþýlarak bunun önüne geçebilecek-
lerini sandýlar. Fakat bu yýldýrma politi-
kalarý tutmadý. Eþim ve diðer taþeron iþ-
çileri birliðin gücünü gösterdi ve en do-
ðal haklarý olan sendikalaþma haklarýný
kazandýlar. Ýþçinin topyekün mücadele-
den baþka bir þansý olmadýðýný kendi iþçi
olduðum dönemden tecrübe etmiþ biri
olarak eþim ve onun gibi mücadele eden
iþçilerin her zaman destekçisi oldum ve
olmaya devam edeceðim.”

Eþi belediyede iþe baþladýktan 6 ay
sonra yasanýn çýktýðýný söyleyen Sakine
de bir iþçi. Ýþçilerin kadro beklerken “al
sana sözleþme, ister kabul et ister kabul
etme bunu imzalayacaksýn” dayatmasýyla
karþýlaþtýklarýný aktaran Sakine, bütün
bunlarýn düzelmesi için tek çarenin ör-
gütlenmek olduðunu söyledi; “Ýþçiler
kendi öz güçlerinin farkýna varmalý ve
sonuna kadar mücadele etmelidir.” 

KKaarrttaall BBeelleeddiiyyeessiinnddee
sseennddiikkaallaaþþmmaa hhaakkllaarrýýnnýý
kkaazzaannaann vvee ‘‘ggeerrççeekk bbiirr
kkaaddrroo’’ mmüüccaaddeelleessii
ssüürrddüürreenn ttaaþþeerroonn
iiþþççiilleerriinn eeþþlleerrii::
BBuu kköölleelliikk ddüüzzeenniinnee
hheerrkkeess kkaarrþþýý ççýýkkmmaallýý!!

Kadro aldatmacasý mücadeleden
baþka yol olmadýðýný gösterdi

Merhaba arkadaþlar,
250 kiþilik bir metal fabrikasýnda, 6
yýldýr çalýþmaktayým. Hep 12 saat

çalýþýyorum. Kurban Bayramýndan sonra krizi
bahane edip mesailerimizi durdurdular.
Onunla da kalmayýp, 4 gün çalýþtýrýp 3 gün
eve gidin dediler... Krizi bahane edip esnek
çalýþma sistemini devreye geçirdiler. Halbuki
bizim iþyerinde kriz yok. Önceki 6 günde
çýkardýðýmýz iþi þimdi 4 günde çýkarýyoruz.

Yarýþ atý gibi bizi akþama kadar
koþturuyorlar. Biz bu durumdan þikayetçiyiz.

Mesailerimiz kalktý. Parasal yönden
herkes bu durumdan þikayetçi. Bir kadýn
arkadaþým yýllýk izne ayrýldý. Baþka bir
fabrikaya yevmiyeci olarak çalýþmaya gitti.
Erkek çalýþma arkadaþlarýmýzýn her biri
deðiþik ek iþlere baþladý. Ben de arayýþ
içerisindeyim. Evet üç gün evde kalmak
güzel ama, aldýðýmýz ücret de alým gücümüz

de azaldý. Her þeye zam geldi. Pazara
markete gidileceði kalmadý. Ama bizim
asgari ücret gram ile artýyor, kilo ile geri
alýnýyor.

Ýnsan gibi geçinebileceðimiz bir ücret
alsak kimse ek iþ yapmak zorunda kalmaz.
Ama bize reva gördükleri bu! Bunun bir
çözümü varsa o da birlikte mücadele
etmektir. 

EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Bizim ücret gramla artýyor kiloyla geri alýnýyor



916

Songül KEÞKEK
Egitim Sen Ankara

3 No’lu  Þube Kadýn Sekreteri

K
amu Emekçileri Sendika-
larý Konfederayonu
(KESK) 9-10-11 Ka-
sým tarihlerinde Kadýn
Emeði ve Ýstihdam Çalýþ-

tayý düzenleyecek. Biz de Eðitim Sen
Ankara 3 No’lu Þube olarak “Kamuda-
ki dönüþümün iþyerinde kadýn emekçi-
lere yansýmasý, toplumsal cinsiyet rol-
lerinden kaynaklý yaþanan eþitsizlik ve
ayrýmcýlýk, otoriter yeni rejim politika-
larý kamu emekçisi kadýnlarý nasýl etki-
liyor, örgütlenme ve mücadele strateji-
leri” üzerine bir anket çalýþmasý hazýr-
ladýk. 

Amacýmýz iþyeri temelli bir çalýþ-
ma yürütmenin yaný sýra sorunla-
rýn tespiti ve çözüm önerileri açýsýn-
dan politik kadýnlar dýþýndaki geniþ ka-
mu emekçisi kadýn kitlesinin düþünce-
lerinin çalýþtaya aktarýlmasýný saðla-
maktý.

GÜVENCELÝ ÇALIÞMA:
KORKMADAN, 
ÇEKÝNMEDEN ÇALIÞMA!

Kamu emekçisi kadýnlara perfor-
mansa dayalý ücret, güvenceli çalýþma,
esnek çalýþma kavramlarý ile ilgili gö-
rüþlerini sorduk. Ankete katýlan kadýn-
larýn büyük bölümü performansa daya-
lý ücretlendirmeye olumlu bakmazken
önemli bir bölümü de performansa gö-
re ücretlendirmeyi “adil ve objektif kri-
terler olursa” destekleyeceðini belirtti.
Performansa göre ücretlendirmeyi
olumlu bulmayan kamu emekçisi ka-
dýnlarýn verdikleri yanýtlarda sýraladýk-
larý gerekçeler arasýndan þunlar dikkat
çekiciydi: 

- Çalýþana daha az para vermenin
yolu

- Adil ve motive edici olduðu-
na inanmýyorum

- Objektif bir deðerlendirme yapýla-
maz, adam kayýrma uygulamasýna se-
bep olur

- Ýþ guvencesinin olmamasý eþitsiz-
lik yaratýr

- Maaþa zam yapmamak için sebep
üreten yapýlanma... 

Olumlu bakan kadýn emekçilerin
bir kýsmýnýn sendika üyesi olmasý ayrý-
ca dikkat çekici bir durum olarak orta-
ya çýktý. 

Güvenceli çalýþma ile ilgili düþünce-
lerini belirten kadýnlarýn tamamýna ya-
kýný bunu “devlet güvencesi” ola-
rak gördüklerini belirterek; “korkma-

dan, çekinmeden çalýþma” anlamýna
geldiðini ifade etti. 

Kadýnlarýn kendi cümlelerinden bir
kaç örnek verirsek;

- Kafam rahat, konsantre olarak ça-
lýþma

- Ýþ saðlýðý ve güvenliðinin maksi-
mum düzeyde olmasý

- Her memurun daha verimli olabil-
mesi için kendini ve iþini güvende his-
setmesi

- Yöneticilerin iki dudaðý arasýnda
bir istihdam kabul edilemez

- Ýþini kaybetme kaygýsý olma-
dan saðlýk, sigorta ve güven içinde ça-
lýþma... 

ESNEK ÇALIÞMA 
KONUSUNDA KADINLARIN
KAFASI KARIÞIK 

Esnek çalýþma uygulamalarýný ise
sendika üyesi kadýnlarýn çoðunluðu-
nun benimsemediklerini, ancak az sa-
yýda sendikalý kadýnýn olumlu buldu-
ðunu gördük. Hiçbir sendikaya üye ol-
mayan kadýnlarýn önemli bir bölümü
ise esnek çalýþmayý olumlu buluyor. 

Esnek çalýþmaya iliþkin kadýnlarýn
dile getirdiði düþüncelerin bazýlarýný
þöyle; 

- Özellikle kadýnlara hamilelik ve
doðum sonrasýnda esnek çalýþma
imkaný sunulmasý gerektiðini dü-
þünüyoruz

- Esnek çalýþma keyfilik içermeme-
lidir, kiþiden kiþiye esneklik olmaz

- Öðretmenlik mesleðinde esnek-
lik olmaz

- Kulaða hoþ gelse de, güvencesiz
çalýþmayý beraberinde getirir diye dü-
þünüyorum..

SENDÝKALAÞMAYA 
YAKLAÞIM UMUT VERÝCÝ 

Kadýnlara sendikalar ve sendikalý ol-
mak konusunda da düþüncelerini sor-
duk. Herhangi bir sendikaya üye
olan kadýnlarýn tamamý sendikalý
olmanýn ve örgütlenmenin kadýn
açýsýndan önemli olduðu vurgusunu
yaparken sendikalarda karar alma
mekanizmalarýnda daha çok kadýn
olmasý gerektiðini belirtti. Hiçbir
sendikaya üye olmayan kadýnlarýn
tamamýna yakýnýnýn da kadýnlarýn
sendikalara üye olmalarý gerektiði
yönünde olumlu görüþ bildirmesi
dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya
çýktý.

Üye olmayan bir kadýn emekçi-
nin yazdýklarý bizlere umut veriyor:

- Kadýnlarýn sendikalarda görev
almasý son derece umut verici. Aktif
olarak sendikalarda görev almalarý
gerektiðini düþünüyorum.

- Özellikle sendikalarda kadýn
sayýsý fazla olursa hemcinslerinin
sorunlarýnýn çözümünde daha ba-
þarýlý olunacaðýný düþünüyorum.

Kamu emekçileri içinde, özelde
kadýn emekçilerin, genelde tüm
emekçilerin örgütlenmesi için
emekçilerin mücadele örgütü Eðitim
Sen ve KESK’e büyük görev düþüyor.
Bu bilinçle Kadýn Emeði Çalýþta-
yý’na gidiyoruz. Kadýnlar örgütlenme-
ye, mücadeleye...

 

OYUNU AÐLAYA AÐLAYA PROVA ETTÝK
Karakterlerden Ýzmirli’nin hikayesi de dikkat

çekici. Kelav, “Ýzmirlinin hikayesinde erkeðin
ihtiyaçlarý görüldüðü takdirde kadýný sevdiðini, aksi
durumda nefret edebileceðini, hatta nefret etmekle
kalmayýp zarar verebileceðini görüyoruz. Kadýnýn
hata yapma þansý yok, yapsa bile bedelini en aðýr
biçimde öder bu hikayede” diyor, onun hikayesi
için. 

Sýðýnmaevleri kadýnlarýn yaþadýðý þiddetten
kaçýp sýðýndýðý yer. Ama öyle tanýklýklar,
yaþanmýþlýklar biliyoruz ki kadýnlar sýðýndýklarý bu
yerlerde bile baskýya, yasaklara maruz kalýyor.
Oyun bu açýdan farklý bir þey ortaya koyuyor. Dýþarý
çýkmak serbest mesela. “Oyun eleþtirel bir þey mi
ortaya koyuyor?” dediðimiz Kelav, buna þöyle
karþýlýk veriyor: “Oyunda o kýsým tamamen kurgu
aslýnda. Gerçekte sýðýnmaevinde kurallar çok net
ve katý. Oyunda sýðýnmaevinde de kadýnlarý
koruyamýyoruz diyoruz, ama normalde kadýnlar
sýðýnmaevlerinde bakkala bile gidemiyorlar, görüþ
yasaklarý var. Oyunda bunlarýn serbest olmasý
kurgu.”

Sýðýnmaevlerinin korunmasý yöntemlerinin
yetersizliðine de deðinen Sema Öner Kelav, “Devlet
koruma altýna aldýðý bir genç kýzý kara çarþaf
giydirerek sýðýnmaevine getiriyor. Saklanan bu
genç kýzýn haberi tüm gazetelerde yayýmlanýyor ve
sýðýnmaevinde olduðu belirtiliyor. Bu durumda genç
kýz açýk hedef haline getiriliyor. Ayrýca gazetenin
haberi yaparken ciddi bir aile sorununu magazinsel
ve yalan söylemlerle vermesi de koruma
yöntemlerinin yetersizliðini gösteriyor. Bu da nasýl
trajikomik bir durumun içinde olduðumuzun
göstergesi.”

Töre cinayetlerinin yer aldýðý oyunun
provalarýný, oyuncular da, Yönetmen Tomris Çetinel
de aðlaya aðlaya sürdürebilmiþ. Son söz olarak
þunu söylüyor Kelav: “Ýlk defa oyuncusundan
yönetmenine kadar kadýn kadýna çok keyifli bir
oyun çalýþmasý yaptýk. Tüm kadýnlarý bu sene
tiyatroda kadýn oyunlarýný izlemeye davet
ediyorum.”

Kadýn kamu emekçileri
sendikalarý önemsiyor

Hiçbir sendikaya üye
olmayan kadýn 
emekçilerin 
tamamýna yakýnýnýn
sendikalara üyelik
konusunda olumlu 
görüþ bildirmesi dikkat
çekici ve umut veren bir
sonuç olarak ortaya çýktý.

Merve ÝLHAN
Kartal / Ýstanbul

Y
erel seçimler öncesi Kartal
Cumhuriyet Mahallesi muhtar
adayý Gülcan Aydýn ile seçim
çalýþmalarýný, mahallede gör-
düðü sýkýntýlarý ve mahallelinin

taleplerini konuþtuk.
Önce kendi yaþamýný dinleyelim; Gül-

can’ýn…
“Ben okuma hayalleri kurarken, çocuk

yaþta ailem tarafýndan evlendirildim” diye
baþlýyor mücadeleyle dolu yaþamýný anlat-
maya. Evlendikten sonra da okumak, çalýþ-
mak istemiþ ama eþinin ailesi “Bize yakýþ-
maz, okuyamazsýn. Bizde gelin çalýþtýrýl-
maz” demiþ. Ama bir þeyler yapmak isti-
yormuþ Gülcan. “Kadýn isterse her þeyi
baþarýr” diyerek hem okumayý hem çocuk-
larýna bakmayý kafasýna koymuþ, öyle de
yapmýþ. Sonrasýnda çalýþmaya baþlamýþ,
birçok iþe girmiþ.

1988’de Cumhuriyet Mahallesi’ne ta-
þýnmýþ. “O günden beri mahallede hiçbir
olumlu deðiþim olmadý, kadýnlarýn mahal-
lede oturabileceði bir alan bile yok. Kadýn-
lar bütün günü evlerde geçiriyor” diye an-
latýyor mahallenin halini. “Kadýnlar neden
arka planda olsun ki” diye düþünerek aday
olmaya karar vermiþ.

NELER YAPACAK 
NASIL YAPACAK?

Ev ev, kapý kapý dolaþarak kadýnlarla bir
araya gelmeye baþlamýþ bile. “Bir ekip ola-
rak yürütüyoruz seçim çalýþmasýný. Ço-
ðunlukla kadýnlardan oluþan ekipte erkek-
ler de bizimle birlikte özveriyle çalýþýyor-
lar” diyor, en büyük destekçisinin eþi ol-
duðunu da eklemeden geçmiyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nin nüfusu 21
bini aþkýn, geçmiþ yýla oranla nüfus artýþý
yüzde 2.84. Nüfusun çoðunluðunu düþük
gelirli insanlar oluþturuyor, insanlar ço-
ðunlukla gecekondularda yaþýyor.

Mahallenin yerel sorunlarýný ve bu so-
runlar karþýsýnda yapmak istediklerini ise
þöyle sýralýyor: “Kadýnlarýn rahatlýkla gide-
bileceði park, spor salonu gibi yerler yok.
Spora gitmek isteyen kadýn ücretini du-
yunca vazgeçiyor. Çünkü çoðunun kendine
ait bütçesi yok, eþlerinin verdiði harçlýklar-
la ay sonunu getirmeye çalýþýyorlar. Bir di-
ðer sorun da ulaþým. Kurfalý’dan kalkan
minibüsler mahalleye gelene kadar dolu-
yor, iþe gidenler, okula giden çocuklar bü-
yük zorluk çekiyorlar. Bunu çözmek için
kamu kurumlarýyla mahallelinin talepleri
arasýnda köprü olmaya çalýþacaðýz.”

Bunlarý nasýl yapacaðýný da anlatýyor
Gülcan. Öncelikle “Birlikte yapacaðýz” di-
yor. Komiteler, meclisler kurarak; tek baþý-
na deðil, birlikte bir yönetimi esas aldýðýný,
mahallede yaþayan her insanýn sýkýntýsýnýn
ve talebinin sesi olmak üzere adaylýðýný
koyduðunu söylüyor.

MAHALLENÝN 
ORTAK DERDÝ: ÞÝDDET

Sohbetimizin bir diðer konusu da ne
yazýk ki ülkedeki tüm mahallelerin or-
tak bir derdi; þiddet. Cumhuriyet Ma-
hallesinde de kadýna yönelik þiddetin
yaygýn olduðunu ama çözüm mekaniz-
malarýnýn olmadýðýný söylüyor Gülcan.
Kendisinin de çocuk yaþta evlendiðini
hatýrlatarak, bu soruna kökten bir çö-
züm bulunabilmesi için her kadýna do-
kunmak, derdine ortak olmak, dermaný-
ný ise hep birlikte bulmak gerektiðini
düþünüyor.

Kadýnlara bir de mesajý var; “Aman
akþam oldu, kadýn dediðin akþam saati
dýþarý çýkmaz, kötü anýlýr. Kadýn çalýþ-
maz. Kadýnýn yeri evidir, mutfaðýdýr,
eþinin ve çocuklarýnýn yanýdýr’ diye dü-
þünmeyelim. Yaþamýn tüm alanýnda
kendi fikrimizle, duruþumuzla var ola-
lým. Ben de bir kadýn aday olarak bu an-
layýþlara karþý kadýnlarla birlikte müca-
dele etmek istiyorum.”

‘Kadýnlarýn ortak dertlerini çözmeye adayým’
KARTAL CUMHURÝYET MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI GÜLCAN AYDIN

Ayþe Öz / Yasemin ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

3
1 Mart’ta yapýlacak yerel seçimlerle ilgili,
Sincan’da iþçi kadýnlara ve ev kadýnlarý-
na kimi, neden destekleyeceklerini sor-
duk. Yanýtlar, krizin ve artan geçim sýkýn-
týsýnýn sandýða yansýyacaðýný gösteriyor.

Genç bir metal iþçisi olan Ayþe, Rahip Brun-
son olayý nedeniyle kýzgýn olduðunu ve AKP’ye
oy vermeyeceðini söylüyor. “O kadar attýlar tut-
tular, güya onun yüzünden dolar arttý, ülke krize
girdi. Her þeye zam yapýldý, her þey ateþ pahasý.
Krizi bize yaþattýlar. Þimdi de adam serbest. Böy-
le politika olmaz” diyor.

Selma da Sincan Organize’de bir metal fabri-
kasýnda çalýþýyor. Geçmiþte AKP’ye destek ver-
mesine raðmen, o da þimdi tepkili: “Sincan mer-
kezdeki alt geçitte yenileme çalýþmasý yapýldý. Al-
tý ay sürdü nerdeyse. Faturasýný da asmýþlar, ben
rakamý aklýmda bile tutamadým, o kadar fazla ya-
ni. Artýk yeter! Çalmayan çýrpmayan kimse yok
mu bu ülkede? Zaten krizin acýsýný bizden çýkarý-
yorlar. Dolar 5 küsura düþtü ama hiçbir zam geri

çekilmedi.”
Aslý 32 yaþýnda, metal iþçisi, bir çocuk annesi.

