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Samiye Yusuf Ömer adýný
hiç duymuþ muydunuz? Dürüst
olmak gerekirse Reinhard
Kleist çizmeseydi, ve “Olimpi-
yat Rüyasý” ismini alan çizgi ro-
man yayýmlanmasaydý ben de
duymamýþ olacaktým. Samiye,
Somalili genç bir kadýn atlet.
Hiç profesyonel eðitim almamýþ
olmasýna raðmen 2008 Pekin
Olimpiyatlarýna milli atlet olarak
katýlabilmiþ ve sonuncu olsa da
büyük baþarý olarak kabul edil-
miþ ve tebrik toplamýþtýr. Çünkü
Samiye’nin yaþadýðý Mogadiþu
þehri, El Þahab isimli cihatçý ör-
gütün kontrolündedir ve katý þe-
riat uygulamalarý altýndadýr. Bu
nedenle de kadýnlarýn atlet olmak için eðitim alabil-
meleri bir yana, sokakta koþmasý dahi ölüm nedeni sa-
yýlabilmektedir.

Ancak Samiye, bir sonraki olimpiyatý kazanmaya
niyetli ve bunun için ne kadar zorluk varsa hepsini
karþýsýna almaya hazýrdýr. Önce, ailesiyle birlikte ya-
þadýðý þehirde çalýþmalarýna baþlar. Uzun yýllardýr de-
vam eden iç savaþýn delik deþik ettiði sahalarda ant-
renman yapmaya gayret etse de bir süre sonra El Þa-
hab’ýn ölüm tehditleri nedeniyle Somali’de kalarak bu
iþi yapamayacaðýný anlar. Tehditleri ciddiye almamak
için hiçbir sebep yoktur. Birkaç sene önce bu çetenin
babasýný öldürdüðünü düþününce hele...

Fakat sýrf bu sebepten olimpiyat sevdasýndan vaz-
geçmek olmaz. Birkaç sene önce o çetin yollardan ge-
çerek Avrupa’ya varabilmiþ ablasý gibi yollara düþme-
ye karar verir. Henüz yaþý çok ufak da olsa baþka çý-
kar yol yoktur... Yolda baþýna gelenleri de çizgiler ve
sözcükler anlatsýn size, ben yalnýzca sonunu söyleye-
yim. Ne yazýk ki beklenen “baþarý hikayesi” Sami-
ye’nin sonu deðildir. Samiye, savaþtan baþarýya uza-
nacak o en uzun koþunun hayalini kurarken, bindiði
mülteci botunun batmasý sonucu 2012’de Akdeniz’de
yaþamýný yitirir. 

Kitabýn arka kapaðýnda þöyle yazýyor: “Zor’un taný-
mýný deðiþtirecek bir öykü bu. Ýmkansýz’ýn sözlük anla-
mýna örnek olacak belki de. Siz spor diye okuyun, ta-
rih epik masallar bölümüne kaydetsin.”

*Olimpiyat Rüyasý, Samiye Yusuf Ömer’in Hikayesi,
Reinhard Klesit, Karakarga Yayýnlarý
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izgi romanlar çoðu zaman “çocuk iþi”
olarak görülür. Süper kahramanlarýn
dünyayý kurtarýþý ya da gerçek dünyanýn
yalnýzca mizahi yönünün anlatýsýymýþ
gibi. Adý söylenince Teksas ve Tom-
miks dýþýnda akýllara pek de bir þey ge-
tiremeyen bu kitaplar, “ciddi” mesele-

lerin ilgilileri için çok ciddiye alýnmaz. 

Tam da bu nedenle edebiyat takipçilerinin da-
hi gündeminin dýþýnda kalýr. Oysa edebiyatýn dýþ-
lanan bu türü, bizi ve yaþamýmýzý fazlasýyla cid-
diye alýr.

Bahsettiðim bu “ciddi” çoðunluktansanýz,
bu yazýda size bahsedeceðim iki çizgi ro-
manýn fikrinizi deðiþtireceðine inanýyorum.
Okumayý önereceðim bu iki kitabýn kahraman-
larý “hayal ürünü” olmadýklarý gibi ayný zamanda
kahraman sayýlabilirler.

Tarihin tekerrürü, sýnýf savaþý-
nýn tekrar ediþinden biraz da. Bu-
gün hayatlarýmýzý nasýl kuþatýlmýþ
hissediyorsak 1870’te de Fransýz-
lar öyle hissediyorlardý. Savaþýn
bitap düþürdüðü o kýþ, yiyecek
ekmek bulamayan Parisliler, de-
polara saklanmýþ yiyeceklerden
nasiplerini alamadýklarý gibi öz-
gürlüklerinin de ellerinden git-
mesiyle karþý karþýyaydý. Aylarca
bu þartlarda yaþamaya gayret
gösteren halk, artýk kaybedilecek
bir þey kalmayýnca, kazanýlabile-
cek þeyler için 1871 baharýnýn
ilk günlerinde Belediye Meyda-
nýna dökül-

dü. Kendi ülkelerinin askerle-
riyle savaþmak zorunda kalacaklardý
ancak bu cesaretin karþýlýðýnda Ko-
mün’ü kuracaklardý.

Akademisyen, Yazar Mary M. Tal-
bot ile Çizer Bryan Talbot tarafýn-
dan hazýrlanan “Kýzýl Azize: Bir
Ütipyanýn Peþinde” isimli bu çizgi
roman, Paris Komünü ve onun ön-
cülerinden Louise Michel’in müca-
delesini anlatýyor.

Louise, en çetin koþullarda mü-
cadelenin hep en önlerinde yer
alan bir kadýn militan; “Hayatýný
eþitsizlik ve sömürüye karþý müca-
deleye adamýþ korkusuz ve yýlmaz
bir direniþçi, bilimin öncü olduðu
adil bir geleceðin düþünü kuran
bir feminist öðretmen, ‘mücadele-
nin korkunçluðunu’ þiire dönüþ-
türen tutuklu bir þair...”

Yalnýzca kadýnlara deðil, bü-
tün bir mücadeleye ve savaþýn
ertesindeki zafere de öncülük
etmiþ Louise. Kurulan Ko-
mün’ün ardýndan iþçi sýnýfýnýn
özgürlüðünü Paris’in özgürlü-
ðüne eþ tutmuþ ve yaptýðý ilk iþ,
atölye ve imalathaneleri iþçile-
rin yönetimine geçirerek özel
mülkiyete son vermek olmuþ.

Kadýnlarýn evlilik içindeki eþitsiz yaþamlarýný deðiþtirme-
yi hedef edinen Louise, ayný zamanda din görevlilerinin
devlet kurumlarýndan çekilmesi ve laik bir toplumun inþ-
asý için çabalamýþ.

Bütün bunlarla birlikte, Kýzýl Azize lakabýný ona veren
þey ise paylaþýmcýlýðýyla birlikte iyiye olan inancý olmuþ.
Maddi olan her þeyi koþulsuzca paylaþýyor, fakat bunun
ötesinde, gelecek güzel günlerin umudunu savaþ koþulla-
rýnda dahi yarattýðý ütopyalarla taþýyor ve ütopyalarýný bi-
lime olan inancýyla birleþtiriyor. Kitabýn sayfalarýný hýzla
çevirmeye vesile olan bu tutkulu kadýnýn hikayesi, heye-
can yaratmakla kalmýyor, karanlýk günlerin aydýnlýða dö-
nüþmesinin önce inanmakla baþladýðýný da hissettiriyor.
Nitekim sürgüne gönderilirken gemide, sonrasýnda sür-
gündeki o koþullarda dahi tükenmeyen inancý, hem bu-
günü yaþama biçimi hem de yarýný kurgulama hevesi
hayranlýk uyandýrýyor.

Her iki çizgi romanýn da
okuma süresi çok
kýsa fakat etkileri
uzun süreli. Hika-
yeler kadar çizgiler-
le yaratýlanlar da et-
kileyici. Bu kadar az
yazýyla bu denli güç-
lü bir anlatým baþka
türlü mümkün ola-
mazdý sanýrým. Ayný
zamanda daha fazla-
sýný öðrenme arzusu-
nu bu denli uyandýr-
mazdý belki de... Tari-
hin yeni ve nispeten
eski zamanlarýnda ya-
þamýþ iki kadýnýn biri
kýsa, diðeri nispeten
uzun yaþamýný ve mü-
cadelesini konu alan bu
iki çizgi romaný -her
þeyden önce- umudu-
nuzu ve inancýnýzý taze-
lemeniz için öneriyo-
rum.

Kýzýl AAzize: 
Bir ÜÜtopyanýn PPeþinde, 
Mary MM. TTalbot-BBryan

Talbot, DDesen YYayýnlarý

YAÞAM ÇiZGiLERi

UMUT VE ÝNANÇ ÝÇÝN
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018’in Aðustos ayýydý; patronlar
kraliçesi Güler Sabancý, tek adam
yönetiminin Yeni Ekonomi Progra-
mý’ný açýklayan damat bakana rüz-
gârda saçlarý savrula savrula övgü-

ler yaðdýrýyor; “Sayýn Bakanýmýz söylediði-
ni yapan kiþidir, Türkiye’nin, ülkemizin
hak ettiði dönüþümü gerçekleþtireceðine
olan inancýmýz tamamdýr” diyordu.
2019’un ilk günlerinde gazetelere bir ha-
ber düþtü; Meðer “iktidarýn ülkenin hak
ettiði dönüþümü gerçekleþtireceðine inan-
cý tastamam” olan Sabancý ailesi maaile
Malta vatandaþý olmuþ; yatýrým ile vatan-
daþlýk kazanma yoluyla, yani parasý neyse
karþýlýðýný vererek...

Tam da Sabancý ailesine “hayýrlý iþler”
denilen saatlerde Bursa’da 59 yaþýndaki te-
mizlik iþçisi Emine hanýmýn, müdürün at-
týðý boþ çikolata kutusunu dikiþ kutusu
yapmak üzere aldýðý için hýrsýz damgasýyla
tazminatsýz iþten çýkarýldýðýný, hakkýný ara-
mak için mahkeme yolunu tutan kadýnýn 8
yýl süren davasýnýn müdür lehine sonuç-
landýðýný okuduk. Ülkeyi hamuduyla götü-
rüp geminin batacaðýný anladýðýnda güven-
li kýyýlara yelken açarken patronlar, geriye
kalanlara patronun artýðý bir boþ çikolata
kutusunun bile çok görüldüðünü gösteren

bu elim tesadüf, adeta yaþadýðýmýz sürecin
bir özeti gibi dikiliverdi karþýmýza. 

Etkileri çoktan baþlayan, saldýðý korku
yalnýzca ekmeðimizi deðil içimizdeki ge-
lecek ümidini de küçülten kriz iþte böyle
sere serpe gün ýþýðýna çýkarýverir gerçek-
leri: Krizi yaratanlar bizden çaldýklarýyla
filikalara atlayýp giderken, geriye kalan
yoksullara, bu topraklardan baþka yatacak
yeri, bu ülke insanýndan baþka sýðýnacak
limaný olmayanlara “ne halin varsa gör”
bile býrakmaz. Artýklarý bile deðerli olan
leþ yiyiciler olarak, artýklarýný korumaya
devleti, adaleti, kolluðu, medyayý bekçi
eder de gider. 

Hal böyleyken...
Boþuna deðil Ekmek ve Gül dergisinin

krizle çalkalanacaðý belli olan, karamsarlýkla
baþlanan 2019 yýlýnýn ilk sayýsýnýn iþçi ka-
dýnlarýn öfkesi ile dolu olmasý. Evlere sü-
rekli icra belgesi götürmek zorunda olan
PTT iþçisi bir kadýnýn yalnýzca sezgileriyle
deðil, somut gerçeklikleri kendi halini bile-
rek, kendine benzerlerin hallerinden süze-
rek anlattýðý gibi; gidiþat iyi deðil. Ege Üni-
versitesi iþçisi kadýnýn anlattýðý “git” deni-
lince þehrin bilinmez bir yerine gitmek zo-
runda kalýnan, “gel” denilince köle gibi ge-
linen çalýþma koþullarý bu aðýr kriz günde-

mi ortasýnda daha da zorlaþýrken, Mamaklý
Seda’nýn mahallesinde kurulu bir kadýn
derneðinden güç alarak kendisine kölelik
koþullarý dayatan patronunun karþýsýna
deðme hukukçulara taþ çýkaran bilgisi ve
yalnýz olmamanýn yarattýðý bilinci ile dikil-
mesi; yaptýðýyla yol göstermesi tesadüf de-
ðil. Boþuna deðil “Ne yapacaðýz?” sorusuna
hep ayný cevabý veriþi kadýnlarýn: Bir araya
geleceðiz, birlikte mücadele edeceðiz...

Evet, o malum soruya dönüp dönüp hep
ayný cevabý verdiðimiz doðrudur. Ama
unutulmamalý ki; henüz denemediðimiz
yol da odur.

Hiçbir söz boþluða doðmaz; akan haya-
ta eklenir. Bu dünya bizden önce de gö-
rüp geçirdi benzer zamanlarý, bizden ön-
ce de düþündü insanlar bizim sorduðu-
muz sorularý, bizden önce de verdiler ver-
diðimiz cevaplarý... 

Bütün cevaplar, kendilerinden önce
edilmiþ sözlerin, yaþanan benzer zaman-
larýn benzer sorularýnýn izini taþýr... 

Bundandýr “Ne Yapmalý” sorusuna
hep ayný cevabý verme cüretimiz: Bir
araya geleceðiz, birlikte mücadele ede-
ceðiz. 

2019’a sö-
zümüz budur!
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AKP hükümetinin torba yasada ev iþçilerine
müjde diye çýkardýðý sigorta hakký biz ev iþçi-
lerini daha geriye götürdü. Bir gün bile
çalýþsak sigortamýz olmasýný talep ederken, 10
günden fazla çalýþanlar sigortalanýyor,
geriye kalan 20 gün için ise devlet
bizi borçlandýrýyor. 

Biz ev iþçileri tüm iþçiler gibi
genel saðlýk, emeklilik hakkýmýz
olmasýný istiyoruz oysa ki. Biz hak-
larýmýz talep ederken geçtiðimiz
aylarda Güney Afrika’da uluslararasý
ev emekçileri konferansý gerçekleþti.

IDWF 2. kongresinde Federasyonun üyesi
olarak Ýmece Ev Ýþçileri Sendikasý da yer aldý.
Sendikamýz ve Türkiye’deki ev iþçilerini tem-
silen 2 kiþi gittiðimiz konferansa Afrika, Asya,
Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika
ülkelerinden yaklaþýk 400 kiþi katýldý.
Katýlanlar arasýnda kadýn ev iþçilerinin yaný
sýra, erkek ev iþçileri de vardý. Bu konferansa
katýlmaktan çok mutlu oldum, çeþitli ülkeler-
den ev iþçileri ile tanýþtým, konferans çok ver-
imli geçti. Güney Afrika’daki yaþam þartlarý ve
o insanlarýn mücadelesi görülmeye deðerdi.
Konferans Cape Town þehrinde 2 gün sürdü.
Cape Town’da yaþayan halkýn bir kýsmý
barakada yaþarken bir kýsmý da lüks villalarda
yaþýyor, orta kesim diye bir þey yok. En aðýr
yaþam koþullarýnda bile insanlar çok enerjik ve
mutlular, kendilerini mücadeleye adamýþlar. 

Konferans, gittiðimiz þehir, farklý ülkeler-
den bir araya geldiðimiz ev emekçileri bana

þunu gösterdi; kendi ülkemde ev emekçileriyle
ilgili daha sýký bir mücadele vermeli, daha
örgütlü ve güçlü olmalýyýz. Ve bunlarýn yanýnda
diðer sendikalarla ve kitle örgütleriyle güç bir-

liði içerisinde olmamýz gerek.
Birlikte, örgütlü hareket edersek
ancak mücadelemiz hedefine
ulaþýr. 

Konferans bana bir þeyi daha
gösterdi, o da örgütlü mücade-
lenin önemi. Devam eden üç
davam var, biri hizmet tespiti,
ikincisi maddi manevi tazminat
üçüncü de geçirdiðim iþ kazasý ile

ilgili. Ben Ýmece ile tanýþmamýþ olsaydým
hakkýmý arayamazdým. Ne maddi  ne de
manevi gücüm yeterdi, kendimi bu kadar
özgüvenli hissemezdim.

Çalýþma koþullarýmýzdan dolayý birçok
meslek hastalýðýmýz da var. Kullandýðýmýz
kimyasallar bizi astým hastasý yapýyor, ayrýca
deri hastalýklarý yaþýyoruz. Aðýr eþyalar kaldýrýp
indirmekten bel fýtýðý, menisküs, eklem
hastalýklarý oluyoruz. Hatta hamile olarak
çalýþýp hamileliðimizi gizlemek zorunda bile
kalýyoruz. 

Ekmek ve Gül aracýlýðýyla bütün ev emekçi-
lerine sesleniyorum; gelin Ýmece Ev Ýþçileri
Sendikasý þemsiyesi altýnda birlikte mücadale
edelim, haklarýmýzý bilelim, tüm haksýzlýklara
dayanýþma ile cevap verelim. 

Minire ÝÝNAL // AANTTALYA

mektubumuz var

ÇOÐU zaman, kadýnlarla bir araya
geldiðimizde en çok konuþtuðumuz konular ev
iþleri, çocuklar, alýþveriþ, hangi elbise nerede
kaça satýlýyor vs. gibi þeyler olurdu. Bu sýralar
kadýnlarýn gündeminde ya iþsizlik, ya
çalýþtýðý fabrikada kriz bahane
edilerek ücretsiz izne çýkarýl-
malar; çarþý pazarýn el yakan
pahalýlýðý, gelecek kaygýsý, çocuk-
larýna yetememe, onlarýn en
acil ihtiyaçlarýna bile cevap
verememe gibi þeyler var. Bu
sorunlar yüzünden ailelerde
gerginlikler ve kavgalar yaþanýyor,
ekonomik kaygýlar boþanmalarý
tetikliyor.

“Ýþinde gücünde” denen insanlarýn, kadýn-
larýn gündemleri bunlar, her muhabbet kendil-

iðinden bu sorunlara baðlanýyor hemen.
“Tuzsuz aþým dertsiz baþým” deyimi bile artýk
rafa kalktý diyebiliriz. Maalesef kadýnlar tuz eke-
cek aþýnýn bile olmayacaðý düþüncelerine kapýlýy-

or ve tüm sohbetler de bu kaygýlara nasýl
çözüm bulunacaðý yönünde oluyor.
Ýþte o zaman da kadýnlarýn dayanýþ-
masý ve örgütlülüðü gereði tartýþýl-
maya baþlanýyor.

Yine dertlerin, tasalarýn paylaþýldýðý
bir günde Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneðinde bir araya geldiðimiz
kadýnlardan Zehra, eþinin bir süredir
iþsiz olduðunu söyleyerek isyanýný dile
getiriyor: “Asgari ücrete yapýlan zam
yine bizlerin maaþlarýndan çýkartýlacak.

Ýþsizlik fonundan yapýlacak kesintilerle ve düþen
alým gücüyle aklýmýzla dalga geçiyorlar.”

Elif de Metin Akpýnar ve Müjdat Gezen,
Cumhurbaþkaný tarafýndan hedef gösterilerek
bütün halka korku mesajý verildiðini söylüyor.
Üç çocuðu ile kýt kanaat geçinen Ayþe ise “Bunu
yaparken bizim kanaat ettiklerimizi beðenmeyip
muhalif olursanýz sizin de baþýnýza bunlar ve
daha beterleri gelir demeye çalýþýyorlar” diyor. 

Kadýnlarla her sohbet ettiðimizde bir arada
olmanýn önemini anlatýrken, herkesin söyleyecek
sözlerinin daha çoðaldýðý; umutsuzluðun yerine
dayanýþma ve örgütlülüðün aldýðý bir deðiþim
yaratmamýz gerektiðini söylüyoruz biz de. Ve bir
sonraki sohbetlerde buluþmak üzere sözleþiy-
oruz kadýnlarla. 

ZZaahhiiddee ÇÇEERRÝÝKKCCÝÝ KKÝÝPPEERR
EEsseennyyaallýý // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Uluslararasý Ev Emekçileri
Konferansýnýn ardýndan

Hayatlarýmýzdan haklarýmýzdan
vazgeçmediðimiz bir yýl olsun

SEVGÝLÝ kýz kardeþlerim yeni bir yýla daha girdik,
oldukça aðýr ekonomik sýkýntýlarýn olduðu, hak
gasplarýnýn alabildiðince yaþandýðý günlerden geçiyo-
ruz. Kadýnlar olarak da, adaletsizliðin yaþandýðý, kadý-
na yönelik þiddetin artarak ilerlediði koþullarda 2019
yýlýný karþýladýk. 

Ýnsanlarýn alým güçlerinin oldukça düþtüðü aþikar.
Pazarlardan, elimiz kolumuz dolu geldiðimiz zaman-
lar gerilerde kaldý. Her gün borç, yoksulluk nedeniyle
canýna kýyan insanlarýn haberlerini okuyoruz. 

Yýlýn son günü Antalya’da kestane satarak ekmek
parasýný kazanan baba, mangaldan artan közü üþüme-
sin diye 15 yaþýndaki oðlunun odasýna koymuþ. Isýn-
sýn diye koyduðu bu közün oðlunun ölümü olacaðýný
bilememiþ. Astým hastasý olan oðlunun cansýz
bedenini sabah odasýnda bulmuþlar.

Evlatlarýný kaybeden analara ken-
di kýzlarýmýzdan, oðullarýmýzdan
bahsedersek onlarýn acýlarýna do-
kunur diye sevinçlerimizi bile
belli etmekten çekiniyoruz, onla-
rýn yaralarýna dokunur diye gülüm-
semeye korktuðumuz zamanlarda
yaþýyoruz.

Ve iþte böyle bir zamanda daha fazla yan yana dur-
maya ihtiyacýmýz var. Hayatlarýmýzdan ve haklarýmýz-
dan vazgeçmeyeceðimiz bir yýl olsun. Birbirimizi yok
saymayan, ötekileþtirmediðimiz bir yýl. Bunun yolu da
mücadeleyi elden býrakmamaktan geçiyor. 

Bir de biz kadýnlarýn iyi ki Ekmek ve Gül gibi iyi
bir rehberi ve dostu var. Nice nice insanlýðýn kazana-
caðý ve çoðalacaðýmýz bir yýl olsun. Güzel yýllar bi-
zimle olsun...

AAynur SSEYREK // AANNTAALYAA

BOÞUNA DEÐÝL... 

Umutsuzluðun yerini birlik ve dayanýþma alsýn



Uzm. Dr. Senem ASLAN

H
ayatta herkes zaman zaman
sýkýntýlar yaþayabilir. Ancak,
bazý kiþilerde bu durum
semptom halini alabilir ve
çok daha azýnda bu bir hasta-

lýk belirtisi olabilir. Psikiyatride ‘depresyon’
diye bahsedilen durum tam olarak bu has-
talýk halidir. 

Depresyon “çökkünlük” olarak Türk-
çe’ye çevirebileceðimiz, anlýk bir ruh hali,
bir sendrom veya bir hastalýk olarak karþý-
mýza çýkabilir. Depresyonu  izah eden tek
bir model yoktur ancak genel olarak
beyinde kimyasal iletimde rol alan
maddelerle ilgili bir dengesizli-
ðin olmasýdýr. Bu dengesizlik
çevresel nedenlerden etki-
lenmektedir. Depresyon
tedavisi doðru tedavi ile
mümkün olan iyileþen
gerçek bir hastalýktýr.
Toplumda sanýlanýn
aksine ruh zayýflýðý de-
ðildir.
KADINLARDA
DAHA YAYGIN

Toplumdaki sýklýðýna
baktýðýmýzda; bir yýlda ka-
dýnlarýn yüzde 13’ü, erkekle-

rin yüzde 8’inin depresyonda olduðu-
nu göstermektedir. Türkiye Ruh Sað-
lýðý Profili Çalýþmasý’nda 12 aylýk dep-
resif nöbet yaygýnlýðý kadýnlarda yüzde
5.4, erkeklerde yüzde 2.3, tüm nüfusta
yüzde 4.0 olarak verilmektedir. 

Görüldüðü gibi kadýnlarda iki kat
daha fazladýr. Yineleyici depresyonlar
kadýnlarda daha sýktýr. Akut depresyon
ataðý geçirenlerin yüzde 15 kadarýnda
depresyon süregenleþme eðilimi gös-
terir.

KADINLARDA
NEDEN DAHA FAZLA?

KADINLARDA depresyonun erkeklere göre iki kat
fazla olmasý erkeklerin belirtilerini, alkol ve madde

kullanýmý, deðiþik eyleme vurum davranýþlarý þeklinde
ifade etmesi (erkek arkadaþlarý ile balýða çýkmasý,

kahvede amaçsýzca oturup kaðýt oynayýp etrafý
seyretmesi vb), kadýnlarýn bu olanaklarý kullanamamalarý,

ayný stres etkeni karþýsýnda daha yoðun belirtiler
göstermesi biçiminde açýklanýyor. 

Diðer önemli bir açýklama da hormonal nedenler ve
geleneksel kadýn rolü ile ilgili. Ayrýca kadýnlar gebelik,
doðum, premenstrüel dönem gibi depresyona yatkýnlýk

yaratan ek özel dönemler yaþar. Cinsel ve fiziksel
istismar da kadýnlarý daha çok etkilemektedir. 
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Bizim büyük çaremiz: 
Sevda KARACA

K
aramsarlýðýn karýncala-
rýn ekmek kýrýntýsýný
sardýðý gibi içimizi sar-
dýðý bir yýla baþladýk.
Tevekkeli deðil, yýlbaþý

sofralarý biraz tenhalaþtý, ikramlar
sanki biraz tavsadý bu yýl, beklentiler
de dilekler de biraz fakirleþti gibi.
Yarýn iþten atýlmamaya dua, öbür
gün çocuðun servis parasýný ödeme-
ye çaba, günlük ihtiyaçlar listesin-
den bir þey daha eksiltmeye gayret,
giderek artan ve boðazý sýkar hale
gelen boðulmuþluk hissiyle cebel-
leþme... Malum; kriz, yalnýzca bir
“gündem” deðil, etkileri yeni yýldan
beklentilerimizi bile belirleyen, gün-
delik hayatýmýza çoktan yansýmýþ bir
“zor” ayný zamanda.  

Öyle bir dönem ki, kiþisel olan ne
varsa onun bir o kadar toplumsal ve
siyasal olduðu daha bir seriliyor orta
yere... Kaçmak mümkünatsýz; yalnýz
evin dört duvarý arasýnda deðil, içi-
nin dört duvarý arasýnda yaþadýðýn
da yalnýzca senin derdin deðil... Bize
benzer herkesin derdi ayný. 

Bu; hem çaresizliðin hem de ça-
renin ayný kaynaktan beslendiðini
gösteren ortaklýðýmýz aslýnda.

Çaresizlik ortaklýðý; korku iklimi-
nin ayazý sertleþirken insanýn insana
düþman edildiði, en yakýnýndakine
bile güvenmemenin salýk verildiði,
herkesin herkesten kuþkuya düþtü-
ðü memlekette birlikte hareket etme zorunluluðunu
anlamanýn “Eee nasýl olacak þimdi?”si...

Çare ortaklýðý; çünkü tek baþýna ne yaparsak ya-
palým kaçamayacaðýmýz bu toplumsal gerçeklik ayný
zamanda kiminle ayný gemide olduðumuzu da daha
iyi gördüðümüz ve bunun için tüm önyargýlardan
sýyrýlýp birlikte yola düþmekten baþka çaremizin ol-
madýðýný anladýðýmýz o sýnýr noktasý.
BÝZ KADINLAR NE YAPACAÐIZ?

Bu krizin ortasýnda iktidarýn “her þeyin fevkalade
yolunda” olduðunu göstermeye çabaladýðý bir seçim
sürecinin sath-ý mailine de girmiþ durumdayýz. Yerel
seçimlerin “halkýn günlük ihtiyaçlarýnýn, insani ya-
þam koþullarýnýn saðlanmasý” gibi meseleleri tartýþa-
rak deðil, hep “büyük resmi görmek” zorunda býra-
kan koþullarda yapýldýðý ülkemizde; önümüzdeki se-
çimlerin ana meselesi de aðýrlaþacak olan krizin fa-
turasýnýn kime nasýl ödetileceði olacak. 