Ekonomik kriz onun da temel meselesi. “Kriz bizi
vurdu. Oy istemek için evimize nasýl, hangi yüzle
gelecekler, bilmiyorum!” diyor. Þikayetlerinden
biri de oturduðu cadde üzerindeki üst geçidin
kaldýrýlmasý. Sincan’ýn büyük caddelerinden 12.
Cadde’deki hastanenin yakýnlarýnda oturuyor.
Yaklaþýk üç ay önce hastanenin önündeki üst ge-
çidin kaldýrýldýðýný, ancak bir trafik lambasý dahi
konulmadýðýný belirterek, “Hastaneye gelenler,
sabah iþe gitmek için servis bekleyenler, çok faz-
la insan oluyor. Daha geçen kaza oldu. Kimsenin
umurunda deðil!” diyor.
EEMMEEKKLLÝÝLLÝÝKK HHAAYYAALL OOLLDDUU

Safiye de metal iþçisi, iki çocuk annesi, eþi de
asgari ücretli bir iþçi. Doðal olarak hayat pahalýlý-
ðý onun da temel þikayetlerinden. Safiye, emekli-
likte yaþa takýlanlardan... Bu sorunu çözecek dü-
zenlemeyi dört gözle bekliyor. Yýllardýr destekle-
diði AKP’nin bu konudaki tutumuna tepkili. Tepki-
sini “Eleþtirdiðimiz bir çok konu vardý, ‘Reis ya-
par, halleder’ dedik. Yaptýrmýyorlar diye düþünü-
yordum, ama bu emeklilik yasasýný reddetmesi

beni hayal kýrýklýðýna uðrattý. Gerekirse oy kullan-
mam” sözleriyle dile getiriyor.  

CCEEBBÝÝMMÝÝZZÝÝ SSAARRSSAANNLLAARRII SSAARRSSMMAA ZZAAMMAANNII
Emine ev hanýmý, iki çocuðu var. O da pahalý-

lýktan þikayetçi, bugüne kadar tüm seçimlerde
AKP’ye neden oy verdiðini anlatýyor uzun uzun:
“Ýnançlý olduklarý için, daha önemlisi ilçemize iyi
þeyler yapacaklarýný düþündüðümüz için oy ver-
dik. Çocuklarýn okulu açýldý, para yetiþtiremiyo-
ruz. Meslek lisesine giden oðlum var. Günde 15 li-
ra harçlýk versem ayda 450 lira ediyor. Eþim or-
ganizede iþçi. Artýk bu gidiþata, pahalýlýða dur de-
mek lazým. Ak Parti’ye artýk bizden oy yok. Bugü-
ne kadar anlamamýþýz, yanlýþ yapmýþýz.”

Sincan’da bilinen bir marketin pastane bölü-
münde çalýþan Ayþe, üç çocuk annesi. Eþi uzun
yol þoförü. Çalýþtýðý marketten örnekler vererek
anlatýyor ekonomik krizin etkilerini: “Müþterilerin
sayýsý azaldý. Çoðu müþteri aldýklarýnýn bazýlarýný
kasada býrakýyor. Neden? Çünkü evdeki hesap
çarþýya uymuyor. Dolarýn yükseldiði hafta üç kez
etiket deðiþtirdik. Her þeye A’dan Z’ye zam geldi.
Yerel seçimlerde Ak Parti’yi desteklemeyeceðim,
isterse aday çok iyi olsun. Onlar bizim cebimizi

sarstý, þimdi bizim de onlarý sarsmamýzýn zama-
ný.”

Melike de AKP’ye tepkili ama kararsýz; “Baka-
caðýz, dört oyumuz var. Ailecek halký düþünen
partinin adayýný destekleyeceðiz. Eskiden ‘iþ ya-
par mý’ diye düþünüyorduk. Þimdi hem adaya
hem partisine bakacaðýz.”

BBÜÜTTÜÜNN HHAAYYAATTII MMAAHHAALLLLEEDDEE GGEEÇÇÝÝYYOORR
Yeliz ve ailesi ise bugüne kadar CHP’ye oy

vermiþler. Yerel seçimlerde kadýnlarýn hayatýný
kolaylaþtýracak adayý destekleyeceðini söylüyor:
“Adaylara bakacaðým. Kim kadýnlarýn hayatýný
daha kolaylaþtýracak; kim kreþ, saðlýk ocaðý, sý-
ðýnmaevi açacak? Bunlar önemli. Belediyede
adayýn kadýn ya da erkek olmasý çok önemli deðil
ama muhtarlýkta kadýn adayý desteklerim.”

Þeyda da çýkarsa kadýn muhtar adayýný des-
tekleyecek. “Eþim iþçi, ben ev hanýmýyým. Bütün
hayatým mahallede geçiyor. Kýzýlay’a en son ne
zaman gittim hatýrlamýyorum bile. Sincan’a da
belki iki üç ayda bir gidiyorum, ihtiyaç olursa.
Muhtar kadýn olursa beni daha iyi anlar, yanýna
daha rahat giderim. Ama parti tutmayacak, her-
kese ayný davranacak...”

Sincanlý kadýnlar: Kapýmýzý çalmasýnlar
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Adana’da 
bir ‘Kadýn
Sýðýnaðý’

Fatma KOÇ
Adana

A
dana Devlet Tiyatrosu’nun ilgi gören
oyunu ‘Kadýn Sýðýnaðý’, sýðýnmaevinde
yaþayan 11 farklý kadýnýn umut dolu ve
hüzünlü hikayelerini anlatýyor. 
Erkeðin sevgisi ile nefreti arasýna

sýkýþmýþ kadýnlarýn sýðýndýðý ama korunamadýðý bir
limanda yaþadýklarý acýlarý ve dayanýþmayý anlatan;
sýðýndýklarý devletin bile kendilerini koruyabilmek
için kara çarþaf giydirerek sakladýðý ama
taksicisinden esnafýna kadar herkesin
sýðýnmaevinden haberdar olduðu sýðýnamayan
kadýnlarýn hikayesi Kadýn Sýðýnaðý.

Hikayesi anlatýlan 11 kadýndan biri Cezayir;
eþinden hem fiziksel hem de psikolojik þiddet
görmüþ. Önceleri sakin bir evliliði varken kocasýnýn
iþlerinin ters gitmesiyle eþinin þiddetine maruz
kalan, sonrasýnda eþinin iþ çevresinin deðiþimiyle
birlikte davranýþlarýnýn da deðiþmesiyle bunalýma
giriyor Cezayir. Eþi önceleri kapanmasýný sonra da
kara çarþafa girmesini istiyor; sosyal çevrede çok
muhafazakar görünen kocasý evde sürekli içip
Cezayir’e þiddet uyguluyor. 

Sýðýnmaevinde kalan kadýnlardan yaþamý en
trajik olan Cezayir’i canlandýran Sema Öner Kelav
ile sizler için bir söyleþi gerçekleþtirdik. Kelav,
oyun ile kadýn sorununa farklý bir bakýþ açýsý
getirmediklerini, sadece “Kadýnlarýn bu sorunu
var” dediklerini belirtiyor. Kadýnýn kendisine,
annelere seslendiklerini dile getiren Kelav,
oyundaki “Bu sizin kaderiniz deðil. Boyun eðmeyin”
mesajýnýn altýný çiziyor. 

Bir sýðýnmaevindeki resmi belgelere ve
tutanaklara dayanan oyunun yazarý Tuncer
Cücenoðlu. Yani oyundaki karakterler gerçek
hayattan kadýnlar. 

MORAnlatýlan bütün 
kadýnlarýn hikayesi

Elif Ekin SALTIK

S
ýðýnaksýz, korkmadan, kaç-
madan yaþayacak bir dün-
ya isterken, bir kaçak gibi
sýðýnmaevinde yaþamaya
çalýþmak nasýldýr bilir mi-

siniz? Bazen tek baþýna ayakta kal-
maya çalýþmak, kokusunu özlediðin
anneye (o da þiddet yaþýyordur bel-
ki de) dahi nerede olduðunu söyle-
yememek... Korkusuz yaþamayý ar-
zu ederken hep saklanarak sokaða
çýkmak zorunda olmak, hatta ölüm
korkusuyla aylardýr sokaða adýmýný
atamamak...

Kadýköy Halk Tiyatrosu’nun sý-
ðýnmaevinde kalan beþ kadýnýn hika-
yesini konu edinen ‘Mor’ adlý oyunu;
yüzlerce, binlerce kadýnýn hikayesini
anlatýyor aslýnda. Her gün aþaðýlanan,
horlanan, zorla evlendirilen, isteme-
diði bir hayata sýkýþtýrýlan, görünmez
bir kafese konulan kadýnlar onlar.
Ýsimleri yok, þehirleri yok, kasabalarý
yok. Bütün kadýnlarýn hikayesi onla-
rýnki... 

Kadýnlara yönelik þiddeti, tüm
gerçekliðiyle sahneye taþýmayý seçmiþ
Yönetmen Ali Yalçýner. Þiddet sadece
fiziksel olarak çýkmýyor karþýmýza,
cinsel, ekonomik, psikolojik ve duy-
gusal... her biçimiyle var. Öyküler
farklý, ama bir o kadar da ayný. Doðu-
dan gelen kadýnla, yoksul bir yaþamý
olan kadýnýn ya da üniversite mezunu
kadýnýn yaþadýðý þiddet, ortak nokta-
larý oluyor. Baþka coðrafyalarda do-
ðup büyümek, farklý sosyo ekonomik
yaþam standartlarýna sahip olmak ya-
þadýklarý þiddeti farklý kýlmýyor. 
SENÝN HÝKAYEN NE?

Bir kadýn örgütünün sýðýnmaevin-
de kalýyor kadýnlar, devletin koruma-
dýðý kadýnlarý kadýn ör-
gütleri koruyor. Yaþan-
mýþ hikayelerden, gaze-
te haberlerinden, röpor-
tajlardan yola çýkarak
kurgulanan ve sahneye
aktýrýlan oyun, kadýnlarýn
korku ve endiþeyle yaþa-
dýklarý hikayeleri gizleyiþ-
lerini de anlatýyor seyir-
ciye. Korku, endiþe gibi
sebeplerle yaþadýklarý hi-
kayeleri sýðýnmaevinde
birbirlerinden dahi gizli-
yorlar. “Senin hikayen ne?”
diye soramýyorlar birbirle-

rine. Gündelik hayatýn doðal akýþýný
saðlamaya çalýþarak ayakta durmaya
çalýþýyor kadýnlar. 

Sýðýnmaevindeki rutinlerini bir
kenara býrakýp, yüzlerini birbirlerine
dönmeye baþlayýnca bir þeyi fark
ediyor kadýnlar: Birbirlerine hiç an-
latmamýþlar yaþadýklarýný. Hiç anla-
týp yüzleþmemiþler, hiç dinlememiþ-
ler birbirlerini. Bir çýð gibi içlerinde
biriken acýlarý bir anda patlak veri-
yor; sesler, sözler uçuþmaya baþlýyor
havada ve döne döne yüzümüze çar-
pýyor.

Kadýnlardan biri yaþadýklarýný an-
latýrken þu cümleler dökülüyor að-
zýndan: “Babamýn baþlýk parasýna
sattýðý herif dövmeye baþlayýnca ka-
çýp, ablamýn yanýna gittim. 2-3 ay ab-
lamýn evinde kaldým ama babam hak-
kýmda ‘Eniþtesiyle iliþki yaþýyor’ diye
dedikodu çýkardý. Kocam verdiði pa-
rayý geri is-

temiþ çünkü. Eniþtem ‘Sen git artýk’
dedi.” 

Tüylerim ürperdi bu cümlede.
Kadýnýn alýnýp satýlan bir malmýþ gibi
öyle köþede kýrýlmadan durmasýný
bekliyor bu sistem. Susmasýný, sor-
gulamamasýný, boyun eðmesini isti-
yor aile, koca, baba, aðabey... Sus-
mazsan da ‘devlet desteðiyle’ öldür-
meyi hak görüyor kendine. 

NE KADAR ANLATIRSAK
O KADAR ÝYÝ

Ayþegül Yalçýner, Canan Tuðaner,
Eda Özdemir, Hafize Balkan ve Nazlý
Yanýlmaz’ýn rol aldýðý oyunu Ali Yalçý-
ner yönetiyor. Bir röportajýnda, ken-
dilerinin anlatmakla yükümlü oldu-
ðunu belirterek, þunlarý söylüyor:
“Oyunumuzda da görüleceði gibi biz
çözüm üretmekten ziyade var olan ve
her geçen gün çýð gibi büyüyen bu

konunun altýný bir kez daha çiz-
mek istiyoruz. O kadar alýþtýk ki
toplum olarak bu olaylara, sosyal
medya hesaplarýmýzda paylaþ-
maktan baþka bir þey yapamaz
haldeyiz. Kendi adýmýza konuyu
ne kadar gündemde tutarsak,
ne kadar çok insana ulaþýrsak o
kadar iyi olur diyoruz.” 

Kadýköy Halk Tiyatro-
su’nun sahneye koyduðu
oyunda yaþamlarý canlandýrý-
lan kadýnlarýn hepsi bugün
hayatta. Kimi belki hâlâ sý-
ðýnmaevinde, kimi cezaevin-
de. Bir gün onlar da oyunu
izlemeye gelecek belki, kim
bilir. 

Hazýrlayanlar: Berivan BALKAY / E. AVA
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Ekim ayý sayýmýzda dünya
kadýnlarýnýn kriz karþýsýnda
yaþadýklarý sorunlarý ele
almýþtýk. Bu sayýmýzda ise
kadýnlarýn kriz karþýsýnda nasýl
mücadele ettiklerine ve neler
yaptýklarýna bakacaðýz. 

VENEZUELA
VENEZUELA’da kadýnlar hem siyasi hem de ekonomikkrizle karþý karþýya kaldý. Çöplerden yiyecek toplamaktansaçlarýný kesip satmaya, saðlýk hizmetlerinin eriþilmezliðinedeniyle merdiven altý kürtaj yapmaktan doðumyapabilmek için komþu ülkelere geçmeye kadar birçokbakýmdan, kadýnlar krizi tüm gerçekliðiyle hayatlarýnýn tamortasýnda hissediyordu.

2017 Mayýsýnda Venezuelalý kadýnlar yaþadýklarýzorluklara karþý sokaklara çýktý. Hem derinleþen politik krizhem de ekonomik krize karþý beyaz giyinip, çiçekler taþýyankadýnlar Venezuela’nýn çeþitli yerlerinden baþkent Caracas’akadar yürüdü. On binlerce kadýn beþ hafta boyunca, gýdasýkýntýsý ve dünyanýn en yüksek enflasyon oranýnýn (yüzde720) sorumlusu olarak gördükleri dönemin CumhurbaþkanýNicolas Maduro’ya karþý kitleseleylemler yaptý.

PORTO RÝKO 
PORTO Riko emeklilik maaþlarýnda yapýlan yüzde10’luk kesintiler, 283 kamu okulun kapanmasý, üniversiteharçlarýnýn iki katýna çýkmasý ve hayat pahalýlýðýnedeniyle zor yaþam koþullarýna mahkum edilen kadýnlarsokaklardaydý. 2017 yýlýndan bu yana, Maria kasýrgasýnedeniyle binlerce insanýn evsiz, iþsiz ve çaresiz birþekilde hayatta kalmaya çalýþtýðý ülkede, hükümetin deilk önlemi kemer sýkma politikasý oldu. Ancak bunakarþý tepki oldukça netti; daha fazla belirsizlikyaþamaktan korkan kadýnlar tek çareyi mücadeleetmekte buldular. Protestocularýn ön sýralarýndaöðrenciler, öðretmenler ve kadýnlar var.  

YUNANÝSTAN
22000044 yýlýnda Yunanistan’da baþlayan kriz, kadýnlar baký-

mýndan etkilerinin bugün bile hala hissedildiði sonuçlar ya-
rattý. 

Kadýnlar iþsiz kalmamak adýna tüm emek sömürüsüne
boyun eðmek zorunda kalýyordu, çok sayýda kadýn zor ko-
þullar nedeniyle fuhuþa sürüklendi. Kriz döneminde hamile
ya da çocuklu kadýnlar iþe alýnmýyordu. AB ülkeleri arasýnda
iþsizlik oraný en yüksek ülke olan Yunanistan’da kadýnlar
kriz nedeniyle erkeklere daha baðýmlý hale geldi. Bu aðýr ko-
þullarýn üstüne; Yunanistan’da cinsiyet eþitliði, son yýllarda
avro krizinin ardýndan giderek daha çok tartýþma konusu
oluyor. Sosyal hizmetlerde yapýlan kesintiler ve iþten atma-
lar nedeniyle, örneðin çocuklara, hastalara ve yaþlýlara bak-
mak gibi yükler krizle birlikte yeniden ailenin yani kadýnla-
rýn sýrtýna býrakýldý. 

Kadýn sendikacýlar ve kadýn hareketinin bileþenleri, her
noktada kadýnlarýn krizden ilk etkilenenler olduklarýný savu-
nuyorlar, bunun somut örneklerini ortaya koymaya çalýþý-
yorlar. Bununla birlikte kadýnlarýn sendikalarda ve muhale-
fet örgütlerinde daha fazla var olabilmesinin de koþullarýný
tartýþýyorlar. 

Örneðin, kadýnlar saldýrgan neoliberal politikalarla
daha fazla yüzleþmek zorunda kaldýklarý iþyerlerinde ör-
gütlenebilsinler diye, sendikalar tabandan yürütülen ça-
lýþmalara aðýrlýk vermek durumunda kaldýlar. Böylesi bir
çalýþmanýn belirli kazançlarý da beraberinde getirdiði
söylenebilir. Örneðin; yeni doðum yapan kadýnlarýn anne-
liðe iliþkin haklarý ve iþe geri dönüþe iliþkin düzenlemeler
bu bakýmdan önemli.

Dünya kadýnlarýnýn krize karþý
mücadele deneyimleri

QUEBEC / KANADA
QUEBEC Kadýn Federasyonu ve 8 Mart Kollektifini temsil

eden bir grup kadýn, geçtiðimiz yýl 7 Mart’ta eski baþbakan
Philippe Couillard’ý Montreal ofisinin önünde protesto etti.

Dünya Emekçi Kadýnlar Günü’nden bir gün önce, on binlerce
kadýn Baþbakanýn kemer sýkma politikalarýna karþý hükümeti

protesto etmek amacýyla bir araya geldi. Kadýnlar krizin
kadýnlar üzerindeki olumsuz etkilerinin yanýsýra

hükümetin kadýnlar üzerindeki sistematik ayrým-
cýlýðýný da protesto ettiler. 

ÝRAN
SON on yýldýr Ýran’da iþçi hareketinde belli bir canlanma

gözleniyor. Ýþten atmalara, ücretlerin ödenmemesine, tehli-
keli çalýþma koþullarýna karþý gösteriler, grevler ya da pro-
testo eylemleri birbirini izliyor. Ýþyerlerinde toplumsal cinsi-
yet ve etnik köken ayrýmcýlýðý hâlâ yaygýn bir þekilde sürüyor.
Kadýnlarýn ücretleri, özellikle küçük iþyerlerinde, benzer iþ-
lerde erkeklerin aldýðý ücretin ancak üçte biri kadar. Bazý
göçmen iþçiler, özellikle Afgan iþçiler, çok az ücret alýyor.
Devlet ayrýmcý politikalarý teþvik ediyor ve ülkedeki kadýn
haklarý hareketinin barýþçýl eylemlerine sistemli baskýyla kar-
þýlýk veriyor.

Erkeklerin yaný sýra kadýnlar da yoksulluða, eþitsizliðe, ceza-
landýrmalara ve emek sömürüsüne karþý sokaklara çýkýyor.
ABD’nin uyguladýðý boykot ise Ýran’ý çok ciddi þekilde etkiliyor. 

2017 yýlýnda Ýran Merkez Bankasý denetiminde açýlan özel
bankalardan kredi çekebilme, maaþ alabilmek için insanlar
ellerinde avuçlarýnda ne varsa bankalara yatýrdýlar. Otomotiv
ve inþaat firmalarýnýn yaný sýra bu özel bankalar da ekonomik
bunalým sürecinde iflas etti. Ýflas eden bankalar yatýrýmcýla-
rýný dolandýrdý. Çoðu memur ya da emekli olan kadýnlar elle-
rindeki son birikimi de kaybedince ve Ýran Merkez Banka-
sý’nýn maðduriyetlerini gidermediðini görünce çözümü so-
kaklarda aramaya baþladýlar. Yoksulluðun ve iþsizliðin yýkýma
uðrattýðý hayatlarýndan býkan kadýnlarýn sokaða taþan öfkesi,
daha önceki eylemcilerin talepleriyle birleþti. Bugün halen
Ýran rejimine karþý yapýlan eylemler arasýnda yoksulluða,
emek sömürüsüne ve iþsizliðe karþý eylemler yoðunlukta.
Ýran’da kadýn ve erkek emekçiler, ekonomik krizden dolayý
kaybettikleri haklarýný geri alabilmek adýna 2 yýldýr eylemler
yapýyor. 

Kaynakça:
https://www.changingemploy-ment.eu/Blog/ViewPost/tabid/3428/articleType/Article-View/articleId/8552/Interview-to-Eirini-Gaitanou-Social-Movements-and-Femi-nism-in-Greece-its-transformations-and-impacts.aspx  Ýran’da Sendikal Hareket broþürü – Petrol- Ýþhttps://montreal.ctvnews.ca/women-s-group-pro-tests-austerity-governmental-discrimination-1.3314319 

https://fierce.wearemitu.com/things-that-mat-ter/puerto-rico-may-day-protests-women-fought-back-against-austerity-cuts-slow-recovery-front-lines/ 

sýnýrlarýn ötesinde
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Müslime KARABATAK

1
981’de Latin Amerikalý ve Kara-
yipli Kadýnlar Kongresi’nde
‘Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü’
ilan edilen 25 Kasým’ýn, özel

olarak kadýnlarýn ajandasýna girmesinin
nedeni, ayný gün 1960’ta Dominik
Cumhuriyeti’nde devrimci üç kýz kar-
deþin, Patria, Minerva ve Maria Teresa
Mirabal’ýn, diktatör Trujillo’nun emriy-
le öldürülmesiydi. Mirabal Kardeþler
gibi erkek veya devlet þiddetiyle öldürü-
len milyonlarca kadýn için her yýl 25 Ka-
sým’da dünyanýn her yerinde eylemler,
protestolar, anmalar düzenleniyor. 

Gericilik, eþitsizlik, faþizm gibi du-
rumlarla artan kadýna yönelik þiddeti yok
etmek için kadýn dayanýþmasý ve toplum-
sal mücadele büyük öneme sahip. Þidde-
te uðrayan kadýnlar en çok bu birliktelik-
lerden güç alýp dirençlerini artýrýyor, hele
de devletin þiddet maðdurlarý için iþle-
mesi gereken kurumlarý iþlemez oldu-
ðunda ve hatta neredeyse kadýnlarý suçlu
çýkardýðýnda.

Ancak bazen tek bir kadýnýn yaþadýðý
þiddete karþý kararlý duruþu bile yetiyor
bu þiddet kültürünü deðiþtirmeye. Ýþte
bu ay, sizi yakýn tarihten böyle bir kadýnla
tanýþtýracaðýz. Franca Viola. Özgürlüðünü
þiddetle boðmak isteyenlere, koca bir
‘HAYIR’ diyerek tarihimizdeki cesur ka-
dýnlar arasýnda yerini aldý.

TECAVÜZE KILIF:
TELAFÝ EVLÝLÝÐÝ

Hikaye, sanki bize çok tanýdýk bir Ye-
þilçam filmi gibi. Sicilyalý köylü bir aile-
nin güzel kýzý Franca 17 yaþýndadýr. Bir
patronun oðlu ve mafyayla baðlantýlarý
olan Flippo Melodia ile 1963’te birkaç ay
görüþür. Ama Franca, Flippo gibi biriyle
evlenmek istemez ve teklifini reddeder.
Ancak Flippo, takýntýlý bir þekilde Fran-
ca’yý rahatsýz etmeye devam eder, onu ka-
çýrýp tecavüz ederek evlenmeye mecbur
býrakma planý yapar. 

Flippo’nun kendinde böyle bir hak
görmesini saðlayan sadece mafya baðlan-
týlarý deðildir. Devlet yasalarý onun elini
kolaylaþtýran en büyük silah olur. Çünkü
o dönemdeki Ýtalyan Ceza Hukuku’nun
544. Maddesine göre, aileleri evlenmele-
rine karþý çýkan iki aþýk kaçýp iliþkiye gir-
diklerinde, aileler onlarýn evlenmelerine
mecburen razý olur. Kýzýn ailesi artýk ba-

kire olmayan kýzlarýyla baþkalarýnýn evlen-
meyeceðini düþünür ve bu ‘telafi evliliði’
gerçekleþtirilir. Bu yasa, tecavüz suçunun
üstünü kapayan bir araçtýr ayný zamanda.
Tecavüze uðramýþ bir kadýn eðer tecavüz-
cüsüyle evlenirse, tecavüzcü ceza almak-
tan, kadýn ise ‘namusunun lekelenmesin-
den kurtulur.’ Gerek geleneklerde gerek-
se yasalarda, genç bir kadýnýn isteði ve ar-
zusundan çok, namusunun korunmasý
önceliklidir. Bu yasayý arkasýna alan bir-
çok erkek, evlenme teklifleri geri çevrilin-
ce bunu bir yöntem olarak kullanýr ve
birçok kadýn da bu yasa yüzünden teca-
vüze uðrar ve tecavüzcüleriyle evlenmek
zorunda býrakýlýr. 

Ýþte bu yolla Fran-
ca’yý evlenmeye zorla-
yacaðýný düþünen
Flippo, 12 arkadaþýyla
birlikte 26 Aralýk
1965’te Franca ve 8 ya-
þýndaki küçük kardeþi
Mariano’yu kaçýrýr. Bir
dað evine kaçýrdýðý
Franca’ya tecavüz eder
Flippo. Kýzýnýn kaçýrýl-
dýðýný ve tecavüze uðra-
dýðýný küçük oðlundan
duyan baba Bernardo,
Flippo’ya Franca’yý
onunla evlendireceðini

söyler. Evlilik sözünü alan Flippo Fran-
ca’yý býrakmaya razý olur, fakat Bernardo
polislerle birlikte hareket eder ve Flippo
ve çetesi gözaltýna alýnýr. Tabi ki Flip-
po’nun ilk iþi güvendiði yasaya göre hare-
ket etmek olur ve Franca’ya evlilik teklifi
eder tekrar. 

ÝTHAMLAR, KARALAMALAR
TEHDÝTLER 

Bernardo kýzýna ne istediðini sorar,
Franca’nýn cevabý, “Evlenmeyeceðim!”
olur kararlý bir þekilde. Kýzýnýn her za-
man yanýnda olan baba “Sen bir el koyu-
yorsun, ben yüz el. Mutlu olduðun sürece

ben yanýndayým. Ne olursa ol-
sun” der ve kýzýný eve götürür. 

Franca’nýn bu cevabý ve aile-
sinin ona desteði, o güne ka-
darki gelenek göreneklere ayký-
rýdýr. Tüm köylü aileye cephe
alýr, babasý ölüm tehditleri alýr,
üzüm baðlarý ve bað evi yakýlýr.
Ama yine de Franca bu evliliðe
razý olmaz. Tecavüzcü Flip-
po’nun yargýlanmasý sýrasýnda,
Flippo’nun avukatlarý Fran-
ca’nýn tecavüze ‘rýzasý’ oldu-
ðunu iddia eder. Franca, yine
de yýlmaz. Duruþma salonu
olayý duyup gelen adamlarla
dolup taþar, yine de bu du-
rum Franca’yý korkutmaz.

Gazeteler, Franca’yý “Artýk kimsenin ev-
lenmek istemeyeceði kýz” diye anar, Fran-
ca ‘namusunun lekeli kalmasý’ pahasýna
tecavüzcüsüyle evlenmeyi reddeder. Tüm
Ýtalya’da duyulur bu olay, uluslararasý ba-
sýn da ilgi gösterir. Nihayetinde, hakim
Giovanni Albeggiani, Franca’yý haklý bulur
ve Flippo 11 yýl hapse mahkum edilir, ona
yardým eden 7 arkadaþý ise küçük cezalar
alýr. Cezasý daha sonra 10 yýla indirilen
Flippo, 1976’da salýverildikten 2 yýl sonra
mafya yöntemleriyle öldürülür.

SEÇTÝÐÝ VE SEVDÝÐÝYLE
EVLENDÝ

Hikaye burada bitmez. Basýn sürekli
Franca’nýn kararýyla ilgili tartýþmalarý ta-
þýr gündeme. Bazý erkekler onun büyük
bir cesaret gösterdiðini, ama kendileri
onunla evlenme cesaretini ayný þekilde
gösteremeyeceklerini söyler. Franca’dan
ilham alan Sicilyalý birkaç genç kýz, teca-
vüzcüleriyle evlenmeye karþý gelir. 

Basýnýn gerici bir kafayla “evde kala-
cak”, “artýk hiçbir erkek onunla evlen-
mez” diyerek saldýrdýðý Franca, aslýnda
mahkeme sýrasýnda da sonrasýnda da ev-
lenme teklifleri almaktadýr. Ama o çocuk-
luktan beri sevdiði ve onu destekleyen
Giuseppe Ruisi ile 1968 Aralýk’ýnda evle-
nir. “Eski Sicilya yasalarýna karþý gelen
kýz seçtiði adamla evlendi’ baþlýðý atýlýr
bu kez gazetelere. Dönemin Cumhurbaþ-
kaný düðün hediyesi olarak 40 dolar gön-
derir, Ulaþým Bakaný da bir aylýk ücretsiz
ulaþým hediye eder. 

Ýtalyan Ceza Hukuku’nda, tecavüzcü-
lerin evlilik yoluyla cezasýz kalmasý ancak
1981’de engellenir, fakat tecavüz ‘ahlaka,
namusa’ karþý iþlenmiþ bir suçtan ziyade
bireye karþý iþlenmiþ bir suç olarak ancak
1996’da yasalara girer. 

Belki Franca bin yýllýk bu köhne anlayýþa
karþý çok büyük bir tokat attýðýnýn farkýnda
deðildir; ama onun öncülüðünde ilerleyen
süreç ile bugün biz kadýn haklarýný en ileri
boyuta taþýmak için gerici yasalara karþý bi-
linçli politik bir mücadele vermemiz gerek-
tiðini bir kez daha görüyoruz.

YYaarraarrllaannýýllaann KKaayynnaakkllaarr:: 
https://mashable.com/2017/11/05/franca-vi-

ola/?europe=true 
https://www.repubblica.it/crona-

ca/2015/12/27/news/_io_che_50_an-
ni_fa_ho_fatto_la_storia_con_il_mio_no_al-
le_nozze_riparatrici_-130210807

HAYIR!
ÝÝLLKK olarak 1970’te ‘La Moglie Piu Bella’ (En Güzel Eþ) filmi ile sinemaya taþýnýr Franca’nýn

hayatý. Yönetmen Marta Savina’nýn Franca’nýn hikayesinden uyarladýðý ‘Viola, Franca’ isimli kýsa
filmi de 2017’de Tribeca Film Festivali’nde gösterilir. Filmdeki Franca karakterinin gerçek
Franca’nýn kararlýlýðýný en iyi anlatacak þekilde tek bir repliði vardýr: Hayýr! 

FRANCA VÝOLA’DAN ÝTALYA’DA KÖHNE NAMUS ANLAYIÞINA ATILAN ÝLK TOKAT 

Mafyaya, devlete, medyaya raðmen

EVLENMEYECEÐÝM!
Emine UYAR

O
smanlý döneminin bilinen ilk
kadýn divan þairidir Mihrî
Hatun. Amasya’da, kesin ol-
mamakla birlikte 1460’ta
doðduðu 1506’da öldüðü ya-

zýlýdýr yaþam hikâyesinde. 
Mihrî, bilim öðrenme, þiirde ilerleme

isteði yüzünden önce ailesinin, sonra da
sevdiðinin kendisine çizdiði hayat çizgisi-
ne karþý çýkmýþ, kendi yo-
lunu seçmiþ bir kadýn. Bil-
gisi, þiirdeki ustalýðý, cesa-
reti, içtenliði ve yalýnlýðý ile
dikkat çekmiþ, döneminin
usta divan þairleri ile atýþ-
maktan geri durmamýþ bir
kadýn ozan.   

Ýþte, kendisi de Türki-
ye’nin önemli kadýn þair-
lerinden olan Sennur Se-
zer’in, “Türk Safo’su
Mihrî Hatun” isimli kita-
bý bu kadýn ozanýn yaþa-
mýný anlatýyor. Üç yýl ön-
ce kaybettiðimiz Se-
zer’in, Kor Kitap tarafýn-
dan yayýna hazýrlanan ki-
tabý, bu ay içerisinde
okuyucularýyla buluþacak. 

Safo (Sappho), bizim Midilli dediði-
miz, Yunanistan’ýn Lesbos adasýnda do-
ðup yaþamýþ antik dönemin en ünlü ka-
dýn þairi. Þiirleri Türkiye topraklarýndan
çok yurtdýþýnda ilgi çeken Mihrî için “Os-
manlý Safo’su” benzetmesi yapýlmýþ, ye-
tenek bakýmýnda akraba olduklarý söylen-
miþ. Mihrî Divaný’nýn bir baskýsý da
SSCB Bilimler Akademisi tarafýndan
1967’de Moskova’da yapýlmýþ. 

GÖRÜLMÜÞ, DUYULMUÞ
ÞEY DEÐÝL!

Sennur Sezer’in kaleme aldýðý ve ilk
olarak 1996 yýlýnda basýlan, “Türk Safo’su
Mihri Hatun” kitabý, bir dönem Ti-
mur’un ordugâhýndaki bilginlerin yanýn-
da kalan, kendi tekkesini kurduktan sonra
çevresindekilere verdiði, “Bilime yakýn
olun, devletlilere deðil” öðüdüyle bilinen
Amasyalý derviþ Pir Ýlyas Halvetî’nin hayat
hikayesi ile baþlýyor.

Sezer kitap boyunca Amasya’yý da tari-
hi, mimarisi, coðrafi yapýsý, sosyo-kültü-
rel yaþantýsý ile ayrýntýlý olarak anlatýyor. 

Mihrî doðduðunda tahtta Fatih Sultan
Mehmet var. Sonradan onun yerine geçe-
cek olan II. Beyazýt ise Amasya Valisi.
Halk ayaklanmalarý, taht kavgalarý ve sa-
vaþlarýn bolca yaþandýðý dönemler... 

Mihrî’nin babasý kadý, ayný zamanda þi-
ir yazýyor. Annesi de okuma-yazma biliyor.
Kýz çocuklarýna genelde Kur’an okumaya
yetecek kadar bir eðitim yeterli görülüyor.
Mihrî’yi de mektebe gönderiyorlar. Bir sü-
re sonra Kadý Belâyi kýzýný evde eðitmek

zorunda kalýyor, çünkü okuldakilerden
daha çabuk öðreniyor. Evlerinin yakýnýnda-
ki bir tekkede eðitimine devam ediyor. Ar-
dýndan þiire merak salýyor. Mihrî’nin eðiti-
me doymayýþý ve þiire baðlanýþý ailede so-
run olmaya baþlýyor. O zamana kadar bir
kýzýn ne bilge olarak ne de ozan olarak ya-
þadýðý görülmüþ, duyulmuþ þey deðil!

KENDÝ YOLUNU ÇÝZÝYOR
Ama Mihrî doðru bildiði yoldan git-

mekte kararlý. Mihrî bir baþka Amasyalý
ozan Zeynep ile birlikte güzel söz söyle-
mekteki ustalýklarý nedeni ile Amasya sa-

rayýna çaðrýlýr. Baþlangýçtaki görevleri
þehzadenin annesi ile sohbet etmek, gön-
lünü eðlemek. 

O devirde sarayda bulunan deðerli bil-
ginler, þairler ve diðer sanatkârlar Þehza-
de Beyazýt’ýn iyi yetiþmesi için adeta aka-
demik bir ortam oluþturmuþ durumda.

Türkmen ve Yörük yaþayýþýnýn kadýný
erkekle denk saydýran yaþayýþ kurallarýna
kentte yer yok. Kadýnlar kýzlar babalarýna,
kocalarýna ya da erkek kardeþlerine baðlý
yaþamak zorunda.

Mihrî’nin erkek kardeþinin geleceði ve
babasýnýn kadýlýðý býrakýp medresede

eðitmen olmak istemesi yüzünden aile
baþka bir kente göç kararý alýr; Mihrî ise
sarayda kalmak istediðini söyler. Bilimin
halka yayýlmadýðý, zengin, soylu ailelerin
elinde ve sarayda tutulduðu o zamanlarda
kendi geliþimi için en iyi yolun bu oldu-
ðunu düþünür. 

Kadý Belâyi durumu tekkedekilere da-
nýþýr, Pir Ýlyas’ýn, “Devletlilere deðil, bili-
me yakýn olun” öðüdünü hatýrlatýr. Tekke-
nin piri ise Mihrî’nin bilgisini bütünleme-
sinin yolunun devletlilerin yanýnda müm-
kün olduðunu söyleyerek, “Amasya Sarayý-
na bilgeler gelir, sohbetlerini dinlese yeter.
Kýzýmýzýn bilim aramasý, bulduðu yerden
almasý gerektir” der. Mihrî Hatun’a öðren-
diklerini yazmasýný da öðütler. 

Saraya çaðrýlan diðer kadýn ozan Zey-
nep ise evlenmeye karar vermiþ ancak ev-
lendiði kiþi þiir yazmasýný yasaklamýþtýr. 

YALIN AMA DERÝNLÝKLÝ
Mihrî Hatun, Beyazýt’ýn sultan olma-

sýnýn ardýndan oðlu Þehzade Ahmet’in
Amasya Valisi olduðu dönemde sarayda
kurduðu bilim ve þiir meclislerinde yer
alýr. Önce Müeyyitzade’ye ardýndan Ýs-
kender Çelebi’ye aþýk olur ama evlene-
mez. Belki de Zeynep’in baþýna gelen-
lerden dolayý evlenmek istemez. Gazel-
lerinde aþký serbestçe konu edinmekten
çekinmez.

Mihrî þiirlerini Türkçe yazmayý seçer,
þiirlerinin dili döneminin þairlerine göre
oldukça yalýn ama derinliklidir. Divan ede-
biyatýnda pek görülmeyen biçimde güncel
konulara deðinen þiirler yazar. Döneminde
“Þairlerin Padiþahý” diye anýlan Necati’nin
þiirlerine þiirle karþýlýk vermesi yani nazire
yapmasý ününü artýrýr.

SAKINMASIZ BÝR KADIN 
Mihrî ömrünün son yýllarýnda hayatý

boyunca ayrýlmadýðý Amasya’dan çýka-
rak Ýstanbul’a gider. Saray’daki kadýnlar,
“Erkeklerle konuþmaya alýþýk, sakýnma-
sýz bir kadýn konuk. Boþ zamanlarýnda
elinde nakýþ deðil hep kitap var” diye
söz ederler ondan.

Mihrî’nin Divaný’nýn günümüzde üç
kopyasý, Ayasofya, Ýstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi ve Fatih Kütüphanelerin-
de bulunuyor.  

Kadýnlarýn okuma yazma bilmediði,
erkeklerin çevresine giremediði, ‘bi-
rey’in olmadýðý, egemen gücün ya da
dinsel kurumlarýn dediklerine gözü ka-
palý uymak zorunda olan ‘kul’un bulun-
duðu bir dönemde kendini geliþtirme
ve ayaklarý üzerinde durma mücadelesi
veren bir kadýn Mihrî. 

“Kadýnlar güçsüz olsun, yaþlý adamlar-
la evlenmeye mecbur kalsýn” þeklinde bir
bakýþ açýsýna sahip günümüz iktidarýna
“Çok beklersiniz” diyerek ve tarihin de-
rinliklerindeki bu kadýn ozanýn hikayesini
kitaplaþtýran Sennur Sezer’e teþekkürle-
rimizle bitirelim...