O zamana kadar iktidar bir yandan “her þey gül-
lük gülistanlýk” algýsý yaratmak bir yandan da kitlele-
ri kendi etrafýnda yedeklemek için “yedi düvelin sal-
dýrýsý, milli bekanýn önemi, yerli ve milli hedeflere
dönük saldýrýlar” söylemine sýðýnmak zorunda. Bir
yandan her þeyi ne kadar da iyi hal yoluna koydukla-
rýný anlatýrken, diðer yandan da kötüye giden her þe-
yin müsebbibinin kendi çýkar çevresi dýþýndaki her-
kes olduðuna “herkesi” inandýrma derdine düþecek.
Ýktidarýn bu çeliþkisinin halka yansýmasý ise bir yan-
dan hiçbir þeyin yolunda gitmediði bilgisini her an

somut olarak yaþarken, yaþananlarýn gerçek nedenle-
rinin ne olduðuna iliþkin yaratýlan algý yanýlmasýnýn
ortasýnda zihin bulanýklýðý olacak.

Görünen o ki 2019 bize daha fazla oranda iktida-
rýn yarattýðý o toz ve gaz bulutunu daðýtma, gerçek-
leri gösterme sorumluluðu yüklüyor. Çaresizlik duy-
gusunu çarenin biz olduðumuz bilgisiyle deðiþtirme
sorumluluðu... Ve gerçekleri söylemenin giderek
daha zorlaþtýðý, giderek daha fazla bedel ödettiði bu
memleket koþullarýnda daha fazla cesaret, daha fazla
birliktelik yaratma zorundalýðý...

Cesaretin istediði takatten, vaat ettiði ümitten
mahrum olunan zamanlarda ne büyük bir söz;
daha fazla cesaret, daha fazla birliktelik yaratma
zorundalýðý! Sözü sadece inada ve hamasete ema-
net etmeyip, hayatýn gerçeðiyle doldurmak lazým
elbette... Mesela; çok iyi biliyoruz ki gerçeði söyle-
mek kiþisel bir cesaret meselesi deðildir. Gerçek
denilen þey ne kadar toplumsalsa, gerçeðin yaygýn-
laþmasý ve doðru yerini bulmasý da o kadar top-
lumsala, toplumsallaþmaya ihtiyaç duyar. Demek
ki üzerimize düþen temel þeylerden biri de, gerçe-
ði birlikte söyleyebileceðimiz kiþilerin sayýsýný ar-
týrmak. 

Bu, hiçbir zaman kolay olmadý, ve þimdi daha zor.
Çünkü her þeyin siyasallaþtýðý ve hiçbir sözün siyaset
yapmaktan azade olmadýðý bu koþullarda siyasetin
kendisi yasak. 

“Peki ne yapacaðýz?” sorusu tarihi bir soru olarak
karþýmýzda duruyor. Biz kadýnlar ne yapacaðýz?

Yanýtý zor bir soru. Ýnsanla-
rýn sosyal medya hesaplarýnda
bir þey yazmasýnýn bile cezaevi
tehdidiyle sýnandýðý, gündelik
hayat zorlaþtýkça insanlarýn
daha da içe kapandýðý, kimse-
nin kimseye güveninin kalma-
dýðý, düþmanlýklarýn arttýðý, bi-
linçlerin ve hafýzalarýn daha
dün olaný bile özümseyemeye-
cek derecede gündelik deði-
þimlerle istila edildiði bu kriz
çaðýnda “Ne yapacaðýz?” soru-
su yalnýzca bireysel deðil, ko-
lektif bir soru olduðu için, ce-
vabý epey zor...

Ama unutmayalým ki bu so-
runun cevabýný örneðin Fran-
sa’da sokaklara çýkan Sarý Ye-
lekliler hareketine dahil olan bir
Fransýz kadýn da bilmiyordu
daha düne kadar. Ya da Maca-
ristan’da zorunlu yýllýk fazla
mesai süresinin 250’den 400
saate çýkarýlmasýna tepkisini
yüzbinlerce insan arasýna katý-
larak gösteren Macar kadýn da...
Ancak öfke bir yangýn ateþine
dönüþürken, o ateþin ayný za-
manda bir þeyler piþirdiðini de
bilmek gerek. Bu kadim bilgi,
kadýnlarýn hafýzalarýnda gizli.
ÇOK OLANI 
BÝRLEÞTÝRMEK ÝÇÝN
ÇOK ÇALIÞACAÐIZ

2019, kadýnlar arasýnda bel-
ki hiç görünmeyen, belki de popüler mecralarýn aka-
rýna hiç girmeyecek olan, sessiz ama bir o kadar da
derin ve kararlý bir çalýþmanýn yýlý olacak. 2019, za-
maný geldiðinde sarsa sarsa, gümleye gümleye bir
araya gelecek kadýnlar arasýnda güç biriktirme, de-
rinleþme, özgüven geliþtirme yýlý olmak zorunda bi-
zim için. Zoru aþmanýn yollarýný birlikte bulabilme
zeminini yaratmak için her türden sorunun cevabýný
birlikte aradýðýmýz, konuþtuðumuz, sorduðumuz,
cevapladýðýmýz ikna olmadýysak bir daha sorup ce-
vapladýðýmýz bir “güvenilirlik” oluþturmaya ihtiyacý-
mýz var. Ne, neden, nasýl sorularýna popüler olanýn,
görünme kaygýsý taþýyanýn dilinden deðil, ihtiyacýn
dilinden, gerçek hayatýn derdinden cevaplar bulmak
için harcayacaðýz enerjimizi... 

Yüksünmeyeceðiz uðraþýp uðraþýp az gitmiþ ol-
maktan, biriktirdiklerimize bakacaðýz. Çok konuþup
anca atalet daðýtanlar adýmýzý lisanýna almýyor diye
üzülmeyeceðiz, geniþ kadýn kesimlerinin gündelik
dertlerinin dilinden konuþacaðýz, dilimizi buradan
zenginleþtireceðiz, kývancýmýzý buradan edineceðiz...
Biz, Ekmek ve Gül olarak, herkesin adýna konuþtu-
ðu, herkesin adýyla konuþtuðu emekçi kadýnlarýn
arasýnda, “biz” olarak, daha çok “biz” olmak için çok
çalýþacaðýz bu yýl. 

Çünkü çok olaný birleþtirmekten baþka çaremiz,
birliðimizi kuvvetlendirmekten baþka çýkarýmýz yok...
Bu yazýyý okuyan kýzkardeþim, biliyoruz senin de çok
ihtiyacýn var buna. Gel, bizim büyük çaremiz, birlik-
teliðimiz seninle güç kazansýn!

Birlikteliðimiz
DEPRESYON ÝÇÝN RÝSK
ETKENLERÝ NELERDÝR?

Erken ebeveyn kaybý
Madde ve alkol kötü kullanýmý

Anksiyete bozukluklarý
Kadýn olmak
Düþük sosyoekonomik düzey

Ýþsizlik: Ýþsizlik depresyonda

risk etkeni olmasý yanýnda iþte

verimliliði azalmasýnýn önemli

nedenlerindendir.
Daha önce depresyon ge-

çirmiþ olma
Yakýn zamanda önemli ya-

þam olaylarý, stres etkenleri
Kiþilik yapýsý
Çocukluk döneminde cin-

sel veya fiziksel kötü davra-

nýlma öyküsü
Bazý ilaçlar
Týbbi hastalýklar
Hormonal deðiþiklikler

FFOOTTOOPPEERRÝÝYYOODDÝÝKK teoriye göre uzun geceler
ve kýsa gündüzler mevsimsel depresyon ve
duygudurum bozukluðu ile giden bir depres-
yona neden olmaktadýr. Sabahlarý iþe yada
okula gitmek için karanlýkta uyanýyoruz. Ka-
ranlýkta ev içinde ýþýk kullanarak hazýrlanýyo-

ruz ve çoðu zaman iþe/okula vardýðýmýzda
hava ancak aydýnlanmýþ oluyor.

Ayný ritim akþam dönüþlerde de geçerli
oluyor. Bu da mevsimler depresyonu tetik-
leyen faktörlerden birisi oluyor. Bunun te-
mel nedeni ola-

rak vücudun melatonin salýnýmý gösterilmiþ-
tir. Bahar aylarýnýn gelmesiyle ve uzayan
gündüzlerle yaz aylarýnda kaybolmasý ile
belirgin eþ zamanlýlýk gösteren bu depres-
yon tipinin toplumda görülme sýklýðýnýn yüz-
de 5-6 civarýnda olduðu kabul edilmektedir.

AH O SABAH KARANLIÐINDA ÝÞE GÝTMELER YOK MU…

KLÝNÝK depresyonda ilgi ve zevk azlýðý, umut-
suzluk ve karamsarlýk temel bulgulardýr. Depres-
yondaki kiþiler derin bir üzüntü yaþar. Gelecekleri
ve yaþadýklarý ile ilgili hep kötümser düþünürler.
Hastada depresif duygudurum ile birlikte deðiþik
etkinlik ve sorumluluklara karþý ilgi kaybý izlenir. 

Daha önceden yapmaktan zevk aldýklarý þeyleri
yapmak bu kiþilere artýk zevk vermez, iþ, özel zevk-
ler, bireysel iliþkiler, cinsel aktivite de dahil olmak
üzere hiçbir þeyden zevk alamazlar. Bazý olgularda
anksiyete (bunaltý, kaygý) düzeyi çok artabilir, aji-
tasyon (huzursuzluk) gösterebilirler. 

Genel olarak ilgileri azalýr. Umutsuzluk ve çare-
sizlik duygularý o kadar yoðun olabilir ki düþtükleri
bu durumdan hiçbir þekilde kurtulamayacaklarýný
düþünebilirler. Depresif hastalar basit günlük akti-
viteleri bile yapmakta güçlük çekerler. Ýþ, aile, para
ve kendi saðlýklarý ile aþýrý biçimde kafalarý meþgul
olur. Enerji düzeyi azalýr. Bazý olgularda önde gelen

belirti somatik belirtiler olabilir; vücudun çeþitli
yerlerinde açýklanamayan aðrýlar, bulantý, kusma
gibi davranýþlar görülebilir.  Tepkisel davranýrlar.

Umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygýsýnda
düþme ve suçluluk duygularý intihar düþünce ve ey-
lemlerini uyarýr. Sevilenle yeniden birleþme düþün-
celeri ortaya çýkabilir. Düþünce içeriðinde geçmiþ
olaylar önemli bir yer tutar. Yoðun anksiyete (bu-
naltý, kaygý) belirtilerinin depresyon olgularýnda in-
tihar giriþimleri için belirleyici bir etken olduðu ile-
ri sürülmektedir. Ýntihar düþünceleri ve giriþimleri
depresyonun önemli acil hastane yatýþý gerektiren
belirtilerindendir.

Depresif olgularýn çoðunda duygudurum deði-
þiklikleri ile birlikte iþtah ve kilo kaybý bulunur.

Uyku bozukluðu depresyonun çok sýk karþýlaþý-
lan bir belirtisidir. Dalgýnlýk, unutkanlýk olabilir. Ba-
zen aðýr olgularda aklýndan geçenlerle dýþ dünyada
olanlar birbirine karýþtýrýlabilir.

BUNALTI, KAYGI, UMUTSUZLUK…

Depresyon en çok kadýnlarý sever

Yineleyici depresyonlar
kadýnlarda daha sýktýr. Akut
depresyon ataðý geçirenlerin
yüzde 15 kadarýnda
depresyon süregenleþme
eðilimi gösterir.

TEDAVÝSÝ VAR!
DEPRESYON olgularýnýn yüzde
85’den fazlasý bilinen tedavi

yöntemlerinden yararlanýr.
Tedavi edilmeyen olgular ise 6-
24 ayda kendiliðinden

düzelirler. Yüzde 5-10 kadar
olguda ise iki yýldan fazla

sürer. Uygun tedavi
ile bu süre birkaç hafta
ile birkaç aya
indirilebilmektedir.

Davranýþçý ve biliþsel
psikoterapiler tedavide
çok etkin ve iyi bir yere
sahiptir.

saðlýk
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‘2019 kadýnlar için
kolay bir yýl olsun’

Ayþe ÖZ
Sincan / Ankara

B
ir yýl daha bitti. Zaman nasýl da hýzlý
geçmiþ. Çevremizdeki iþçi kadýnlarla
2018 yýlýnýn nasýl geçtiði üzerine konu-
þuyoruz ama çok güzel sözler duydu-
ðumuz söylenemez. Ekonomik kriz,

politik krizler derken olaylý bir yýl oldu bu yýl an-
layacaðýnýz. 

Metal iþçisi bir kadýn diyor ki “... geçti bu yýl!”
Noktalý yer biraz argolu, o yüzden yazamýyoruz.
Aslýnda kime sorsak cevap buna benzer. Kadýn
iþçiler genel olarak “2018 çok çok kötüydü, 2019
çok çok çok kötü olacak” diyor. Sohbet etmeye
çalýþtýðýmýz iþçilerden bazýlar “Konuþacak ne var,
her þey ortada iþte” diye kestirip atýyor. Sohbeti
sürdürebildiklerimizle fabrikalar, eðitim, saðlýk,
kadýna þiddet her konuya dair konuþuyoruz. Ge-
nel kanaat; “Bütün kötü olaylar sanki bu yýl ya-
þanmýþ gibi”... 
BÖYLE SÜRMEZ!

Zaten zar zor geçindiðimiz maaþlar 2018’in
ikinci yarýsýnda, artan  enflasyon, dolarýn yükseli-
þi, kriz derken iyice eridi ve 2018 kadýn iþçiler
için daha dayanýlmaz oldu. Market, pazar el yaký-
yor. Eðitim, saðlýk baþka bir kriz doðuruyor der-
ken, iþler içinden çýkýlmaz bir hale geldi. 

2018’in baþýnda imzalanan metal sözleþmesiy-
le yüzde 25’lerde zam alan bir iþçi kadýn ekono-
mik sýkýntýlara dikkat çekiyor: “Zamlar eridi,
enflasyon, vergi dilimi son beþ ay batýrdý bizi. Ký-
zýmý etüt merkezinden almak zorunda kaldýk son
üç ay. Umarým ülkenin hali 2019’da böyle sür-
mez, yoksa insanlar daha fazla dayanamaz.”

Metal iþçisi baþka bir kadýn, benzer bir duru-
mu þöyle ifade ediyor: “Yetiremiyoruz, önceden
biraz borçlanýnca kredi çekerdik, kapatýrdýk. Þim-
di kredilerin faizi bile uçtu. Her þey inanýlmaz
pahalý. Umarým 2019’da bu zamlar geri alýnýr,
ama çok umudum yok, çünkü bir þeyi bize kitle-
dilerse bir daha onu almazlar. Kriz davasýna sö-
mürdüler de sömürdüler vallahi.”

Sincan Organize’de metal yan sanayi fabrika-
larýndan birinde çalýþan baþka bir kadýn iþçi de
“Saðlýk çöktü, eðitim zaten resmen savaþ alaný
gibi sürekli deðiþiyor. Asgari ücrete gelen zamma
diyecek bir þey bulamýyorum, ne yapacaðýz hiç
bilmiyorum. 2018 borçla geçti, 2019’da borçla ge-
çecek. ‘Karý koca çalýþýyosunuz biraz birikim ya-
pýn’ diyor kaynanam. Biz kredi kartýný zor ödüyo-
ruz, neyin birikimini yapcaz” diye anlatýyor. 
YAÞAM ZOR

2018’de üst komþusu kocasý tarafýndan þiddet
görünce, seslere daha fazla dayanamayan ve olaya
karýþarak karakolluk olan metal iþçisi bir baþka
kadýn “Karakola bile düþtüm, hiç böyle bir yýl ge-
çirmemiþtim” diyor, “Sürekli ‘Polis geri gönderir
evine þiddete uðrayan kadýný’ derlerdi, ‘Yuh’ der-
dim, ‘Olamaz’ derdim. Gözlerimle þahit oldum.
Bu ülkede yaþam zor! Umarým 2019 kadýnlar için
daha kolay bir yýl olur.”

2019’da daha çok sokaklara çýkmalýyýz

B
en Ege Üniversitesi’nde, 696
sayýlý KHK ile taþerondan
kadroya geçirilen bir iþçiyim.
Artýk 4D’liyiz. Asgari ücrete
tabi olmadýðýmýz için yüzde

25 asgari ücret farký alamýyoruz. Me-
mur olmadýðýmýz için yüzde 13 enflas-
yon farký da alamýyoruz. 4D’liyiz ama
696 sayýlý KHK’ya baðlý 4D, o yüzden
toplu iþ sözleþmesi yapamýyoruz. Bir
deðiþim yok yani haklarýmýzda... 

2020 yýlýnýn nisan ayýna kadar aldýðý-
mýz ücrete sadece yüzde 8 zam eklene-
cek. Eflasyon ve asgari ücret farký yok.
Yani özetle ‘memursunuz iþçi haklarýn-
dan faydalanamazsýnýz, iþçisiniz me-
mur haklarýndan faydalanamazsýnýz’ di-
yorlar bize... 
‘GÝT DÝYOR YANÝ...’

Bu sorunlarýmýzýn bir yaný, diðer ya-
ný ise iþyerlerinde yaþadýðýmýz mob-
bing. Keyfi sürgünlerle karþý karþýya ka-
lýyoruz. Geçtiðimiz gün yeni bir yere
görevlendirildim. Neden
gönderildim bilmiyorum.
Gün içerisinde yazý geldi,
git dediler. Gittim, gitti-
ðim yerdeki geleceðimden
habersiz. Ya sen bu kiþi-
nin toplanmasýna izin
vermiyorsun; psikolojik
olarak hazýrlamýyorsun;
ne iþ yapacaðýný, neden
gönderildiðini hiçbir þey
söylemiyorsun. Gün içinde
yazýn çýkýyor, sanki büyük bir
suç iþlemiþsin gibi ‘derhal bura-
dan git’ diyor. Git diyor yani...

Bir gün içinde bir iþçiye üç yer-
de görevlendirme yapabiliyor. Diyor
ki sabah geleceksin burayý temizle-
yeceksin, öðlen 10.30’da yemekha-
neye gideceksin orayý temizleyecek-
sin, iki buçukta iþyerine döneceksin.

Etkinlik varsa o etkinliðe de katýlacak-
sýn, temizliði yapýp öyle çýkacaksýn.
Çalýþanlar býktý. Karþýlarýnda neden
böyle diyecekleri muhataplarý yok. 
BÖYLE ÇALIÞMA 
SÝSTEMÝ MÝ OLUR!

Ýnsanlar diyor, kamuda çalýþýyorsu-
nuz, temiz, rahat güzel. Lanet gelsin
ya, istemiyoruz. Dýþarda çalýþsam öz-
gürce, daha iyi çalýþýrým. Böyle bir çalýþ-
ma sistemi mi olur! Kafalarýna göre her
þey, AKP’li deðil diye sürün diyor, gide-
bildiði yere kadar gitsin. Orayý da be-
ðenmediyse ben onu Bergama’ya da
gönderirim, diyor. Çünkü Yüksek Ha-
kem Kurulu’nun toplu iþ sözleþmesi
gereðince ulaþýmýn olduðu her yere iþ-
çiyi gönderebilme hakkýna sahip. Perso-
nele yapacak tek þey kalýyor; ‘Hayýr’ de-
yip istifa etmek. 

Yönetim personele çok çok affeder-
siniz, sen benim yükümü taþýyan eþe-
ðimsin, seni boðazýndan baðladým þu
direðe, býraktým. Bu yükü taþý diyor; o
yük ne zaman ölümüne sebebiyet verir-
se ben seni fýrlatýp çöpe atarým!.. Res-
men biz þu anda onu yaþýyoruz. 

KADIN ÝÞÇÝ
OLUNCA...

Biz yine de þanslý
olanlardanýz, çünkü bir
þekilde sendikamýz ar-

kamýzda. Ama
özellikle biz

kadýn iþ-
çilere

yö-

ne-
lik

mob-
bing öy-

le küçük küçük þeylerle oluþuyor ki ve o
kadar yaygýn ki bazý durumlarda sendi-
kayla da çözemiyorsun. Seni iþinden
nefret eder hale getiriyorlar. Ben mese-
la pazartesi günü gelsin istemiyorum,
çünkü mutsuz çalýþacaðým bir yere ve-
rildim. Ýþimi seviyorken þu anda sevme-
diðim istemediðim bir iþi yapmak zo-
runda býrakýldým. 

Sonuç olarak görüyorsunuz, taþeron
iþçilerin halini, mücadele etmeden hiç-
bir þeyi vermiyorlar; vermek zorunda
kaldýklarýný da yarým yamalak. Eziyet
ede ede...

2019’da iþçi kadýnlarýn sesi daha gür
çýkmalý. Sömürüye karþý, sendikasýzlaþ-
týrmaya karþý, þiddete karþý, çocuk istis-
marýna karþý, hayvan haklarý için... Ge-
rekirse kocasý, gerekirse kayýnvalidesi,
gerekirse iþverenine karþý... Yoksa bu
sesler böyle düþük düþük kalýrsa, her
fýrsatta kadýna vuracaklar. 
EVDE OTURARAK 
OLMAYACAK

Ben diyorum ki, komþunu da kap
gel. Gel bizimle sen de slogan at. Ne-
den korkacaðýz ki? Ýþimizden olacaðýz
diye mi? Alanda olmazsak zaten iþimiz-
den olacaðýz. Bari bir anlamý olsun...
Arkanda kimse olmadan iþsiz kalacaðý-
na yüz kiþi varken kal. En azýndan bir
þansýn olur. 

Bunu yapmýyorsak devletin bize da-
yattýðýný kabul etmiþ oluruz.

Evde oturarak asgari ücreti yük-
seltmeyecekler, gördük ne kadar yük-
selttiklerini. Ya da sen haklýsýn al sana
kadýn haklarý demeyecekler. Bazý þey-
leri söke söke almazsanýz hiç kimse
size altýn tepside sunmayacak. O yüz-
den 2019 yýlý daha çok sokaða çýktýðý-
mýz bir yýl olmalý. 

Ege ÜÜniversitesi’nden bbir iiþçi  
ÝZMÝR

Elif Ekin SALTIK

S
ultangazi’de Zara’ya üretim
yapan bir tekstil firmasýnda
çalýþan Ayten’le ayný fabri-
kada çalýþan Sultan’ýn evin-
de bir araya geliyoruz. 

Sultan 58 yaþýnda, tekstilde 1 yýldýr
çalýþýyor. Evde depo iþçisi oðlu ve eþi
de var. Adana’da 25 yýl yaþadýktan
sonra Ýstanbul’a yerleþmiþler. Ada-
na’dayken tarým iþçiliði yapmýþ Sul-
tan, o zaman Bað-Kur’a giriþ yaptýr-
mýþ kendi adýna. “Tarýmda çalýþana
sigorta yapmazlar” diyor.

Yedi çocuk sahibi Sultan’ýn eþi ise
yýllarca inþaat iþçiliði yapmýþ ama hiç
sigortasý olmamýþ. Þimdi oturduklarý
evi beþ oðlu ortak almýþ. Çocuklarý-
nýn evi satmayý düþündüðünü söylü-
yor. Yakýn zamana kadar evli olan iki
oðlu, gelinleri torunlarý ve bekar oð-
luyla birlikte kalýyorlarmýþ bu evde.
Þimdi sadece bekar olan depo iþçisi
oðlu var yanlarýnda. 

Asgari ücret alan Sultan’ýn emekli-
liðine 3 yýl var. Emekli olabilmek için
yeniden çalýþmaya baþlamýþ. Çalýþma
koþullarýndan þikayetçi; çok yoruldu-
ðunu, ayaklarýnýn altýnýn aðrýdýðýný
söylüyor. “Doðru düzgün yemek ya-
pamýyorum evde, bazen kahvaltý yapý-
yoruz. Hafta sonu da evin temizliði
ile uðraþýyorum” diyor. 

‘BÝZÝM ORA SANIRSIN
HUZUREVÝ’

Ayten de yýllardýr tekstil iþçiliði ya-
pýyor, makineci olarak. Fabrikaya son
yýllarda özellikle ileri yaþta kadýnlarýn
çalýþmaya geldiðini söylüyor. “Bizim
oraya gelsen görörsün. Sultan teyze-
nin yaþýnda çok çalýþan var. Sanýrsýn

huzurevi! Özellikle son bir buçuk se-
nedir yaþý ileri insanlar çalýþýyor. Me-
sela bir çýraðým var, çok yaþlý. Bana
cep çeviriyor ama, ben iþ bile isteye-
miyorum. Bir bakýyorum uyuyor. Ben
ona nasýl ‘Þu iþi al gel’diyeyim, diye-
miyorum ki... O yaþtaki insandan na-
sýl isteyeyim” diyor. 

Sultan söze girip genç bir erkek
iþçinin “Ýþ ver bana teyze” diye ken-
disine baðýrdýðýný, onu zorladýðýný,
hatta bu yüzden aðladýðýný anlatýyor.
Gerçi iþ arkadaþlarý uyardýktan sonra
genç iþçi daha dikkatli davranmaya
baþlamýþ ama “Bir insan bana bir þey
söylese hemen aðlamaya baþlýyorum”
diyor Sultan.  

‘USTABAÞILARIN GÜCÜ
KADINLARA YETÝYOR’

Sultan’ýn “Bugün Ayten’in baþýn-
dan bir olay geçti” demesi üzerine
Ayten ustabaþý ile yaþadýðý tartýþmayý
anlatmaya baþlýyor: “Acemi bir maki-
neci getirdiler, bir süredir ona yardým
ediyorum ki fýrça yemesin. Bugün de
ustabaþý gelip usta makineci olan ki-
þiye yardým etmemi istedi. Ben de
onun iþi bildiðini, ona yardým etme-
me gerek olmadýðýný söyledim. Bana
‘Yapýyorsan yap, yapmýyorsan kalk git’
dedi. ‘Kalkar giderim’ deyip çýkýþýmý
vermeye gittim ben de. Arkadaþlar
arkamdan geldiler. Ustabaþlarý hep

böyle, baþkalarýna sinirlenip acýsýný
bizden çýkartýyorlar. Erkeklerle karþý
karþýya geldiler mi hemen kavgaya
tutuþuyorlar, ancak güçleri kadýn iþ-
çilere yettiði için en ufak þeyde çýk
git diyebiliyorlar...” Sultan da “Çok
baðýrýyor o usta” diyerek Ayten’in an-
lattýklarýný destekliyor. 

EMEKLÝ OLACAK YAÞTA
MECBUREN
ÇALIÞIYORLAR

Geçmiþte Türkiye’nin pek çok ili-
ni gezip tarým iþçiliði yapmýþ Sultan.
“Pamuða gittim, çam dikmeyi yap-
tým, mandalinaya, portakala, domate-
se, bibere gittim. Ne varsa her þeyi
yaptým” diyor. Tarým iþçiliðinin tek-
stil iþçiliðinden daha zor olduðunu
düþünüyor. “Tekstilde yaðmur yok,
çamur yok. Tarlada o yaðmur çamur
içinde çalýþýyorsun. Un torbalarýný yý-
kayýp dikip çadýrýn üstüne atýyordum.
Üstüne de naylon atýp naylonda yatý-
yorduk. Ýçeride soba bile yakýyorduk.
Çok çektik biz.”

Ayten ise tarýmda çalýþmaktansa
tekstil gibi yemeði, servisi olan bir
yerde çalýþmanýn ileri yaþtaki insanla-
ra daha kolay geldiðini ama asýl soru-
nun belli bir yaþtan sonra emekli ol-
masý gereken insanlarýn geçim derdi
nedeniyle düþük ücrete çalýþmak zo-
runda kalmasý olduðunu dile getiriyor. 

Sultangazi’deki
bir tekstil firmasýnda
çalýþan Sultan, 
3 yýl sonra emekli
olmanýn hayalini
kuruyor. Ayten de son
yýllarda ileri yaþtaki pek
çok kadýnýn tekstilde
çalýþmaya baþladýðýna
dikkat çekiyor. 

58 YAÞINDAKÝ
TEKSTÝL ÝÞÇÝSÝ SULTAN

‘Emekli olabilmek için yeniden
çalýþmaya baþladým’ 

ESKÝDEN HAFTADA
BÝR ET ÇIKARDI
ÞÝMDÝ O DA YOK

KRÝZ nedeniyle her þeye yapýlan
yüksek zamlar, bütün emekçileri ol-
duðu gibi Sultan ve Ayten’in de ha-
yatlarýný giderek zorlaþtýrmýþ. Zam-
larýn evin geçimini çok etkilediðini
söylüyor Sultan, doðalgazýn yüksek
geldiðini, faturalarýn zar zor ödendi-
ðini belirtiyor. 

“Peki, krizle birlikte fabrikanýn
koþullarýnda deðiþen þeyler var
mý?” sorusuna yanýt Ayten’den geli-
yor: “Bize bir aydan beri 10 bin tane
iþ geliyorsa 5 bin tanesini biz yapý-
yoruz, 5 binini de üstteki firma yapý-
yor. Ýki yer de Zara’ya çalýþýyor. Ýki
yerin de iþsiz kalmamasý için iþi bö-
lüþtürüyorlar. Birkaç günlük maaþ
gecikmesi dýþýnda bizlere þimdilik
yansýyan çok ciddi bir þey yok. An-
cak yemekhanedeki yemekler artýk
daha kötü çýkýyor. Malzemeden kýsý-
yorlar, eskiden haftada bir et çýkar-
dý þimdi o da yok. Genelde patates
aðýrlýklý yemekler çýkýyor. Bazen
haftada üç kez makarna çýkýyor, iki
güne de pilav koyuyorlar...”
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Ürünlerimizin kullanýlmadýðý 
bir yýl olmasý dileðiyle...

Ayhan AYDOÐAN
Ankara

O
STÝM’in son iki senedir savunma sa-
nayine göre yeniden dizayný söz ko-
nusu. Özellikle 2018 yýlýnda geniþle-
yen askeri yatýrýmlar OSTÝM’de TAÝ,
ASELSAN, HAVELSAN gibi firma-

larýn taþeron aðýný çok geniþletti. 
Selin, iþte bu taþeron firmalarýn birinde teknik

ressam olarak çalýþýyor. Önceden makine yedek
parçasý üreten, þimdi ise ASELSAN’a parça üret-
meye baþlayan bir firmada çalýþan Selin’le mesleði-
ni ve bu meslekte kadýn olmanýn ne gibi farklýlýklarý
olduðunu konuþuyoruz. Elbette iþ güvenliði
olmadýðý için gerçek ismini kullanamýyoruz.

MAKSAT GÖRÜNTÜYÜ 
KURTARMAK 

Selin’in iþe giriþ hikâyesi þöyle: “Ýþ makinasý
yedek parçasý üretirken burada tüm teknik res-
samlar erkekmiþ. Bu firmaya iþ veren, görece
daha kurumsal olan savunma þirketi, ASEL-
SAN’ýn kurumsal görünüm açýsýndan kadýn çalý-
þan istediðini söylüyor. Bizim firma üretim hat-
týnda kadýn olmaz diye düþünüyor, sonra temiz-
likçi kadýn alýrsak bu zaten her yerde var, biz en
iyisi erkek teknik ressamlarýn yanýna kadýn çýrak

alalým, hem bazý top-
lantýlarda yanýmýzda
götürürüz, telefon gö-
rüþmelerini de kadýna
yaptýrýrsak daha ku-
rumsal bir görüntü-
müz olur diye planla-
yýp Ýþkur üzerinden
beni buluyorlar.”

Diðer firmalarla
yaptýðý telefon görüþ-
melerinin de genel-
likle zaten baðlanmýþ
olan iþlerin görüþ-
meleri olduðunu,
kendisinin sadece
iþin kâðýt kýsmýný
düzenlediðini belir-
tiyor. Teknik karar-
larýn genellikle me-
sai sonrasý geç saat-
te, iþyerinin dýþýnda
yapýlan toplantýlar-

da alýndýðýný, kendisinin evdeki iþlerinden dolayý
katýlamadýðý için karar alma mekanizmasýndan
otomatikman dýþlanmýþ olduðunu anlatýyor. 

Gündüz firmalarla toplantý yapýldýðýnda da zaten
çoðu þeyin karara baðlanmýþ olduðunu, toplantý gi-
riþlerinde kendisine yöneltilen “Aa sen firma kata-
loðundaki bayan deðil misin” cümlesiyle ortamýn
resmiyetinin azaldýðýný, toplantýlarda baþka bir iþle-
vi olmadýðýný sözlerine ekliyor.

‘ÝÞÇÝLERÝN DÝKKATÝ DAÐILIR’MIÞ
Selin’in, patronun “iþçilerin dikkati daðýlýr”

düþüncesi nedeniyle üretim hattýnda çok fazla
dolaþamýyor. Öyle olunca da erkek ressamlarýn
aþaðýda konuþup ölçüp biçerek çizdiði malzemeyi
Selin anlatým üzerinden hayal ederek çizmek zo-
runda kalýyor. “Onlar aþaðýda üretimin bütününü
görüyor bana sadece çizilecek parçayý getiriyorlar.
Ben malzeme bütün içinde ne iþe yarar bilme-
den, iþçiler ne düþünür bilmeden çizim yapýyo-
rum. Böyle olunca haliyle erkek arkadaþlarýn iþle-
ri daha baþarýlý oluyor” diyerek, ayrýmcýlýk nede-
niyle iþin bütününe hakim olamamaktan yakýný-
yor. 

Selin’in atölyede yaþadýðý ayrýmcýlýk bununla sý-
nýrlý deðil. Hataya tahammülün kendisine karþý
“hiç” olmadýðýný söylüyor. Geçen hafta ustabaþýna
verdiði çizimin bir kýsmýnýn yanlýþ olduðu fark edi-
lince, Selin çizim taslaðýný alýp tekrar bilgisayara gi-
derken, arkadan ustabaþý sessizce “Karýlarla iþ ya-
pacaðýz diye dükkân batacak” demiþ. Oysa bu olay-
dan bir hafta önce yanýndaki erkek ressam hatalý çi-
zim yapýnca ayný usta “Abi akþamdan mý kaldýn,
böyle çizim mi olur” diye takýlmýþ ve gülüþmüþler.

“Onlarda eðlence malzemesi olan þey bende aþaðý-
lanmaya dönüyor” diye tepki gösteriyor bu duruma. 

ERKEKLERÝN ÜCRETÝNÝN 
ÜÇTE ÝKÝSÝ

Selin’in aldýðý ücret de ayný iþi yapan erkeklerle
eþit deðil. Ýþkur üzerinden iþe girdiðini hatýrlatarak,
ilk üç ay maaþýný kurumun ödediðini, ama onun da
bir kýsmýný elden patrona geri verdiðini söylüyor. Er-
kek teknik ressamlarýn aldýðý maaþýn üçte ikisini alý-
yor Selin. Ama yukarýda anlattýðý erkek dünyasýndan
baðýmsýz olarak daha iyi iþ çýkardýklarýný düþündükleri
ve Selin’i kendilerine yardýmcý gördükleri için, bu du-
rum diðerleri tarafýndan çok normal karþýlanýyor.

Kýsacasý Selin teknik kadroda bulunan, ama iþin
teknik ve hesap politikalarýný yönetmekten dýþlan-
mýþ bir imaj çalýþaný olarak istihdam ediliyor. Patron
onu diþlinin yarýçapýný hesaplayan teknik ressam
olarak deðil, firma broþürlerinde boy gösteren ama-
tör manken, kesinleþen iþlerde dýþarýya daha ku-
rumsal gözükebilmek için erkek kabalýðýndan arýn-
dýrýlmýþ bir dýþ ses olarak görüyor. 

Ayrýlýrken Selin’e yeni yýldan isteðini soruyoruz;
çizip tasarladýklarý, ürettikleri þeylerin kullanýlmadý-
ðý bir yýl olmasýný diliyor.

Patron onu diþlinin yarýçapýný hesaplayan teknik ressam olarak
deðil, firma broþürlerinde boy gösteren amatör manken, dýþarýya
daha kurumsal gözükebilmek için, erkek kabalýðýndan
arýndýrýlmýþ bir dýþ ses olarak görüyor. 

O dolap kaç aydýr boþ haberiniz var mý!
Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

E
konomik krizin gittikçe daha aðýr his-
sedildiði günlerden geçiyoruz. Yýlýn
son günlerinde Esenyalý Kadýn Daya-
nýþma Derneðine gelen kadýnlarýn an-
lattýklarýnda da hep ayný þey vardý; ge-

çim derdi.
Havanýn buza kestiði günlerden birinde derne-

ðe geldi Hanife. Bir tanýdýðýnýn “Onlar sana yar-
dýmcý olur” demesiyle gelmiþ. Tanýþma faslýndan
sonra baþladý anlatmaya; eþinin inþaat iþçisi oldu-
ðunu, iþsiz kaldýðýný, kira borcunun biriktiðini,
kýzý üniversite sýnavýna hazýrlandýðý için ona bir
þey belli etmemeye çalýþtýðýný... “Bir sürü hastalý-
ðým var. Daha iyi olsaydým merdiven temizliðine
giderdim. Çocuðumu kimseye muhtaç etmezdim.
Ýnanýr mýsýnýz 5 gündür kuru ekmek yiyoruz. Ar-
týk tanýdýklardan, akrabalardan borç isteyecek yü-
zümüz kalmadý. Kiracýyýz. Kýzým okumayý çok se-
viyor. O okusun diye borç aldýk dershaneye yaz-
dýrdýk. Kriz yüzünden müteahhit mal alamamýþ,
iþi durdu. Eþim de iþsiz kaldý, 3 aydýr çalýþmýyor.
Kýþ olduðu için de inþaat iþi yok. Kimse eþimi iþe
götürmüyor...”

Yardým için belediyeye baþvurmuþ. Belediyeden
evi incelemeye gelmiþler ama sonrasýnda herhangi
bir yardým alamamýþ, “Evde iki parça eþya ve buz-

dolabý var diye yardým vermediler” diyor Hanife,
sonra da devam ediyor “Ama o buzdolabýný açýp
bakmýyorlar. O buzdolabý kaç aydýr boþ onu bilmi-
yorlar.”

Geçim sýkýntýsý yüzünden eþiyle de aralarý bo-
zulmuþ. Kaç kere intihar etmeyi düþündüðünü an-
latýyor gözyaþlarýný tutamayarak “Böyle yaþamak-
tansa ölmek daha iyidir, dedim. Ama kýzýmý düþü-

nünce hep vazgeçtim.” 
Geçim sýkýntýsý, evdeki huzursuzluk, çocuðuna

yetememe... Tüm bunlar Hanife’nin priskolojisini
altüst etmiþ tabii ama yine de bizi uyarmadan ede-
miyor; “Konuþtuklarýmýz aramýzda kalsýn. Eþim
yardým istediðimi duyarsa bana kýzar. Evde kavga
çýkar, kýzým da kötü etkilenir. Onun okumasýna
mani olmak istemiyorum...”

M
erhabalar,
Ýþkur’un ayarladýðý iþimden çýka-
rýldým. Altý ay çalýþma sistemi
var daha sonra iþten çýkartýyorlar,
bu duruma çok tepkiliyim. 

Ýþ arýyordum ve internetten bir ilan görüp
aradým. Tek istediðim haftada bir gün izinli ol-
maktý; bir gün izin olduðunu söylediler, görüþ-
meye çaðýrdýlar. 

Dýþkapý’da Rus Pazarý içindeki Carrefoursa
Unlu Mamüller’de reyon görevlisi elemanýna
ihtiyaçlarý varmýþ. Müdürle konuþtum, þartlarý
uygun deðildi ama ev kredimden dolayý acilen
çalýþmam gerekiyordu. Emin olmak için iki defa
sordum, haftada bir gün izin olduðunu ve bu-
nun da hafta sonu olduðunu söyledi. “Ýki veya
üç gün Dýþkapý’da çalýþma þartýmýz var, sonra
evine yakýn adresteki unlu mamüllerde sabah 7
akþam 5 çalýþacaksýn” dediler. Dýþkapý’da bir buçuk
gün çalýþtýktan sonra, eve yakýn olan Gima Unlu Ma-
müller’e geçtim. Sabah iþe gittim, reyonda eleman
olmadýðý için saat 10’a kadar çalýþacaðýmý söylediler,
“Tamam” dedim. 

Çalýþtýðým yer aslýnda iki vardiyaydý. Sabah 7’den
akþam 5’e ve akþam 5’ten gece 10’a. Ýlkin bu þekilde
çalýþtým, mecburen bir gün izin aldým. Sonra hafta
sonunda çalýþmamý istediler, “Baþta konuþtuðumuz
þartlar neyse öyle çalýþayým” dedim. Kabul etmiyor-
sam evrak göndereceklerini ve imzalayýp iþten çýkma-
mý istediler. Ýþ müfettiþi gelip çalýþma koþullarýný de-
netlemeden, iþyeri soruþturmadan geçmeden imza

atmayacaðýmý söyledim. Ýþ sözleþmesi yapmadýklarý
için iþçi sözleþmesinin geçerli olduðunu söyledim.
Bir kaç kez elemanlarý yollayýp imza attýrmak istedi-
ler. Asla atmayacaðýmý, iþten çýkmamý istiyorlarsa çý-
kýþýmý kendilerinin vermeleri gerektiðini tekrarladým.
Bunun mobbing olduðunu söyledim. Aslý astarý ol-
mayan bir tutanak tuttular, uygunsuz bir eleman ol-
duðuma dair þeyler yazmýþlardý. “Kafanýza göre tuta-
nak tutamazsýnýz, ispatlayýn” dedim.

Tutanaðý tuttuklarý gün çýkýþýmý verdiler. Gerekir-
se mahkemeye vereceðimi, emeðimin karþýlýðýný bý-
rakmayacaðýmý, eðer üzerime gelirlerse Tuzluçayýr
Kadýnlarý Dayanýþma Derneði’ndeki arkadaþlarým ile
buraya gelip protesto yapabileceðimi söyledim. Bu

yapacaklarýmýn belki bana bir faydasý olma-
yacak, olan oldu ama benden sonra orada iþe
girebileceklere bir faydam olur diye düþün-
düm.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iþten çýkýþ
kaðýdýmý aldým, adliyeye gidip arabulucu for-
mu doldurdum, çalýþtýðým iþyerine ve bana
bir davetiye gönderdiler. Oraya gittiðimde
daha önce hiç görmediðim ve tanýþmadýðým
patron geldi. Yaþadýðým sýkýntýlarý, olan olay-
larý anlattým, hiçbir bilgisi olmadýðýný söyle-
di. Bu bana inandýrýcý gelmedi. 13 gün çalýþ-
mýþtým bin 450 TL alacaðým vardý. Oradaki
Mahmut Bey pazarlýk yapmaya baþladý,
mahkemeye versem bir buçuk iki yýl sürece-
ðini, 1000 TL’yi kabul edersem iyi olacaðýný
anlattý. Çok þaþýrmýþtým, amacý emekçi insa-
nýn hakkýný vermek deðildi. Teklifi kabul et-

tim ama arabulucuya ödenecek yüzde 3’lük miktarýn
patron tarafýndan ödenmesini istedim, kabul ettiler.

Bu baþýma gelenden öðrendim ki arabulucular
emekçi insanlarýn haklarýný almalarýný saðlamak yeri-
ne, az bir paraya ikna ediyorlar.  Daha doðrusu mec-
bur ediyorlar. 

Bir de iþ formlarýnda da yaþ sýnýrlamalarý var. 40
yaþ üzeri kimseyi iþe almak istemiyorlar. Þimdi ben
emekli olmama az gün kalmýþsa çalýþamayacak mýyým
yani? 40 yaþýndayým diye iþsiz mi kalacaðým? Yaþama
þansýmýz olmayacak mý?

Seda 
Mamak // AANKARA

Arabulucu aza ikna, daha doðrusu mecbur ediyor
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B
en metal fabrika-
sýnda çalýþan bir iþ-
çiyim. Her þeye ge-
len zamlar, iþsizlik,
yoksulluk, krediler,

kredi kartý borçlarý… “Ooof!”
diye baðýrasým var ama sesi-
mi kim duyacak, benimle ay-
ný kaderi paylaþan ev halký ve
iþ arkadaþlarýmdan baþka.
Geçinemiyoruz... Yapýlan
zamlar belimizi büktü ve al-

dýðýmýz azýcýk maaþ bizi son raddeye ge-
tirdi. Bir süredir çalýþtýðým fabrikada üre-
tim durdu. Yakýnda iþten çýkarmalar baþla-
yacak ve biz bu durumu nasýl aþacaðýmýzý
düþünüyoruz. Ýþsizlik bu seviyedeyken iþ-
ten çýkartýlýrsak sesimizi kim duyar bile-
miyorum. Eþim aylardýr iþsiz ve iþ bulamý-
yor. Faturalara, krediye yetiþemiyorum.
Günden güne batýyoruz. “Bu durumu da
atlatýrýz” diye kendimi avutmaktan baþka
bir yol bulamýyorum. Asgari ücrete çok
komik bir zam geldi. Üzülsek mi sevinsek

mi bilemiyoruz ki! Ýþçinin durumu göz
önünde bulundurulmadan açlýk sýnýrýnda
bir ücrete karar verildi. Bu bizim yaramýza
merhem olmuyor. Ýþçinin ne istediði, nasýl
geçindiði kimsenin umrunda deðil. “Bu
durum asgari ücreti belirleyenleri hiç etki-
liyor mu” sormadan edemiyorum. 

Yeni bir yýla girmiþken sorular, sorunlar
devam ediyor. Hatta içinden çýkýlmaz bir
hal alarak. Bir iþci olarak yarýnýmý göreme-
mek beni çok korkutuyor. Bu durumdan
daha fazla zarar almadan hatta batmadan
kurtulmayý diliyorum.

Yeni yýlýn önce hepimize saðlýk getir-
mesini istiyorum ve zamlarýn olmadýðý,
emekçilerin sömürülmediði bir yýl olmasý-
ný istiyorum. Ayný gökyüzüne baktýðým
tüm iþçi kardeþlerimin yeni yýlýný da kutlu-
yorum.
Esenyalý’dan bbir kkadýn iiþçi // ÝÝSTANBUL

Yarýnýmý görememek 
beni korkutuyor

Biz aç kalabiliriz ama 
çocuklarýmýzý aç býrakmayýz

Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul

2
019 yýlý birçok dertle geldi. 2 bin 20
lira olarak belirlenen asgari ücret
hiçbir derde derman olmazken kri-
zin yükü de eklenince kadýnlarýn
ekonomik sýkýntýlar karþýsýnda eli

kolu baðlanýyor. Hem asgari ücrete yapýlan
zammý hem de krizden nasýl etkilendikleri-
ni sorduðumuz iþçi kadýnlardan binbir dert
dinledik.

Aslýnda kadýn iþçiler bize anlattýklarýný
sadece dertleþmek için anlatmýyor; bir ta-
raftan isyanlarýný ve öfkelerini dile getiriyor
bir taraftan da soruyor, sorguluyorlar... Bel-
ki en çok da çocuklarý için sorguluyorlar.
Kendilerinin yýllarca yarý aç yarý tok, her
þeyden fedakarlýk ederek yaþadýðýný anlatan
iþçiler “Çocuklarýmýzý böyle yaþatmayaca-
ðýz, onlarý aç býrakmayacaðýz” diyorlar.

Ýþçi kadýnlarýn anlattýklarýný biz de size
olduðu gibi anlatýyoruz...

PETEKLERÝ KAPA 
EKMEÐÝ KENDÝN YAP 
DELÝK AYAKKABIYLA ÝÞE GÝT

Nurcan; “Asgari ücret zam haberini alýnca
kendi adýma biraz sevindim. Çünkü bu gidiþle
bunlar hiç zam dahi yapmayacaklar diye düþü-
nüyordum. Tabii ki yapýlan zam yeterli deðil.
Fabrikayý ‘Ha kapattýk ha kapatacaðýz’ diyor-
lar, iþten atmalar devam ediyor. Herkes tedir-
gin çünkü yeniden bir iþ bulmak þu an çok zor.
4 ay önce çýkartýlan kadýn arkadaþlar halen iþ-
siz. Hepsi ev geçindiren aileler. Bir sürü þey-
den kýstýk ama yine de doðrulamýyoruz. Ben
çalýþtýðým için çocuðu servise vermiþtim gü-
venle gidip gelsin diye. Çocuðu servisten aldýk.
Evde yanan 4 petekten üçünü kapattýk, 1 ta-
neyle ýsýnmaya çalýþýyoruz. Kendim ekmek
yapmaya baþladým. Eþim kýþýn baþýndan beri
altý delik ayakkabýyla iþe gidip geliyor. Yine de
hiçbir þeye yetiþemiyoruz. En çok çalýþan biziz
ama boðazýmýzý zor doyuruyoruz. Artýk önü-
müzü göremez hale geldik” diyor.

ÇOCUKLARIN BÝLE 
PSÝKOLOJÝSÝ BOZULDU

Birçok fabrika krizi bahane ederek iþçileri
ücretsiz izne çýkartýyor. Yaklaþýk 2 haftadýr üc-
retsiz izinde olan Oya, “Asgari ücret 3 bin lira
olsa ne olacak ki” diyor. “Önümüzdeki ay ben
maaþ dahi alamayacaðým. Yani bir aylýk kiramý,
faturalarýmý ödeyemeyeceðim. Ondan sonra
da yaza kadar ayý borçla kapatacaðým. Evde iki
çocuðum var. Çalýþan bir tek benim, yakýn za-
man önce de eþim iþten çýkartýldý. Ýþ bulamý-
yor. Tek çare kaldý artýk; Türkiye dýþýna çalýþ-
maya gidecek. O da olmazsa aç kalacaðýz. Ev-
deki ekonomik sýkýntýlar yüzünden çocuklarýn
psikolojisi bozuldu. Babalarý iþsiz kaldý, ben de
ücretsiz izne çýkýnca çocuklar kaygýlanmaya
baþladý. Sürekli onlardan bir þeyler sakladýðý-
mýzý düþünüyorlar. Küçük kýzým geçenlerde
çok susamasýna raðmen gidip kantinden su al-
mamýþ paramýz bitmesin diye. Bana aðlayarak
anlattý 2. sýnýfa giden kýzým. Bizi buna mahkûm
býrakanlar hangi yüzle karþýmýza çýkacaklar”
diye soruyor. 

PATRONLARIN LÜKSÜ 

HÝÇ DEÐÝÞMEDÝ
Aralýðýn baþýnda iþsiz kalan Hayriye; büyük bir fabrikada 3

yýldýr çalýþmýþ. Fakat kriz bahane edilerek iþten çýkartýlmýþ. Ev-

deki herkes onun gibi iþçi; bir süre sonra ablasýnýn çalýþtýðý fab-

rikada krizden dolayý küçülmeye gideceði için o da çýkartýlacak-

mýþ. Babasý ise inþaat iþçisi ve yaklaþýk 3 aydýr çalýþmýyor. Hay-

riye patronlarýn krizden etkilendiðini düþünmüyor: “Ben pat-

ronlarýn kriz yaþadýklarýný düþünmüyorum. Öyle olsa onlarýn ha-

yatlarýnda da deðiþiklik olurdu. Fabrikanýn 5 büyük patronu var.

Her birinin ikiþer arabasý var, yaþamlarýnda hiçbir lüks eksilme-

di. Ama bize gelince gözümüzün yaþýna bakmýyorlar.”

ÝÞSÝZLÝK KORKUSU SARDIGizem de ayný fabrikada yaklaþýk 1 yýldýr çalýþýyor. Krizle birlikte baskýnýn daarttýðýný söyleyen Gizem ise þunlarý anlatýyor: “Býktýrýp kendi isteðimizle iþtenayrýlmamýzý istiyorlar. Yýlýný dolduran iþçileri anlaþmalý olarak iþten çýkýþa teþvikediyorlar. Bundan bir süre önce gönüllü çýkýþlarýn önünü açýnca birçok kiþi çýk-mak istedi, özellikle kadýnlar; ama þimdi herkes krizden dolayý iþ bulamayacaðý-ný bildiði için gönüllü çýkýþ veren olmuyor. Bu durumda baskýlar da giderek artý-yor. Asgari ücret zammý hiç kimseyi memnun etmedi çünkü her þeye çok zamgeldi. Tek kiþinin çalýþtýðý bir ailede geçinmek neredeyse imkansýz. Yeni yýlda dabir sürü zam yapýlacak elimizdeki para yine ay sonuna yetmeyecek.”

daha zayýftý. Ancak kadýnýn üretken emeði-
nin devam ettiði bu süreçte kadýn hem ev-
de hem çiftlikte çalýþýyordu, ancak kadýnýn
üretken emeði aile köleliði olarak deðersiz-
leþtiriliyordu. Ancak köylü kadýnýn hem tar-
lada iþçi olarak, hem de küçük çiftlikte ev
ekonomisinden sorumlu olarak gerçekleþ-
tirdiði üretim kadýnlara karar mekanizma-
larýnda yer de saðlýyordu. Mesela, henüz
özel mülkiyetin boyunduruðuna girmemiþ
meralar, çayýrlar ve ormanlardan oluþan köy
topluluðunun ortak mülkiyeti üzerinde söz
sahibiydi köylü kadýnlar ya da evlenecekleri
erkekleri kendileri seçebilmekteydiler. Ne
var ki, bu kýsmi özgürlükler, küçük toprak
ve çiftlik mülkiyetinin yine köylü erkeðe ait
olmasýndan dolayý, köylü kadýný da ataerkil
boyunduruk altýnda tutuyordu. 

Köleci toplumda da feodal toplumda da
eþitsizlik kendini geliþtirerek gösterirken
tepkileri beraberinde getiriyor, toplumsal
deðiþimler de bundan nasibini alýyordu. 
KAPÝTALÝZMÝN AÇTIÐI 
EÞÝTSÝZLÝK UÇURUMU

Kapitalist üretim biçiminin geliþmesiyle
üretimde makineleþmeyle birlikte, 18. yüz-
yýlýn sonlarýnda ve 19. yüzyýlýn baþlarýnda,
kapitalizmin ucuz iþ gücü ihtiyacý kadýn ve
çocuklarýn kitleler halinde ücretli emek pi-
yasasýna sokulmasýyla karþýlandý. Yoksulluk
koþullarýnda yaþayan iþçi sýnýfýndan çocuk-
lar henüz 6 yaþýndayken çalýþtýrýlýyor, uzun
çalýþma saatleri kadýnlarýn hayatýný cehen-
neme çeviriyordu. Fabrikalarda kitleler ha-
linde çalýþan kadýnlar, erkeklerle ayný emeði

harcamasýna raðmen daha
düþük ücret alýyordu. Ka-
dýn emeði üretkenlik açý-
sýndan erkek emeðinden
geri kalmýyordu, bu “üret-
ken eþitlik” kadýn ve erke-
ðin toplumsal hak eþitliði
talebinin de temeliydi. An-
cak kapitalizm koþullarýnda
kadýnlarýn emeðinin ekono-
mik önemi, kadýnlarýn aile,
devlet ve toplum içindeki
baðýmlýlýðýný ve hak yoksunluðunu deðiþtir-
medi. Eþitlik talebinin en etkili mücadele-
lerinin bu koþullarda gerçekleþmesinin al-
týnda iþte bu temel çeliþki yatýyordu. Kadýn
emeðinin üretim açýsýndan önemi ile kadý-
nýn hak yoksunluðu arasýndaki çeliþki! Ýþçi

kadýnlarýn eþit ücret ve insanca
çalýþýlacak iþler mücadelesi ile
her sýnýftan kadýnýn eþit bir
yurttaþ olarak seçme ve seçil-
me hakkýnýn tanýnmasý, me-
deni kanunun düzenlenerek
kadýnlarýn evlilik sözleþmesin-
deki maðduriyetlerinin gide-
rilmesi, boþanma hakký, eþit
ücret hakký mücadelesini iç
içe geçiren ve kazanýma ka-
vuþturan mücadeleler, bu çe-

liþkiden besleniyordu. 
19. ve 20. yüzyýl kadýnlarýn kaðýt üzerin-

deki eþitlik haklarýný elde etme mücadele-
leriyle imlendi. Ancak tarih gerçek eþitliðin
bu sistem içerisinde gerçekleþmeyeceðini
gösterecekti. Çünkü kapitalizmde eþitsizli-

ðin temel sebebi olan çeliþki sürmeye de-
vam eder; kadýnlarýn üretimdeki rolleriyle
toplumsal ve siyasal alandaki eþitsizliðinin
devam ediyor olmasý çeliþkisi... 