Osmanlý döneminin bilinen ilk kadýn divan þairidir
Mihrî Hatun. Bilgisi, þiirdeki ustalýðý, cesareti,
içtenliði ve yalýnlýðý ile dikkat çekmiþ, döneminin
usta divan þairleri ile atýþmaktan geri durmamýþ 
bir kadýn ozan. Saray’daki kadýnlar, “Erkeklerle
konuþmaya alýþýk, sakýnmasýz bir kadýn konuk. 
Boþ zamanlarýnda elinde nakýþ deðil hep kitap var”
diye söz eder ondan.

BÝLÝMÝN VE ÞÝÝRÝN

PEÞÝNDE BÝR KADIN ‘Türk Safo’su Mihrî Hatun
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Pýnar ÞEN
Mardin

K
ürt sözlü tarihi ve tarih
aktarýmý, geçmiþinden
bugüne en çok deng-
bêjlikten faydalanmýþ
ve bunu uzunca yýllar

sürdürmüþtür. Bu çerçevede ele al-
dýðýmýzda, kadýnlarýn dengbêjlik ta-
rihinin daha eskilere dayandýðý da
mutlak bir gerçektir. Bundan dolayý-
dýr ki, kadýn, dengbêjlik kavramýnýn
kendisidir. 

Kürt toplumu yaþamýþ olduðu
acýyý, sevinci, savaþlarý, kayýplarý
unutmamak adýna bunlarý kendisin-
de kalýcý kýlmak adýna hafýzasýna iþ-
lemiþtir. Kürt kadýnlarý çocuklarýna
anlattýklarý masallar, destanlar, nin-
niler ile bir tarihi anlatmaya baþlar-
ken, yine toplumun öncüleri olarak
gösterilen erkekler olmuþtur. Kadý-
nýn toplumsal cinsiyet rolleri bütün
toplumlarda varlýðýný benzer sorun-
larla ve biçimlerle sürdürürken,
Kürt toplumunda da ayný durumlar
söz konusuydu. 

Kadýn sevincinde baþka, ferya-
dýnda bambaþka hikayelerini çocuk-
larýna masallar, ninniler anlatarak
baþlamýþ ve toplum içerisinde bu
þekilde bir çerçeve çizebilmeyi ba-
þarmýþtýr. Ancak bu çerçevenin sý-
nýrlarýný belirleyen eril zihniyet ha-
kimiyetini burada da kurmuþ ve ka-
dýnlarýn seslerini duyurmalarýna,
kendi istediði ölçütlerde izin ver-
miþtir. Kadýna ait olan bu aktarýmlar
belli bir süreden sonra erkeðin aðzý-
na dolanmýþ ve bunun sonucunda
da dengbêjlik erkeðin hakimiyetine
geçmiþtir. Daha sonraki süreçlerde
de göreceðimiz gibi bugün dengbêj-
lik kültürünün hakimi, erkekler ola-
rak gösterilmektedir. Sadece haki-
miyeti deðil, popüler olmasý, medya-
daki hakimiyeti de yine büyük ço-
ðunlukla erkekler üzerinden aktarýl-
maktadýr. 

Kürt kadýnlarýn, her þeylerinin el-
lerinden alýndýðý süreçlerde aðýzlarý-
na doladýklarý kîlamlarý da ellerin-
den alýndý. Gerek Kürt toplumun-
daki muhafazakar anlayýþ gerek top-
lumsal normlar kadýnlarý beraberin-
de yüzyýllarca sürükleyip durdu. Ka-
dýn, erkek kuþatmasýnýn içerisinde
sürekli varlýðýný göstermek istese de
bu sistemleþmiþ düþünce kalýplarý
ile yok edilmeye çalýþýldý. 

DENGBÊJ EVÝ’NÝN
TEK KADINI FELEKNAZ

Peki, dengêjlik tarihinin en
önemli temsilcilerinden Ayþe Þan’ýn
hayatý, mücadelesi ile baþlayan bir

direniþ Kürt kadýnlarý üzerinde ne
kadar etkili olmuþtu? Ayþe Þan Kürt
toplumu içerisinde örnek bir kadýn
profili olmayý baþarabilmiþ miydi?
Dengêj kadýnlarýn mutlaka hayatla-
rýnda Ayþe Þan’ýn bir yeri oluyor...
Kürt kadýnlarýnýn, dengêjlik kültü-
rünün bu kadar popüler edildiði bu
süreçte kendilerini ortaya çýkarmayý
baþarabilmesinden de biliyoruz bu-
nu.

Bugün Diyarbakýr Mala Dengbê-
jen’in (Dengbêj Evi) birçok dengbê-
je ev sahipliði yapýyor ancak gördü-
ðümüz manzara ne yazýk ki içler
acýsý... Gittiðimizde gördüðümüz
manzara, burada tek bir kadýn
dengbêjin aktif olduðu...

Aklýmýza, toplumsal cinsiyet rol-
lerinin, hala eril düþünce zincirine
mahkum edildiði gerçeðini getiriyor
bu durum. Mülakat esnasýnda varlý-
ðýný orada korumaya çalýþan kadýn
dengbêj Feleknaz’ýn aktarýmlarý bu
gerçeði yeniden görmemizi saðlýyor. 

Feleknaz, kadýn dengbêjlerin
Dengbêj Evine gelemeyiþine, sesle-

rini saklamalarýna, bu kültürün er-
kekler tarafýndan inþa edilmiþ gibi
gösterilmesine sitem ediyor: “Bura-
ya benden baþka kadýn dengbêj ge-
lemiyor. Kiminin ailesi eþi, çocuklarý
istemiyor. Kimi de toplum tarafýn-
dan yargýlanýyor. Kadýnýn sesi de
neymiþ. Bilmiyorlar ki, onlarý büyü-
türken analarý söylemiþ onlara nin-
nileri, masallarý... Onlar da bunlarla
büyümüþler. Lorî lorîler ile büyüyen
de onlardý. Þimdi bizim söyledikle-
rimizi kendilerine mal ediyorlar. Be-
nim de eþim, çocuklarým tepkiyle
çýktýlar karþýma. Aklýma çoðu zaman
Ayþe Þan’ýn hayatý geldi. Ben de bo-
yun eðmedim onun gibi. Köylerdeki
kadýnlara gelin dedik, fakat geleme-
diler. Yoksa buralarda ne saklý sesler
var... Bazý erkek dengbêjerin de beni
istemediðinin farkýnda ola ola bura-
ya geliyorum. Onca erkeðin içerisi-
ne girip ben de onlarla atýþmalar ya-
pýyorum. Karþýlýklý söylüyoruz. Yavaþ
yavaþ hepsi alýþýyorlar. Burada er-
kekler çalýþýyor ama kadýnlar da ev-
de çalýþýyor. Onlar buraya gelirse

çocuklarýna, kocalarýna yemeklerini
kim yapacak! Belki biraz bu konuda-
ki sorunlar çözülse kadýnlar saklý
seslerini duyurabilir, buraya
gelebilir. Kürt coðrafyasýnda kadýn
olmak daha zor. Her þeye susmak
zorundasýn. Acýlarýný içine gömmek
zorundasýn. Feryadýný saklamak
zorundasýn. Sevincini ise sessiz
yaþamalýsýn...”

DUYULMAYA 
KAPATILMIÞ O SESLERDE
NELER VAR?

Dengbêj erkeklerin bazýlarý ka-
dýnlarýn dengbêj olmasýna olumlu
bakarken bazýlarý da gelenek ve gö-
reneklerden dolayý ‘ayýp’ olarak gö-
rüyor. Kadýnlar bugün burada,  kî-
lamlarýnýn da, seslerinin de kendile-
rinden alýnmasýna seyirci kalmak
durumunda býrakýlýyor. Bu durum-
da, bugün ciddi bir öneme sahip
olan dengbêjlik kavramý, erkekler
üzerinden ilerlemeye devam etmek-
te. Medya yahut kurumlarda ön
planda olan dengbêj erkekler bunun
üzerinden popülaritesini arttýrmaya
devam etmekte. Kadýn ise sadece
evinde çocuklarýna, torunlarýna bak-
makta yahut bir düðün evinde ka-
dýnlarýn olduðu topluluklarda sesini
ortaya koyabilmektedir. 

Ne kadar acýdýr ki bir yerlerde tu-
tulan gizli sesler var... Kimsenin du-
yamadýðý o anlatýlar var. Bir tarih
söyleminin kadýn tarafýndan aktarý-
lanlarý, gizli kalmak durumunda ka-
lýyor. Bir yerlerde sessiz çýðlýklar
var, sessiz feryad ediþler, sessiz nin-
niler, masallar, sevinçler var ve bun-
lar gün ýþýðýna, egemen cinsiyet rol-
leri istediði durumlarda çýkabilmek-
te. Duyulan sesleri duymak alýþýla-
gelmiþ bir durumdayken ya duyul-
maya kapatýlmýþ o seslerde neler
var? 

Bu coðrafyada kadýnýn sesi bile
kýsýtlanýyor ise düþünceleri varsayý-
labilir mi? Ninnilerimizi, masallarý-
mýzý, aðýtlarýmýzý, sevinçlerimizi sa-
vaþçý bir dilde deðil barýþçýl bir dil-
de olan analarýmýzýn aðzýndan duy-
mak artýk o kadar zor bir duruma
gelmiþken kadýn haklarýný bu erkek
egemen zihniyette sadece talep et-
mek ne kadar baþarýlý olabilir? Ka-
dýnýn sesi çýkmadan, mücadele et-
meden, talepler ve istekler anlamýný
yitirir. Bundan dolayýdýr ki kadýnýn
sesini ortaya çýkarabileceðimiz al-
ternatif yollar geliþtirmeli ve bunun
üzerinden kadýnlara eriþim saðlaya-
bilmeliyiz. 

Kadýnlarýn talepleri onlarýn sesle-
rinde gizli tutulmakta ise onu anla-
mak için seslerine kulak verin...

Ne kadar acýdýr ki
bir yerlerde tutulan
gizli sesler var…
Kimsenin duyamadýðý
o anlatýlar var. Bir tarih
söyleminin kadýn
tarafýndan aktarýlanlarý,
gizli kalmak
durumunda kalýyor.

Sesleri saklý tutulan dengbêj kadýnlar

A
mcamýn oðlunun tacizine uðruyordum. Ev-
liydi ve yaþ olarak benden çok büyüktü. Be-
ni taciz ettiðini ilk annem, sonra babam du-
ydu. “Erkektir, ona laf gelmez. Hem yazýk-
týr karýsý, çocuklarý var yuvasý yýkýlmasýn”

dediler ve beni tacizden kurtarmak adýna çok küçük
yaþta evlendirdiler. Beni her fýrsatta sýkýþtýran, taciz
eden, her defasýnda elinden zor kurtulduðum bu erke-
ðe “Yazýk” demiþlerdi! 14 yaþýndaydým gitmeme karar
verdiklerinde. Aslýnda bu duruma biraz da sevinmiþ-
tim, uykusuz ve korkusuz günlerimin son bulacaðýný
hayal ettim. 

Uzakta oturan baþka bir akrabamla evlendirdiler be-
ni. Yüzünü ilk niþanda gördüm kocamýn, ikinci kez
düðünde. Düðün dernek bitti-
ðinde yalnýz kaldýðýmýz ilk gece-
mizde kendisiyle birlikte olmak
istemediðimi, onu tanýmadýðý-
mý, bana biraz zaman tanýmasý-
ný istediðimi söyledim. Söyledi-
ðim an gözünde þimþekler çak-
tý. Korkunç bir dayak yedim.
Bu hayatýmdaki ikinci dayaktý.
Babam tacize uðradýðýmý öð-
rendiðinde dövmüþtü ilk kez. Kocamdan yediðim da-
yak beni çok korkutmuþtu, çocuktum. O günden sonra
sustum. Artýk hiç yüzüm gülmedi, baþým kalkmadý
yerden. Sürekli dayak yedim, hakarete uðradým. Kafa-
ma koymuþtum, “Bir gün kaçacaðým” diye. Bütün aile
bir bebek doðurmamý istiyordu. Ama ben bunu yapa-
mazdým. Her gün þiddete uðradýðým bu ev artýk üstü-
me üstüme geliyordu. 
KADINLAR ÇOK GÜÇLÜ

Bir gün yine sudan bir sebepten dayak yedim eþim-
den, bayýldým. Korkmuþ, beni hastaneye götürmüþler.

Gözümü açtýðýmda baþýmda iki doktor... Biri bana
“Korkma anlat, þiddet mi gördün” dedi. Ben de “Öyle
olsa bile ne olacak ki!” dedim. “Seni korumaya alýrýz”
dediler. Polislerin de desteðiyle þikayetçi oldum. Þika-
yetim sonrasý uzun süre sýðýnmaevinde kaldým. Ben sý-
ðýnmaevindeyken annem ölmüþtü. Babam cenazeye
katýlmamý istemedi. Annemi uðurlayamadan sýðýnmae-
vine döndüm. Artýk psikolojik olarak dayanamaz hal-
deydim. Antidepresanlarla ayakta duruyordum. Sýðýn-
maevi koþullarý da pek katlanýlýr gibi deðildi. Uzun sü-
reli kalanlar bir an önce gitsin diye baský yapýyorlardý.
Karar verdim ve oradan ayrýldým. 

Tek odalý bir ev buldum, günlerce yerde yattým.
Bomboþ bir odada yapayalnýz hayata tutunmaya çalýþ-

tým. Hiç çalýþmamýþtým, ama artýk ça-
lýþmam gerekiyordu. Bir lokanta-
da iþ buldum. Günde 16 saat çalý-
þýyordum. Tecrübesizdim, baþým-
dan geçenleri anlatýyordum çalýþ-
týðým yerlerde, fakat ya tacize uð-
ruyordum ya da farklý gözle baký-
yorlardý bana. Sürekli iþ deðiþtir-
mek zorunda kalýyordum. Hayatý
ve insanlarý böyle böyle tanýdým. 

Þimdi 33 yaþýmdayým, halen yalnýz yaþýyorum. Ken-
dime yeten bir iþte çalýþýyorum. Eðer o gün, o hastane-
de, o cesareti göstermemiþ olsaydým ya þiddet sonucu
ölmüþ olacaktým ya da canýma tak ettiði bir gün kendi-
mi öldürecektim. 

Þimdi çok mutluyum, yarým kalan eðitimimi dýþarý-
dan tamamlamaya çalýþýyorum. Kadýnlar gerçekten çok
güçlü; sadece bu gücü ortaya çýkaracak bir þeylere ihti-
yacýmýz var. 

Kadýna yönelik her türlü þiddete “Hayýr” diyorum.
Esenyalý // ÝÝSTANBUL

Kadýn
dayanýþmasýna
güvenin
Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý, sizlere daha önce de

yazmýþtým. En son yazýmdan bu yana hayatýmda çok þey
deðiþti. Boþanma davam bitti, artýk özgür bir kadýným.

Ailem eski eþime dönmem için çok uðraþtý, “Dönmeyeceksen de
çocuklarýný gönder” dediler ama ben yýlmadým, çocuklarýmdan
vazgeçmedim. Çünkü çok iyi biliyorum ki, geri dönersem beni
þiddet dolu günler bekliyor. “Bak gördün mü ailen sana sahip
çýkmadý” diyerek daha kötü þeyler yaþatacaktý belki de bana. 

Bu süreçte çalýþtýðým pastaneden ayrýlmak zorunda kaldým,
çünkü patron bana hakaret ediyor, aþaðýlýyordu. Defalarca
uyardýðým halde hakaretlerine devam etti, ben de ayrýldým. 

Kadýn olmak sadece evin içinde zor deðil, iþyerinde de,
sokakta da zor. Þimdi baþka bir iþ yerindeyim, güvenceli,
sigortalý bir iþim olsun istiyorum. Biliyorum ki bu günler de
geçecek, çünkü ne zorluklarý aþtým, en kötü günleri geride
býraktým. Tüm kadýnlara sesleniyorum yeter ki güçlü olun,
kadýnlarýn dayanýþmasýna güvenin.

Naazlý EE. // KKOCAELÝ

Gülten DOKUYAN 
Maltepe / Ýstanbul  

Ne kadar zordur bir þeyleri saklamak. Hiç açýlmamýþcasýna kapatýlan bir sandýk gibi... Bir gün için-

dekilerin meydana saçýlacaðýný ve bir daha toparlanamayacaðýný bilerek saklamak. Nasýl bir acý verir

insana, tarifi imkansýz.
Biz kadýnlar hayatýmýz boyunca hep bir þeylere tanýk olup sonrasýnda sustuk. Çünkü  birilerinin

bilmesi bütün olayý çözüyor gibiydi. Oysa ki susmanýn çözmekten çok insanýn yüreðini düðümlediði-

ni, hayat boyu acýsýyla yaþamanýn, aðýrlýðýný taþýmanýn zorluðunu yüklendik hep. 

Kendimizce bize zarar veren insana baðýrýp çaðýrmak, aðzýmýza gelen her þeyi söylemek bu mese-

leyi çözüyor mu yoksa sadece bizi mi rahatlatýyor? Peki, ya sonra? Yaptýðý yanýna kâr mý kalacak, huku-

ki olarak bir karþýlýðý olmayacak mý? Tüm bunlar nereye kadar devam edecek? Ya da biz kadýnlar artýk

susmamayý ne zaman öðreneceðiz? Þiddete, tacize, tecavüze uðradýðýmýzda erkek egemenliðinin bizi

zorladýðý “Kadýn suçludur” düþüncesini ne zaman tersine çevirip hakkýmýzý aramaya baþlayacaðýz?

Artýk saklamayalým, en azýndan baþka insanlara zarar vermesini engellemiþ oluruz. Cesaretli ol-

makta ve yargýya baþvurmakta cesur davranmalýyýz. Yargý erkekleri her ne kadar iyi hal indirimleri,

haksýz tahrik indirimleriyle korusa da biz mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz.

Eðer o gün, o hastanede,
o cesareti göstermemiþ olsaydým...

Sandýðý açmanýn zamaný gelmedi mi?

Ayþe Þan

Feleknaz
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Adile DOÐAN 
Esenyalý Kadýn Dayanýþma 

Derneði Baþkaný

T
am 5 yýl önce kadýnlarla omuz omuza vere-
rek, yan yana durarak kurduðumuz Ese-
nyalý Kadýn Dayanýþma Derneði, birçok
kadýna temas ederek onlarýn hayatýný de-
ðiþtirdi ve deðiþtirmeye devam ediyor. Pe-

ki, kim bu birbirinin yaþamýna dokunarak deðiþtiren
kadýnlar? Emekçi, iþçi, ev emekçisi kadýnlar; merdiven
temizliðine giden hem çocuðuna hem yaþlýsýna bakan
kadýnlar... Yaþamýn her alanýna sinmiþ þiddeti yaþayan,
tacize uðrayan hatta daha fazla yükü omuzlarýnda taþý-
yan kadýnlar. Tam 5 yýl önce yaþamý deðiþtirmek için
dernek çatýsýnda örgütlü hareket etmeye baþlamýþ ve
bugün hâlâ dernek çatýsý altýnda mücadele etmeye de-
vam eden kadýnlar...

Nurten bu kadýnlardan biri. Dernek kurulurken so-
rumluluk alarak azimle çok çalýþmýþtý. Uzun bir süre
sonra uðradýðý þiddeti öðrenmiþtik. Kadýnlarýn yan ya-
na gelmesi için çok uðraþtý ama kendisini anlatmasý ve
anlamasý biraz zaman almýþtý. Öyle kolay deðil insanýn
yaþadýklarýný anlatmasý hele ki bir kadýn için. Zaten ha-
yatýnda geldiði noktada hiç güven duymamýþ. Çünkü
hep en yakýnýndakinden þiddet görmüþ. Kadýnlarla bir-
likte ördüðü dayanýþma ise ona güvenmeyi öðretmiþti.
Yaþadýklarýnýn ardýndan aldýðý psikolojik destek ve en
önemlisi mücadelenin bir parçasý olmasý Nurten’i iyi-
leþtirdi. O da þimdi diðer kadýnlarý iyileþtirmeye çalýþý-
yor. Nurten: “Eðer mücadele olmasaydý ben baþara-
mazdým” diyor. O artýk kadýn dayanýþmasýnda ciddi bir
rol alýyor.