Kaynaklar: 
- Özgürlük Dünyasý, Kadýnlar ve

Gerçek Eþitlik, Fulya Alikoç https://oz-
gurlukdunyasi.org/arsiv/243-sayi-
227/544-kadinlar-ve-gercek-esitlik

- Toplumsal Geliþmede Kadýnýn Ko-
numu, Aleksandra Kollontay

- Rusya’da 1917 Sosyalist Ekim Dev-
rimi ve Kadýnlarýn Kurtuluþu: “Tavuk
kuþtur, kadýn insandýr”, Gül Özgür

- Ekim Devrimiyle Eþit Kadýnlara,
Hilal Tok https://ekmekvegul.net/guncel-
dosya/ekim-devrimiyle-esit-kadinlara

EKÝM Devrimi sonrasýnda sosyalist cumhu-
riyet ise kadýnlarýn eþitlik sorununu tam da bu
temel çeliþkiyi gidermek üzere ele aldý. Üreti-
min ve yeniden üretimin her alanýnda yapýlan
düzenlemelerin temeli kurulan yeni toplumsal
düzende kadýnlarýn eþitliðinin saðlanmasý için-
di. Ekim Devrimi’nin hemen ardýndan çýkarýlan
yasalarla bu yeni düzenin maddi koþullarýnýn
zemini atýldý. “Kadýnýn kurtuluþunun düzeyi-
nin, genel kurtuluþun doðal ölçüsü” olduðunu
söyleyen Marksist birikim, kadýnlarýn üretim
içindeki rollerine uygun olarak toplumsal

alandaki her türlü eþitsizliði gidermek ve eþit-
liði garanti altýna almak için Rusya’daki atýlým-
lara yön verdi. Kadýnlarýn eþit koþullarda üre-
time katýlmasý ve yeniden üretim alanýndaki
eþitsiz konumlarýnýn deðiþmesi için önemli de-
ðiþiklikler yapýldý; Sovyet iktidarý, annelik ve
ev kadýnýnýn ev içi faaliyetlerini, çocuk bakýmý-
ný üretimdeki çalýþmaya denkleþtirerek top-
lumsallaþtýrdý. Bu, eþitsizliðin giderilmesi yo-
lundaki en önemli adýmdý. Bunu izleyen bir bi-
çimde kadýnlarýn her alanda eþitlik haklarýnýn
gözetilmesi için tutarlý ve sürekli bir mücade-

leye ihtiyaç vardý; bunun için de saðlýktan eði-
time, aile birliðinin eþit bir zeminde kurulma-
sýndan, üretim alanýnda ve idari alanýnda eþit-
liðin gözetilmesine, çocuk bakýmýnýn yalnýzca
kadýnlarýn sorumluluðu olarak görülmemesi
için yapýlan düzenlemelerden, kültürel alanda-
ki deðiþimlere kadar pek çok alan “eþitlik” gö-
zetilerek yeniden ele alýndý.  

Eþitlik, insanlýðýn ilk birliðinin uzak mefhumu
deðildir. Eþitlik, zeminini kadýnlarýn üretici bir
güç olmasýndan ve yaþamýn her alanýnda kadýn-
lara atfedilen “fýtrat”la mücadeleden alýr. 

EKÝM DEVRÝMÝ VE EÞÝTLÝK

19. ve 20. yüzyýl kadýnlarýn kaðýt 
üzerindeki eþitlik haklarýný elde etme
mücadeleleriyle imlendi. Ancak 
tarih gerçek eþitliðin bu sistem
içerisinde gerçekleþmeyeceðini
gösterecekti. 
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EÞÝTLÝKÝlkel dönemden 
kapitalist düzene:

Hilal TOK

B
ugüne dek kadýnlar olarak
eþitlik talebimize iktidarlar-
dan çok ilginç karþýlýklar al-
dýk. En son “Kadýn kadýn ile
koþar, erkek erkekle koþar.

Olmasý gereken budur. Çünkü yaradýlý-
þa, fýtrata uygun olan budur” dedi
Cumhurbaþkaný Erdoðan. Þu sözlerle
de bu düþüncesine ikna etmeye çalýþtý
herkesi: “Güçlü ile zayýfý ayný yarýþa so-
kamazsýnýz. 100 metreyi bayan erkek
ayný þekilde mi koþturacaðýz?”

Evet, düzenin toplumsal yükünü tü-
müyle “eþit” çekmiyor kadýnlar ve erkek-
ler, “kaðýt üzerindeki eþitlik yasalarýna”
raðmen ayný haklara ulaþamýyor bir kadýn
ve bir erkek. Kadýnlarýn hukuki alanda
týrpanlanan haklarý, toplum içindeki ko-
numu, adalete ulaþmasýnýn önünde dað
gibi bir erkek yargý var mesela. Kadýnýn
ev içinde de ev dýþýnda da toplumsal gö-
revleri hâlâ ‘belli’ görülüyor. Bir kadýnýn
ayný iþi yaptýðý erkekle ayný ücreti alama-
dýðý gerçeði var. Kadýnlar türlü ayrýmcý-
lýklara, tacize, mobbinge maruz kalýyor,
emeði ucuzlaþtýrýlýyor. “Kadýn ne anlar”
denilerek meslekte ilerlemelerinin önüne
kayalar döþeniyor. Ýstediði erkekle evlene-
miyor, daha fenasý çocuk yaþta evlendiril-
mesi normal görülüyor! Evin yükü, çocu-
ðun bakýmý, kocanýn þiddeti... 

Bunlar, “kadýnlara en ileri haklar” sað-
ladýðý söylenen ülkeler de dahil, eþitsizli-
ðin gündelik görünümleri... Oysa eþitlik,
ne haklar temeline indirgenebilir ne de
sadece yasalarla hayata geçirilebilir. Eþit-
liðin, hele ki cinsiyetler arasý eþitliðin var-
lýðýndan söz edebilmek için, öncelikle bu
eþitliði saðlayacak maddi koþullarýn yara-
týlmasý gerekir.

Peki, eþitliði nerede kaybettik? Kaybet-
tiðimiz zemini doðru tanýmlarsak, gerçek
eþitliðin nasýl saðlanabileceðini de doðru
tartýþýrýz. 
CÝNSÝYETE DAYALI 
ÝÞ BÖLÜMÜ YOKKEN

Ýlkel dönemde yaþamýn temel unsuru
avcýlýk ve toplayýcýlýktý. Cinsiyete dayalý
bir iþ bölümünün olmadýðý, kadýn ve er-
keklerin yaþamýn üretimi için eþit düzey-
de katýlým gösterdiði bu dönemde kadýn
ve erkek arasýnda eþitsizlik henüz ortaya
çýkmadýðý gibi, erkek ve kadýnýn fiziksel
yapýsýnýn da çok farklý olmadýðýný görüyo-
ruz. Bu dönemin en önemli ayrýmý insan-
lýðýn yerleþik hayata/ tarýma geçiþ ve gö-

çebe/ hayvancýlýða dayalý iki farklý yaþam
biçimine evrilmesiydi. 

Kadýnýn eþitlik durumunun eþitsizliðe
doðru çatlayýþý, cinsiyete dayalý iþ bölüm-
leri bu dönemde oluþmaya baþladý. Ancak
cinsiyete dayalý iþ bölümünün “cinsiyet-
çi” hale geliþi esas olarak eþitsizlik soru-
nunu yarattý; toplumun hâlâ sýnýflara ay-
rýlmadýðý bu süreçte aslýnda kadýn da er-
kek de emek faaliyeti yürütüyordu. Hay-
vancýlýk ve göçebelik ile yaþayan topluluk-
larda özel mülkiyetin doðuþu ve cinsiyete
dayalý iþ bölümünün kadýnlarýn aleyhine
cinsiyetçi bir karaktere büründüðü bir
toplumsal yapý oluþurken, tarým toplu-
mundaki cinsiyete dayalý iþ bölümü top-

lumsal iliþkilerin anaerkil normlarla iþle-
mesine olanak veriyordu halen. 

Aradaki farkýn nedeni neydi peki? Ta-
rým toplumlarýnda üretim iliþkilerinde
kadýnýn sorumluluðunda olan tarýmsal
üretimin, erkeklerin sorumluluðundaki
avcýlýk ve toplayýcýlýktan çok daha verimli
ve üretken olmasý, dolayýsýyla toplumsal
hayatýn yeniden üretilmesinin temelinde
kadýnýn sorumluluðu altýnda olan tarýmýn
yatmasýydý. Tarýma dayalý toplumda kadý-
nýn yerleþik hayata geçiþini kolaylaþtýrýp
tarýmý geliþtirmesine yol açan doðurgan-
lýk, hayvancýlýðýn geliþip baþlýca üretim
biçimi haline geldiði toplumlarda kadýný
hayvaný evcilleþtirme sorumluluðuyla bir-

likte “eve” kapattý. Doðum yapmamýþ ka-
dýnlar bir süre avlanmaya devam etseler
de, doðum yapan kadýnlarýn canlý yakala-
nan bu hayvanlarýn evcilleþtirilmesi iþini
üstlenmesi zamanla toplumsal bir karak-
ter kazandý. Tarihte kadýn erkek eþitliði-
nin ibresinin erkekten yana dönmesinin
ilk örneði böyle ortaya çýktý.
KÖLELÝK VE 
‘ÖZGÜR’ KADINLAR 

Köleci toplum kadýnýn erkeðe tabi olu-
þunun tamamlanmýþ olduðu bir süreçtir;
kadýnýn üretken emeði deðersizleþtiril-
miþ, özgür yurttaþlar ve köleler olarak ay-
rýlan iki sýnýflý toplumda özgür yurttaþlýk,
mülkiyeti olana verilen bir hakken; bu
hak da yalnýzca mülk sahibi erkeklerce
kullanýlabilir hale gelmiþti. 

Sýnýfsal ayrým, kadýnýn ezilmiþliðinin
cinsiyetler arasý karakterini de belirliyor-
du. Mülk sahibi sýnýflardaki kadýnlarýn
tek özgürlüðü “köle olmama” durumu
idi. Köleler arasýnda ise kadýn da erkek
de sömürülüyor ve eziliyor; ikisi de sýnýf-
sal ve cinsel sömürüye tabi kýlýnýyorlardý.
Fakat bu sömürünün boyutlarý kadýn kö-
leler için çok daha katlanýlmaz boyuttaydý.
Bu durum “özgür” kadýnlarýn erkeklere
baðýmlýlýðýyla yakýndan iliþkilidir. Sahibe
ile kölenin özgür erkeðe göre konumlarý,
kendi toplumsal konumlarýný da belirli-
yordu. Köle olmayan kadýnlar üretimde
yer almýyor, evin idarecisi konumundan
ileri gidemiyordu. Kocasýný hoþ tutmadýðý
vakit köle olmakla tehdit ediliyordu. “Öz-
gür” kadýnlar, üretim iliþkileri içerisinde-
ki konumlanýþýyla, özgürleþme mücadele-
sindeki tüm olanaklardan yoksundur. Bu
nedenle, tarihin bu noktasýnda kadýnýn
özgürleþmesi sürecindeki adým, sahibe
tarafýndan deðil, ama köle kadýn (ve er-
kek) tarafýndan atýlabildi.
HEM EVDE 
HEM ÇÝFTLÝKTE SÖMÜRÜ

Köleci toplumdaki kadýnýn “ev içiyle
özdeþleþen” toplumsal konumu, feodal
dönemde egemen sýnýflarýn kadýnlarý için
daha katmerli bir biçimde kendini hisset-
tirdi. Serf kadýnlar ve erkekler arasýndaki
eþitsizlik, feodal bey ve karýsýna göre daha
hafifti. Onlarýn üzerindeki eþitsizlik aslo-
larak sýnýfsal sömürüydü. Serf kadýn ve
erkek ayný feodal bey tarafýndan sömürü-
lüyor, yaþamlarýný bu sömürüyle devam
ettiriyorlardý. 

Köylü kadýnýn erkeðe olan baðýmlýlýðý,
feodal hanýmýn feodal beye olduðundan

Eren SARAN 
Aliaða / Ýzmir

B
inlerce iþçinin çalýþtýðý Alia-
ða sanayi havzasýndaki fabri-
kalarýn yemekhanelerinde ya
da temizlik iþlerinde çalýþan
bir çok kadýn, asgari ücret

karþýlýðýnda uzun saatler ter döküyor. 
Kocaeli’den Aliaða’ya taþýnan Ner-

min de yemekhane iþçisi kadýnlardan.
Bir süre Aliaða rafinerisinin yemekha-
nesinde çalýþan Nermin, fazla mesai
ücretlerini alamadýðý için iþten ayrýl-
mýþ. Þimdi baþka bir yemekhanede ça-
lýþýyor ama çalýþma koþullarýnýn pek de
deðiþmediðini anlatýyor. 

SERVÝSLERÝ KALDIRMAYIP
FAZLA MESAÝYE
ZORLUYORLARDI 

Rafineri yemekhanesinde taþeron þir-
kete baðlý olarak servis bölümünde çalý-
þan Nermin’in oradayken en þikayetçi
olduðu meselenin fazla mesaiye zorlan-
malarý olduðunu söylüyor. “Servistey-
dim, yemek daðýtýyorduk sadece, ama
servis bittikten sonra kampa gönderi-
yorlardý. Orada ya servise veriyorlardý ya
bulaþýða ya da sebze hazýrlamaya...
Kampta, örneðin iþçiler için bir eðlence
düzenlediler, o eðlencede yüzlerce masa
sandalye üzerimizden geçti; kamyonlar-
la geldi ve gitti, biz kadýnlar yükledik,
ben de taþýdým.”

Ýþe girerken asgari ücret karþýlýðýnda,
sabah sekizden akþam dörde kadar çalý-
þacaðýný söylemiþler kendisine ama fiili-
yatta hiç öyle olmamýþ: “Bana akþamü-
zeri dörtte iþin biter dediler ama beþte
de çýktým, altýda da, gece on ikide de...
Mesaiye kalmak istemediðimizde ser-
visleri kaldýrmýyorlardý. Rafineri inþaatý-
nýn çýkýþ kapýsý uzak ve þantiye içerisin-
de serbest dolaþmak yasak olduðu için
mecburen mesaiye kalýyorduk. Bunlar
yetmezmiþ gibi mesai ücretlerimizi de
yatýrmýyorlardý. Öðle yemeði molasýný
ücretimizden kesiyorlarmýþ, yemek mo-
lasý dediðim de öyle 1 saat sürmüyordu.
Yemeðini bitiren hýzlýca iþinin baþýna
geri dönüyordu.” 

MASRAF OLMASIN DÝYE... 
Rafineride çalýþma þartlarýnýn aðýrlýðý

ve uzun mesailerin yanýsýra bir de giyin-
me odasý, tuvalet ve hijyen sorunlarý bu-
lunduðunu belirten Nermin, þöyle de-
vam ediyor: “Kampta herkesin soyunma
odasý ve dolaplarý var ama biz mesela
birimlerde çalýþýyorduk, orasý bildiðin
depo; küçük bir tuvalet var, kadýnlar bu-

rada giyinip soyunmak zorunda kalýyor.
Ýdare etmemizi söylüyorlardý durumu...
Çalýþtýðýmýz firmanýn genel müdürü
merkezden gelip bir toplantý yaptý bi-
zimle; derdiniz nedir diye sormadý.
Kullanýp atmamýz gereken tek kulla-
nýmlýk eldiven ve bonelerin maliyetinin
bir ev parasýna mal olduðunu, hemen
kullanýp atmamamýzýn þirketin yararýna
olacaðýndan bahsetti. Yýkayýp tekrar giy-
memiz gerektiðini söylüyorlar yani. Bu
toplantýdan sonra mesela aþçýmýz ayný
boneyi üç gün boyunca taktý.” 

Aliaða’da 29 Ekim gibi resmi tatiller-
de fazla mesaileri vermediklerini, öðle-
den önce kullanmalarý gereken 15 daki-

kalýk molalarýný kullanamadýklarýný, bir
saatlik yemek molalarýný ise 5 bin kiþinin
yemeðini daðýttýktan sonra masalarý silip,
düzeni saðladýktan sonra ancak kullana-
bildiklerini anlatýyor. 

ÝÞ KAZALARI TUTANAÐA
GEÇMÝYOR

Yemekhanelerde çok iþ kazasý olduðu-
nu, ama iþverenlerin tutanaklara iþ kaza-
sý olarak geçmemesi yönünde baský yap-
týðýný söyleyen Nermin, “Bir kadýn arka-
daþýn ayaðýna box düþtü ve ayaðý çatladý.
Ýþten çýkartýrýz diye tehdit ederek iþ ka-
zasý dedirtmediler. Kaza tehlikesi olan
bir iþte çalýþýyoruz, çok sýcak yemekler
geliyor ve boxlarý biz kadýnlar taþýyoruz.
Elinden kayabilir, üzerine dökebilirsin,
belin incinebilir ki oluyor da bunlar. Sü-
rekli kepçe tutmaktan parmaðýmý hisset-
miyorum, iki öðün 5 bin kiþiden 10 bin
kiþiye yemek veriyordum” diyor.

FÝRMANIN GÖZÜNDE
HÝÇBÝR ÞEYSÝN

Yemekhane iþçisi kadýnlarýn sabah
erken saatte baþlayan mesailerinin ak-
þama kadar hiç durmadan sürdüðünü,
ama hiçbir deðer görmediklerini ifade
eden Nermin, “Firmanýn gözünde hiç-
bir þeysin. Ya hiç dinlemiyorlar seni ya
da dalga geçiyorlar, önemsemiyorlar”
diye yakýnýyor.

Çoðumuz Aliaða
dýþýndan gelen insanlarýz
ve hepimizin iþe çok
ihtiyacý var. Ýþverenler
de bunun farkýnda, bu
yüzden ‘Bizim size
ihtiyacýmýz yok, sizin
bize ihtiyacýnýz var’
diyebiliyorlar.

ALÝAÐA’DA YEMEKHANE ÝÞÇÝSÝ OLARAK ÇALIÞAN NERMÝN: 

Hiçbir þeye mecalim kalmýyor
ÜÇ KÝÞÝNÝN
ÝÞÝNÝ YAPIYORUM

Nermin, þimdi çalýþtýðý yemekhaneye
ise kredi borcundan dolayý, alelacele gir-
miþ. “Boþta kalmamam lazým” diyor. “Kýs-
men daha iyi” olduðunu düþündüðü þart-
lara raðmen, burada da uzun süre kalabi-
leceðini düþünmüyor. Nedenini ise þöyle
açýklýyor; “Bunaldým, yoruldum, sýkýldým...
Yanýma eleman almayý düþünmüyorlar,
eleman eksik deðilmiþ gibi davranýyorlar.
Üç kiþinin iþini yapýyorum þu anda. Lo-
kantanýn daðýtým bölümündeyim, iþçiler
öðle ve akþam geliyorlar. Akþam özellikle
çok kalabalýk oluyor. Gündüz hem daðý-
tým yapýyorum hem de bulaþýklarý yýkýyo-
rum. Ýþimi kaybetmemeye çalýþýyordum
ama sýrt aðrýlarým var, bir sürü insana ye-
mek veriyorum. Kaþýk çatal gibi eksikler
de var o da etkiliyor; tabaklar masada bý-
rakýlýyor, onlar mý toplanacak, bulaþýklar
mý yýkanacak, masalar mý silinecek?”

YORGUNLUKTAN
UYUYAMIYORUM BBÝLE...

Daha iyi þartlarda çalýþmak ve kendine
vakit ayýrmak isteyen Nermin’in iþ arayýþý
devam edecek belli ki. Kocaeli’den bura-
ya geldiði þubat ayýndan beri bir kez ti-

yatroya gidememiþ mesela. “Ko-
lumu kaldýrmaya mecalim olmu-
yor. Yorgunluktan uyuyamýyo-
rum bile. Bebeði olan kadýnlar
var, ya anneler ya kayýnvalideler
bakýyor çocuklara. Bazýlarý almý-
yor bile çocuðunu mecburen. Ço-
ðumuz Aliaða dýþýndan gelen in-
sanlarýz ve hepimizin iþe çok ihti-
yacý var. Ýþverenler de bunun far-
kýnda, bu yüzden ‘Bizim size ihti-
yacýmýz yok, sizin bize ihtiyacýnýz
var’ diyebiliyorlar. Bu kadar basit
her þey... Eve gidip bir sallama
çay ya da bir kahve içiyorum,
sonra ‘Çocuklar ben yatýyorum’
deyip yatýyorum. Okumaya ya da
televizyon izlemeye mecalim
yok” diyor. 

Kahvaltý salonu açýp kendi iþi-
ni yapmak istiyor. “Birazcýk biri-
kimim olsa bugün baþlarým ama
yalnýz olunca olmuyor iþte. Oð-
lum Melih okulu bitirse, diðer oð-
lum Mehmet askerden dönüp
kendi mesleðini yapsa belki o za-
man nefes alýrým. Nefes almak
çok zor!”
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Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

O
rganik tarým deyince doða-
ya ve insana zarar verme-
yen masum bir üretim ge-
liyor ya akla, Türkiye’nin
ilk organik tarým fabrikasý

Iþýk Tarým’da çalýþan iþçi kadýnlarýn ça-
lýþma koþullarý durumun hiç de öyle ol-
madýðýný gösteriyor.  

Ýzmir merkezli organik tarým þirketi
Iþýk Tarým, ilk üretime baþladýðý Kemal-
paþa Fabrikasý’nda bugün 30 bin metre-
karelik alanda kuru meyve üretimi yapý-
yor. Diðer iki fabrikada ise fýndýk ve don-
durulmuþ gýda üretiliyor. Iþýk Tarým,
2017 yýlýnda 25 bin ton kuru ve dondu-
rulmuþ organik meyveyi, baþta AB ve
ABD olmak üzere 50’ye yakýn ülkeye sa-
tarak 85 milyon dolar döviz geliri elde et-
ti. Þu anda 160 köydeki 3 bin 770 üretici
köylü, Iþýk Tarým için organik meyve üre-
tiyor. Ýzmir’in Kemalpaþa ilçesi Ören
Köyü’nde kurulu organik kuru meyve

üretimi yapýlan ana fabrikasýnda ise bine
yakýn iþçi çalýþýyor. Fabrikada çalýþan iþ-
çilerin yüzde 80’ini kadýnlar oluþturuyor.
Çevre köylerde yaþayan göçmen kadýnlar
çalýþýyor çoðunlukla. Ýþ yoðunluðu oldu-
ðu dönemlerde taþeron iþçiler devreye
giriyor.  Ýþte o taþeron iþçilerden biri ile
çalýþma koþullarýný konuþtuk. 
KARÞINDA OTURANLA 
GÖZ GÖZE BÝLE 
GELEMÝYORSUN

Modern bir tesiste bant sistemiyle
üretim yapýldýðýný ve asgari ücretle çalýþ-
týklarýný söyleyen iþçi, çalýþma koþullarýný
þöyle anlatýyor: “Bant o kadar hýzlý akýyor
ki, karþýnda oturan arkadaþýnla göz göze
gelme þansýn yok, kafaný saða sola çevi-
remiyorsun. Bu tarafa bakmýyorsun, o ta-
rafa bakmýyorsun, ustalar, þefler içeride
sürekli ‘bayanlar konuþmayýn’ diye uyarý-
yor. Ciddi saðlýk sorunlarý var iþçilerin.
Bel fýtýðýndan boyun fýtýðýna kadar... Sa-
bit oturmak, sürekli ayný noktaya bak-
maktan baþý dönenler oluyor, alýp götü-
rüyorlar baþka bir alana veriyorlar. Ortacý

olarak çalýþan iþçiler var. Ýki kadýn iþçi
kasalarý kaldýrýp, forklifte yerleþtiriyor.
Bir taraftan kasalar yerleþtiriliyor, diðer
taraftan ortalýkta çalýþan iþçiler o forklift-
lerin altýndan geçmek zorunda kalýyor.
Forklift operatörleri sürekli uyarýyor, ‘al-
týndan geçerken saçýnýza dikkat edin’ di-
ye... Ýþin güvenliði var da iþçi güvenliði ve
saðlýðýna dair hiçbir þey yok. Bir gün
bantta baþým dönünce beni de ortalýk
iþine verdiler, baþka yerden geçme þan-
sým yok, uyardýlar altýndan geçerken ‘sa-
çýnýzý kaptýrmayýn’ diye... Sordum ‘ustam
madem öyle buradan niye geçiþ veriyor-
sunuz’ diye. ‘Üretim hýzlansýn ki iþi ye-
tiþtirelim baþka çare yok’ dedi.” 
AÞIRI YORGUNLUK, 
BEL VE BOYUN FITIÐI... 

Saðlýðý nedeniyle kasalarý kaldýrama-
dýðý için ortacý olmayý reddedenlere veya
beli aðrýdýðý için baþka alanda görevlen-
dirilmek isteyenlere ‘Oturarak yapacaðý-
nýz iþi nerden bulacaksýnýz’ diyerek baský
uygulandýðýný söylüyor. “Tamam oturu-
yorsunuz da bant o kadar hýzlý ki kafaný

bile kýmýldatmadan, sürekli incirleri, ka-
yýsýlarý seçiyorsun. Dünyan dönüyor, bir
müddet sonra takip edemiyorsun inciri,
önünden ne geçiyor bilmiyorsun. Aðýr
koþullarda çalýþýyoruz. Ve asgari ücretin
üzerinde alan yok, sigorta yatýrýlýyor bir
de, o kadar” diyor. Çoðu kiþide bel fýtýðý,
boyun fýtýðý olduðu bilgisini veriyor;
“Ama baþka iþ bulamayýz kaygýsý mecbur
býrakýyor bu koþullarda çalýþmaya... Bir
gün soyunma odasýnda iki kadýn yatýyor
boylu boyunca yerde, betonda. Sordum
eskilere ‘Bu kadýnlara ne olmuþ’ diye.
Dediler, ‘Bant çok hýzlý ya yorulmuþlar,
bel fýtýðý var, aðrýlarý var, dinleniyorlar.’
Soyunma odasýnda yerde yatýyor bu ka-
dýnlar, düþünün.” 

Bu kadar hýza raðmen hataya taham-
mül olmadýðýný, hem hýzlý çalýþma hem
iyi iþ çýkarýlmasý baskýsý altýnda çalýþtýk-
larýný belirtiyor. “Bir bantta en az 10 ka-
dýn var. Arada çürük kaçtýðýnda, getirip
gösteriyorlar ‘bu kadar çürük gönder-
miþsiniz, bir daha olmasýn’ diye... Bir
gün benimle yanýmdaki arkadaþa 
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ORGANÝK SÖMÜRÜ!

Türkiye’nin ilk
organik tarým
fabrikasý Iþýk

Tarým’da çalýþan
iþçi kadýnlardan

biri anlatýyor:
“Bant çok hýzlý,
baþýný saða sola

dahi
çeviremiyorsun,

yemek yok, mola
45 dakika…

Ýþçilerin 
çoðu bel fýtýðý

oldu ve aldýðýmýz
ücret 

asgari ücret.”

Baþak Edge GÜRKAN
Dilek OMAKLILAR

Ýzmir

1892 yýlýndan bu yana seçilen 35
Ýzmir Büyükþehir Belediye baþ-
kanýndan hiçbiri kadýn deðil.
Ýzmir gibi, kadýnlarýn kentte ve
siyasette aktif olduðu bir yerde

bile durumun böyle olmasý aslýnda ol-
dukça düþündürücü. Yerel seçimler
yaklaþýyor ancak durum yine geçen 35
yýla çok benzer, yine çok az kadýn aday
var. Biz de Büyükþehir Belediye Baþ-
kanlýðý için CHP listesinden aday adayý
2 kadýndan biri olan Seniye Nazik Iþýk
ile hem adaylýk sürecini hem de bele-
diyecilik anlayýþýný konuþtuk.
DAYANIÞMAYLA 
DÝRENDÝM...

Ýzmir doðumlu Seniye Nazik Iþýk,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi mezunu. Uzun süre Devlet
Planlama Teþkilatýnda görev yapar, Ka-
dýn Statüsü Genel Müdürlüðünde Ge-
nel Müdür Yardýmcýsý olarak çalýþýr ve
Hacettepe Üniversitesinde Toplumsal
Cinsiyet ve Sosyal Hizmetler dersleri
verir. Iþýk, yaþamýný þu sözlerle özetli-
yor: “12 Mart darbesinin kýyýsýndan
geçtim, 12 Eylül darbesinin tam göbe-
ðinde yaþadým, o dönemde Mamak Ce-
zaevinde kaldým...” Cezaevinde kaldýðý
kadýnlarla birlikte ördükleri dayanýþ-
mayla dönemin kötü koþullarýna direne-
rek mücadele eden kadýnlardan biri.

Üniversite yýllarýnda kadýn hareketi
içerisinde çalýþmalar yürüten Iþýk, o yýlla-
rý ve kendi çalýþmalarýný ise þöyle anlatý-
yor: “O zaman Ankara’da okur yazar ol-
mayan çok kadýn vardý, birinci kuþak göç
dalgasýyla kente gelmiþlerdi. O kadýnlara
okuma yazma öðretmek, þehri tanýtmak,
iþ bulabilmelerini saðlamak için çok ça-
baladýk. Aslýnda bir toplum merkezinin
yapmasý gereken iþleri o dönem biz yap-
týk. Sonrasýnda 12 Eylül darbesi geldi.
Benim de içinde olduðum kuþak Türki-
ye’de hukuksuzluðu bu dönemde yaþa-
dýk. Onun için þimdiki demokratiksizliði
de gayet iyi tanýyoruz, görür görmez ‘Ýþte
bu o, hatta daha da beteri’ diyoruz.”
‘DEÐÝÞÝM ÝÇTEN GELEN
BÝR GÜÇLE GERÇEKLEÞÝR’

1402 sayýlý Sýkýyönetim Kanunu ile o
dönemde iþten atýlan Iþýk, görevine
döndükten sonra da mücadeleye devam
eder; “Hayat devam ediyordu ve biz bu
hayatý neþeli, güzel günler içinde yaþa-
tan kadýnlar olmak gibi bir misyona sa-
hiptik. Göreve dönünce de bu kez baþ-
ka bir mücadeleyle uðraþtýk. Mesela ya-
sal haklarýmý alabilmek için 2 yýla yakýn
bir süre mücadele ettim. Yýldýrmanýn
ne olduðunu da epey yaþadýk. Ama yýl-
madýk asla. Deðiþim zaten içten gelen
bir güçle gerçekleþir, bana o gücü ve-
ren bütün dostlarýma teþekkür ediyo-
rum. Birlikte dayanýþmanýn tadýný yaþa-
masaydýk böyle bir güç içimde olmazdý.
Tek baþýna kalan insanlarýn bu gücü
üretme þansý yoktur.”

‘KADINLAR SÝYASET YAPMAK ÝSTÝYOR AMA…’
Kadýn alanýnda uzun soluklu çalýþmalar yürü-

ten, projeler üreten Iþýk, 12 Eylül sonrasýnda ye-
niden, özellikle soldan gelen kadýnlarýn nasýl bir
hareket oluþturabileceðiyle ilgili çalýþmalar yü-
rütmeye baþlar ve 1989’da bir baðýmsýz demo-
kratik kadýn tartýþma grubu olarak Ankara kadýn
hareketi tarihinde yer alan Kadýn Dayanýþma
Vakfýnýn da ilk nüvesini oluþturan grubu kurar-
lar. Politik kadýnlar arasýnda olmanýn ve dayanýþ-
manýn avantajlarýna dikkat çeken Iþýk, kadýnlarýn
siyasete katýlýmýna iliþkin ise þöyle düþünüyor:
“Kadýnlarýn siyasette ne kadar az yer aldýðýný he-
pimiz biliyoruz. Hiçbir zaman seçimle gelinen
yerlerde örgütte var olduklarý kadar ya da top-
lumda var olduklarý oranda yer almýyorlar. Bu-
nun çeþitli nedenleri var, ama bunlarla mücade-
le etmenin ve bunlarý deðiþtirmeye çalýþmanýn
önemli olduðunu biliyorum. O nedenle de uzun
süre Ka.Der (Kadýn Adaylarý Destekleme Derneði)
ile çalýþtým, çalýþmaya da devam ediyorum. Çalýþ-
malarýmýzýn belki en önemlisi 2002’den sonra
baþladýðýmýz yerel siyaset çalýþmalarýdýr.

Kadýnlarýn ‘Böyle gelmiþ böyle gidiyor bu hayat’

diye düþünerek siyasete ilgilerinin düþük kalmasý da
bir problem. Þu anda düþük kaldýðýný düþünmüyo-
rum ama yine de olabilecekten çok daha aþaðýlarda.
Çünkü aslýnda kadýnlar siyasetle ilgileniyor ama si-
yaset onlarla erkeklerle ilgilendiði kadar ilgilenmi-
yor. Yerelde kadýnlar eðer daha çok konuþabilirler-
se deðiþim hýzlanýr.”

Iþýk, belediyecilik anlayýþý ile ilgili ise, özellikle
sosyal belediyecilik vurgusu yaparak insan odaklý
bir anlayýþýnýn olduðunu vurguluyor; “Aleniyete, þef-
faflýða deðer veren ve insan merkezli bir belediyeci-
lik anlayýþýndayým. Sadece yoksullukla mücadeleyle
sýnýrlý bir anlayýþtan bahsetmiyorum. Hepimizin eþit
insanlar olarak yararlanabileceði hizmetlerden söz
ediyorum. Ayrýca bütün çalýþmalarýn cinsiyet pers-
pektifinden de analiz edilmeye ihtiyacý var ve bugün
bunlarýn yeterince yapýldýðýný düþünmüyorum.”

Kadýnlarýn topluma daha aktif katýlýmý konusun-
da ayrý çalýþmalar yürütülmesi gerektiðinin de altýný
çiziyor; “Büyükþehir Belediyesinde kadýn danýþma
kuruluna, bu þehrin kadýnlarýnýn katkýsýný daha da
aktif þekilde saðlamalýyýz. Özellikle bakým emeði
(çocuk ve yaþlý bakýmý) konusunda, kendim de zor-

luklar yaþamýþ bir kadýn olarak, belediye hizmetleri-
nin yetersiz olduðunu düþünüyorum. Büyükþehir
Belediyesine baðlý kreþ sayýsý çok az, o da ancak
personele hizmet veriyor. Ýzmir halkýna hizmet ve-
ren kreþlere ihtiyacýmýz var. Kadýn sýðýnmaevi ve
semt merkezlerinin artýrýlmasýnýn önemli olduðunu
düþünüyorum. Ýzmir’de en azýndan metropol alanýn-
da kadýnlarýn daha güçlü olduðunu, bu tür çalýþma-
lara ilgi gösterdiðini de gözlemliyorum. Karabaðlar
Kent Konseyi Baþkanýyým, bu yüzden de çok fazla
kadýnla çalýþýyorum, hepsi yeni fikirlerle geliyor. O
nedenle kadýnlarýn desteklendikleri zaman pek çok
þeyi yapabileceklerini biliyorum, görüyorum.”

“Pek çok iþin küçük bütçelerle, ama çok insanýn
enerjisi ve emeðiyle yapýlabileceðine ve bu þehirde
kadýnlarýn hayatýnýn çok daha iyi hale gelebileceði-
ne samimiyetle inanýyorum. Ama küçük ölçekli iþle-
rin sayýsýný binlerle çarpacak kadar çok insaný da ha-
rekete geçirmeyi amaçlamak lazým. Belki hayalpe-
rest bulacaksýnýz ama hayalleri olmayanýn geleceði
olmuyor” diye konuþan Iþýk’ýn mesajý ise þöyle: “Bu
þehri iyi yönetmek lazým ve bu þehri ancak bir kadýn
iyi yönetebilir.”

Bu þehri en iyi kadýnlar yönetir

Seniye Nazik Iþýk
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getirdi usta bir avuç

önümüze koydu, ‘bak
bu çürükleri siz gön-
dermiþsiniz, olmasýn

böyle’ dedi. Ýtiraz ettim, ‘bak bizden
sonra bir sürü iþçi var masada oturan,
bizden geçti madem, onlardan da geçti-
ðine göre... Bant çok hýzlý, bantýn hýzýný
yavaþlatýn’ diye... ‘Olmaz, göndermeye-
ceksiniz çürük, daha dikkatli ve hýzlý
çalýþýn’ dediler. Tabii yeniyiz çok fazla
uzatýlmadý” diye aktarýyor. 
YEMEKHANE VAR 
YEMEK YOK!

Ýþçilerin en önemli sorunlarýndan bi-
ri yemek. Yemekhanesi olan fabrikada
yemek verilmiyor çünkü. Ýþçiler evlerin-
den getiriyorlar. “Yemekhanesi var, öyle
lüks ki, her þey var. Mutfaðý var,  dolap-
larý var, masalarý, sandalyesi... Her þeyi
var ama yemek yok! Çantalara doldurup
evden getiriyoruz yemekleri, dolaplar
var... Dolaplar dolu, poþetler çantalar
yerlerde... Ýlk gördüðümde ‘Burasý ne-
resi, mülteci kampýnda mýyýz’ dedim.
Orada 15 yýldýr çalýþan bir kadýna ‘Niye
yemek yok, talep etmediniz mi’ diye
sorduðumda, ‘Kýzým yemek verse ma-
aþlarýmýzý ödemez, iflas eder’ dedi.
Kendisi 6 ay sonra emekli olacaktý za-
ten, ‘Ama kýzýn, gelinin burada çalýþýyor,
komþun burada çalýþýyor, bu sizin hak-
kýnýz’ deyince ‘Baþtan öyle konuþtuk bir
þey olmaz, biz evden getiriyoruz, yakýn
evimiz’ diye yanýt verdi. Patron demiþ,
‘Ben yemeðinizi maaþýnýza dahil ediyo-
rum.’ Ama 15 yýldýr çalýþtýðý halde aldýðý
ücret 1750 TL. Bütün iþçiler böyle ko-
yuyor sepetine, torbasýna yiyeceðini,
tarlaya gider gibi fabrikaya gidiyor. As-
lýnda memnun deðil kimse ama çare-
siz” diye anlatýyor durumu. 

Dört katlý tesiste iþçinin kullanacaðý
bir asansör olmadýðýný, yemek molalarýn-
da iþçilerin, daracýk merdivenlerden koþa
koþa, birbirini ittire kaktýra yemekhaneye
indiðini anlatýyor; “Ne getirdiysen yiyor
yemiyorsun, ustabaþý geliyor iþbaþý çaðrýsý
yapýyor çýkýyorsun yukarý... Çay molasýný
da yemeðe dahil etmiþler. Çay veriyorlar
sözde, biri alýyor, birine kalmýyor. Baðýrý-
yorlar ‘Çay kalmadý bayanlar, ne istiyorsa-
nýz evden getirin için. Ýstiyorsanýz ayran
getirin, istiyorsanýz çay.’ Ustalar gelip ba-
ðýrýyor haydi diye... Bir saatlik molayý tam
kullandýðýmý hatýrlamýyorum. Yemek ve
çoy molasý toplam 45 dakika civarýnda sü-
rüyor.”

PATRONA KRÝZ YOK 
Çalýþma ortamýndan ve yaþadýklarýn-

dan psikolojisinin bozulduðunu dile ge-
tiren iþçi, þöyle tamamlýyor sözlerini;
“Sabah kalkýyorsun 6’da yola çýkýyor-
sun, kafaný bile kaldýrmadan çalýþýyor-
sun, bir de her gün evden yemek götü-
rüyorsun. Ben taa Ýzmir’den niye ye-
mek götüreyim? Bu benim hakkým, ye-
mek verilmesi lazým. Ürünlerden ye-

mek yasak, bir tane dahi yiyemiyorsun.
Caným çekti bir tane aðzýma atayým
yok. En rahat iþyeriymiþ güya... Kriz var
diyorlar ya, bir sabah gidin bakýn Pýnar-
baþý, Kemalpaþa havzasýna tüm fabrika-
larýn bacasý tütüyor. Ege Seramik, Ýzbe-
ton, sayýsýz incir, üzüm fabrikasý... Fab-
rika önlerinde týrlar yükleniyor. Patron-
lara kriz yok, kriz biz iþçilere geliyor.
Örgütlenmek, uyanmak lazým” diyor.

BU BÝLÝNÇLÝ BÝR POLÝTÝKA!
Fabrika sahibi Mehmet Ali Iþýk, bir rö-

portajýnda “Evin direði kadýndýr. Biz de
sistemimizi baþýndan itibaren tamamen
onlarýn üzerine kurduk. Bugün baþarýlý
olabiliyorsak onlarýn iþi sahiplenmeleri ve
alýn teriyle olmuþtur. Bizim fabrikamýzda
üç jenerasyondan çalýþanlar var. Çalýþanla-
rýmýzýn yüzde 81’i kadýn. Bu bilinçli bir
politikadýr. Arazide de kadýnýn çok büyük

etkisi vardýr. 
Çünkü iþ anneden baþlýyor” diyor. Ger-

çekten de öyle; kadýnlarý ucuz iþgücü ola-
rak görmek her daim sermayenin bilinçli
bir politikasý oldu. Fabrikayý ev gibi gös-
terme çabasý da kadýnýn ücretsiz emeðine
atýfta bulunarak, býrakýn yaþamayý çalýþa-
bilmesi için gerekli enerji ve protein ihti-
yacýný bile yine iþçinin kendisine yükleye-
rek karýna kar katmak için. 

nafakaya mecbur býrakýlan kadýn
Asýl maðdur nafaka ödeyen erkek deðil

Gözde MEYDAN
Kocaeli

C
umhurbaþkaný seçimlerinden
hemen sonra açýklanan ilk 100
günlük eylem planýnda nafaka-
nýn sýnýrlandýrýlmasý ve bu ko-
nuda -erkeklerin yaþadýðý-

maðduriyetlerin giderilmesi de yer alýyor-
du. Bu sahte maðduriyeti temellendirmek
için neler yazýldý çizildi; “Kadýnlar yoksul-
luk nafakasýný zenginleþme yöntemi gibi
kullanýyor”, “Kadýnlar erkeklerden intikam
almak için nafaka istiyor” daha neler ne-
ler...

Böyle argümanlarýn arkasýndaki niyet
ise kadýnlarýn nafaka almasýný ciddi oranda
sýnýrlamak ve aslýnda maddi olanaklarý ye-
terli olmayan kadýnlarýn ne olursa olsun
boþanmasýna engel olmak. 

Peki gerçekten durum anlattýklarý gibi
mi? Yaþamlarý zorluklarla geçmiþ iki kadý-
nýn nafaka mücadelelerini dinleyelim.

ADALETE ÝNANCIMIZ BÖYLE BÖYLE TÜKENDÝ
Vildan 42 yaþýnda, 4 çocuk annesi. Ýlk evliliðini 15

yaþýnda ailesinin zoruyla geçekleþtiriyor. Bu evliliði
boyunca uzun yýllar Almanya’da yaþýyor. Baský, þid-
det, yabancýlýk hali onu çok zorluyor ve gittikçe içine
kapanýk bir hale geliyor. Üç çocuðunu Almanya’da
doðuruyor ve yýllar sonra çocuklardan birinin öðret-
meni çocuðun durumunda bir farklýlýk görerek eve
sosyal hizmet uzmanlarýný yönlendiriyor. Vildan ora-
da yaþadýklarýný þöyle anlatýyor; “Avrupa gerçekten
Türkiye gibi deðil, biz çok geriden geliyoruz. Sosyal
Hizmet Uzmanlarý evimize geldikten sonra hayatým
deðiþti, bana çok yardýmcý oldular ve sonunda bo-
þanmak için ilk adýmý attým. Bu süreç çok sancýlý geç-
ti çünkü eþim çocuklarý kaçýrmaya çalýþtý, boþanmak
istemedi, çok zorluk çýkardý.” Vildan, boþanýyor ama
eþinden almasý gereken nafakayý hiçbir zaman ala-
mýyor. Tüm bu yaþadýklarýndan sonra Türkiye’ye ge-
ri dönüyor ve bir süre sonra burada ikinci evliliðini
gerçekleþtiriyor. “Ekonomik anlamda güçsüzdüm,
çalýþýyordum ama yetmiyordu, sanki evlenince haya-
týn yükünü bölüþebilirmiþim gibi geldi” diyor. Bu ev-
liliðinde de bir süre sonra sýkýntýlar baþ gösteriyor ve
2 yýl önce eþinden boþanýyor. 

Anlaþmalý boþandýklarý için bir sýkýntý yaþamadýðý-
ný ama eski eþinin çocuðunu görmek için gelmediði-
ni ve 2 yýldýr da tek kuruþ nafaka ödemediðini söylü-
yor ve nafakayla ilgili gündemde olan deðiþikliði ada-
letsizlik olarak deðerlendiriyor: “Kadýnlar boþandýðý,
iliþkisini bitirdiði bir adamdan kolay kolay bir beklen-
ti içine girmez. Zaten bitmiþ gitmiþ bir þey istemez
kadýnlar da. Ama istisnai durumlar var mýdýr vardýr
tabii. Ben babasýnýn çocuðum için bir þeyler yapma-

sýný tabii ki beklerim. Bunu en çok da çocuðum için is-
terim. Eski eþimin adliyenin tam karþýsýnda bir ber-
ber dükkaný var, bütün hakimler, savcýlar gidip orada
týraþ oluyor ama nasýl oluyorsa hakkýnda icra kararý
çýkardýðýmda herhangi bir iþyeri veya ev adresi gö-
zükmüyor. O yüzden de icra yapýlamýyor. Eski eþim
çalýþtýðým iþyerine gelip ayda vermesi gereken 600
TL’yi vermek istemediði için olay çýkardý. Polis çaðý-
rýnca gitti. Bir yerlerde adamýn varsa iþler senin iste-
diðin gibi yürüyor, bu yüzden kadýnlarýn adalete olan
inancý kalmýyor. Bazý avukatlardan da bu konuda akýl
alýyorlar. Þimdi soruyorum yetkililere; erkeklerin
maðdur olduðunu söylüyorlar, bu
nasýl bir maðduriyet? Madem er-
kekler maðdur olmasýný istemiyor-
lar o zaman kadýnlarýn maðdur ol-
mamasý için devletin bir þey yap-
masý gerekmez mi? Ben kendim için
nafaka istememiþ bir kadýn olarak
çocuðum için verilmesi gereken na-
fakayý bile alamazken; çalýþacak du-
rumda olmayan, çocuðuna bakmak
zorunda olduðu için yoksulluk nafakasý isteyen ka-
dýnlarýn maðduriyetini nasýl gidereceksiniz? Haber-
lerde çok duyuyoruz; mesela bir yol var, üst geçit ol-
madýðý için bir sürü insan karþýdan karþýya geçerken
ölmüþ. Bu da ona benziyor, herhalde kadýnlarýn cin-
net getirmesini bekliyorlar önlem almak için. Uzun
uðraþlar sonucu nafaka için iyi bir avukatla görüþ-
tüm gerekirse tekrar dava açacaðýz, çocuðumun
hakkýný almam gerekiyor; çünkü tek baþýma çok zor-
lanýyorum.”

NAFAKA ÖDEMEMEK ÝÇÝN SAHTE RAPOR ALDI
Sema 27 yaþýnda, 4 yaþýnda bir kýzý var.

Küçük yaþta ailesinin baskýsýyla evlenmiþ ve bu
evlilikten sonra peþ peþe hiç istemediði þeyler
yaþamýþ. Ýlk evliliðinin ardýndan bir süre
sýðýnmaevinde kaldýðýný ve burada kadýnlarýn
gördüðü muameleden rahatsýz olduðu için iþ
bulup çýktýðýný anlatýyor: “Çocuklarýyla gelen
kadýnlar vardý. Verilen kahvaltý yetmezdi, çoðu
kadýn kendi yemez çocuðuna yedirirdi. Adý
üstünde ‘sýðýnmaevi’, sýðýnacak, gidecek yeri
olmayanlar gidiyor oraya ama orada çalýþanlar

‘siz zaten düzgün
olsanýz buralara
düþmezdiniz’ der gibi
davranýyorlardý.
Baktým dayanýlacak
gibi deðil, iþ bulup
çýktým. Kadýnlarýn
çoðu gitmek istemez
oralara çünkü kolay
olmadýðýný

duymuþlardýr, devlet önlem alacaksa önce
buralarý iyileþtirsin.”

Sema bir tanýdýðýnýn yanýna yerleþip iþe
baþlýyor ve bu sýrada tanýþtýðý bir adamla ikinci
evliliðini gerçekleþtiriyor. 4 yaþýndaki kýzý da
ikinci evlilikten. “Maddi açýdan durumu iyiydi,
iþi iyiydi. Ama ben de çalýþmaya devam ettim,
birlikte çalýþtýk. Zamanla fark ettim ki yolunda
gitmeyen þeyler var. Aldatýldýðýmý öðrendim,
sessiz kalmadýðým içim þiddet görmeye

baþladým, evde hiç huzur kalmadý. Boþanmak
istediðimi söylediðimde çok diretti. Kesinlikle
ruhsal sorunlarý olduðunu tahmin ediyordum.
Beni her tehdit ettiðinde, þiddet uyguladýðýnda
karakola gittim. Karakoldaki polisler artýk beni
de onu da tanýyorlardý ama hakkýnda somut
hiçbir yaptýrým uygulanmýyordu. ‘Senin hâlâ
eþin, bir þey yapamayýz’ diye geri
gönderdikleri de oldu. Yasada böyle bir þey
yok ama karakoldaki polis istediði gibi iþ
yapýyor.

Bu kabus 1 yýldan fazla sürdü. Bütün
bunlara çocuðum da þahit oldu o da çok
korktu. Sonunda kararlý olduðumu anlayýnca
boþanmayý kabul etti, anlaþmalý boþandýk.
Nafaka talep etmedim. Çocuk için nafaka
vereceðini söyledi; miktarý kendisi belirledi.
Aylardýr da ödemiyor, çocuðumun ihtiyaçlarýný
tek baþýma karþýlýyorum. Ýcraya verdiðimde
‘akli dengesi yerinde deðildir’ diye rapor
aldýðýný ve sahip olduðu bütün varlýklarý
baþkasýnýn üzerine aldýrdýðýný öðrendim. Ýtiraz
ettik, hâlâ ayný iþ yerinde çalýþmaya devam
ettiðini kanýtlarýyla sunduk, duruþmayý
bekliyoruz.

Bence kadýnlarý en çok yoran þey davalarýn
uzun sürmesi, yasanýn uygulanmamasý. Nafaka
hakkýna  gelince de kendim için hiçbir þey talep
etmedim ama çocuðu için bir þey yapmalý
mutlaka çünkü sadece benim çocuðum deðil bu
çocuk.

ÝÞÇÝLER YEMEÐÝ 
KENDÝ
KARÞILARMIÞ!

IÞIK Tarým Genel Müdür Yardýmcýsý Em-
rah Kýdem ise iddialara iliþkin yemekhane
sorununu çözmek için giriþimleri olduðu-
nu, üç firma ile görüþmeler yaptýklarýný ve
2019’dan itibaren yemek vermeye baþla-
yacaklarýný söyledi. Çok köklü bir firma ol-
masýna hatta tesis içerisinde yemekhane
olmasýna raðmen neden daha önce yemek
vermedikleri sorumuza ise “Ancak sýra
geldi. Zaten bizim sektörümüzde hiçbir
yerde yemek verilmez. Ýþçiler kendi karþý-
lar, yeni yeni deðiþiyor” dedi.

Fabrikada iþçilerin asgari ücret, usta
ve kalite kontrolcülerin ise asgari ücretin
biraz üzerinde ücret aldýðýný söyleyen Ký-
dem, “Yasalara uygun davranýyoruz, ulus-
lararasý denetmenler tarafýndan denetle-
niyoruz. Yasaya aykýrý davranmamýz söz
konusu deðil” dedi.



Hilal TOK

M
eksikalý yönetmen Alfon-
so Cuarón’un, kendi da-
dýsý Libo’ya adadýðý ve
Libo’nun gerçek hikaye-
sinden ilham alarak be-

yaz perdeye aktardýðý siyah beyaz film
Roma, 1970’lerin Meksika’sýnda orta sý-
nýf bir ailenin evine konuk ediyor seyir-
ciyi.

Film, Mixtec* kökenli Meksika yerli-
si ev hizmetçileri ile zengin ev sahipleri
arasýndaki iliþki, Meksika’da yaþanan
politik atmosfer, sýnýf farký etrafýnda þe-
killeniyor. Film sakinliðine raðmen ‘ne
olacak’ merakýný sürekli diri tutan anla-
týmýyla, izleyiciyi diken üstünde hisset-
tiriyor. 

Meksika sinemasýnda bile pek fazla
yer verilmeyen Meksika yerlilerinin yaný
sýra toplumun alt sýnýflarýnýn yaþamýn-
dan kesitler görmemizi de saðlýyor. 

APARÝCÝO; TÜM RENKLERÝ
ÝLE MEKSÝKALI

Mixtec kökenli ev emekçisi Cleo’ya,
gerçekte iþsiz bir öðretmen olan ve
daha önce hiç oyunculuk deneyimi ol-
mayan Yalitza Aparicio hayat veriyor. 

Aparicio verdiði bir röportajda Mek-
sika’daki deðiþik deri renklerini, yüz bi-
çimlerini temsil eden “çeþitliliðin” so-
nunda görünür olmasýnýn kendisini çok
iyi hissettirdiðini söylüyor. “Derim, so-
nuna kadar tüm renkleri ile Meksikalý
ve yine sonuna kadar insan” diyen Apa-
ricio, hayat verdiði Cleo’yu da dadýlýk
yaparak kendisine bakan annesine ben-
zetiyor. Yani Aparicio’nun, Cleo karak-
terini bu kadar iyi yansýtabilmesinin ar-
dýnda bizzat kendi gerçekçiliði yatýyor. 

Cleo, sabahýn kör vaktinde kalkýp
baþlýyor mesaiye. Evin dört çocuðuyla
ve diðer iþlerle ilgileniyor tüm gün, me-
saisi tüm yatýlý ev iþçileri gibi herkes
yattýktan sonra bitiyor. Ev sahibi Sofia,
her ne kadar genel olarak þefkat dolu
olsa da, Cleo’ya karþý zaman zaman çý-
kýþlarýyla sýnýf farkýný hatýrlatýyor. 

Cleo’nun birlikte olduðu Fermin’den
hamile kalmasýyla film, çaresizlik içinde
çýkar yol arayan Cleo’yu daha da merke-
zine alýyor. Fermin, yoksulluk içinde ya-
þayan, ama popüler magazin figürleri ve
militarist söylemlerle devletin düzene
baðlamayý baþardýðý bir genç. 

ORTAKLAÞTIRAN
ÇARESÝZLÝK

Filmdeki önemli ayrýntýlardan biri
Cleo’nun hamileliðini devam ettirip ettir-
meme gibi bir seçeneðinin hiç gündeme
gelmemesi... Kürtajýn yasak olduðu Mek-
sika’da kadýnlarýn seçeneði ne yazýk ki
yok. Cleo, yaþadýklarý karþýsýnda sessiz ve
sakin görünse de, çaresizliðini hissetme-
mek mümkün olmuyor. Ne yapacak bu
kadýn tek baþýna? Bu çocuðu nasýl büyü-
tecek? Cleo’nun çaresizliði, benzer du-
rumdaki tüm kadýnlarýn sessiz bir çýðlýðý
oluyor sanki.

Bu arada Cleo’nun iþvereni Sofia, do-
ktor olan eþi tarafýndan henüz terk edil-
miþ ve kaygýlar içinde eþinin geri dönme-
sini bekliyor. Hikaye  bir yerden sonra
Cleo’nun ve Sofia’nýn çaresizliklerini or-
taklaþtýrýyor. Cleo ve Sofia her ne kadar
farklý sorunlar yaþasalar da, farklý sýnýflar-
dan olsalar da, hayatlarýndaki erkeklerin
sorumsuzluðu ve kaçýþlarý sonrasý ayakta
kalma çabalarý ortaklaþtýrýyor onlarý. An-
cak aralarýndaki dayanýþma, sýnýf farkýný
asla ortadan kaldýrmýyor.