HAYATA KÜSEN DÝDEM’Ý 
KIZ KARDEÞLERÝ BAÐLADI HAYATA

Didem; bizimle ilk tanýþtýðýnda hem mutsuz hem
de bir þeylerin asla deðiþmeyeceðini düþünüyordu.
Kendisi ve çocuðu þiddeti en aðýr biçimde yaþamýþ, ya-
þadýklarý yüzünden hayata küsmüþtü. Ama yine de tam
olarak vazgeçmemiþ ki; bir gayret gelmiþ ulaþmýþtý der-
neðe. Didem; uzun süre derneðe geldi ama çoðunlukla
dinlemeyi seçti. Bir süre sonra saðda solda derneði
baþka kadýnlara anlatmayý kendine iþ edindi. Her fýrsat-
ta bizi baþka kadýnlarla yan yana getirmeye baþladý. Ar-
týk etrafýnda, onu tanýsýn tanýmasýn, birçok kýz kardeþi
olmuþtu. Didem; yan yana geldikçe güçlenen kadýnlar-
dan biri oldu ve þimdi kadýnlara daha fazla dayanýþma
ve mücadele çaðrýsý yapýyor.

BABAM BU DERNEÐÝ 
SEVMÝYOR, ÇÜNKÜ...

Gül ise bir çocuk annesi. Çok küçük yaþta evlendi-
rilmiþ ve evliliði boyunca sürekli þiddet görmüþ. Öyle
sadece kocadan da deðil kaynanasý, kayýnbabasý hepsi
birden eziyet ediyormuþ. Gül; 22 yaþýnda kocasýnýn

þiddetine dayanamayarak çocuðunu da alýp evi terk et-
miþ. Döndüðü baba evinde de gün yüzü görmemiþ. Bir
gün derneðin sokaðýndan geçerken dayanýþma yazýsý
dikkatini çekiyor ve içeri giriyor. Belki de hayatýnda ilk
kez dayanýþmanýn ne demek olduðunu anlamaya çalýþý-
yor. “Birbirinden farklý olan ya da öyle görünen birçok
kadýn nasýl yan yana gelmiþ? Hiçbir çýkar gözetmeden
nasýl dayanýþma içinde olmuþlar? Üstelik hepsi gönül-
lü...” Gül’e uzattýðýmýz dayanýþma eli onun hayatýný de-
ðiþtirirken ayný zamanda kafasýndaki sorulara da cevap
bulmasýna sebep oldu. Gül; dayanýþmanýn bir parçasý
haline geldikten sonra “Ben babamýn bu derneði niye
sevmediðini þimdi anlýyorum, çünkü burasý kadýnlarý
güçlendiriyor. Babam da kadýnlarýn güçlü olmasýndan
korkuyor”.

Kadýnlar mücadeleyle güçlendikçe, öðrendikçe,
omuz omuza verdikçe yaþama tutunuyor, þiddete karþý
durma cesareti gösteriyor. Dayanýþmanýn bir parçasý
oldukça da deðiþiyor ve etrafýný deðiþtiriyor. Bizim ise
bütün kadýnlara çaðrýmýz; mücadele etmekten, örgüt-
lenmekten geri durmayýn.

Benim ve kýzýmýn
mücadele ve 
dayanýþma öyküsüdür

20
yaþýmda sendikamýn varlýðý ile örgütlü
olmanýn gücünü hissederek mesleðime
baþladým. Alanlardaydým. Her zaman
mücadelenin içindeydim. Yola ailemle
devam ederken, ‘Sizin baþýnýza gelmez’

diye düþündüðünüz bir olay, gözbebeðim, kýzýmýn baþýna
geldi.

Bu benim kýz çocuðuna olan inancým, güvenimle ve
örgütlü olmamýn bilinci ve  gücüyle baþlayan bir kadýn
hikayesidir.

Kýzým, 2016 yýlýnýn ocak ayýnýn baþýnda baþýna gelenleri
anlattýðýnda yer gök birbirine girmiþti.

2014’ten itibaren yaþadýðý cinsel istismarý anlatýrken
yeryüzü ayaklarýmýn altýndan kaymýþtý. Bir çocuða bunlarý
yapabilen bir adamýn hayatta yeri yoktu. Güvendiðimiz,
evimizde aðýrladýðýmýz spor hocasýnýn 10 yaþýnda bir
çocuða cinsel istismarda bulunmasý affedilemezdi. Tek
istediðim onu öldürmekti!.. Ama bu bir çocuðu
iyileþtirmeyecekti. Kýzýmýn güçlü, mücadeleci, özgüvenli
saðlýklý bir birey olmasýný istiyordum.

Durdum. Sustum. Kýzým için yardým istedim. Böylece
terapi süreci baþladý. Terapistimiz kýzýmla görüþtükten
sonra birlikte suç duyurusunda bulunduk.

2016’nýn ocak ayýndan itibaren adli mücadelemiz
baþlamýþ oldu. Bu uzun soluklu ve incitici süreçten tek
istediðim çocuklarýmýn güçlü çýkmasýydý.

3 yýl sonra; 17 Ekim 2018 Çarþamba günü karar
duruþmasýnda bilirkiþi ve adli týp raporlarý delil teþkil
ediyorken, savcýnýn kendi açtýðý kamu davasýnda üçüncü
duruþmadan itibaren beraat talebine raðmen,  sanýk 19 yýl
4 ay 15 gün hapis cezasý alarak tutuklandý. 

Basýna ve kamuoyuna mektubumdur.
Ben taciz, tecavüz, cinsel istismar… Tüm davalarýn

takipçisi olmaya ve suçlularýn cezasýný çekmesi için
elimden geleni yapmaya devam edeceðim.

Yýlmýyorum! Korkmuyorum! Boyun eðmiyorum!
Yaþasýn kadýn dayanýþmasý, yaþasýn örgütlü mücadele!

T.K.G // ÝÝZMÝR

Kadýnlar mücadeleyle
güçlendikçe, öðrendikçe,
omuz omuza verdikçe yaþama 
tutunuyor, þiddete karþý durma 
cesareti gösteriyor. Dayanýþmanýn
bir parçasý oldukça da deðiþiyor 
ve etrafýný deðiþtiriyor.

DAYANIÞMANIN 
GÜÇLENDÝRDÝÐÝ 
KADINLAR

Þebnem CERRAH

B
ugün dünyada yaklaþýk 200
milyon kadýnýn “kadýn sünne-
ti” olarak bilinen genital sakat-
lamaya maruz býrakýldýðýný,
her yýl 3 milyondan fazla kadý-

nýn risk altýnda olduðunu biliyor muydu-
nuz? Kadýn sünneti (Female Genital
Mutilasyon / FGM), klitorisin, vajinanýn
iç ve dýþ dudaklarýnýn çýkarýlmasýný ve
vulvaya ait iki tarafýn birlikte dikilmesi
veya zýmbalanmasýný içeren korkunç bir
uygulamadýr. Peki neden? Kadýnlar ne-
den böyle bir uygulamaya maruz býrakýlý-
yor? Gelin birlikte bakalým... 

Beden ve hazzý sakatlayan ‘kadýn sünneti’: Neden? 

ÇÇEEÞÞÝÝTTLLÝÝ kaynaklardan,
Yunan tarihçilerden ve He-
rodotus (MÖ 425-484) ve Strabo
(MS 64 - MS 23) gibi coðrafyacýlar-
dan bu sakatlamanýn Nil boyunca Es-
ki Mýsýr’da görüldüðünü öðreniyoruz. 

Baþlamasýndaki temel gerekçe ise kadýn
kölelerin hamile kalmasýný önlemek. Ayrýca beka-
retin bir kanýtý olarak görülüyor; bakire olan ve
olmayan köleler arasýnda fiyat farký oluþuyor.  

Bu uygulamayla kadýnýn cinselliði denetim al-
týna alýnýyor; cinsellikten haz almasý, kendi arzu-
larýyla, “sahibinin” kontrolü dýþýnda bir eylemde
bulunmasý engelleniyor böylelikle. Peki, kadýnýn
cinselliðinin denetim altýnda olmasý neden bu
denli önemli? Bir kadýný, kýzýnýn bakire yani “iffet-
li” olduðunun iþareti olarak, hayatý boyunca acý
çekmesine neden olacak bu sakatlamayý yapma-
ya hangi toplumsal kural ikna etmiþ olabilir? Be-
karet zarýný, yani genital organlarýn geliþim süre-
cinden kalan bu minicik artýðý, uðruna milyonlar-
ca kadýnýn hayatýnýn tehlikeye atýldýðý zar parça-
sýný bu kadar önemli hale getiren sebep nedir?

Tarihsel kayýtlara baktýðýmýzda görüyoruz ki,
bekaret konusu oldukça çetrefilli ve derin. Freud

bu karmaþa ile ilgili
þöyle diyor: “Bir kadýný
elde etmeye çalýþan bir

adamýn, kadýnýn bekâretine
verdiði büyük deðer öylesine

köklü ve barizdir ki bizden bunun
nedenlerini açýklamamýz istense ne-

redeyse aklýmýz karýþýr.”
Özel mülkiyet ve devletin biçimleniþi ile kadý-

nýn ikincilleþtirilmesi, bunun akabinde kadýn be-
deninin denetim altýnda tutulup cinselliðe eriþi-
min kýsýtlanmasý birbiri ile iliþkilidir. Devletin bir
karakolu olarak görev yapan aile kurumu mülki-
yetin de korunmasý için kollarý sývayacak ve bu
nedenle doðan çocuðun babasýnýn kim olduðu
yahut bilinilirliði önemli hale gelecektir. 

Hanne Bank’ýn Bekaretin El Deðmemiþ Tarihi
isimli kitabýnda ilgili bölüm þu þekildedir: “Arkeo-
loglar, ataerkillikle mülkiyetin ikiz geliþiminin
yaklaþýk olarak M.Ö. 8500’den 2600’e kadar sü-
ren Cilalý Taþ Devri zamanýnda insanýn toplumsal
yapýlarýnýn ögeleri olarak ortaya çýktýðýný tahmin
etmektedir. Araþtýrmacýlarýn oluþturduðu kuram-
lara göre, insanlar göçebe yaþamdan çiftçiliðe
geçiþ yaptýkça, üretmek ya da yararlý hale getir-

mek için çaba sarf ettikleri þeyleri ifade etmek
için mülkiyet üzerinden düþünmeye baþladýlar:
Benim arsam, benim tarlam, benim ineðim... Be-
nim kadýným, benim çocuðum. Sahiplik fikriyle
ataerkillik fikrinin birleþtirilmesi ya da üyelerin
baþ erkekle olan iliþkilerine dayanarak toplumsal
gruplarýn düzenlenmesi, baba mirasý  fikrinin ya
da babanýn mallarýnýn cocuklarý tarafýndan miras
alýnmasý fikrinin doðmasý için uygun altyapýyý
oluþturmuþtur. Ýþte bekâret de tam buraya otu-
ruyor.”

Burada belirtmekte fayda var ki sorunun özü
erkeðin içindeki sahip olma dürtüsü yahut kiþisel
olarak kadýn üzerinde denetim kurma isteði de-
ðil; özel mülkiyetin ortaya çýkmasý ve yeni sis-
temle birlikte þekillenen ataerkil aile yapýsýdýr.

Sorunun kökenini tarihsel ve ekonomik se-
bepler olarak kabul ettiðimizde bu sebeplerin er-
keklerin dünyasýnda nasýl tezahür ettiði de net-
leþmeye baþlýyor. Çocuðun babasýnýn bilinebilir
olmasý, cinselliðin bir güç gösterisi ve bekareti
bozulan bir kadýnýn kirlenmiþ olduðu görüþü ve
ayný zamanda durumu meþrulaþtýrmak adýna sü-
rekli üretilen bir ahlaki savunma...

Kadýn sünnetine maruz kalan kadýnlar ile ya-
pýlan röportajlarda bazý kadýnlarýn bunu içselleþ-
tirdiði ve gerçekten bu uygulamanýn kendisini if-
fetli bir kadýn yaptýðýna inandýðýný görmekteyiz.
Hem küçük yaþtaki kýzýna bu uygulamayý yapan
annenin hem de uygulama ile kadýnýn ahlaki yön-
den daha geliþmiþ bir birey olduðunu savunan
kadýnlarýn rýzasýnýn nasýl üretildiði önemli bir me-
sele. Burada önerebileceðimiz ilk çözüm, kadýnýn
bedeni ile ilgili üretilen tüm ahlaki yargýlarýn, if-
fetli olabilmesi adýna yapýlan uygulamalarýn ar-
kasýndaki iktidar iliþkilerini, ataerkil sistemi fark
etmesi ve bu bilinçle hareket etmesidir. Bu
önemli çaðrý, meselenin özüne arkasýný döndüðü-
müzde yetersiz bir giriþim haline gelir. Yukarýda
da belirttiðimiz gibi kadýnlarýn tahakküm altýna
alýnýþýnýn tarihsel ve ekonomik kökleri ile müca-
dele edilmediði, bu kökler ortadan kaldýrýlmadýðý
müddetçe tahakküm þekil deðiþtirerek var olma-
ya devam edecektir. 
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UÐRUNA MÝLYONLARCA KADININ HAYATI ZEHÝR EDÝLEN ZAR PARÇASI

KADINLARI 
‘ÜREME MAKÝNESÝ’
YAPMAK 

Çoðu ülkede deðiþik formlarda uygula-
nan kadýn sünneti, genel olarak 4-8 yaþ
aralýðýnda yapýlýyor. Bu yaþ aralýðý, kýz
çocuklarýnda kadýn olmanýn toplumsal
karþýlýðýnýn ayýrdýna vardýðý bir dönem ol-
masý itibariyle önemli bir nokta.

Bu sakatlama sonrasýnda kadýnlar kana-
ma, þiþme, mesane dolu olduðu halde idrar ya-
pamama gibi sorunlarla karþýlaþýrken, ölü do-
ðum yapma riski de artýyor... FGM geçiren ka-
dýnlarda travma, stres ve anksiyete baðlý ola-
rak akýl saðlýðý bozukluklarý ortaya çýkabiliyor.
Bedenen ve ruhen sakatlýk geçiren kadýnlarýn
cinsel yaþamlarý ise olumsuz þekilde etkileni-
yor. Kadýnlýða ilk adýmý bir jiletle atan, günler-
ce bu kesiðin aðrýsýyla kývranan ve adet olma-
ya baþladýðýnda bu aðrýyý hiç azalmadan çeken
kadýn cinsel iliþkiye girdiðinde ne olur?

Sudan’ýn ilk kadýn cerrahlarýndan olan Na-
hid Toubia, FGM’nin kadýn cinselliði üzerindeki
etkisini þöyle anlatýyor: “Kadýnlarýn cinsel haz
alabilmesi -orgazma ulaþabilmesi- karmaþýk
bir süreçtir. Normal dýþ genital organýn var ol-
masýný, uygun hormonal uyarýcýlarý ve bireysel
psikolojiyi içerir. Genital sakatlama kadýn cin-
sel organýnýn normal anatomisini deðiþtirerek
cinsel doyuma eriþmeyi kolay bir süreç olmak-
tan çýkarýyor. Erkeklerinkinden farklý olarak
kadýnlarýn cinsel organlarý, iþlevlerine göre ay-
rýlmaktadýr. Klitoris, sadece haz alma iþlevi
görmek üzere uzmanlaþmýþ kadýn cinsel orga-
nýdýr; hiçbir üreme iþlevi yoktur. Vajina cinsel
tepki için az miktarda duyusal kapasitesi olan
bir üreme organýdýr. Baþka bir deyiþle, genital
sakatlamada, kadýnýn cinsel organý sakatlanýr,
ama üreme organlarý saðlam kalýr. Genital sa-
katlamaya uðramýþ kadýnlarýn birçoðu cinsel
ketleme yaþadýðýndan eþleriyle cinsel iliþkiye
girme konusunda artýk bir istek duymayabili-
yor. Sonunda, erkekler için cinsel nesneler ve
üreme araçlarý haline geliyorlar.”
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S
olunum sistemimizi oluþturan
organlar burun ile baþlayýp
akciðer ile sonlanan uzun bir
yolu kaplar. Bu yolda ‘sol-
unum’ eylemini gerçek-

leþtiren nefesimizin baþýna gelmeyen
kalmaz. Solunumu gerçekleþtirerek
vücudumuzun en uzak ve en ufak nok-
tasýna kadar oksijen taþýyan her nefes
bir candýr aslýnda.

BURUN; solunum sistemimizin
dýþarýya açýlan kapýsýdýr. Sanýlanýn
aksine solunum organýmýz aðzýmýz
deðil burnumuzdur. Burun, içinde
bulunan kýllar ve nemli yüzey
sayesinde havadan aldýðýmýz her bir
nefesin içindeki tozlarýn ve büyük par-
tiküllerin burada süzülmesini saðlar.
Ayný zamanda burun içindeki geniþ
kývrýmlý yüzey de soðuk ve nemli hava-
da alýnan nefesin akciðerlere inene
kadar ýsýtýlmasýný saðlar. Burnumuz
her gün bu nemli ortamý yaratmak ve
solunum yollarýný bu partiküllerden
temizlemek üzere ortalama 1 litre
kadar sývý üretir. Yani kabul edin hiç
biriniz ‘sümük’ deyip beðenmediðimiz
þeyin bu kadar kýymetli olduðunu
bilmiyordunuz.

Günlük iþleyiþ içinde burun bu tem-
izliði yapar ve biz farkýnda olmadan her
gün bu sývýyý, görevini tamamladýktan
sonra, vücudumuzdan uzaklaþtýrýrýz.

Herhangi bir enfeksiyon ya da aler-
jik reaksiyon durumunda burnumuz
bu temizlik iþini artýrýr. Ayný zamanda
burun içi mukozasýnýn da ödemiyle
birlikte bu salgý artar. Burun akýntýsý ve
fazla gelen sývýnýn boðaza doðru
akmasýyla da ‘geniz akýntýsý’ denilen
durum ortaya çýkar. Burun hemen
komþuluðunda bulunan boðaz, kulak
ve soluk borusu ile orofarenks denilen
yerde birleþir. Saðlýklý bir bireyde

burun sývýsý bu
boþluklar-

dan
vücuda

karýþýrken herhangi bir enfeksiyon
durumunda salgýnýn artýþý ve enfeksiy-
onun bu komþu organlarla birliktelik
göstermesi kaçýnýlmazdýr. Özellikle
çocukluk çaðýnda kulak, burun ve
boðaz enfeksiyonlarýnýn beraber
görülme sýklýðý oldukça fazladýr.

OROFARENKS; kendisine açýlan
burun, boðaz ve kulak boþluklarýný
soluk borusunun giriþine baðlar. Soluk
borusu ise akciðerlere giden yolu oluþ-

turur. Bir organýn normal iþley-
iþinin bozulmasý

komþu-

luðundaki tüm organlarý da etkiler.
Burun akýntýsý olan bir insanýn kulakta
dolgunluk ve aðrý hissetmesi de bu
anatomik durumla izah edilebilir.
Soluk borusunun yapýsý da ayný burun
içi gibi nemli ve tüylü yapýdadýr. Bu
yapý tüy, toz, alerjen madde gibi par-
tiküllerin öksürük ve balgam aracýlýðý
ile dýþarý atýlmasýný saðlar. Koruyucu
sistem doðal iþlediði takdirde günlük
yaþantý içinde öksürük tamamen
koruyucu bir refleks olarak karþýmýza
çýkýyor. Ancak polenler, kedi köpek
tüyü, parfüm kokusu gibi alerjik
durumlar, toz ve kimyasallar gibi zarar-
lý maddelere maruz kalmak ya da virüs
veya bakterilerle oluþmuþ enfeksiyonlar
öksürük ve buna baðlý balgam üreti-

mini artýrmada etkili olurlar.
Baðýþýklýk sistemi güçlü kiþilerde
bu mekanizma düzgün iþlediði
için hafif öksürük bazen balgamlý
olarak üst solunum sistemini
temizler ve zararlý etkenleri

ortamdan uzaklaþtýrmýþ olurlar.
BRONÞLAR; akciðere temiz ve

saðlýklý havayý taþýmaya yarayan iki
borucuktur. Bronþlarýn da yapýsý diðer

üst solunum yolu yapýsý nemli ve tüy-
cüklerle kaplý durumdadýr. Ayný
koruyucu mekanizma burada da geçer-
lidir. Annelerin çok korktuðu ‘Eyvah
çocuðum karda yatmýþ gibi öksürüyor!’
korkusunun da ne kadar yersiz
olduðunu görmüþ oluyoruz. 