‘BÝR SÜRÜ ÇOCUÐU
ÖLDÜRDÜLER’

Cleo’nun hamileliði ilerledikçe Meksi-
ka’nýn politik atmosferini de daha net gö-
rüyoruz. Gerçi filmin baþýnda çocuklarýn
sofrada bir çocuðun polis tarafýndan öl-
dürüldüðünü konuþmasý, yani böyle bir
konunun yaþlarý oldukça küçük çocukla-
rýn gündeminde olmasý, çocuklarýn sü-
rekli silahlý oyunlar oynamasý ülkenin at-
mosferine dair bir fikir veriyor zaten.

Ama bunun ne kadar sert bir hal aldýðýný
Cleo’nun denk geldiði bir öðrenci eyle-
minde açýkça görüyoruz. Devletin yoksul
mahallelerdeki kamplarda yetiþtirdiði fa-
þist çetelerin saldýrýsýna þahit oluyoruz.
Ve bu acýmasýzlýðýn orta yerinde kalýyor
Cleo. Polisler ise o an ortada yok neden-
se! Sahneyi izlerken Turgut Uyar’ýn dize-
leri geliyor aklýma: Kanýn ateþin ve sesle-
rin böyle cömertçe kullanýldýðý / böyle so-
rumsuzca kullanýldýðý bir dönemde... /
kanýmýz bile doðru dürüst akmadý / bir
sürü çocuðu öldürdüler...

GÜNDELÝK VE BÝZDEN
Yönetmen Cuarón’un kamerasý uzun

süre ileri geri hareket ediyor, siyah beyaz
çekim tekniði ve kendi belleðinden sun-
duklarýyla kaosun ortasýnda bile bir din-
ginlik yaþatýyor. 

Roma, didaktik bir biçimde, izleyicinin
kafasýna vura vura ‘bunu anlatmaya çalýþý-

yorum’ demiyor. Öylesine yalýn ve ger-
çekçi anlatýyor ki derdini, buna gerek kal-
mýyor. Gündelik diyaloglarla zarifçe örül-
müþ sahnelerde, kilometrelerce ötedeki
kadýnlarýn duygularýna hem tanýk hem
ortak olabiliyorsunuz. Sýnýfsal, ulusal, si-
yasal ve cinsel her tür çatýþmayý görebile-
ceðiniz politik bir film Roma, izlenmeyi
hakkediyor. 

Libo’ya, Cleo’ya ve tüm ev emekçisi
kadýnlarýn görünmeyen emeðine...

* Mixtec, Güney Meksika topraklarýn-
da, kökenleri Azteklerden önceye daya-
nan yerli bir halk. Kýtanýn keþfi sonrasý

Hristiyanlaþtýrýlmýþ ama Katolik inanýþýy-
la Hristiyanlýk öncesi gelenekleri birleþti-
ren bir kültürleri var. Bugün dahi çoðun-
lukla tarým, avcýlýk, hayvancýlýk gibi top-

rakla ve doðayla iliþkili mesleklerde ya
da hizmet sektöründe çalýþýyorlar.
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AKP artýk bizim için ‘kapsam dýþý’

GERSAN’DA GIDA ÝÞÇÝSÝ KADINLAR ASGARÝ ÜCRETTEN MEMNUN DEÐÝL

Deðil 2 bin 4 bin lira olsa yetmez!
Suna ÖZDAL

Ankara

A
nkara’da bulunan sanayi bölgesi Ger-
san’da gýda fabrikasýnda çalýþan ka-
dýnlarla ayaküstü asgari ücret zammý-
ný konuþtuk. Mesai saati baþlamasýna
dakikalar kala hýzlý hýzlý yürüyen ka-

dýnlara yönelttiðimiz “Asgari ücret zammý sizce
yeterli mi? Geçim sýkýntýsý yaþýyor musunuz?”
gibi sorulara olumlu yanýt veren olmadý.

Daha ilk soruyu yönelttiðimizde yanýmýzdan
koþturarak geçen bir kadýn “Biz ne diyelim, yine
patronun dediði oldu” diye seslendi. Bu cümle,
alacaðýmýz bütün yanýtlarýn baþlýðý olabilirdi. Üs-
tü kapalý cümlelerle, bazen de yüksek sesle ka-
dýnlarýn sitemi ortadaydý.

“Aldýðýmýz para zaten borca gidiyor, elimize
kalan para 600-700 TL. Bununla çocuk mu oku-
tulur? ‘Þimdi zamlarý aldýnýz’ diyorlar. Eee... Bir
o kadar da her þeye zam yapýyorlar, neye yetsin
bu para?” diyen kadýnýn yanýndaki arkadaþý de-
vam ediyor: “Arabamýz var bizim, iki aydýr kapý-
nýn önünde duruyor. Para yetirip de benzin ala-
mýyoruz, satmaya kalksak alacak gücü olan yok.
Aldýðým tüm para çocuðun okul masraflarýna gi-
diyor, eþimin aldýðý da kiraya, faturaya gidiyor za-
ten...”
TEK MAAÞLA GEÇÝNMEK 
MÜMKÜN DEÐÝL

Elinde simidiyle koþturan bir baþka kadýn so-
rularýmýzý dinlerken gülümsüyor; “Eþim de ben
de çalýþýyoruz evi ancak döndürüyor. Tek maaþla
geçinmek mümkün mü bu zamanda? Eþim
emekli, aldýðý maaþ belli, iki çocuk þehir dýþýnda
okuyor, her ay para yollamak lazým. 52 yaþýnda-
yým, emeklilikte yaþa takýldým, mecburen çalýþ-
maya devam ediyorum. Bir de yaþ yüzünden zor
iþ buluyoruz, bir þey olsa ilk bizi çýkaracaklar iþ-
ten, ama elimize geçen para da para deðil, bu
duruma bir çare bulmak lazým!” Sonra bize de
kendisine de kolaylýklar dileyip yanýmýzdan ayrýlý-
yor. 
PARA ELÝMÝZE GELDÝÐÝ AN 
UÇUYOR

Asgari ücret zammýný yüksek bulan kadýnlar
da var! Ama “Bu patronlar bu parayý nasýl oldu
da verdi” þaþkýnlýðýyla söylüyorlar bunu. Ýçle-
rinden biri þöyle diyor: “Biz memnun deðiliz
ama fena da deðil diyoruz, daha düþük olabilir-
di. Seçimler geliyor ondan böyle oldu belki de
ama þu dönemde deðil 2 bin, 4 bin lira olsa
yetmez. Zaten her þeyin fiyatý iki katýna çýktý.
Geçen gün doðalgaz kartýna para yükledik, 100
TL’ye 60 küsur metreküp gaz verdiler. Nereye
gitti 40 metreküp, uçtu. Her þey öyle zaten, pa-
ra elimize geldiði an uçuyor.”

Benzer cümleler kovaladý birbirini. “Aslýnda
iyi kötü idare edilir, ama bir eve en az 4 bin lira
para lazým”, “Çift maaþsýz olmaz”, “Ýþten atma-
lar baþlayacak diyorlar, o zaman ne yaparýz?” gibi
bir çok cümle daha duyduk kadýn iþçilerden. Ha-
yat pahalýlýðýndan ve düþük ücretlerden herkes
þikayetçi. 

M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý,
Ankara’nýn Sincan ilçe-
sinde PTT bünyesinde
hizmet veren taþeron

þirkette daðýtýcý yani ‘postacý’ olarak ça-
lýþan bir kadýn olarak yazýyorum sizle-
re... Ýþimiz gerçekten çok aðýr, yaðmur
çamur, soðuk demeden sýrtýmýzda bir
sürü yükle, kapý kapý dolaþarak evi ge-
çindirmeye çalýþýyoruz. Bizlerle ayný iþi
yapan kadrolu postacýlarla ay sonu aldý-
ðýmýz maaþ ve onlara sunulan imkanlar
açýsýndan oldukça farklý durumdayýz.
AKP iktidarýndan beri her dönem oy
verdim, her seçim döneminde “sizi
kadroya alacaðýz” diyerek bizleri kan-
dýrdýlar. Ancak bu durum kamuda çalý-
þan iþçilere kadro verildiði dönemde
PTT çalýþanlarýna “siz kapsam dýþýsý-
nýz” diyene kadardý. Ben ve birçok ar-
kadaþým artýk AKP’nin de bizler açý-
sýndan kapsam dýþý olduðunu, bundan
sonra AKP’ye oy vermeyeceðimizi ken-
di aramýzda çok konuþtuk.
HER AY DAHA FAZLA 
BORÇLANIYORUZ

Aldýðýmýz maaþla elektrik, su, tele-
fon, doðalgaz, çocuklarýn ihtiyaçlarý
derken ay sonunu getiremiyoruz. Eþim
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde
metal iþçisi. Sürekli gece çalýþýyor, izin

gününde de bir inþaatta bekçilik yapý-
yor. 3 çocuðumuz var, her þey ateþ pa-
hasý. Hayat gerçekten çok zor. Asgari
ücrete zam yaptýklarýný söylüyorlar.
Bizler zaten her ay daha fazla borçlaný-
yoruz. Gýda ürünlerine, elektriðe, do-
ðalgaza, her þeye aylar öncesinden
zamlar yapýldý. Asgari ücrete yapýlan
zam ise çok az. Bence 5 ay sonra zam-
lar karþýsýnda asgari ücret eriyecek her
sene olduðu gibi...
KAPI AÇILDIÐINDA 
ASIK SURATLARLA 
KARÞILAÞIYORUM

Ýnsanlar çok mutsuz, sinirli. Herkes
geçim sýkýntýsý çekiyor. Sincan, Anka-
ra’da AKP’ye en çok oy çýkan ilçe. Bu
aralar kapanan dükkanlar, iflas eden

küçük esnaf oldukça fazla. Evlere sü-
rekli icra belgesi götürüyorum. Kapý
açýldýðýnda asýk suratlý, kýzgýn gözlerle
çok fazla karþýlaþýyorum. Doðalgaz ve
elektrik faturasýný ödeyemediði için sa-
yaçlarý sökülen ev sayýsý da bir o kadar
fazla. Ýnsanlar gerçekten krizi her ge-
çen gün daha çok hissediyor.

2018 yýlý bitip, yeni bir yýla baþlarken
çocuklarýmýn geleceði için oldukça ka-
ygýlýyým. Hani derler ya “Perþembenin
geliþi çarþambadan bellidir” diye,
2019’un geliþi de 2018’den belli. Bir
kadýn olarak, bir anne olarak, sorunla-
rýmýz etrafýnda haklarýmýz için birleþe-
ceðimiz yeni bir yýl olmasýný diliyo-
rum...

PTT’de iiþçisi bbir kkadýn // AANKARA 

Cleo’yu ve Sofia’yý terk ediliþleri sonrasý güçlü
kalma çabalarý ortaklaþtýrýyor, ancak aralarýndaki
dayanýþma asla sýnýf farkýný ortadan kaldýrmýyor. 

ROMA 
Libo’ya, Cleo’ya ve tüm

ev emekçisi kadýnlara
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Oy hakkýnýn iþçi kadýnlarý
Müslime KARABATAK

Ý
ngiltere’deki Tate Modern Müzesi,
geçtiðimiz ay, kadýnlara oy hakký mü-
cadelesinin ünlü isimlerinden Sylvia
Pankhurst’ün resimlerini, Pankhurst
ailesinden satýn aldý. Sylvia’nýn halka

sunulan dört tablosu, 1907’de çýktýðý ülke
genelindeki fabrika turunda gözlemlediði
iþçi kadýnlarýn portrelerinden oluþuyor. Syl-
via suluboyasýyla, kollarý sývalý bu iþçi kadýn-
larý çizerken çalýþma koþullarýnýn acýmasýz-
lýðýný kendi gözleriyle görmüþ olur. “Maki-
nelerin saðýr eden gürültüsü, bunaltýcý sý-
cak” diye tarif ettiði fabrikanýn alýþýk olma-
dýðý ortamýnda bir saat içinde dayanamayýp
bayýldýðýný yazar notlarýna. 

Orta sýnýf bir aileden gelen ve sanat eði-
timi almýþ olan Sylvia, resmettiði iþçi kadýn-
larla ayný kaderi paylaþmasa da, yaþamý bo-
yunca eþit ve adil bir dünya için, özellikle
de kadýnlarýn oy hakký için mücadele etti. 

VI. Henry zamanýnda, yani 1400’lerin
sonlarýnda, sadece mülk sahibi erkeklerin
oy hakký vardý. 1800’lerde yapýlan reform-
larla bir mülkü kiralayabilecek kadar zen-
gin olan erkekler de oy hakkýna deðer bu-
lundu. Yüzyýlýn sonuna doðru, bazý zengin
kadýnlar, kendilerinden daha fakir ve eði-
timsiz olmasýna raðmen, bazý erkeklerden
daha aþaðý tutulmalarýndan huzursuz ol-
maya baþladý. Madem ki, oy hakký mülki-
yetle alakalýydý, o zaman onlar da seçime
dahil olmalýlardý. Bu gayeyle burjuva kadýn-
lar kendi örgütlenmelerini kurmaya baþladý.

Kimi barýþçýl konuþ-
malarýn, kimi politika-
cýlarý ikna etmenin,
kimi doðrudan eylem-
lerin, kimi radikaliz-
min kazaným saðlaya-
caðýný düþünüyordu.
Bu gruplarýn liderleri-
nin ve üyelerinin ço-
ðunluðu üst ve orta
sýnýftan kadýnlar olsa
da iþçi sýnýfýndan ka-

dýnlardan da üyeleri oldu zamanla. Oy hak-
kýnýn iþçi kadýnlarýn da yararýna olduðu; eþ,
anne ve iþçi olarak kadýnlarýn yaþamlarýnýn
daha da iyileþeceði yazýyordu bildirilerde.
Oy hakký mücadelesinin iþçi kadýnlarýn po-
litikleþmesi yolunda önemli bir rolü oldu-
ðunu belirtmekte fayda var.
BURJUVA EMMELINE’NÝN 
OY HAKKI

Ama iþçi kadýnlar, burjuva kadýnlarýn
‘küçük kýzkardeþleriydi’. Oy hakký elde edi-
lene kadar ayný safta olundu; fakat burjuva
kadýnlar ve onlarýn örgütleri kendi sýnýf çý-
karlarýný hiçbir zaman bir kenara koymadý.
Bunun örneklerinden biri Sylvia’nýn annesi
Emmeline Pankhurst ve kurucularý arasýn-
da olduðu Women’s Social and Political

Union (WSPU / Kadýnlarýn Toplumsal ve
Politik Birliði) örgütüydü. WSPU diðer ör-
gütlere nazaran en radikal eylemleri yapý-
yordu, kundakçýlýk, meclis üyelerine saldý-
rýlar, açlýk grevleri, kitlesel yürüyüþler vs.
Üyeleri arasýnda burjuva kadýnlarýn yaný sý-
ra iþçiler de vardý. Birliðin en bilinen isim-
leri Emmeline ile büyük kýzý Christabel
Pankhurst’tü. Sylvia da birliðin içinde hare-
ket etti, kendi sorumluluðunda olan bölge-
de iþçi kadýnlarý örgütledi bir süre. Fakat
onun sosyalist düþünceleri anne ve ablayý
kýzdýrdý ve birlikten çýkarýldý. 

Sonuçta, onlarýn amacý ‘sadece ve sade-
ce erkek egemen sisteme karþý kadýnlarý
özgürleþtirmektir’ ve baþka davalarýn buna
karýþtýrýlmamasý gerekir! Fakat 1903’te kur-
duklarý WSPU’nun eylemlerini, I. Dünya
Savaþý çýkýnca Britanya hükümetine destek
vermek adýna durdurdular. Emmeline, ko-
nuþmalarýný bu sefer, kadýnlarý savaþa des-
tek vermeye ikna etmek için yapýyordu. Sý-
nýfýnýn çýkarlarýndan hiç taviz vermeyen
Emmeline, ‘küçük kýzkardeþlerinin’ savaþ
adýna çok daha fazla çalýþmalarýný, yaralýlara
hemþirelik yapmalarýný istiyordu. 

Oysa iþçi sýnýfýndan kadýnlar için savaþ-
tan daha çok sýkýntý, daha beter koþullar
demekti. Emmeline oy hakký mücadelesin-

deki burjuva duruþunu hiç deðiþtirmedi!
Kýzý Sylvia’nýn aksine imparatorluðu ve sö-
mürgeciliði savundu,  Muhafazakar Par-
ti’nin savunucusu oldu.
ÝÞÇÝ DORA’NIN OY HAKKI

Peki, oy hakký mücadelesi veren iþçi ka-
dýnlara ne oldu? Örneðin, belki de 1907’de
Sylvia’nýn resmettiði iþçi kadýnlardan biri
olan küçük Dora’ya ne oldu?

Dora’nýn daha iyi bir yaþam için tekstil
fabrikalarýnýn olduðu Huddersfield’a taþý-
nan ailesinin tüm üyeleri iþçidir. Ablasý
Mary daha 10 yaþýnda iþçi olur. Kendisi de
öyle. Yaþamlarýnýn tek çýkar yolunu sosya-
lizmde gören anne ve babanýn yanýnda Do-
ra da, çok küçük yaþtan itibaren politikayla
ilgilenmeye baþlar. Annesini WSPU’nun
yerel örgütüne üye yapar ve oy hakký müca-
delesine destek vermeye baþlar.

Ýplik içinde kaybolmuþ bir fabrikada sa-
atlerce çalýþan küçük Dora’nýn yaþamý, he-
nüz gazetelerin ilk sayfasý için yeterince
sansasyonel deðildir. 1907’de 16 yaþýna gel-
diðinde, Yorkshire ve Lancashireli kadýn-
larla birlikte parlamento önünde eylem
yapmak üzere Londra’ya gider. Ýþte ancak o
zaman, ‘Baby Suffragette’ (Bebek Süfrajet)
manþetiyle polisler tarafýndan gözaltýna
alýndýðý fotoðrafý birçok gazetenin ilk sayfa-

sýndadýr. Bir ‘bebeðin’ aç kalmamak için
insana yaraþmayacak koþullarda, gün ýþýðý
bile görmeden çalýþmasýna ses çýkarmayan
gazeteler, politikleþmesine, hak talep etme-
sine þaþýrýr... 

Ýngiltere’de verdiði oy hakký mücadelesi-
nin sonucunu görmeden, 1912’de bu kez
Avustralya’ya göçer. Dokumacý olarak çalý-
þan Dora, oy hakkýný Avustralya’da 1919’da
elde eder. Torunun aktardýðýna göre,
1976’da yaþama veda edene kadar politik
aktivist olarak yaþamýþtýr. Emmeline’nin
burjuva sýnýfýna tutunduðu gibi, Dora da
kendi sýnýfýna tutunmuþtur. Hükümette ol-
duðu sürece ülkede birçok reform getiren,
Vietnam Savaþý’ndan askerleri çeken, Çinle
iliþkiler geliþtiren, yüksek öðretimi ücretsiz
yapan Avustralya Ýþçi Partisi’nin savunucu-
su olan Dora, çocuklarýna Liberal Parti’ye
verilmiþ her bir oyun, iþçi kökenli ailesinin
savunduðu tüm deðerlere ters düþeceðini
öðütler.

Kaynakça: https://www.theguar-
dian.com/artanddesign/2018/dec/20/sylvia-

pankhurst-paintings-of-women-at-work-ac-
quired-for-tate

https://huddersfield.exposed/wiki/Do-
ra_Thewlis_(1890-1976)

Dora Thewlis

Meltem TEKER

Y
aþadýðýmýz onca zulme ve haksýzlýða
karþý sesimizi yükselttiðimiz, bizi sus-
turmak isteyen herkesin gözüne baka
baka, umudumuzu, direncimizi per-
çinlediðimiz yeni bir 25 Kasým’ýn daha

ardýndan tekrar sýcacýk bir merhaba!
Çocukluðumuzdan bu yana, hepimizin hayatýnda

izler býrakmýþ pek çok kadýn tanýmýþýzdýr mutlaka.
Kapýmýzdan girdi mi içeriye, yüzünde güneþin tüm
saklý renklerini görürsünüz bu kadýnlarda. Piþirdiði
ekmeðin taze buharý vardýr ellerinde. Acý tatlý fark
etmez, ne varsa yaþadýðý, emek süzgecinden geçirir,
bir yudum aziz su gibi sunar size gözleriyle. Anne-
mizi, ablamýzý, kýz kardeþimizi tadarýz onlarýn soh-
betlerinde.

Sevim Haným da iþte böyle bir kadýn olmuþtur
benim hayatýmda. Uzun boylu bir uðraþtan sonra,
nazlý küçük bir kýz havasýnda anlatmaya baþlýyor öy-
küsünü. 1946 Varto depremiyle hayata merhaba de-
miþ Sevim. Yaþamla ilk kavgasýný, göçük altýnda kal-
mýþ kundaktaki bir bebek olarak vermiþ. Hele ki bu
depremde annesini kaybetmiþ olmasý, etraftakilerin
onu kurtarma çabasýný da zayýflatmýþ elbette.

Ocaðýn baþýnda, bir eliyle ateþi harlarken diðerini
türlü þekillere çevirerek anlatmaya devam ediyor:
“Millet üþüþmüþ yaralý çýkartmaya. Bana sýra ne
gelsin? Atmýþlar bir aðaç gölgesine. Beklemiþler
ölür mü kalýr mý diye?” Beklenenin aksine, Sevim
bebek tüm gücüyle sýký sýký sarýlmýþ hayata, babasý
da küçük yavrusuna... 

Kalabalýk bir aile içinde büyüse de, annesinden
kalan tek kýz evlat olmasý, yörenin tüm kadýnlarýnýn
ona buruk bir merhametle bakmasýna neden ol-

muþ. “Saçlarýmý ören kadýnlar sorardý bana; iyi yý-
kandýn mý, üstün baþýn, kirlin var mý?” Okula hiç
gidememiþ Sevim. Sevgiyi, ilgiyi akraba kadýnlardan
görmüþ hep. Babasý yeni evlilik yapýp, yeni kardeþ-
ler de gelince, evde bir þenlik olmuþ anlattýðýna gö-
re. Hiç tanýmadýðý öz annesini, çevre halkýnýn ona
duyduðu saygýyla ifade ediyor sadece.
‘ELÇÝ’NÝN GETÝRDÝÐÝ HABER

Bir sabah kapý önünde oyun oynarken, kendisine
“elçi” geleceði söylenir. Henüz 13 yaþýndadýr ve bu-
nun ne anlama geldiði hakkýnda hiçbir fikri yoktur.
Komþu köyden gelen birkaç akraba, Sevim’i evlen-
dirmek için aracý seçilmiþ kiþiler yani elçilermiþ.
Sevim, olayý anlayýp babasýna cevap verecek vakti
bulamadan, kendisinden on iki yaþ büyük damat
adayý tarafýndan kaçýrýlýr. Yüzünde acýlý ince bir gü-
lümsemeyle, “O zamanlar bu iþler hep böyleydi. Ha
evlenmek, ha kaçmak. Ýkisi de birdi” diyor.  

Gelin olarak geldiði evde Sevim’i oldukça zorlu
hayat þartlarý beklemektedir. Fakat o, bunlarý henüz
anlamadan, yarým kalan çocukluðuna burada da de-
vam etmek ister. Kayýnvalidesinden, alýþýk olduðu
komþu kadýn ilgisini, ailenin diðer üyeleri olan dört
kayýn biraderden ise oyun arkadaþlarýnýn yerini al-
masýný bekler. Eþi, çalýþmak için sýk sýk uzak illere
gider, Sevim ise bulduðu her imkaný deðerlendire-
rek çocuk sevincini ayakta tutmaya çalýþýr. 

Maddi yetersizlikler hat safhadadýr. Ev halkýnýn
temel ihtiyaçlarý kýt kanaat karþýlanmaktadýr. Sevim
bir yandan, kayýnvalidesinden ekmek piþirmeyi öð-
reniyor, bir yandan ikna ettiði küçük kayný ile kapý-
da bacada saklambaç, birdirbir oyunlarý oynuyor-
muþ. Uzun sarý saçlarý örgülü, gözlerinin içi gülen,
bu akça pakça küçük kýz, kendisine yüklenen “ev
kadýný” rolünü sýrtýndan her atýp coþup oynamasý-

nýn bedelini azar iþiterek ödüyormuþ. Zaman geçip
giderken Sevim büyüyor, üç beþ haftada bir gördü-
ðü eþinin ona þart koþtuðu görev ve sorumluluklara
da adapte olmaya çalýþýyormuþ. Bu görevler bazen
daðdan odun getirmek, bazen tonlarca çamaþýr yý-
kamak, bazen de ev halkýnýn ayaklarýný yýkamak olu-
yormuþ... 
KUMAYLA KURULAN DAYANIÞMA 

Sevim, evliliðinin ilk senesini doldururken, ar-
týk tecrübeli bir ev kadýný yerini almýþtýr. Piþirdiði
ekmek civarda nam salmýþ, komþu kadýnlardan
ince oya dantel iþlerini öðrenmeye baþlamýþtýr.
Bir akþam, ev halkýnýn gizli saklý yaptýðý sohbete
tanýk olur Sevim. Arada kendi ismi de geçince
dayanamaz, sorar. Öðrendikleri karþýsýnda þaþkýn
ve çaresizdir. Kocasý, kendisinden önce baþka bir
akraba kýzýyla niþanlýymýþ. Aile arasý anlaþmazlýk
yüzünden anne babalar inatlaþmýþ, evliliði engel-
lemiþler. Fakat yarým kalan bu “namus” konusu-
nun çözülmesi gerekliymiþ. Sevim þimdi neden
köylerinde deðil de baþka bir ilde yaþadýklarýný
daha iyi anlamýþtýr. Mecbur edildiði çaresizlikle,
kumasýnýn yolunu beklerken bulur kendisini. Di-
ken üstünde geçen birkaç günden sonra, eski ni-
þanlý çift çýkýp gelir. Artýk Sevim için sözün bittiði
yerdir.

Elindeki demir çubukla ateþi çabuk çabuk karýþ-
týrýyor Sevim. Üstündeki saca dizdiði hamurlarý
dans ettirir gibi oynuyor sonra onlarla. “Eskiden
kuma çok evde vardý Meltem” sözlerini savuruyor
ardýndan. Cümlenin aðýrlýðýndan mýdýr nedir, yaný
baþýmýzda asýlý duran elek odanýn ortasýna savrulu-
yor. 

Evin ikinci yeni gelini, Sevim’le ayný kaderi pay-
laþmak üzere çoktan yola çýkmýþtýr. Daðlar aþýrý yü-
rüyerek geçen birkaç günün sonunda eve varýlmýþ-
týr. Hane halký, yaþantýlarýna sanki hiçbir þey olma-
mýþ gibi kaldýðý yerden devam eder. Zaman içinde,
hayatýn getirdiði ne varsa, evin kadýnlarý imece usu-
lü paylaþýr. O dönem üniversite eðitimi almak, hele
de kýrsal illerin gençleri için imkansýz olsa da, Se-
vim ve kumasý, kayýnbiraderlerinin eðitim hayatýnda
son derece fedakar davranýrlar. Kocasý çalýþmak için
Avrupa’ya gittiðinde evde kurduklarý iþ bölümü ve
dayanýþma ile “ele güne karþý” örnek bir tavýr sergi-
lerler. 

Geçip giden onca seneden sonra, doðurup bü-
yüttükleri çocuklarýný yaþam kaynaðý edinmiþ Se-
vim, kumasý ve onlarýn nezdinde tüm kadýnlarýmýza
sunduðumuz hikayemizi çayýmýzýn eþliðinde yu-
dum yudum aktarmak istedik. Ýyi niyetten, direnç-
ten yana hissemizi almak umuduyla...

Elindeki demir çubukla ateþi
çabuk çabuk karýþtýrýyor Sevim.
Üstündeki saca dizdiði
hamurlarý dans ettirir gibi
oynuyor sonra onlarla.
“Eskiden kuma çok evde vardý
Meltem” sözlerini savuruyor
ardýndan. Cümlenin
aðýrlýðýndan mýdýr nedir, yaný
baþýmýzda asýlý duran elek
odanýn ortasýna savruluyor.

SEViM



sýnýrlarýn ötesinde

ALBATROS’UN KIZ KARDEÞLERÝYÝZ 
Fadime GÜNEÞ POLAT 

Fransa

S
evgili kýz kardeþlerim, size Fransa’ya ka-
dar uzanan göçmenliðimin hikayesini
anlatmak istiyorum. 
Ýlkokula gidiyordum, bazý kardeþlerim ya-
týlýda okuyordu. 7 kýz 1 erkek! Bölge koþu-

larýna ve yaþam biçimine uygun erkek egemen bir
ailede yaþadýk. Gerçi annem, o döneme göre çok bi-
linçli bir kadýndý. Buna raðmen, kadýn olarak epey
sorunlar yaþýyorduk. Oðlan kardeþimiz yüksek bir pu-
anla Ýzmir’de bir kolej kazanmýþtý, gurur kaynaðýmýz-
dý tabi o zaman. Fakat annemin 7 kýzýný epey yargýla-
yan vardý çevremizde ve buna karþý verdiði mücadele
annemi epey yormuþ olacak ki “Burdan göçelim, kýzlar
burda kötü þeyler yaþar” demiþti. Bunun üzerine Ýz-
mir’e göç ettik. Böylece 1987’de göçmenliðe ilk adýmý
attým.

Hiç ayrýlmamýþtýk topraklarýmýzdan o güne kadar.
Bir kamyon arkasýnda eþyalarýmýzla, uzun süren bir yol-
culuktu, bazen aðlayýp bazen güldüðümüz zorlu bir yol-
culuktu. Düþünüyorum da
insan bir kere yollara ko-
yulmasýn, sonu gelmeyen
yolculuklar, bitmeyen göç-
menlikler yaþýyor. 

Yýllar sonra, Ýzmir göç-
menliði yetmedi ki, yolu-
muz Fransa’nýn bir ucuna
düþtü. Biz iki kadýn, dün-
yalar tatlýsý Berfom ve ben.
Burda da zorlu bir süreç
baþladý, hem de ne zor!
Anladým ki göçmenlik bu-
ymuþ asýl. Dilini, kültürü-
nü hiç bilmediðimiz bu
yere alýþmak için epey zorlandýk. Oysa biz daha evrensel
düþünüyorduk; toprak ayný, hava ayný, su ayný diyor-
duk... Kolay sanýyorduk, ama deðildi. Þairin de dediði
gibi, insan yaþadýðý yere benziyor; o yerin suyuna, top-
raðýna, havasýna benziyor. Buralý olmadýðýmýzý nasýl da
hissettiriyordu her þey. Ama geçecekti elbet bunlar.
Hayatýn bir kýsmý zorluksa, gerisi direniþ!

Zamanla tanýþtýðýmýz güzel insanlar oldu, hatta
kýzkardeþ olduk; ALBATROS’un KIZ KARDEÞLE-
RÝ! Ne güzel deðil mi? 

Kadýnýn gücü her yerde olduðu gibi burada da
kendini gösterdi. Bu güzel insanlarla henüz kurmuþ
olduðumuz bu güzel derneðin çatýsý altýnda birçok
projemiz var gerçekleþtirmek istediðimiz. Henüz ye-
ni olmamýza raðmen düzenlediðimiz tiyatro etkinli-
ðimiz harikaydý. 

Ýçim kýpý kýpýr... Havanýn, suyun, topraðýn soðuk-
luðu uçuverdi aklýmdan. Her þey yeniden aklýmdaki
sýcaklýða ulaþtý! Belki biz de ýsýndýk, yani belki de
yaþadýðýmýz yere benzedik… Artýk buralýyýz, göç-
meniz, güçlüyüz! Albatros’un Kýz Kardeþleriyiz... 

Göçmenliði kolaylaþtýrmayý hedefliyoruz. Bu
zorluklarla tek baþýna mücadele etmenin ne de-
mek olduðunu bildiðimizden bir araya gelelim
istiyoruz. Buralarda tutunmaktan öte kültürel,
sosyal, politik olarak da burada olmak istiyoruz.
Biliyorum ki benim gibi bir sürü insan var. Ýs-
viçre ve komþu Fransa’da yaþayan herkesi Albat-
ros’a üye olmaya, birlikte daha da güçlenmeye
çaðýrýyorum. Gelin, neler yapabileceðimizi ko-
nuþalým. Sonra da el ele yapalým!

ÝNGÝLTERE’DE BAKIM HÝZMETÝNDE KESÝNTÝLER

Evde bakým iþçilerinden Meclis üyesine yýlbaþý kartý!
Hazýrlayan: Berivan BALKAY

Ý
ngiltere’nin Birmingham kentinde,
evde bakým iþçilerinin örgütlendiði
Unison sendikasý üyesi kadýn iþçiler,
yýlbaþýnýn hemen öncesinde belediye
meclis üyesi Ian Ward’a “ironik” bir yýl-

baþý kartý gönderdi. Kartýn üstünde Charles
Dickens’ýn romanlarýndan tanýdýðýmýz cimri-
liðiyle ünlü bir karakter olan Ebeneezer Scro-
oge vardý. Ian Ward, evde bakým iþçilerinin
ücretlerinin düþmesine ve çalýþma þartlarýnýn
aðýrlaþmasýna neden olacak deðiþikliðin mi-
marlarýndan.

Evde bakým iþçileri, hastaneden taburcu
edilenlere, kendi ihtiyaçlarýný karþýlayamayan
kiþilere 6 hafta boyunca destek saðlamak için
çalýþýyorlar. Ücreti devlet tarafýndan karþýla-
nan iþçilerin çalýþma sürelerinin azaltýlmasý
demek, ücretlerinin de azaltýlacak olmasý de-
mek. 19 ay önce Unison sendikasýnda örgüt-
lenen evde bakým iþçileri, bu yasal deðiþiklik
ilk gündeme geldiðinde greve gittiler.

Unison’un üst düzey yetkililerinden
Mandy Buckley, 16 yýldýr evde bakým hizme-
ti veren bir iþçi. Mandy, eðer bu deðiþiklik
gerçekleþirse sadece Birmingham’da 218
bakým iþçisinin yaþamýný sürdürmekte bü-

yük zorluk yaþayacaðýný söylüyor: “Haftada
dokuz saat kaybedeceðiz ki bu ayda bir bu-
çuk haftalýk maaþ demek oluyor. Bu da be-
nim ipotek senedimi, gazýmý ve elektriðimi
ödeyememem, düzgün bir alýþveriþ yapama-
mam, oðlumun okul üniformasýný alama-
mam demek. Bu hayatýmda çok büyük bir
etki yaratacak.”

‘BÝZÝ CEP HARÇLIÐI ÝÇÝN 
ÇALIÞIYOR SANIYORLAR’

Evde bakým hizmetini verenlerin büyük
çoðunluðunu kadýnlar oluþturuyor. Mandy,
evde bakým hizmeti veren iþçilerin yaptýðý
iþin meclis tarafýndan “hor görüldüðünü”
söylüyor. “Bizler erkek olsaydýk, tam zamanlý
çalýþma saatlerinden yarý zamanlý saatlere

geçmemiz gerektiðini duyar mýydýk? Bence
cep harçlýðý veya eve katký sunmak için ça-
lýþtýðýmýzý düþünüyorlar ama öyle deðil.
Çocuklarý olan ve ailesini geçindirmesi ge-
reken iþçiler var ve bu stresin insanlar üze-
rindeki etkisi korkunç! Yüksek ücretli iþler-
de çalýþtýðýnýzda, düþük ücretle çalýþan in-
sanlarýn neler yaptýklarýný ve nasýl idare et-
tiklerini bilmiyorsunuz. Bizi yoksulluk sýný-
rýnýn altýnda ücretlerle çalýþmaya zorluyor-
lar. Sanýrým teslim olacaðýmýzý zannediyor-
lar ancak pes etmiyoruz.”
‘EVÝMÝ KAYBEDEBÝLÝRÝM’

Geleceðine iliþkin endiþesi olan tek evde
bakým hizmeti veren iþçi Mandy deðil. Ýsmini
vermek istemeyen bir iþçi, bu durumun onu
nasýl bir strese soktuðunu þöyle anlatýyor;
“Ben bekar bir ebeveynim. Tek yaþýyorum ve
bir ipotek senedim var. Maaþýmýn yarýsýný
kaybetme ihtimalim olduðu söylendi. Ben de
onlara ipotek senedi ödediðimi söyledim. Do-
layýsýyla böylesi bir durumda evimi kaybede-
bilirim. Benim 11 yaþýnda bir kýzým var. Stres
yüzünden saçlarým dökülmeye baþladý ve bu-
nu gerçekten hepimiz hissediyoruz, hepi-
miz. Ama eðer birbirimize sýkýca tutunur-
sak bu iþin üstesinden geleceðimize inaný-
yorum.”

Disney ve Fisher Price oyuncak dünyasýnýn tekelleri sayýlýr. “Doða ve insan dostu” olmakla övünen Disn-
ey ve Fisher Price, Çin’deki fabrikalarda çalýþtýrdýðý kadýn iþçilere hiç de “insan dostu” davranmýyor. Disney
ve Fisher Price oyuncaklarýnýn yapýldýðý fabrikalarda kadýn iþçiler, saatte 1.30 dolardan az para kazanýyor. 

Yýlbaþý öncesi yoðunlaþan üretim kadýnlarýn saðlýðý pahasýna hiç durmadan sürdürüldü. Ýnsan haklarý
gruplarý Solidar Suisse ve Çin Emek Ýzleme Örgütü tarafýndan yapýlan ve yeni yýl kutlamalarý öncesinde açýk-
lanan bir araþtýrma, çok pahalýya satýlan bu oyuncaklarýn arkasýnda korkunç bir sömürü düzeni olduðunu or-
taya serdi. 

Araþtýrmada, Guangdong’un güneyindeki Heyuan’daki oyuncak fabrikasýnda çalýþan iþçilere, yasa-
dýþý bir þekilde fazla mesai yaptýrýldýðý, tatil ya da hastalýk ödemelerinin verilmediði, hatta hastalýk ne-
deniyle iþe gelmeyen iþçilerin ücretlerinin kesildiði ya da iþten atýldýklarý ve genellikle saatte 1.30 do-
lardan daha az ücret ödendiði belirtiliyor. Ýnternette 45 dolara satýlan Küçük Denizkýzý animasyonu-
nun kahramaný Prenses Ariel’in bebeðini üreten iþçiler, bir oyuncak için sadece 4 sent alýyor. 

Çalýþan kadýnlarýn büyük kýsmýnýn 45 yaþ üstünde olmasý dikkat çekici. Araþtýrmada kadýn iþçilerin bu ko-
þullara ‘baþka bir iþ bulmakta zorlanacaklarý’ düþüncesi nedeniyle ses çýkaramadýðý da ifade ediliyor.  Araþ-
týrmayý hemen yýlbaþý öncesi yayýmlayan hak izleme gruplarý “Umuyoruz ki bu yýlbaþýnda sevdiklerimiz için
aldýðýmýz o hediyelerin arkasýnda kimlerin olduðunu hatýrlarýz” dedi.

Çocuk istismarýnýn aðýr yasalara tabii olduðu Avrupa

ülkelerinden, çocuk istismarýnýn bir “turizm alaný” haline

getirildiði çeþitli ülkelere akan bir “istismar tatili” furyasý

olduðunu biliyor muydunuz? 

Tayland, küçük yaþtaki kýz ve oðlan çocuklarýnýn “turizm” adý

altýnda istismar edildiði ülkelerden biri. Ýsveç’te kurulu olan,

aralarýnda turizm ve otel iþçilerinin sendikalarýnýn ve çocuk hak

örgütlerinin de olduðu ‘Schyst Resande’ (Dürüst Seyahat)

grubunun yayýmladýðý bir rapor, 1999 yýlýnda maddi çýkar karþýlýðý

cinsel iliþkinin yasaklandýðý Ýsveç’te erkeklerin fuhuþ yapmak

amacýyla aðýrlýklý olarak çocuk istismarýnýn açýk hale getirildiði

ülkelere gittiðini gözler önüne seriyor. ‘Welcome to Sin City’

baþlýklý rapora göre, Tayland’da fuhuþ yaparak geçimini saðlayan

yaklaþýk 250 bin kiþinin çoðunluðunu küçük yaþtaki kýz çocuklarý

ve genç kadýnlar, yüzde 10’unu da küçük erkek çocuklarý, genç

erkekler ve trans bireyler oluþturuyor. 

Ýkiyüzlülük ise Tayland’a giden Ýsveçli erkeklerin ifadelerinde

açýða çýkýyor. Para karþýlýðý iliþkiye giren Ýsveçliler, fuhuþ yapan

kýz ve genç kadýnlarýn Kuzey Tayland’dan geldiklerini ve ailelerini

geçindirmek için çalýþtýklarý fabrikalarda çok az kazandýklarý için

fuhuþa yöneldiklerini bildiklerini söylüyor. Buna raðmen bu

istismarýn bir parçasý olmalarýný ise “Taylandlýlarýn kültüründe

fuhuþun kötü olmadýðýný, kendilerini yerel kültüre adapte

ettiklerini”, “çocuklarýn ve kadýnlarýn zaten bu iþi yaptýklarýný,

kendilerinin ise seks satýn alarak geçimlerine katkýda

bulunduklarýný” söyleyerek aklamaya çalýþýyorlar. 

45 dolarlýk Disney bebeðini 
üreten iþçiye 4 sent ücret

2019’U CEZAEVÝNDE KARÞILADILAR:

Ortadoðu ve Kuzey Afrika’da kadýn
haklarý savunucularý baský altýnda

Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki insan haklarý savu-
nucularý, 2018’de hükümetler ve silahlý gruplar tarafýn-
dan bir dizi tehditle karþý karþýya kaldý. Ancak mücade-
le verilerek kazanýlmýþ deðiþimlerin de merkezindeydi-
ler. Ýnsan haklarý savunucusu kadýnlar, direniþlerde
daima ön saflarda durdu, cinsiyet ayrýmcýlýðýna ve in-
san hakký ihlallerine de meydan okudular. 

24 Haziran’da Suudi Arabistan, kadýnlara kar-
þý uyguladýðý bir dizi ayrýmcý politikadan biri
olan araba kullanma yasaðýný kaldýrmýþtý.
Geciken bu adým aslýnda onlarca yýldýr
mücadele eden kadýnlarýn bir kazaný-
mýydý. Loujain el Hathloul, Iman el-Naf-
jan ve Aziza el-Yousef isimli bir grup
aktivist kadýn mayýs ayýnda tutuk-
lanmýþtý. Yasaðýn kaldýrýlmasýndan
bir ay önce bu kadýnlar ‘hain’ ilan
edildiler. Araba kullanma yasa-
ðý kalktý, ancak bunun için
mücadele eden kadýnlarýn
neredeyse tamamýna seya-
hat yasaðý getirildi, hapis
cezalarýna çarptýrýldýlar

ve bu yüzden ülkeyi terk etmek zorunda kaldýlar.
Ýran’daki kadýn aktivistler, kadýn haklarýna

iliþkin tüm ayrýmcý uygulamalara karþý büyük bir ce-
sasret örneði sergiliyor. Onlarca kadýn, Ýran toplu-
mundaki bu hakaret dolu ve aþaðýlayýcý uygulama-
ya engel olmak adýna baþörtülerini çýkartarak ‘zo-
runlu baþörtüsüne’ karþý meydan okudu. Ýran devle-
tinin tepkisi ise onlarca kadýna þiddet uygulamak,

yürüttükleri barýþçýl kampanyalar
nedeniyle kadýnlarý tutuklamak ol-

du. Bu kadýnlardan biri olan Roya
Saghiri, aðustos ayýnda ‘kamu

düzenini bozmak’ nedeniyle 23
ay hapis cezasýna çarptýrýldý.

Roya’nýn avukatlarý ve onu
destekleyenler de taciz

edildi. Örneðin, ödüllü bir
insan haklarý avukatý

olan Nasrin Sotoudeh,
ulusal güvenliði teh-

dit gibi suçlarla it-
ham edilerek hazi-

ran ayýnda tutuk-

landý. 
Mýsýr’da, insan haklarý savunucusu kadýnlardan

Mahienour el-Massry ocak ayýnda, insan haklarý avuka-
tý Haytham Mohamdeen de ekim ayýnda kadýnlarýn mü-
cadelesiyle serbest býrakýldý. Ama Amal Fathy isimli bir
kadýn, Facebook’ta cinsel tacizi ve hükümetin bu du-
rum üzerine bir þey yapmamasýný kýnayan bir video
yayýnladýðý için eylül ayýnda iki yýl hapis cezasýna çarp-
týrýldý. Mýsýr Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu kurucu
ve yöneticisi Ezzat Ghoniem ve ayný kurumda çalýþan
insan haklarý avukatý Azzoz Mahgoub’un 4 Eylül’de
mahkemenin serbest býrakma kararýna raðmen hücre
hapsi devam ediyor. 

Libya’da kadýn haklarý savunucularý, Libya
Ulusal Ordusu ve milisler tarafýndan yapýlan yolsuz-
luklara karþý çýkanlar arasýnda ön saflarda yer aldý.
Bu kadýnlar cinsiyete dayalý þiddete maruz kaldýlar
ve sosyal medyada buna iliþkin kampanyalarý yay-
dýlar. Ocak ayýnda, yargýsýz infazlardan sorumlu mi-
lisleri eleþtiren, sonrasýnda ise kaybedilen ve iþken-
ce gören Mariam al-Tayeb, Bab Tajoura bölgesinde,
Trablus’ta bir milis tarafýndan kaçýrýldý ve fiziksel
þiddete maruz kaldý. 

Tayland’a ‘istismar turizmi’ÝKÝYÜZLÜLÜÐÜN
BÖYLESÝ 
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Oy hakkýnýn iþçi kadýnlarý
Müslime KARABATAK

Ý
ngiltere’deki Tate Modern Müzesi,
geçtiðimiz ay, kadýnlara oy hakký mü-
cadelesinin ünlü isimlerinden Sylvia
Pankhurst’ün resimlerini, Pankhurst
ailesinden satýn aldý. Sylvia’nýn halka

sunulan dört tablosu, 1907’de çýktýðý ülke
genelindeki fabrika turunda gözlemlediði
iþçi kadýnlarýn portrelerinden oluþuyor. Syl-
via suluboyasýyla, kollarý sývalý bu iþçi kadýn-
larý çizerken çalýþma koþullarýnýn acýmasýz-
lýðýný kendi gözleriyle görmüþ olur. “Maki-
nelerin saðýr eden gürültüsü, bunaltýcý sý-
cak” diye tarif ettiði fabrikanýn alýþýk olma-
dýðý ortamýnda bir saat içinde dayanamayýp
bayýldýðýný yazar notlarýna. 

Orta sýnýf bir aileden gelen ve sanat eði-
timi almýþ olan Sylvia, resmettiði iþçi kadýn-
larla ayný kaderi paylaþmasa da, yaþamý bo-
yunca eþit ve adil bir dünya için, özellikle
de kadýnlarýn oy hakký için mücadele etti. 

VI. Henry zamanýnda, yani 1400’lerin
sonlarýnda, sadece mülk sahibi erkeklerin
oy hakký vardý. 1800’lerde yapýlan reform-
larla bir mülkü kiralayabilecek kadar zen-
gin olan erkekler de oy hakkýna deðer bu-
lundu. Yüzyýlýn sonuna doðru, bazý zengin
kadýnlar, kendilerinden daha fakir ve eði-
timsiz olmasýna raðmen, bazý erkeklerden
daha aþaðý tutulmalarýndan huzursuz ol-
maya baþladý. Madem ki, oy hakký mülki-
yetle alakalýydý, o zaman onlar da seçime
dahil olmalýlardý. Bu gayeyle burjuva kadýn-
lar kendi örgütlenmelerini kurmaya baþladý.

Kimi barýþçýl konuþ-
malarýn, kimi politika-
cýlarý ikna etmenin,
kimi doðrudan eylem-
lerin, kimi radikaliz-
min kazaným saðlaya-
caðýný düþünüyordu.
Bu gruplarýn liderleri-
nin ve üyelerinin ço-
ðunluðu üst ve orta
sýnýftan kadýnlar olsa
da iþçi sýnýfýndan ka-

dýnlardan da üyeleri oldu zamanla. Oy hak-
kýnýn iþçi kadýnlarýn da yararýna olduðu; eþ,
anne ve iþçi olarak kadýnlarýn yaþamlarýnýn
daha da iyileþeceði yazýyordu bildirilerde.
Oy hakký mücadelesinin iþçi kadýnlarýn po-
litikleþmesi yolunda önemli bir rolü oldu-
ðunu belirtmekte fayda var.
BURJUVA EMMELINE’NÝN 
OY HAKKI

Ama iþçi kadýnlar, burjuva kadýnlarýn
‘küçük kýzkardeþleriydi’. Oy hakký elde edi-
lene kadar ayný safta olundu; fakat burjuva
kadýnlar ve onlarýn örgütleri kendi sýnýf çý-
karlarýný hiçbir zaman bir kenara koymadý.
Bunun örneklerinden biri Sylvia’nýn annesi
Emmeline Pankhurst ve kurucularý arasýn-
da olduðu Women’s Social and Political

Union (WSPU / Kadýnlarýn Toplumsal ve
Politik Birliði) örgütüydü. WSPU diðer ör-
gütlere nazaran en radikal eylemleri yapý-
yordu, kundakçýlýk, meclis üyelerine saldý-
rýlar, açlýk grevleri, kitlesel yürüyüþler vs.
Üyeleri arasýnda burjuva kadýnlarýn yaný sý-
ra iþçiler de vardý. Birliðin en bilinen isim-
leri Emmeline ile büyük kýzý Christabel
Pankhurst’tü. Sylvia da birliðin içinde hare-
ket etti, kendi sorumluluðunda olan bölge-
de iþçi kadýnlarý örgütledi bir süre. Fakat
onun sosyalist düþünceleri anne ve ablayý
kýzdýrdý ve birlikten çýkarýldý. 

Sonuçta, onlarýn amacý ‘sadece ve sade-
ce erkek egemen sisteme karþý kadýnlarý
özgürleþtirmektir’ ve baþka davalarýn buna
karýþtýrýlmamasý gerekir! Fakat 1903’te kur-
duklarý WSPU’nun eylemlerini, I. Dünya
Savaþý çýkýnca Britanya hükümetine destek
vermek adýna durdurdular. Emmeline, ko-
nuþmalarýný bu sefer, kadýnlarý savaþa des-
tek vermeye ikna etmek için yapýyordu. Sý-
nýfýnýn çýkarlarýndan hiç taviz vermeyen
Emmeline, ‘küçük kýzkardeþlerinin’ savaþ
adýna çok daha fazla çalýþmalarýný, yaralýlara
hemþirelik yapmalarýný istiyordu. 

Oysa iþçi sýnýfýndan kadýnlar için savaþ-
tan daha çok sýkýntý, daha beter koþullar
demekti. Emmeline oy hakký mücadelesin-

deki burjuva duruþunu hiç deðiþtirmedi!
Kýzý Sylvia’nýn aksine imparatorluðu ve sö-
mürgeciliði savundu,  Muhafazakar Par-
ti’nin savunucusu oldu.
ÝÞÇÝ DORA’NIN OY HAKKI

Peki, oy hakký mücadelesi veren iþçi ka-
dýnlara ne oldu? Örneðin, belki de 1907’de
Sylvia’nýn resmettiði iþçi kadýnlardan biri
olan küçük Dora’ya ne oldu?

Dora’nýn daha iyi bir yaþam için tekstil
fabrikalarýnýn olduðu Huddersfield’a taþý-
nan ailesinin tüm üyeleri iþçidir. Ablasý
Mary daha 10 yaþýnda iþçi olur. Kendisi de
öyle. Yaþamlarýnýn tek çýkar yolunu sosya-
lizmde gören anne ve babanýn yanýnda Do-
ra da, çok küçük yaþtan itibaren politikayla
ilgilenmeye baþlar. Annesini WSPU’nun
yerel örgütüne üye yapar ve oy hakký müca-
delesine destek vermeye baþlar.

Ýplik içinde kaybolmuþ bir fabrikada sa-
atlerce çalýþan küçük Dora’nýn yaþamý, he-
nüz gazetelerin ilk sayfasý için yeterince
sansasyonel deðildir. 1907’de 16 yaþýna gel-
diðinde, Yorkshire ve Lancashireli kadýn-
larla birlikte parlamento önünde eylem
yapmak üzere Londra’ya gider. Ýþte ancak o
zaman, ‘Baby Suffragette’ (Bebek Süfrajet)
manþetiyle polisler tarafýndan gözaltýna
alýndýðý fotoðrafý birçok gazetenin ilk sayfa-

sýndadýr. Bir ‘bebeðin’ aç kalmamak için
insana yaraþmayacak koþullarda, gün ýþýðý
bile görmeden çalýþmasýna ses çýkarmayan
gazeteler, politikleþmesine, hak talep etme-
sine þaþýrýr... 

Ýngiltere’de verdiði oy hakký mücadelesi-
nin sonucunu görmeden, 1912’de bu kez
Avustralya’ya göçer. Dokumacý olarak çalý-
þan Dora, oy hakkýný Avustralya’da 1919’da
elde eder. Torunun aktardýðýna göre,
1976’da yaþama veda edene kadar politik
aktivist olarak yaþamýþtýr. Emmeline’nin
burjuva sýnýfýna tutunduðu gibi, Dora da
kendi sýnýfýna tutunmuþtur. Hükümette ol-
duðu sürece ülkede birçok reform getiren,
Vietnam Savaþý’ndan askerleri çeken, Çinle
iliþkiler geliþtiren, yüksek öðretimi ücretsiz
yapan Avustralya Ýþçi Partisi’nin savunucu-
su olan Dora, çocuklarýna Liberal Parti’ye
verilmiþ her bir oyun, iþçi kökenli ailesinin
savunduðu tüm deðerlere ters düþeceðini
öðütler.

Kaynakça: https://www.theguar-
dian.com/artanddesign/2018/dec/20/sylvia-

pankhurst-paintings-of-women-at-work-ac-
quired-for-tate

https://huddersfield.exposed/wiki/Do-
ra_Thewlis_(1890-1976)

Dora Thewlis

Meltem TEKER

Y
aþadýðýmýz onca zulme ve haksýzlýða
karþý sesimizi yükselttiðimiz, bizi sus-
turmak isteyen herkesin gözüne baka
baka, umudumuzu, direncimizi per-
çinlediðimiz yeni bir 25 Kasým’ýn daha

ardýndan tekrar sýcacýk bir merhaba!
Çocukluðumuzdan bu yana, hepimizin hayatýnda

izler býrakmýþ pek çok kadýn tanýmýþýzdýr mutlaka.
Kapýmýzdan girdi mi içeriye, yüzünde güneþin tüm
saklý renklerini görürsünüz bu kadýnlarda. Piþirdiði
ekmeðin taze buharý vardýr ellerinde. Acý tatlý fark
etmez, ne varsa yaþadýðý, emek süzgecinden geçirir,
bir yudum aziz su gibi sunar size gözleriyle. Anne-
mizi, ablamýzý, kýz kardeþimizi tadarýz onlarýn soh-
betlerinde.

Sevim Haným da iþte böyle bir kadýn olmuþtur
benim hayatýmda. Uzun boylu bir uðraþtan sonra,
nazlý küçük bir kýz havasýnda anlatmaya baþlýyor öy-
küsünü. 1946 Varto depremiyle hayata merhaba de-
miþ Sevim. Yaþamla ilk kavgasýný, göçük altýnda kal-
mýþ kundaktaki bir bebek olarak vermiþ. Hele ki bu
depremde annesini kaybetmiþ olmasý, etraftakilerin
onu kurtarma çabasýný da zayýflatmýþ elbette.