Mevsim geçiþlerinde özellikle ýsý
deðiþimlerinde üst solunum yollarý
enfeksiyonlarý da sýk görülür. Bu sýklýk
iþ ve okul günü kayýplarýnýn baþýnda
gelir. Yetiþkinlerde yýlda 2-4 kez görülen
üst solunum yolu enfeksiyonu, çocukluk
çaðýnda yýlda 3 ila 8 kez görülebiliyor.
Çocuklarýn kreþ ve okul gibi kapalý
ortamlarda bulunmasý, ortamdaki insan
temasýnýn fazla olmasý, viral partikül
sayýsýný bununla birlikte enfeksiyon sýk-
lýðýný da artýran bir durum oluþturur.
Özellikle astým, kronik bronþit, orta
kulakta sývý birikmesi gibi kronik
hastalýklarda baðýþýklýk sisteminin de
daha zayýf olmasý sebebiyle basit üst
solunum yolu enfeksiyonlarý daha aðýr
seyreder. Bunun yanýnda baþta D vita-
mini olmak üzere vitamin eksiklikleri ve
kansýzlýk da üst solunum yollarý enfek-
siyonlarýna fýrsat yaratýr.

ENFEKSÝYON MEVSÝMÝ GELDÝ

KORUNMA 
ÜST solunum yolu enfeksiyonu insandan insana bu-

laþmasý çok kolay olan bir hastalýktýr. En iyi korunma
elleri yýkamaktýr. Öksürürken ve hapþýrýrken

partiküllerin yayýlmasýný engellemek için aðzý
kapatmak, sonrasýnda elleri su ve sabunla yý-
kamak, saðlýklý beslenmeye dikkat etmek, baðý-

þýklýðý güçlendirici etkisi için dinlenmek ve
egzersiz yapmak bu sýk görülen hastalýktan

korunmanýn en basit yoludur.
Mevsimi gelmiþken, yukarýda sözünü
ettiðimiz bilgiler ýþýðýnda hepini-
ze saðlýklý günler dilerim.

baðýmlý hale getirilmesi bu sava-
þýn görünümleri. 

Bugün;
* Kadýnlar, þiddetin bizatihi kendisi

haline gelen yaþam ve çalýþma koþullarýna
mahkûm.

* Yalnýzca ev içinde deðil, kamusal
alanda da þiddet niceliksel olarak arttýðý
gibi vahþet düzeyi bakýmýndan da nitelik
ve içerik deðiþtirdi. Þiddet, artýk “özel
alanýn” sýnýrlarýný aþarak tüm kamusal ya-
þamý düzenleyen iktidar aygýtlarý eliyle
meþrulaþan ve adeta bir “seyredene ve
potansiyel yeni þiddet maðdurlarýna da
mesaj” kaygýsýyla alenileþtiriliyor. Ýsyan
etmeye meyilli olana gözdaðý vermek için
sürekli bir “þiddet hoþgörüsü” ile de kar-
þý karþýyayýz. 

* Tüm þiddet ve yoksunluk dolu hali-
ne raðmen “özel alanýn” kadýnlarýn “dýþa-
rýda” karþý karþýya kalacaðý daha büyük ve
korkunç saldýrýlardan sakýnma alaný hali-
ne getirildiði bu düzen; “evi” ve “aileyi”
de yeniden kuruyor. Bu “ev”, giderek im-
kansýzlaþan bir ayakta kalma mücadele-
sinde, altýnda her ne yaþanýrsa yaþansýn
kadýnlarýn sýðýntý olacaðý bir “çatý”ya dö-
nüþtürülürken, bir yandan da erkeðin
“dýþarýda örselenmiþ özgüvenini” tazele-
mesi istenen tahakküm alaný haline geldi.
Kadýnlar ve kadýnlýk yeniden dizayn edi-
lirken, erkekler ve erkeklik de kullanýþlý
araçlar ve silahlar haline getirilmek üzere
elden geçiriliyor.  

ÇOK KATMANLI 
ÇOK BOYUTLU

Evet; kadýnlarýn, bedenleri ve hayatla-
rýyla da somut olarak hedefe konduðu bu
savaþta, erkekler kadýnlara yönelik sis-
tematik þiddetin “hoþgörülen ve destek-
lenen tetikçileri” haline geliyorlar, yeni
cinsiyet rejiminde onlara da ekstra “gö-
revler” biçiliyor. 

Ancak; böylesi bir tabloda þiddeti tartý-
þýrken sadece “nasýl ve kimler tarafýndan
þiddete uðradýðýmýzýn” analiziyle sýnýrlý
kaldýðýmýzda çok katmanlý ve çok boyutlu
þiddet sorununu doðuran toplumsal sü-
reçler, eþitsizlikler, sýnýfsal sancýlar, baský
politikalarý es geçiliyor; þiddetin öznesi
tek baþýna þiddeti uygulayan “erkekler”
olarak kalýyor. 

Bugün ataerki ile kapitalizmi birbirin-
den ayýrarak, þiddetin kapitalizmin varo-
luþu ve devamý bakýmýndan bir “koþul” ve
“araç” haline geldiðini görmeden yapýlan
her analiz, kadýnlarýn yaþadýðý þiddet de-
neyimlerini bir tür “olay yeri incelemesi-
ne” dönüþtürüyor. Nedensellikten koparý-
lan þiddet, kýsým kýsým ayrýlarak bir “in-
celeme nesnesine” indirgeniyor. 

Þiddetin kapsamý ve niteliðine iliþkin
deðiþimleri, kapitalizmin dünkü ve bu-
günkü yönelimlerinden ayýrarak analiz et-
me çabalarý, toplumsal iliþkileri ve deði-
þimleri bütünlüðü içinde anlamayý yokuþa
sürüyor. Kadýn hareketinin perspektifini
de, yalnýzca yaþadýðýmýz iliþkilerin düzen-
lenmesi çabasýna hapsediyor. 

Ufkunda kadýnlarýn kurtuluþuna yer
olmadan, çeþitli haklarýn gaspýnýn engel-
lenmesiyle sýnýrlý kalan bu çabalar, maruz

kaldýðýmýz baský, sömürü, þiddet karþý-
sýnda “kadýnlarý güçlendirmekle” açýklan-
sa da, aslýnda haklarýn her an geriye alý-
nabilir olduðu koþullarýn sürmesine ne-
den oluyor. Eþitsizliðin kaynaklarýna ve
kadýnlarý ezen egemen toplumsal iliþkile-
rin yapýsal nedenlerine dokunmayan her
giriþim, kendine “burjuva” demokrasisin-
den baþka sýðýnacak bir yer bulamýyor!

Oysa bugün daha da açýk ki; kadýnlarýn
kendi hayatlarý üzerinde her türlü þiddet-
ten azade olarak karar verebilme müca-
delesi daha görünür bir biçimde kapita-
lizmin kalbinde, kapitalizme karþý bir
mücadele haline geldi. Geldiðimiz nokta-
da; sýnýf ve cinsiyetin birbirinden ayrýla-

maz mücadele alanlarý olduðunu daha sa-
rih bir biçimde görülüyor. 

KADINLAR HAKLARINDAN
VE HAYATLARINDAN 
VAZGEÇMEYECEK!

Bu tablonun elbette bir de diðer yönü
var: Son yýllarda kadýn hareketinin yüksel-
diði ve kitleselleþtiði ülkelerde kadýnlarýn
þiddete karþý mücadelesiyle neoliberal yý-
kým politikalarýna karþý mücadelenin ta-
leplerinin ortak ve bir talepler haline gel-
diðini görüyoruz.  

Bu mücadelelerin verildiði ülkelerin
kadýnlarýyla çok benzer koþullarda yaþa-
yan Türkiyeli kadýnlar, krizle birlikte bu

ortaklýklarý daha açýk deneyimliyorlar. 
Borç yükü altýnda ezilen bir inþaat iþ-

çisinin eþi olan Mehbare, bebeðine bebek
bezi bulamadýðý için her gün evdeki çul
çaputtan bir parça kesmek, kocasýnýn
þantiyede verilen yumurtayý yemeyip eve,
çocuða getirmesini beklemek zorunda
bugün. 

Evlendiði ilk günden beri þiddet gören
Nazlý, iki çocuðunu alýp kendine yeni bir
hayat kurmaya çalýþtýðý halýsýz, sobasýz,
ocaksýz, yataksýz evinde, çocuklarýný býra-
kacak yer bulamadýðý için iþ bulamadýðý-
ný, parça baþý iþlerle karýnlarýný doyurma-
ya çalýþtýklarýný anlatýyor. Milyon dolarlarý
inþaat þirketlerine hibe eden hükümet,
bu durumdaki milyonlarca kadýna sosyal
destekte bulunmak þöyle dursun, kadýn-
larýn nafaka hakkýna göz diken eyyamcý-
larla kol kola yasal düzenleme yapma pe-
þine düþüyor. 

Krizi bahane edip iþçilerin primlerine
göz diken fabrikatör yeni fabrikalar açar-
ken, iþçilerin tuvalet molalarýný “verim-
liliði düþürdüðü için” iptal ediyor, fabri-
kada ustabaþlarý kadýn iþçilerin tepesin-
de “çiþiniz geldiyse az sýkýverin kýzlar,
þurada mesai bitimine üç saat kaldý” di-
ye dalgasýný geçebilecek erkte hisseder-
ken kendini, iþinden olursa eve ekmek
götüremeyeceðini düþünen iþçiler diþle-
rini sýka sýka yutmak zorunda kalýyorlar
bu laflarý. 

Gözünü dünyaya ilk açtýðýndan beri
gün yüzü görmeyen bir kadýn, üç çocu-
ðunu öldürüp intihara kalkýþýyor. Kurta-
rýldýðýnda ilk ettiði laf, “Çok rezil bir
hayatým oldu, hiç yaþamadým, benden
sonra rezil olmasýnlar diye öldürdüm
çocuklarýmý” oluyor. 

Bugün, iþsizliðe ya da en kötü çalýþma
koþullarýna mahkûm edilmiþ kadýnlarýn
yüklerine bir de krizin bunalttýðý ev ahali-
sinin “psikolojisini” düþünmek ve düzelt-
mek düþüyor. “Ýþsiz kocam sinirlenme-
sin, kendine, çocuklara bir þey yapmasýn
diye alttan alýyorum her þeyi, derdimi
kendime bile söylemiyorum artýk” diyen
kadýnýn içini kemiriyor baþka bir hayat
hayali.

Bir lisede onlarca öðrenciyi taciz eden
öðretmeni protesto ediyor kýzlý erkekli
tüm öðrenciler. Yetkililer ise tacizci öð-
retmenin görev yerini deðiþtirmekle yeti-
niyor; daha önce suçu mahkeme kararla-
rýyla sabit olan pek çok diðerlerine yaptýðý
gibi. 

Sokaklar, iþyerleri, okullar, evler... Tüm
yaþam alanlarýmýz þiddetin kol gezdiði,
þiddetin þekillendirdiði, þiddetin bir us-
landýrma aracýna dönüþtürüldüðü alanlar
haline getirilmeye çalýþýlýyor.

Ýþte böyle bir þiddet tablosu yaþadýðý-
mýz. Bu tablo karþýsýnda dünya kadýnlarý-
nýn þiddete karþý ortak sözünün dillendi-
rildiði 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle
Mücadele ve Dayanýþma Gününde Tür-
kiye’den sözümüz:

“Yoksulluðun, sömürünün ve þiddetin
karþýsýnda

Haklarýmýz ve hayatlarýmýz için bir
aradayýz!”

DDaahhaa ffaazzllaa kkaazzaannmmaakk vvee yyaayyýýllmmaakk iisstteeyyeenn 
sseerrmmaayyee,, ddeeððiiþþeenn ddüünnyyaannýýnn ddiizzggiinnlleerriinnii,, ““þþiiddddeettee””
yyaassllaannaarraakk vvee vvaahhþþeettiinn ddoozzuunnddaann kkaaççýýnnmmaayyaarraakk
eelliinnddee ttuuttmmaayyaa ççaallýýþþýýyyoorr.. KKaaddýýnnllaarraa yyöönneelliikk þþiiddddeett,,
tteeccaavvüüzz vvee cciinnaayyeett vvaakkaallaarrýýnnddaakkii aarrttýýþþ ““rraassggeellee””
bbiirr ssoonnuuçç ddeeððiill.. TTeerrssiinnee,, bbuu aarrttýýþþ,, bbuu ddüüzzeenniinn
kkuurruulluuþþuunnuunn hheemm þþaarrttýý hheemm ddee ssoonnuuccuu oollaarraakk
kkaarrþþýýmmýýzzaa ççýýkkýýyyoorr..

Üst solunum
yollarýna
dikkat!

YYOORRGGUUNNLLUUKK,, hafif ateþ, öksürük, hapþýr-
ma, burun týkanýklýðý en sýk görülen bulgular-
dýr. Virüslerle olan bu hastalýðýn tedavisinde
amaç enfeksiyonun yol açtýðý belirtileri orta-
dan kaldýrmak, normal iþleyiþi yeniden saðla-
maktýr. Bu da aðýzdan alýnan ve ödemi azal-
tan ilaçlarla ve burna lokal olarak sýkýlan
spreylerle mümkündür. Üst solunum yolu en-
feksiyonlarý uygun destek tedavi ile bir hafta
ila 10 gün içinde geçer. Tedavi edilmeyen du-
rumlarda bronþit, zatürre ve menenjit gibi
komplikasyonlar görülebilir.

Bakterilere karþý etkili antibiyotiklerin ise bu
viral hastalýðýn tedavisinde yeri yoktur. Antibiyo-
tik kullanýmý tonsilofarenjit denilen aðrýlý boðaz
enfeksiyonunda, aðrýlý þiþ lenfadenitte ve üç
günden uzun süren 38 derecenin üzerindeki
ateþli durumlarda düþünülebilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarý kýsa süreli
kendi kendini sýnýrlayan bir hastalýktýr. Ancak bu-
nunla baþa çýkmak çoðumuza zor geliyor ve bir
ilaç içince bütün þikayetler geçsin istiyoruz. He-
nüz böyle bir ilacýn icat edilmediðini maalesef
bildirmek isterim.

BULGULAR VE TEDAVÝ

saðlýk



322

Sevda KARACA

D
ünyanýn dört bir yanýnda;
Topraklarýndan zorla göç et-
tirilen, geçimlik iþleri elle-
rinden alýnan kadýnlar mil-
yonlarýn ekmek derdinde ol-

duðu büyük kentlere göç ediyor, ter atöl-
yelerinde ölümüne çalýþtýrýlýyor...  

Kadýnlarýn bir çok hakkýný yüz yýl önce
elde ettiði ülkelerde bugün seçme-seçil-
me, üreme, boþanma, sosyal güvenceye
sahip olma, eþit iþe eþit ücret gibi en te-
mel medeni, sosyal ve ekonomik haklar
ayaklar altýna alýnýyor... 

Yüksek faizler, ülke ekonomisinin bat-
masý, kamu kaynaklarýnýn bir avuç ser-
mayedara peþkeþ çekilmesi, saðlýða-eðiti-
me eriþimin imkansýzlaþmasý, açlýðýn yay-
gýnlaþmasý gibi nedenlerle artýk yaþana-
maz hale gelen ülkelerden “rüya ülkele-
re” kitlesel göçler gerçekleþiyor. On bin-
ler çýplak ayak ve bir poþet eþyayla binler-
ce kilometre yürümeyi, hatta yolda ölmeyi
göze almýþ durumda. Yola düþenlerin bü-
yük kýsmý kadýnlar ve çocuklar...

Yýllardýr süren savaþlar; sýðýnacak bir
ev, yenecek bir dilim ekmek, güven, hu-
zur býrakmadý. Eli kanlý teröristler kadýn-
larý ve çocuklarý adeta yaðmalanacak
“mallar” haline getiriyor, savaþtan kaçýp
komþu ülkelere sýðýnanlar, sýðýndýklarý
yerlerde insanlýk dýþý koþullarda yaþamaya
ve çalýþmaya çalýþýyorlar, korkunç bir ay-
rýmcýlýðýn ve düþmanlaþtýrmanýn hedef
tahtasýndalar…

Dünyanýn pek çok yerinde; 
Aþýrý saðcý, militarist, ayrýmcý, kadýn,

göçmen, LGBT düþmaný, patronsever ve
maço yöneticiler iktidara geliyor... 

Yoksullar bu yöneticilere, onlardan ön-
ce sosyal refah sözü vererek iktidar olan
ama halkýn verdiði desteði neoliberal po-
litikalarýn daha sert uygulanmasý için kul-
lanan yönetimleri “cezalandýrmak” için
oy veriyor. 

Kadýnlar, artan yoksulluðun yarattýðý
korku ve dizginsizleþen düþmanlaþtýrma
politikalarýnýn yarattýðý ayrýþmayla karþý
karþýya. 

Dünyanýn her yerinde;

Ücretler düþüyor, çalýþma saatleri artý-
yor, iþ kazalarý, iþ cinayetleri yaygýnlaþýyor,
örgütlenmelere dönük saldýrýlar yoðunla-
þýyor. 

Tam zamanlý bir iþ bulmak lüks haline
gelmiþ durumda; kimi ülkelerde kadýnlar,
“müjde” diye duyurulan yarý zamanlarý
iþlerle geçimlerini saðlamak için ayný
günde üç dört ayrý iþte, günde 18 saati
bulan çalýþma sürelerine boyun eðmek
zorunda kalýyor.

Yoksulluk, açlýk, göç, insan ticareti,
þiddet alabildiðince arttý...

Bir yandan dünyanýn her yerinde zen-
ginlik ve bolluk da artýyor, ama “dünya”
için deðil; bir avuç insan için... 

Bu dünya hali, bir ülkeden diðerine
deðiþen gündelik sorunlar, deðiþen siyasi
figürlere raðmen ayný kötücül halin her
yeri sardýðý bir cehennem tablosunu göz-
ler önüne seriyor. 

Ve bu hal, kapitalizmin her yere sirayet
eden çürümüþlüðünün göstergesi...

ÞÝDDETLE 
‘DEÐÝÞEN’ DÜNYA

Biliyoruz ki sermaye için kadýnlarýn
boyunduruk altýna alýnmasý, kapitalist ge-
niþleme ve hep daha fazla büyüyecek
emek gücü tedarikini güvence altýna ala-
bilmek yaþamsal önemdedir. Bu nedenle,
kapitalizmde ataerkil toplumsal iliþkilerin
varlýðý basitçe önceki üretim biçimlerin-
den aktarýlmýþ örtük bir kalýntý deðildir;
aksine bu iliþkiler “kapitalizmin sönme-
yen ateþinin benzini” olan emek gücünü
yeniden üretmek için mutlak surette ge-
reklidir. 

Kadýnlarýn bedenlerinin, emeklerinin,
cinsel ve yeniden üretim becerilerinin
denetim altýna alýndýðý ve ekonomik kay-
naklara dönüþtürüldüðü bir düzenin ku-
rulmasý ve sürdürülmesi için þiddet en
önemli araçlardan biri olageldi. Sermaye
için her yeniden inþa dönemi, ayný za-
manda þiddetin de en çok pervasýzlaþtýðý
dönemlerdir.  

Bugün de öyle bir dönemden geçiyo-
ruz... Daha fazla kazanmak ve yayýlmak
isteyen sermaye, deðiþen dünyanýn diz-
ginlerini, “þiddete” yaslanarak ve vahþetin

dozundan kaçýnmayarak elinde tutmaya
çalýþýyor...

Böylesi bir süreçte, kadýnlara yönelik
þiddet, tecavüz ve cinayet vakalarýndaki
artýþ “rasgele” bir sonuç deðil. Tersine,
bu artýþ, bu düzenin kuruluþunun hem
þartý hem de sonucu olarak karþýmýza çý-
kýyor. 

Sermaye, sosyal refah uygulamalarýnýn
tümünü minimuma indirerek, hatta iþçi
sýnýfýný tamamen ‘kendi yaþama güdüleri-
ne býrakarak’ sürdürmeye zorluyor iþçi ve
emekçi sýnýflarýn yeniden üretiminin ko-
þullarýný. Bu, özellikle kriz dönemleri için
daha da geçerli. 

Bu süreçte kadýnlardan beklenen yalnýz-
ca bir tampon görevi görmeleri deðil, ayný
zamanda sermayenin kendisini güvenle
yaslayacaðý toplumsal iliþkilerin inþacýsý ve

parçasý olmalarý... Kadýnlarýn insani koþul-
larda yaþama taleplerini þiddetle bastýrma-
dan bunu yapmasý ise olanaklý deðil. 

Sosyal refaha minimum pay ayýrarak
iþçi ve emekçi sýnýflarýn sýrtýndan maksi-
mum kâr elde etmenin hesabýný yapan
sermaye, ihtiyaçlarý doðrultusunda þidde-
tin olaðanlaþtýðý toplumsal cinsiyet reji-
mini hayata geçiriyor. Kapitalistler, dün-
yanýn dört bir yanýnda iktidardaki temsil-
cileriyle kadýnlarýn haklarýna karþý savaþ
açmýþ durumdalar. Ev ve bakým yükleri-
nin giderek daha fazla kadýnlarýn sýrtýna
bindirilmesi, eðitim, saðlýk, sosyal hizmet
alanlarýnda yoksullarýn yok sayýlmasý ve
bu alanlarýn kâr yaratacak iþletmelere dö-
nüþtürülmesinin bedelinin kadýnlara öde-
tilmesi, bedenleri ve hayatlarý üzerindeki
denetimi artýrarak kadýnlarýn daha 

Kadýnlarýn bedenlerinin, emeklerinin, cinsel ve
yeniden üretim becerilerinin denetim altýna alýndýðý
ve ekonomik kaynaklara dönüþtürüldüðü bir düzenin
kurulmasý ve sürdürülmesi için þiddet en önemli
araçlardan biri olageldi. Sermaye için her yeniden
inþa dönemi, ayný zamanda þiddetin de en çok 
pervasýzlaþtýðý dönemlerdir.  

NEyoksulluk 
sömürü 
þiddet...

Biþeng METE
Þýrnak

T
ürkiye’de cezaevinde anneleriyle be-
raber kalan yüzlerce çocuktan biri de
annesiyle beraber Þýrnak Cezaevinde
kalan 4 yaþýndaki Sarya’ydý. Diðer
çocuklara göre biraz daha þanslý sayý-

labilecek olan Sarya, cezaevinde sadece 40 gün
kaldý ama bu süre bile bir çocuk için oldukça
uzun bir  zamandý. Cezaevinde onunla birlikte
kalan biri olarak size onunla yaþadýklarýmýzý anla-
tacaðým. 

4 Temmuz günü iki kadýn kucaklarýnda iki ta-
ne kýz çocuðu ile beraber koðuþumuza geldiler.
Bu iki çocuk 4 yaþýndaki Sarya ile 1.5 yaþýndaki
Viyan Delal’di. Onlarý görünce hemen kucaklayýp
sevmeye baþladýk, koðuþtaki birçok arkadaþýmýz
uzun süredir çocuk görmüyordu. Kýsa bir  hüzün
ve heyecanýn ardýndan çocuklara banyo yaptýrdýk.
Sarya’ya cezaevinin bir okul olduðunu söyleyerek
“Okula hoþ geldin” dedik. O da bize aklýna taký-
lanlarý sormaya baþladý: “Okullar tatil oldu, siz
niye okuldasýnýz?” Ona “Biz büyükler için okul
yeni baþladý” cevabýný verebilmiþtik. Sarya cezae-
vine ve bize alýþmaya baþlamýþtý, ancak cezaevin-
de olmak, sokakta oynayamamak, özgürce koþa-
mamak onu sýkýyordu. Dýþarýya ve dýþarýda olan-
lara olan özlemi arttýðý bizler arasýnda, kendisine
aile seçmeye karar vermiþti. Sarya ile evcilik oyu-
nu oynamaya baþlamýþtýk. Her birimizi ailesinden
birisi olarak seçti, en zor görevi de bana vererek
babalýk rolünü üstlenmemi istedi. Belli bir süre-
nin ardýndan koðuþtaki herkes Sarya’nýn yeniden
ablasý olurken ben onun babasý olarak kalmaya
devam ettim. Babasýný çok seviyordu ve ona has-
ret kalmýþtý, bu durumu bana her sesleniþinde
anlýyordum, babasýna olan özlemi benimle gider-
meye çalýþýyordu.
‘ABLAM BURAYA GEL,
SENÝ SEVÝYORUM’

Sarya ile koðuþ içerisinde sürekli zaman geçi-
riyor, onun sýkýlmamasý için farklý farklý etkinlik-
ler yapýyorduk. Bir haftanýn ardýndan artýk dýþarý-

da býraktýklarýný özlemeye baþlamýþtý. Yataðýma
gelerek Elif ’in yanýna gitmek istediðini söyledi.
Bir süre kendi kendine Elif ’i özlediðini tekrarla-
maya devam etti. Bana Elif ’i anlatarak ona olan
özlemini dile getiriyordu. Elif en yakýn arkadaþýy-
dý, onun yanýna gitmek istediðini sýk sýk dile geti-
riyordu ama bu imkansýzdý. Annesinin cezasý bit-
meden onun dýþarý çýkmasý çok zordu. Elif ’e
mektup yazacaðýmýzý söyleyerek onu biraz olsun
ikna ettim. 

Ýçeride zaman geçirdikçe o ilk geldiði günler-
deki hareketliðinin yerini gittikçe durgun, sü-
rekli düþünen bir çocuk almýþtý. Sarya’ya mek-
tup yazmasý için üç tane mektup kartý verdim ve
baþladý karalamaya o kartlarý. Okuma yazmasý
yoktu, kartlara ne yazdýðýný sorduðumda  birinci
karta “Ablam gel, ablam gel buraya, çünkü seni
çok seviyorum” ikinci karta “Elbise gönder ba-
na, boyama kitabý gönder bana” üçüncü karta
ise sadece “Seni seviyorum” yazdým cevabýný

verdi. Sürekli onunla zaman geçirip kitap oku-
yup, resim yapýp, oyunlar oynayýp ve ona masal-
lar anlatarak dýþarýyý düþünmesini engellemeye
çalýþýyordum, çünkü dýþarýyý düþündükçe üzülü-
yor, durgunlaþýyordu.

Sarya’yla bir akþam yataðýmda uzanýp kitap
okurken bana sorular sormaya baþladý, ben de ca-
vaplamaya haliyle. Birden beklemediðim sorular
da sormaya baþlamýþtý: “Seni niye içeri aldýlar?”
Bu sorunun þokunu atlatmadan peþ peþe cezae-
vinde olmamý sorgulayan sorular soruyordu. Ona
ne cevap vereceðimi bilemiyordum, sadece suç-
suz olduðumu söyleyebildim. Artýk cezaevinde ol-
duðunu anlamýþtý, bu durum beni çok üzdü çün-
kü geldiðinde beri ona cezaevinde deðilmiþ gibi
davranýyorduk. Yine ona buranýn bir okul olduðu-
nu ve okul bitince çýkacaðýmýzý söyledim. Bu kez
de bana “Ama mahkemen var” dediðinde ona
“Evet mahkemem var” cevabýný verebildim. Bir-
den suratýný asarak “Niye mahkemen var?” diye
sordu. Ona göre sadece suçlularýn mahkemesi
olurdu. Mahkemem olmasýna çok üzüyordu. 

Sarya bir gün annesinin kucaðýndan düþtü, he-
pimiz çok korktuk. Panikle zile basýp kapýyý çalý-
yorduk. Korkmakta haklýydýk, çünkü kalbi delikti
ve orada öleceðini zannetik. Revire kaldýrdýlar ön-
ce. “Yarýn Mardin’e götüreceðiz” deyip koðuþa
geri getirdiler. Ertesi gün annesiyle birlikte Mar-
din’e götürdüler. Eski tedavisine devam edin de-
yip göndermiþlerdi. Giderken annesine kelepçe
takmýþlardý. Sarya yanýma gelip “Annemin eline
altýn bilezi,k taktýlar” dedi. Kelepçeye onun için
“altýn bilezik”ti, baþka bir dünyada hissetmeyi is-
tiyordu çünkü.
HANGÝ ÇOCUK SEVER KÝ
CEZAEVÝNÝ!

Gün gelip çatmýþtý, annesi çýkarýldýðý mahke-
mede tahliye edilmiþti. Ben onlardan 10 gün önce
çýkmýþtým cezaevinden. Sarya ile telefondan ko-
nuþtum, müthiþ bir sevinç yaþýyordu, mutluluk-
tan kelimeler çýkmýyordu aðzýndan. “Biz de çýk-
týk, gel beni al” diyordu. Onu karþýlamaya gide-
memiþtim, çünkü mesafe vardý aramýzda. Ama
sevincini hissetmek bana çok iyi gelmiþti.

Sarya’nýn sevinç çýðlýklarýný asla unutamam.
Cezaevinin onu ne kadar etkilediðini, orayý hiç
sevmediðini o zaman çok net gördüm.

Size Sarya’nýn hikayesini anlattým. Tabii bu ya-
þananlar sadece Sarya’nýn deðil cezaevinde anne-
leriyle kalan bütün çocuklarýn yaþadýklarý. Anne-
leriyle beraber cezaevinde kalan çocuklarýn bir-
çok ihtiyacý hâlâ karþýlanamýyor. Baþta beslenme
olmak üzere eðitimden, saðlýktan yoksun bir þe-
kilde yaþýyor cezaevinde çocuklar. Belli bir za-
mandan sonra psikolojileri de olumsuz yönde et-
kilenen bu çocuklarýn durumlarý görmezden ge-
linmek yerine bir çözüm bulunmalý. Cezaevinde-
ki anneler, kadýnlar tepki göstermedikçe bir þey
elde edemiyorlar. Ama Ekmke ve Gül aracýlýðýyla
Adalet Bakanlýðýna çaðrý yapmýþ olalým. Bakanlýk
cezaevindeki çocuklarýn durumunu görmezden
gelmeyi býrakmalý, çocuklar ve anneleri için ge-
rekli yasal düzenlemeleri bir an önce hayata ge-
çirmelidir. 

Dört duvar arasýnda küçük bir güvercin:

SARYASarya’ya cezaevinin bir okul
olduðunu söyleyerek “Okula hoþ
geldin” dedik. O da bize aklýna
takýlanlarý sormaya baþladý:
“Okullar tatil oldu, siz niye okul-
dasýnýz?” Ona “Biz büyükler için
okul yeni baþladý” cevabýný vere-
bilmiþtik. Sarya cezaevine ve
bize alýþmaya baþlamýþtý, ancak
cezaevinde olmak, sokakta
oynayamamak, özgürce koþama-
mak onu sýkýyordu.
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5 Kasým 1960’ta Dominik
diktatörü Rafael Leónides
Trujillo, Mirabal ailesinin
dört kýz kardeþinden üçü-
nü vahþice öldürttü. Ne-

den mi? Çünkü Kelebekler olarak
bilinen Mirabal kardeþler, diktatör-
lüðe karþý sürdürülen mücadelenin
en önemli figürleriydi.  

1930’da askeri darbeyle iktidara
gelen Trujillo’nun 1937’de ucuz
tarým iþçisi olarak Dominik toprak-
larýnda bulunan kadýn, çocuk ve
erkek 15 bini aþkýn Haitiliyi öldürttüðü
katliam, Mirabal kardeþlerin direniþ hare-
ketine etkin biçimde katýlmasýnýn baþlan-
gýç noktasýydý. Bu, diktatörün ilk katliamý
deðildi. Toplamda 50 bini aþkýn kiþinin ca-
nýna mal olan diktatörlük, canýný almadýk-
larýný da açlýkla, sefaletle, korku ve güven-
sizlikle sýnýyordu. Mirabel Kýzkardeþler,
Amerika’nýn kolu kanadý altýnda pervasýz-
laþan ve adý ölümle, ülkenin tüm kaynakla-
rýnýn sermayeye peþkeþ çekilmesiyle anýlan
diktatörlüðe karþý mücadelenin sembolü
haline geldiler. Öyle ki, önünde kimsenin
duramayacaðý inancýyla daða taþa diktatör-
lüðünün sembollerini inþa ederken, “Ül-
kenin en büyük sorunu Mirabal kardeþler-
dir” diyecek kadar da onlardan korkuyordu
Trujillo. 

Trujillo’nun Mirabel Kardeþleri hedef
gösterdiði konuþmadan sadece 23 gün
sonra, 25 Kasým 1960’ta, hapishanede olan
eþlerini ziyaretten dönen Minerva, Maria
ve Patria Mirabal’ýn aracý “eli sopalý” Tru-
jillo yandaþlarý tarafýndan durduruldu, kýz-
kardeþler sopalarla dövülerek öldürüldü,
cansýz bedenleri arabalarýnýn arkasýna ko-
nularak bir uçurumdan aþaðý itildi. Hiçbir
þeyden korkusu olmadýðýný söyleyen dikta-
tör, yankýlarýndan o kadar korkuyordu ki
cinayetin üstünü “trafik kazasý” diyerek
örtmeye çalýþtý. 

Diktatörler karþýsýnda durma cesareti
gösterenleri yok ederek varlýklarýný sürdü-
receklerini sanýr hep. Ama tarih, diktatör-
lerin deðil, ona karþý durma cesareti göste-
renleri yazar sayfalarýnda. 

Bugün, dünyanýn dört bir yanýnda ka-
dýnlara dönük her türlü þiddetin gündem
edildiði, þiddetin apaçýk bir biçimde ser-
mayenin varlýk yokluk sorunu olduðunun
gösterildiði, kadýnlarýn apayrý ülkelerde ay-

ný sorunlara karþý birlikte hareket etmesi-
nin dünyayý deðiþtireceði bilgisiyle hareket
ettiði bir gün 25 Kasým. Kimse diktatörün
ardýndan bir tek iyi þey söylemiyor, ama
milyonlarca kadýn her 25 Kasým’da o üç
kadýnýn dirayetiyle haykýrýyorlar hep birlik-
te sözlerini. Ve Mirabellerin “baþka bir
dünya” hayali gerçekleþmedikçe, benzer
diktatörlerin yönetimleri altýnda canlarýyla
sýnanacaklarýný biliyorlar. Dünü, bugüne
baðlýyorlar...

Bugün de darbeyle deðil seçimle gelen
diktatörler eliyle geçimlik tarým arazileri
sermayeye peþkeþ çekilirken, doða talaný
yaþanýrken topraðýna, deresine, aðacýna sa-
hip çýkan kadýnlar büyük bir devlet ve ser-
maye þiddetiyle karþý karþýya býrakýlýyor.
Topraksýz köylüler akýn akýn büyük kentle-
re göç ederken, beslenemeyen çocuklar,
kadýnlarýn satýlan bedenleri ve asla karýn
doyurmayacak ücretlere verilen emekleri
ile beslenmeye çalýþýlýyor. Köleleþtirildikle-
ri ter atölyelerinde üstlerine kilitlenen ka-
pýlar ardýnda çýkan yangýnlarla can veriyor,
hayatta kalanlar ise patron tacizi ve aþýrý
sömürü elinde bir yaþama mahkûm edili-
yor. Asgari ücretin bir hamburger almaya
yetmez hale geldiði Latin ülkelerinde ka-
dýnlar geçinebilmek için saçlarýný satýyor,
sýnýr bölgelerinde fuhuþ yapar, hasta
çocuklarýnýn tedavi edilebilmesi için kaçak
yollarla ülke dýþýna çýkmak isterken polisin
ve devlet görevlilerinin tacizine uðrar hale
getiriliyor. Kýtalar üzerinde bir “düþman-
lýk” hayaleti dolaþýyor, üç- dört iþte birden
çalýþýp kendilerine ve çocuklarýna baka-
maz, kiralarýný ödeyemez hale gelen ka-
dýnlara düþman olarak, sýnýrlarý aþýp gelen
ve kendilerinden daha ucuza çalýþan göç-
men kadýnlar gösteriliyor. 

Türkiye’nin de bu vahþet ortamýndan

geri kalýr yaný yok... Ne yaþadýðý-
mýzý, nasýl yaþadýðýmýzý, dünya-
nýn dört bir yanýndaki kýzkardeþ-
lerimizle aramýzdaki kader baðý-
ný dergimizin sayfalarýndaki
mektuplardan, röportajlardan, iz-
lenimlerden öðreneceksiniz. 

25 Kasým öncesinde, kadýnlarý
tahakküm altýna almanýn adý olan
þiddetin türlü biçimlerinin  yok-
sulluk, iþsizlik ve güvencesizlik
ortamýnda nasýl daha da aðýrlaþtý-
ðýný ve bu cendereden kurtulu-

þumuzun nasýl mümkün olabileceðini tar-
týþýyoruz kasým dergimizde...

Tam da dergimizin hazýrlandýðý sýralar-
da ünlü þarkýcý Sýla, Ahmet Kural tarafýn-
dan þiddete uðradýðý için koruma kararý al-
dýrdýðýný ve “...ben de susarsam önce ken-
dime, sonra da bu ülkenin kadýnlarýna,
þiddete karþý insanlarýna haksýzlýk etmiþ
olacaðým. Bu nedenle susmama kararý al-
dým. Yasalarýn bana verdiði haklarý kulla-
nacaðým… Bana uygulanan korkunç þid-
det karþýsýnda dilsiz kalmamayý seçiyo-
rum” açýklamasý yaptý. Sýla’nýn açýklamasý
bir bakýma “Mücadele edeceðiz de ne ola-
cak...” diye düþünenlere de bir þey söylü-
yor; kadýnlar olarak hiçbirimiz þiddetten
azade deðiliz, kimimiz o þiddeti anlatmak
ve þiddetten kurtulmak için daha fazla ola-
naða sahip kimimiz deðil, ama hepimiz
kadýnlarýn þiddetten korunabilmesi için
mücadeleyle elde ettiðimiz haklarýmýzýn
var kalmasýnýn hayat memat meselesi ol-
duðunu biliyoruz. Kadýnlarýn mücadele-
siyle çýkarýlan 6284 sayýlý yasanýn “kadýnla-
ra çok fazla hak veriyor, erkekleri eziyor”
diye geriye alýnmaya çalýþýldýðý, kadýnlarýn
boþanma ve nafaka haklarýnýn tartýþýldýðý
bu günlerde, haklarýmýzdan ve hayatlarý-
mýzdan vazgeçmemenin bize yönelik tüm
saldýrýlarý püskürtmenin en önemli daya-
naklarýndan biri olduðunu görüyoruz. “Ýki
satýrlýk adamlarý ömrümüze musallat et-
memek” için satýrlarca yazdýðýmýz direnç
hikayelerimize ve hayatlarýmýza sahip çýký-
yoruz...

Bu 25 Kasým’da hayatlarýmýzdan ve
haklarýmýzdan vazgeçmemek için her yer-
de “Yaþasýn kadýn
dayanýþmasý” diye-
ceðiz!
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Her insanýn, yaþadýðý ülkede, o ülkenin vatandaþý ol-

maktan kaynaklý bir takým haklarý vardýr. Çalýþamýyorsa-

nýz, evde yatalak hastanýz varsa, çocuklarýnýza pek çok

sebepten ötürü bakacak durumda deðiliseniz devletin

kurumlarýndan yardým isteme hakkýnýz vardýr.
Meral; benimle bununla ilgili yaþadýðý bir deneyimini

paylaþýyor. Eþi vefat edince o zamanlar sekiz yaþýnda

olan kýzý ile ailesinin yanýna sýðýnmak zorunda
kalýyor. Babasý iþçi emeklisi, anne ev hanýmý,
erkek kardeþi de o dönem öðrenci. Ailesine yük
olmamak ve kýzýnýn eðitim masraflarýný kar-
þýlayabilmek için çalýþmak istiyor ama iþ
bulamýyor ve çareyi belediyeden yardým ta-
lep etmekte buluyor. Görevliler eve gelince
kardeþi çalýþtýðý için kendilerine yardým vere-
miyeceklerini söylüyorlar. Meral kardeþinin þehir dý-

þýna gideceðini söyleyince de bir takým evraklar istiyor-

lar. Bir süre sonra Meral evraklarla belediye baþvuruyor

ve kuru gýda (mercimek, pirinç, bulgur, salça ve makar-

nadan oluþan) yardýmý almaya baþlýyor. Her ay düzenli

gelmesi gereken yardýmý üç ayda bir alabiliyor. Bir yýlýn

sonunda da yardým kesiliyor.
Birkaç yýl sonra yine belediyenin yolunu tutuyor Me-

ral, bu kez çocuðu için eðitim yardýmýna baþvuruyor. Or-

daki görevliden aldýðý yanýt ise “Dayýnýz olsaydý alýrdýnýz

istediðiniz yardýmý” oluyor.
Bir gün tesadüfen kendi iradesi dýþýnda, belki de oku-

madan atmýþ olabileceði bir evrak yüzünden (ki evrak-

larda öyle bir ibare olmadýðýný söylüyor) Ak Parti üyesi

yapýldýðýný öðreniyor. Üyelik tarihi de gýda yardýmý
için belediyeye baþvurduðu tarihle ayný.
Gerekli yerleri arayýp üyeliðinin kendi
iradesi dýþýnda yapýldýðýný bildirip silin-
mesini talep ediyor, ama henüz bir sonuç
alabilmiþ deðil.

Bunlarý anlatýrken de uyarýyor beni
“Özellikle bunu yaz, insanlar bu tür yerlere
gidip yardým isterken benim durumuma
düsmesinler.” Yaþadýklarýndan yola çýkarak

yerel yönetimlerin usulsüzlüðünü, kendini kullanýlmýþ

hissetmenin huzursuzluðunu, bu ülkenin vatandaþý ola-

rak sosyal yardým haklarýnýn nasýl gaspedildiðini ve kim

bilir daha kaç kiþinin bu duruma düþürüldüðünü anlatý-

yor. Sosyal yardým kimsenin lütfu deðil, haktýr.
ZZaahhiiddee ÇÇEERRÝÝKKÇÇÝÝ KKÝÝPPEERR

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

mektubumuz var

‘Ýki satýrlýk adamlarý musallat
etmeyelim ömrümüze…’

Yalnýz deðiliz!
Maalesef kadýn hem aile içinde hem toplumda

her gün farklý þekilerde þiddete maruz kalýyor.

Devlet bu yönde hiç bir adým atmýyor. Aksine sü-

rekli kadýný dýþlayýcý, aþaðýlayýcý söylemlerine de-

vam ediyor. 
Dini kullanarak kadýn-

larýn düþünmesinin, sor-
gulamasýnýn, geliþmesi-
nin önüne geçilmek
isteniyor. Son bir yýl-
dýr etrafýmdan gözlem-
lediðim kadarýyla evler-
de toplantýlar fazlalaþýyor;
‘dini bilgiler’ adý altýndaki asýl maksat cemat-
lere kadýn elaman kazandýrmak. 

Kadýnlar cumhuriyetin kuruluþundan bu yana

kazanýlmýþ haklarýný bugün geldimiz bu noktada

maalesef kaybetmek üzere. Mevcut iktidarýn ka-

dýna bakýþý hepimizce malum; bir þekilde kadýnla-

rý bastýrarak, cahilleþtirerek, özgüvenlerini kýra-

rak, korkutarak toplum dýþýna itmek. Biliyorlar ki

kadýn aydýnlanýrsa, özgür olursa toplum da ay-

dýnlanýr, özgür olur.
Biz de kadýnlara “Yalnýz deðilsiniz” diyoruz.

Gelin, çýðlýðýmýza ses katýn, korkmayýn, gerekirse

hakkýmýzý sokakta arayalým... 
ÞÞeekkeerrnnaazz EERRDDOOÐÐMMUUÞÞ
EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Gitmek mi zor
kalmak mý?

Hayat kimsenin önüne altýn tepsiyle sunulmaz.
Zordur yaþamak, hayatta kalmak ve mücadele etmek.
Bazen aklýma bir soru takýlýr: Gitmek mi daha zor,
kalmak mý? Gitmek çok olmasa da kolaydýr, zor olan
kalmaktýr. Gittiðin zaman acý çekersin, yaran kanar
ama zamanla o yarayý sararsýn. Kalmaksa yaraný daha
da büyütür, sarmak için çok uðraþýrsýn. Bir süre
kalmayý denedim, gitmeye karar verdiðimde ise hem
yalnýzdým hem de derin bir yarayla baþ baþa
kalmýþtým. Zaman yaramý sardý, acýmý dindirdi. Daha
sonra þunu fark ettim; ben yalnýz deðil, özgür bir
kadýndým. Yaþam ve mücadele bundan sonra baþlýy-
ordu. Baþarmak zorundaydým, elimden gelenin en
iyisini yapmalýydým. Umutsuzluða kapýldýðým zaman-
lar oldu ama hep bir kahraman çýktý karþýma; hayatý-
ma giren gizli kahramanlar. Bana “Ölme, yaþa ve tari-
he bir imza at” dediler. Hepsini dinledim, her þeyi
sýraya koydum. Çalýþtým, ürettim, boyun eðmedim.

Sevgili kadýnlar, kaderimizi bir erkeðin aþkýna,
sevgisine býrakmamalýyýz. Çalýþýp, üretip var olduðu-
muzu göstermeliyiz. Kimsenin bizi ötekileþtirmesine
izin vermemeliyiz. Biz varýz, var olmaya devam ede-
ceðiz. Clara Zetkin’in dediði gibi “Yaþamýn olduðu her
yerde savaþmak istiyorum.” Çocuklarýn ölmediði
kadýnlarýn güldüðü bir dünya için savaþýn ve yaþayýn...

CCaannaann KKOOÇÇ 
KKüüççüükkççeekkmmeeccee // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Yardým için baþvurdu
AKP’ye üye yapýldý

Koltuk altý pedi
Yýllar önce, annem çocuklarýný okutabilmek için evlere

temizliðe gider, pazarlarda çorap satardý. Genelde evde yal-
nýz kalýrdým. Yaþým on, dördüncü sýnýf öðrencisiydim. Yemek
yapmayý bu yýllarda öðrendim. Oysa dokuz kardeþtik; beþ kýz,
dört erkek, ben sekizinciydim. Neden ben yemek yapmak
zorundaydým ki? Oturduðumuz ilçede iþ imkaný ve lise
olmadýðý için abilerim geçim derdinden, ablalarým da okul
için baþka bir ilçede kalýyordu. Evde yalnýz kaldýðým günler-
den birinde çorap almak için ablamýn çekmecesini açýnca
yeþil bir poþet gördüm. Merakla açtým, uzun,
beyaz ve her iki yanýnda kanatlarý olan,
yapýþkanlý bir þeyler vardý. Hemen bir
senaryo uydurdum. Ablam çok terlediðini
söylüyordu, bu kesin koltuk altý
pediydi. Kaðýdý koltuk altýma
yapýþtýrdým, rahat edemeyince çýkarýp
attým. Ýlk o zaman tanýþmýþtým koltuk
altý pediyle. Kendisini pek sevmemiþ sonra
da unutmuþtum. Þu an bunu yazarken gülüm-
süyorum on yaþýndaki bana...

Aradan yýllar geçti, karnýmda inanýlmaz sancýlar, kývranýy-
orum. Ablamlar fýsýr fýsýr konuþup gülüþüyorlar. Þimdi
düþünüyorum da regl (ben on yaþýndayken regl kelimesi
henüz bilinmiyordu) olduðumu anlamýþlardý. Korkuyordum,
kanýyordum ama “Karným aðrýyor, yardým edin” demeye
utanýyordum. Çünkü kendimi rezil edemezdim. Çünkü birkaç
kez ablamlar “Karným aðrýyor, adet oldum anne” cümlelerini
kurduðunda annemin, “Susun abinler duyacak, el alem
duyarsa çok ayýp olur, kendinizi rezil mi edeceksiniz” diye
onlarý azarladýðýný duymuþtum. Oysa bir keresinde düþüp
kolum kanadýðýnda annem yaramý temizleyip sarmýþ,
yanaðýmý öpüp “geçecek” demiþti. Ýþte ben ilk o zaman çok
kýzmýþtým kanamalarý ayýrt etmeyi icat edenlere.

Liseye gidiyordum, yaþým on beþ, hâlâ bana koltuk altý
pedinden bahseden yok. Devlet sýrrý gibi. Her ay iç çamaþýrý-
ma bez koymaktan, ýslanan bezi sürekli yýkamaktan usan-
mýþtým. Evde pantolonumun, eteðimin ýslaklýðýný soran yoktu.
Okulda sýraya oturamýyordum. Ders saati bana eziyet gelirdi.
Regl olduðumu anlayacaklar, rezil olacaðým diye iki büklüm
olurdum. Eðitim öðretim diyorlar ama beni ergenlik ve regl
konusunda eðiten yoktu. Ýkinci evim olan okulda da koltuk
altý pedini benden saklýyordu. Ama nereye kadar saklayacak-
lardý ki? Arkadaþlar elbet fikir alýþveriþi yapacaklardý, elbet
bir koltuk altý pedinin kanamalarý nasýl saklayabileceðini
konuþacaklardý, elbet birbirinden ped isteyeceklerdi deðil
mi? Ben de öðrenecektim elbet, öðrendim de. On beþ yaþýn-
dayken. Ama uygulama yanlýþmýþ. Þu an bunu yazarken
üzülüyorum on beþ yaþýndaki bana...

Ýkinci üniversiteyi bitirme telaþý içindeyken, kýrk yaþýma
koltukaltý pedine dair ne varsa bilerek gireceðim þubatta.
Ailemle birbirimize çok baðlýyýzdýr. Hastalýkta, cenazede,
düðünde anýnda kenetlenebiliyoruz. Ancak koltuk altý pedini
zamanýnda konuþamadýðýmýz için çoðu zaman aramýzda devlet
memuru resmiyeti var. Hâlâ eðitim öðretim sýralarýnda maalesef
ayný resmiyet devam ediyor. Ben, ailem de dahil etrafýmdaki
herkesle çekinmeden bu konuyu konuþmayý öðrendim. Zaman
deðiþti, herkes konuþabiliyordur sanýyordum. Ama bir kaç ay
önce bir arkadaþýmýn masa altýndan gizlice diðer arkadaþýma
ped verdiðine þahit oldum. “Ne oluyor arkadaþlar torbacý mýyýz,
býkmadýnýz mý kanamalarýnýzý saklamaktan” dediðimde, bana
dönen bakýþlar iþte bu hikayeyi anlattýrdý bana.

MMeeyymmaann 
KKaaddýýkkööyy // ÝÝSSTTAANNBBUULL



Mesele 3-5 kuruþ
nafaka meselesi deðil

Anlatýlan bütün
kadýnlarýn hikayesi

Ne yoksulluk, 
ne sömürü, ne þiddet...
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Antalya

A
ntalya’da, 10 Ekim Ankara
katliamýnda yitirdiðimiz 103
canýn anýsýna her yýl haziran
ayýnda düzenlenin futbol
turnuvasýnýn üçüncüsü yapý-

lýyor. 24 Haziran seçimleri dolayýsýyla bu
yýl eylül ayýna ertelenen ‘103 Korkmaz
Ýnsan Futbol Turnuvasý’nýn final maçla-
rý, 4 Kasým Pazar günü yapýlacak.

Her yýl takým sayýsýnýn giderek art-
týðý turnuvaya bu yýl 46 takým katýldý.
Kadýn futbol takýmlarýnýn turnuvaya
katýlýmý da her yýl arttý. Bu yýl 7 kadýn
futbol takýmý turnuvada. 

Aralarýnda 10 Ekim katliamýnda
kaybettiðimiz Korkmaz Tedik’in anne-
si Zöhre Tedik’in de bulunduðu çeþitli
yaþ ve mesleklerden kadýnlar, takým-
larda yer aldý. Bir çoðu ilk kez futbol
oynadý, iþ çýkýþlarýnda antreman yaptý-
lar. Geçen yýl kupayý Alyazma Kadýn
Futbol Takýmý aldý. 

Kadýn erkek tüm takýmlar, kupaya
sahip olmanýn ötesinde, turnuvanýn
“barýþ” adýna yapýlýyor olmasýnýn bi-
linci içerisinde. Kadýn takýmlarý adýna
görüþtüðümüz “futbolcu”lar da, tur-
nuvayla ilgili duygu ve düþüncelerini
dile getirirken, hep barýþ ve dostluða
duyulan ihtiyaçtan söz ettiler:
EL ELE, YAN YANA

Yavuzelili Kadýnlar adýna Tuðçe
Gürbüz: Burada takým olarak yer al-
mayý önemsiyoruz. Çünkü barýþýn,
dostluðun getirdiði beraberliði istiyo-
ruz. El ele, yan yana durarak, dünün
de bugünün de yarýnýn da katliamlarý-
na son vereceðimize, bizim aydýnlýðý-

mýzýn yakýnlýðýna
inanýyoruz. 

BAÞTA ZORLANDIK AMA...
Konyaaltý Cemevi Kaptaný Leyla

Koç: Konyaaltý Belediyesi Baþkan Yar-
dýmcýsý ile görüþüp bir kadýn takýmý kur-
mak istediðimizi, ancak çalýþabilmek için
halý sahaya ihtiyacýmýz olduðunu söyle-
dik. Bize yardýmcý oldular. Ancak kadýn-
larýn katýlýmýný saðlamakta çok zorlandýk.
Ýlkin 4 kadýn olarak baþladýk ama zaman
içinde 10 kiþi olduk. Çalýþmalarýmýz çok
eðlenceliydi. Yaþ ortalamamýz 40 civarý
olduðu için ilk baþta hafif egzersizlerle
baþladýk, þimdi çok aðýr olmamak kaydýy-
la iyi çalýþýyoruz. Ýlk maça çýkarken bütün
kadýnlar çok heyecanlýydý, hele ki Eðitim
Sen takýmýndaki oyuncularýn genç ve
uzun boylu olduklarýný görünce biraz çe-
kindiler, ama mücadelelerini verip ka-
zandýlar ve çok mutlu oldular. Ýnanýyo-
ruz, yine kazanacaðýz!
HER GOL BARIÞ ÝÇÝN! 

Mirabel Kýzkardeþler adýna Huri-
ye Tozluyurt: Diyarbakýr, Suruç ve An-
kara katilamlarý halklarý susturmak, sin-
dirmek için yapýlmýþtýr. Birçok eve ateþ
düþtü, ciðerlerimiz yandý. Fakat derlenip
dürülmesin bayraklar diye mücadeleye
devam dedik. Korkmaz Tedik þahsýnda
tüm kaybettiklerimiz için mahallelerden,
STK ve partilerden çok geniþ katýlýmla
düzenlenen bu turnuva umut vericidir. 

Biz de üç yýldýr katýlýyoruz. Ýsmimiz,
1960’lý yýllarda Dominik Cumhuriye-
tinde diktatör Trujillo’ya karþý demo-
krasi ve insan haklarýný savunduklarý
için katledilen ve her yýl 25 Kasým’da
kadýna yönelik þiddete karþý mücadele-
nin simgesi olan Mirabel Kardeþ-
ler’den geliyor. Takýmýmýzda ev kadýn-
larý, üniversite öðrencileri, iþçi kadýnlar
ve antreman yaparken tanýþtýðýmýz iki
Ýranlý kadýn arkadaþýmýz var. Futbolda
kadýnlarýn da sözünü söylemesi ve er-
kek egemen kültüre karþý kadýn daya-
nýþmasý için biz de varýz dedik.
Her gol barýþ ve dostluk için
diyoruz.
AYNI AMAÇ ÝÇÝN
HEP BÝRLÝKTE...

Korkmaz Kadýnlar adýna
Özge Gür: Barýþ için biraraya
geldiðimiz yoldaþlarýmýzý unut-
turmamak, barýþ elçiliðine de-
vam etmek için bu turnuvada yer
aldýk. Takýmýmýzýn adýna Zöhre
Tedik ile birlikte karar verdik.
Futbolun, kadýný erkeði olmaz
dedik. Aslýnda futbolun pek bana
göre olmadýðýný düþünürdüm, fa-
kat oynayýnca çok zevkli olduðu
kanýsýna vardým. Ayný amaç için
hep birlikte koþmak anlamlý.

Her gol barýþ için

TÜM CANLILARA
ÞÝDDETE HAYIR!

Alyazma KKaptaný ÞÞengül ÞÞahin: Alyazma ismi Muratpaþa

Belediyesinin kadýna þiddete karþý patentli projesinin adý.

Takýmýmýz kadýna, çocuða, doðaya ve tüm canlýlara þiddete

hayýr þiarýyla sahaya çýkmakta, dostluk ve barýþ adýna yaþa-

mýný yitiren barýþ gönüllülerini anmaktadýr. Kadýnýn hayatýn

tüm alanlarýnda var olma mücadelesi, eþitlikçi ve özgürlük-

çü bakýþ açýsý futbol takýmý kurma konusunda bize ýþýk ol-

du. Her yýl çoðalan kadýn futbol takýmlarýyla buluþacaðýmýz

yeni turnuvalarda da görüþmek üzere.

ONLARI
OFSAYTA DÜÞÜRDÜK

EEÐÐÝÝTTÝÝMM SSEENN’’llii KKaaddýýnnllaarr KKaappttaannýý ÖÖzzlleemm YYaavvuuzz::
5 Ocak 1947’de Amerikalý yazar Kathrine Swit-
zer, Boston maraton koþusuna katýldýðýnda
sevgilisi dýþýnda bir kadýnýn koþtuðunu hiç kim-
se bilmiyordu. Switzer 261 göðüs numarasýyla
koþarken John Semple isimli erkek görevli çir-
kin bir þekilde saldýrýr ve onu yarýþmanýn dýþý-
na itmeye çalýþýr. Saldýrýlara raðmen tüm ka-
dýnlar için bitirmesi gerektiði düþüncesiyle
koþmaya devam eder ve maratonu sonlandýrýr.
Eril zihniyet ve erkek egemen sistem kadýnla-
rýn spor yapamayacaðýný, yaparlarsa rahimleri-
nin düþüceðini, bacaklarýnýn irileþeceðini hatta
tüm vücutlarýnýn kýllanacaðýný söylüyordu. Ka-
dýnlarýn futbolla tanýþmasý ise ‘futbol erkek
oyunudur’ sözüne kafa golü atan Nattie Honey-
ball ile baþlar. 1894 yýlýnda ise ilk kadýn futbol
kulübü kurulur. Her ne kadar eril zihniyet biz
kadýnlara futbolu yakýþtýramasa da kadýnlar
futbolu çok iyi oynadýklarýný göstererek onlarý
ofsayta düþürmüþtür. Tüm bu bilinçle Eðitim
Sen’li Kadýnlar, Ankara katliamýnda yitirdiðimiz
103 insanýn anýsýna düzenlenen bu turnuvaya,
onlarý yaþatmak, ayný zamanda dostluk ve da-
yanýþma için katýlmayý kendimize borç bildik.

her þut kadýn dayanýþmasý için
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