Ocaðýn baþýnda, bir eliyle ateþi harlarken diðerini
türlü þekillere çevirerek anlatmaya devam ediyor:
“Millet üþüþmüþ yaralý çýkartmaya. Bana sýra ne
gelsin? Atmýþlar bir aðaç gölgesine. Beklemiþler
ölür mü kalýr mý diye?” Beklenenin aksine, Sevim
bebek tüm gücüyle sýký sýký sarýlmýþ hayata, babasý
da küçük yavrusuna... 

Kalabalýk bir aile içinde büyüse de, annesinden
kalan tek kýz evlat olmasý, yörenin tüm kadýnlarýnýn
ona buruk bir merhametle bakmasýna neden ol-

muþ. “Saçlarýmý ören kadýnlar sorardý bana; iyi yý-
kandýn mý, üstün baþýn, kirlin var mý?” Okula hiç
gidememiþ Sevim. Sevgiyi, ilgiyi akraba kadýnlardan
görmüþ hep. Babasý yeni evlilik yapýp, yeni kardeþ-
ler de gelince, evde bir þenlik olmuþ anlattýðýna gö-
re. Hiç tanýmadýðý öz annesini, çevre halkýnýn ona
duyduðu saygýyla ifade ediyor sadece.
‘ELÇÝ’NÝN GETÝRDÝÐÝ HABER

Bir sabah kapý önünde oyun oynarken, kendisine
“elçi” geleceði söylenir. Henüz 13 yaþýndadýr ve bu-
nun ne anlama geldiði hakkýnda hiçbir fikri yoktur.
Komþu köyden gelen birkaç akraba, Sevim’i evlen-
dirmek için aracý seçilmiþ kiþiler yani elçilermiþ.
Sevim, olayý anlayýp babasýna cevap verecek vakti
bulamadan, kendisinden on iki yaþ büyük damat
adayý tarafýndan kaçýrýlýr. Yüzünde acýlý ince bir gü-
lümsemeyle, “O zamanlar bu iþler hep böyleydi. Ha
evlenmek, ha kaçmak. Ýkisi de birdi” diyor.  

Gelin olarak geldiði evde Sevim’i oldukça zorlu
hayat þartlarý beklemektedir. Fakat o, bunlarý henüz
anlamadan, yarým kalan çocukluðuna burada da de-
vam etmek ister. Kayýnvalidesinden, alýþýk olduðu
komþu kadýn ilgisini, ailenin diðer üyeleri olan dört
kayýn biraderden ise oyun arkadaþlarýnýn yerini al-
masýný bekler. Eþi, çalýþmak için sýk sýk uzak illere
gider, Sevim ise bulduðu her imkaný deðerlendire-
rek çocuk sevincini ayakta tutmaya çalýþýr. 

Maddi yetersizlikler hat safhadadýr. Ev halkýnýn
temel ihtiyaçlarý kýt kanaat karþýlanmaktadýr. Sevim
bir yandan, kayýnvalidesinden ekmek piþirmeyi öð-
reniyor, bir yandan ikna ettiði küçük kayný ile kapý-
da bacada saklambaç, birdirbir oyunlarý oynuyor-
muþ. Uzun sarý saçlarý örgülü, gözlerinin içi gülen,
bu akça pakça küçük kýz, kendisine yüklenen “ev
kadýný” rolünü sýrtýndan her atýp coþup oynamasý-

nýn bedelini azar iþiterek ödüyormuþ. Zaman geçip
giderken Sevim büyüyor, üç beþ haftada bir gördü-
ðü eþinin ona þart koþtuðu görev ve sorumluluklara
da adapte olmaya çalýþýyormuþ. Bu görevler bazen
daðdan odun getirmek, bazen tonlarca çamaþýr yý-
kamak, bazen de ev halkýnýn ayaklarýný yýkamak olu-
yormuþ... 
KUMAYLA KURULAN DAYANIÞMA 

Sevim, evliliðinin ilk senesini doldururken, ar-
týk tecrübeli bir ev kadýný yerini almýþtýr. Piþirdiði
ekmek civarda nam salmýþ, komþu kadýnlardan
ince oya dantel iþlerini öðrenmeye baþlamýþtýr.
Bir akþam, ev halkýnýn gizli saklý yaptýðý sohbete
tanýk olur Sevim. Arada kendi ismi de geçince
dayanamaz, sorar. Öðrendikleri karþýsýnda þaþkýn
ve çaresizdir. Kocasý, kendisinden önce baþka bir
akraba kýzýyla niþanlýymýþ. Aile arasý anlaþmazlýk
yüzünden anne babalar inatlaþmýþ, evliliði engel-
lemiþler. Fakat yarým kalan bu “namus” konusu-
nun çözülmesi gerekliymiþ. Sevim þimdi neden
köylerinde deðil de baþka bir ilde yaþadýklarýný
daha iyi anlamýþtýr. Mecbur edildiði çaresizlikle,
kumasýnýn yolunu beklerken bulur kendisini. Di-
ken üstünde geçen birkaç günden sonra, eski ni-
þanlý çift çýkýp gelir. Artýk Sevim için sözün bittiði
yerdir.

Elindeki demir çubukla ateþi çabuk çabuk karýþ-
týrýyor Sevim. Üstündeki saca dizdiði hamurlarý
dans ettirir gibi oynuyor sonra onlarla. “Eskiden
kuma çok evde vardý Meltem” sözlerini savuruyor
ardýndan. Cümlenin aðýrlýðýndan mýdýr nedir, yaný
baþýmýzda asýlý duran elek odanýn ortasýna savrulu-
yor. 

Evin ikinci yeni gelini, Sevim’le ayný kaderi pay-
laþmak üzere çoktan yola çýkmýþtýr. Daðlar aþýrý yü-
rüyerek geçen birkaç günün sonunda eve varýlmýþ-
týr. Hane halký, yaþantýlarýna sanki hiçbir þey olma-
mýþ gibi kaldýðý yerden devam eder. Zaman içinde,
hayatýn getirdiði ne varsa, evin kadýnlarý imece usu-
lü paylaþýr. O dönem üniversite eðitimi almak, hele
de kýrsal illerin gençleri için imkansýz olsa da, Se-
vim ve kumasý, kayýnbiraderlerinin eðitim hayatýnda
son derece fedakar davranýrlar. Kocasý çalýþmak için
Avrupa’ya gittiðinde evde kurduklarý iþ bölümü ve
dayanýþma ile “ele güne karþý” örnek bir tavýr sergi-
lerler. 

Geçip giden onca seneden sonra, doðurup bü-
yüttükleri çocuklarýný yaþam kaynaðý edinmiþ Se-
vim, kumasý ve onlarýn nezdinde tüm kadýnlarýmýza
sunduðumuz hikayemizi çayýmýzýn eþliðinde yu-
dum yudum aktarmak istedik. Ýyi niyetten, direnç-
ten yana hissemizi almak umuduyla...

Elindeki demir çubukla ateþi
çabuk çabuk karýþtýrýyor Sevim.
Üstündeki saca dizdiði
hamurlarý dans ettirir gibi
oynuyor sonra onlarla.
“Eskiden kuma çok evde vardý
Meltem” sözlerini savuruyor
ardýndan. Cümlenin
aðýrlýðýndan mýdýr nedir, yaný
baþýmýzda asýlý duran elek
odanýn ortasýna savruluyor.

SEViM



Hilal TOK

M
eksikalý yönetmen Alfon-
so Cuarón’un, kendi da-
dýsý Libo’ya adadýðý ve
Libo’nun gerçek hikaye-
sinden ilham alarak be-

yaz perdeye aktardýðý siyah beyaz film
Roma, 1970’lerin Meksika’sýnda orta sý-
nýf bir ailenin evine konuk ediyor seyir-
ciyi.

Film, Mixtec* kökenli Meksika yerli-
si ev hizmetçileri ile zengin ev sahipleri
arasýndaki iliþki, Meksika’da yaþanan
politik atmosfer, sýnýf farký etrafýnda þe-
killeniyor. Film sakinliðine raðmen ‘ne
olacak’ merakýný sürekli diri tutan anla-
týmýyla, izleyiciyi diken üstünde hisset-
tiriyor. 

Meksika sinemasýnda bile pek fazla
yer verilmeyen Meksika yerlilerinin yaný
sýra toplumun alt sýnýflarýnýn yaþamýn-
dan kesitler görmemizi de saðlýyor. 

APARÝCÝO; TÜM RENKLERÝ
ÝLE MEKSÝKALI

Mixtec kökenli ev emekçisi Cleo’ya,
gerçekte iþsiz bir öðretmen olan ve
daha önce hiç oyunculuk deneyimi ol-
mayan Yalitza Aparicio hayat veriyor. 

Aparicio verdiði bir röportajda Mek-
sika’daki deðiþik deri renklerini, yüz bi-
çimlerini temsil eden “çeþitliliðin” so-
nunda görünür olmasýnýn kendisini çok
iyi hissettirdiðini söylüyor. “Derim, so-
nuna kadar tüm renkleri ile Meksikalý
ve yine sonuna kadar insan” diyen Apa-
ricio, hayat verdiði Cleo’yu da dadýlýk
yaparak kendisine bakan annesine ben-
zetiyor. Yani Aparicio’nun, Cleo karak-
terini bu kadar iyi yansýtabilmesinin ar-
dýnda bizzat kendi gerçekçiliði yatýyor. 

Cleo, sabahýn kör vaktinde kalkýp
baþlýyor mesaiye. Evin dört çocuðuyla
ve diðer iþlerle ilgileniyor tüm gün, me-
saisi tüm yatýlý ev iþçileri gibi herkes
yattýktan sonra bitiyor. Ev sahibi Sofia,
her ne kadar genel olarak þefkat dolu
olsa da, Cleo’ya karþý zaman zaman çý-
kýþlarýyla sýnýf farkýný hatýrlatýyor. 

Cleo’nun birlikte olduðu Fermin’den
hamile kalmasýyla film, çaresizlik içinde
çýkar yol arayan Cleo’yu daha da merke-
zine alýyor. Fermin, yoksulluk içinde ya-
þayan, ama popüler magazin figürleri ve
militarist söylemlerle devletin düzene
baðlamayý baþardýðý bir genç. 

ORTAKLAÞTIRAN
ÇARESÝZLÝK

Filmdeki önemli ayrýntýlardan biri
Cleo’nun hamileliðini devam ettirip ettir-
meme gibi bir seçeneðinin hiç gündeme
gelmemesi... Kürtajýn yasak olduðu Mek-
sika’da kadýnlarýn seçeneði ne yazýk ki
yok. Cleo, yaþadýklarý karþýsýnda sessiz ve
sakin görünse de, çaresizliðini hissetme-
mek mümkün olmuyor. Ne yapacak bu
kadýn tek baþýna? Bu çocuðu nasýl büyü-
tecek? Cleo’nun çaresizliði, benzer du-
rumdaki tüm kadýnlarýn sessiz bir çýðlýðý
oluyor sanki.

Bu arada Cleo’nun iþvereni Sofia, do-
ktor olan eþi tarafýndan henüz terk edil-
miþ ve kaygýlar içinde eþinin geri dönme-
sini bekliyor. Hikaye  bir yerden sonra
Cleo’nun ve Sofia’nýn çaresizliklerini or-
taklaþtýrýyor. Cleo ve Sofia her ne kadar
farklý sorunlar yaþasalar da, farklý sýnýflar-
dan olsalar da, hayatlarýndaki erkeklerin
sorumsuzluðu ve kaçýþlarý sonrasý ayakta
kalma çabalarý ortaklaþtýrýyor onlarý. An-
cak aralarýndaki dayanýþma, sýnýf farkýný
asla ortadan kaldýrmýyor.

‘BÝR SÜRÜ ÇOCUÐU
ÖLDÜRDÜLER’

Cleo’nun hamileliði ilerledikçe Meksi-
ka’nýn politik atmosferini de daha net gö-
rüyoruz. Gerçi filmin baþýnda çocuklarýn
sofrada bir çocuðun polis tarafýndan öl-
dürüldüðünü konuþmasý, yani böyle bir
konunun yaþlarý oldukça küçük çocukla-
rýn gündeminde olmasý, çocuklarýn sü-
rekli silahlý oyunlar oynamasý ülkenin at-
mosferine dair bir fikir veriyor zaten.

Ama bunun ne kadar sert bir hal aldýðýný
Cleo’nun denk geldiði bir öðrenci eyle-
minde açýkça görüyoruz. Devletin yoksul
mahallelerdeki kamplarda yetiþtirdiði fa-
þist çetelerin saldýrýsýna þahit oluyoruz.
Ve bu acýmasýzlýðýn orta yerinde kalýyor
Cleo. Polisler ise o an ortada yok neden-
se! Sahneyi izlerken Turgut Uyar’ýn dize-
leri geliyor aklýma: Kanýn ateþin ve sesle-
rin böyle cömertçe kullanýldýðý / böyle so-
rumsuzca kullanýldýðý bir dönemde... /
kanýmýz bile doðru dürüst akmadý / bir
sürü çocuðu öldürdüler...

GÜNDELÝK VE BÝZDEN
Yönetmen Cuarón’un kamerasý uzun

süre ileri geri hareket ediyor, siyah beyaz
çekim tekniði ve kendi belleðinden sun-
duklarýyla kaosun ortasýnda bile bir din-
ginlik yaþatýyor. 

Roma, didaktik bir biçimde, izleyicinin
kafasýna vura vura ‘bunu anlatmaya çalýþý-

yorum’ demiyor. Öylesine yalýn ve ger-
çekçi anlatýyor ki derdini, buna gerek kal-
mýyor. Gündelik diyaloglarla zarifçe örül-
müþ sahnelerde, kilometrelerce ötedeki
kadýnlarýn duygularýna hem tanýk hem
ortak olabiliyorsunuz. Sýnýfsal, ulusal, si-
yasal ve cinsel her tür çatýþmayý görebile-
ceðiniz politik bir film Roma, izlenmeyi
hakkediyor. 

Libo’ya, Cleo’ya ve tüm ev emekçisi
kadýnlarýn görünmeyen emeðine...

* Mixtec, Güney Meksika topraklarýn-
da, kökenleri Azteklerden önceye daya-
nan yerli bir halk. Kýtanýn keþfi sonrasý

Hristiyanlaþtýrýlmýþ ama Katolik inanýþýy-
la Hristiyanlýk öncesi gelenekleri birleþti-
ren bir kültürleri var. Bugün dahi çoðun-
lukla tarým, avcýlýk, hayvancýlýk gibi top-

rakla ve doðayla iliþkili mesleklerde ya
da hizmet sektöründe çalýþýyorlar.

10 15film

AKP artýk bizim için ‘kapsam dýþý’

GERSAN’DA GIDA ÝÞÇÝSÝ KADINLAR ASGARÝ ÜCRETTEN MEMNUN DEÐÝL

Deðil 2 bin 4 bin lira olsa yetmez!
Suna ÖZDAL

Ankara

A
nkara’da bulunan sanayi bölgesi Ger-
san’da gýda fabrikasýnda çalýþan ka-
dýnlarla ayaküstü asgari ücret zammý-
ný konuþtuk. Mesai saati baþlamasýna
dakikalar kala hýzlý hýzlý yürüyen ka-

dýnlara yönelttiðimiz “Asgari ücret zammý sizce
yeterli mi? Geçim sýkýntýsý yaþýyor musunuz?”
gibi sorulara olumlu yanýt veren olmadý.

Daha ilk soruyu yönelttiðimizde yanýmýzdan
koþturarak geçen bir kadýn “Biz ne diyelim, yine
patronun dediði oldu” diye seslendi. Bu cümle,
alacaðýmýz bütün yanýtlarýn baþlýðý olabilirdi. Üs-
tü kapalý cümlelerle, bazen de yüksek sesle ka-
dýnlarýn sitemi ortadaydý.

“Aldýðýmýz para zaten borca gidiyor, elimize
kalan para 600-700 TL. Bununla çocuk mu oku-
tulur? ‘Þimdi zamlarý aldýnýz’ diyorlar. Eee... Bir
o kadar da her þeye zam yapýyorlar, neye yetsin
bu para?” diyen kadýnýn yanýndaki arkadaþý de-
vam ediyor: “Arabamýz var bizim, iki aydýr kapý-
nýn önünde duruyor. Para yetirip de benzin ala-
mýyoruz, satmaya kalksak alacak gücü olan yok.
Aldýðým tüm para çocuðun okul masraflarýna gi-
diyor, eþimin aldýðý da kiraya, faturaya gidiyor za-
ten...”
TEK MAAÞLA GEÇÝNMEK 
MÜMKÜN DEÐÝL

Elinde simidiyle koþturan bir baþka kadýn so-
rularýmýzý dinlerken gülümsüyor; “Eþim de ben
de çalýþýyoruz evi ancak döndürüyor. Tek maaþla
geçinmek mümkün mü bu zamanda? Eþim
emekli, aldýðý maaþ belli, iki çocuk þehir dýþýnda
okuyor, her ay para yollamak lazým. 52 yaþýnda-
yým, emeklilikte yaþa takýldým, mecburen çalýþ-
maya devam ediyorum. Bir de yaþ yüzünden zor
iþ buluyoruz, bir þey olsa ilk bizi çýkaracaklar iþ-
ten, ama elimize geçen para da para deðil, bu
duruma bir çare bulmak lazým!” Sonra bize de
kendisine de kolaylýklar dileyip yanýmýzdan ayrýlý-
yor. 
PARA ELÝMÝZE GELDÝÐÝ AN 
UÇUYOR

Asgari ücret zammýný yüksek bulan kadýnlar
da var! Ama “Bu patronlar bu parayý nasýl oldu
da verdi” þaþkýnlýðýyla söylüyorlar bunu. Ýçle-
rinden biri þöyle diyor: “Biz memnun deðiliz
ama fena da deðil diyoruz, daha düþük olabilir-
di. Seçimler geliyor ondan böyle oldu belki de
ama þu dönemde deðil 2 bin, 4 bin lira olsa
yetmez. Zaten her þeyin fiyatý iki katýna çýktý.
Geçen gün doðalgaz kartýna para yükledik, 100
TL’ye 60 küsur metreküp gaz verdiler. Nereye
gitti 40 metreküp, uçtu. Her þey öyle zaten, pa-
ra elimize geldiði an uçuyor.”

Benzer cümleler kovaladý birbirini. “Aslýnda
iyi kötü idare edilir, ama bir eve en az 4 bin lira
para lazým”, “Çift maaþsýz olmaz”, “Ýþten atma-
lar baþlayacak diyorlar, o zaman ne yaparýz?” gibi
bir çok cümle daha duyduk kadýn iþçilerden. Ha-
yat pahalýlýðýndan ve düþük ücretlerden herkes
þikayetçi. 

M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý,
Ankara’nýn Sincan ilçe-
sinde PTT bünyesinde
hizmet veren taþeron

þirkette daðýtýcý yani ‘postacý’ olarak ça-
lýþan bir kadýn olarak yazýyorum sizle-
re... Ýþimiz gerçekten çok aðýr, yaðmur
çamur, soðuk demeden sýrtýmýzda bir
sürü yükle, kapý kapý dolaþarak evi ge-
çindirmeye çalýþýyoruz. Bizlerle ayný iþi
yapan kadrolu postacýlarla ay sonu aldý-
ðýmýz maaþ ve onlara sunulan imkanlar
açýsýndan oldukça farklý durumdayýz.
AKP iktidarýndan beri her dönem oy
verdim, her seçim döneminde “sizi
kadroya alacaðýz” diyerek bizleri kan-
dýrdýlar. Ancak bu durum kamuda çalý-
þan iþçilere kadro verildiði dönemde
PTT çalýþanlarýna “siz kapsam dýþýsý-
nýz” diyene kadardý. Ben ve birçok ar-
kadaþým artýk AKP’nin de bizler açý-
sýndan kapsam dýþý olduðunu, bundan
sonra AKP’ye oy vermeyeceðimizi ken-
di aramýzda çok konuþtuk.
HER AY DAHA FAZLA 
BORÇLANIYORUZ

Aldýðýmýz maaþla elektrik, su, tele-
fon, doðalgaz, çocuklarýn ihtiyaçlarý
derken ay sonunu getiremiyoruz. Eþim
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde
metal iþçisi. Sürekli gece çalýþýyor, izin

gününde de bir inþaatta bekçilik yapý-
yor. 3 çocuðumuz var, her þey ateþ pa-
hasý. Hayat gerçekten çok zor. Asgari
ücrete zam yaptýklarýný söylüyorlar.
Bizler zaten her ay daha fazla borçlaný-
yoruz. Gýda ürünlerine, elektriðe, do-
ðalgaza, her þeye aylar öncesinden
zamlar yapýldý. Asgari ücrete yapýlan
zam ise çok az. Bence 5 ay sonra zam-
lar karþýsýnda asgari ücret eriyecek her
sene olduðu gibi...
KAPI AÇILDIÐINDA 
ASIK SURATLARLA 
KARÞILAÞIYORUM

Ýnsanlar çok mutsuz, sinirli. Herkes
geçim sýkýntýsý çekiyor. Sincan, Anka-
ra’da AKP’ye en çok oy çýkan ilçe. Bu
aralar kapanan dükkanlar, iflas eden

küçük esnaf oldukça fazla. Evlere sü-
rekli icra belgesi götürüyorum. Kapý
açýldýðýnda asýk suratlý, kýzgýn gözlerle
çok fazla karþýlaþýyorum. Doðalgaz ve
elektrik faturasýný ödeyemediði için sa-
yaçlarý sökülen ev sayýsý da bir o kadar
fazla. Ýnsanlar gerçekten krizi her ge-
çen gün daha çok hissediyor.

2018 yýlý bitip, yeni bir yýla baþlarken
çocuklarýmýn geleceði için oldukça ka-
ygýlýyým. Hani derler ya “Perþembenin
geliþi çarþambadan bellidir” diye,
2019’un geliþi de 2018’den belli. Bir
kadýn olarak, bir anne olarak, sorunla-
rýmýz etrafýnda haklarýmýz için birleþe-
ceðimiz yeni bir yýl olmasýný diliyo-
rum...

PTT’de iiþçisi bbir kkadýn // AANKARA 

Cleo’yu ve Sofia’yý terk ediliþleri sonrasý güçlü
kalma çabalarý ortaklaþtýrýyor, ancak aralarýndaki
dayanýþma asla sýnýf farkýný ortadan kaldýrmýyor. 

ROMA 
Libo’ya, Cleo’ya ve tüm

ev emekçisi kadýnlara
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getirdi usta bir avuç

önümüze koydu, ‘bak
bu çürükleri siz gön-
dermiþsiniz, olmasýn

böyle’ dedi. Ýtiraz ettim, ‘bak bizden
sonra bir sürü iþçi var masada oturan,
bizden geçti madem, onlardan da geçti-
ðine göre... Bant çok hýzlý, bantýn hýzýný
yavaþlatýn’ diye... ‘Olmaz, göndermeye-
ceksiniz çürük, daha dikkatli ve hýzlý
çalýþýn’ dediler. Tabii yeniyiz çok fazla
uzatýlmadý” diye aktarýyor. 
YEMEKHANE VAR 
YEMEK YOK!

Ýþçilerin en önemli sorunlarýndan bi-
ri yemek. Yemekhanesi olan fabrikada
yemek verilmiyor çünkü. Ýþçiler evlerin-
den getiriyorlar. “Yemekhanesi var, öyle
lüks ki, her þey var. Mutfaðý var,  dolap-
larý var, masalarý, sandalyesi... Her þeyi
var ama yemek yok! Çantalara doldurup
evden getiriyoruz yemekleri, dolaplar
var... Dolaplar dolu, poþetler çantalar
yerlerde... Ýlk gördüðümde ‘Burasý ne-
resi, mülteci kampýnda mýyýz’ dedim.
Orada 15 yýldýr çalýþan bir kadýna ‘Niye
yemek yok, talep etmediniz mi’ diye
sorduðumda, ‘Kýzým yemek verse ma-
aþlarýmýzý ödemez, iflas eder’ dedi.
Kendisi 6 ay sonra emekli olacaktý za-
ten, ‘Ama kýzýn, gelinin burada çalýþýyor,
komþun burada çalýþýyor, bu sizin hak-
kýnýz’ deyince ‘Baþtan öyle konuþtuk bir
þey olmaz, biz evden getiriyoruz, yakýn
evimiz’ diye yanýt verdi. Patron demiþ,
‘Ben yemeðinizi maaþýnýza dahil ediyo-
rum.’ Ama 15 yýldýr çalýþtýðý halde aldýðý
ücret 1750 TL. Bütün iþçiler böyle ko-
yuyor sepetine, torbasýna yiyeceðini,
tarlaya gider gibi fabrikaya gidiyor. As-
lýnda memnun deðil kimse ama çare-
siz” diye anlatýyor durumu. 

Dört katlý tesiste iþçinin kullanacaðý
bir asansör olmadýðýný, yemek molalarýn-
da iþçilerin, daracýk merdivenlerden koþa
koþa, birbirini ittire kaktýra yemekhaneye
indiðini anlatýyor; “Ne getirdiysen yiyor
yemiyorsun, ustabaþý geliyor iþbaþý çaðrýsý
yapýyor çýkýyorsun yukarý... Çay molasýný
da yemeðe dahil etmiþler. Çay veriyorlar
sözde, biri alýyor, birine kalmýyor. Baðýrý-
yorlar ‘Çay kalmadý bayanlar, ne istiyorsa-
nýz evden getirin için. Ýstiyorsanýz ayran
getirin, istiyorsanýz çay.’ Ustalar gelip ba-
ðýrýyor haydi diye... Bir saatlik molayý tam
kullandýðýmý hatýrlamýyorum. Yemek ve
çoy molasý toplam 45 dakika civarýnda sü-
rüyor.”

PATRONA KRÝZ YOK 
Çalýþma ortamýndan ve yaþadýklarýn-

dan psikolojisinin bozulduðunu dile ge-
tiren iþçi, þöyle tamamlýyor sözlerini;
“Sabah kalkýyorsun 6’da yola çýkýyor-
sun, kafaný bile kaldýrmadan çalýþýyor-
sun, bir de her gün evden yemek götü-
rüyorsun. Ben taa Ýzmir’den niye ye-
mek götüreyim? Bu benim hakkým, ye-
mek verilmesi lazým. Ürünlerden ye-

mek yasak, bir tane dahi yiyemiyorsun.
Caným çekti bir tane aðzýma atayým
yok. En rahat iþyeriymiþ güya... Kriz var
diyorlar ya, bir sabah gidin bakýn Pýnar-
baþý, Kemalpaþa havzasýna tüm fabrika-
larýn bacasý tütüyor. Ege Seramik, Ýzbe-
ton, sayýsýz incir, üzüm fabrikasý... Fab-
rika önlerinde týrlar yükleniyor. Patron-
lara kriz yok, kriz biz iþçilere geliyor.
Örgütlenmek, uyanmak lazým” diyor.

BU BÝLÝNÇLÝ BÝR POLÝTÝKA!
Fabrika sahibi Mehmet Ali Iþýk, bir rö-

portajýnda “Evin direði kadýndýr. Biz de
sistemimizi baþýndan itibaren tamamen
onlarýn üzerine kurduk. Bugün baþarýlý
olabiliyorsak onlarýn iþi sahiplenmeleri ve
alýn teriyle olmuþtur. Bizim fabrikamýzda
üç jenerasyondan çalýþanlar var. Çalýþanla-
rýmýzýn yüzde 81’i kadýn. Bu bilinçli bir
politikadýr. Arazide de kadýnýn çok büyük

etkisi vardýr. 
Çünkü iþ anneden baþlýyor” diyor. Ger-

çekten de öyle; kadýnlarý ucuz iþgücü ola-
rak görmek her daim sermayenin bilinçli
bir politikasý oldu. Fabrikayý ev gibi gös-
terme çabasý da kadýnýn ücretsiz emeðine
atýfta bulunarak, býrakýn yaþamayý çalýþa-
bilmesi için gerekli enerji ve protein ihti-
yacýný bile yine iþçinin kendisine yükleye-
rek karýna kar katmak için. 

nafakaya mecbur býrakýlan kadýn
Asýl maðdur nafaka ödeyen erkek deðil

Gözde MEYDAN
Kocaeli

C
umhurbaþkaný seçimlerinden
hemen sonra açýklanan ilk 100
günlük eylem planýnda nafaka-
nýn sýnýrlandýrýlmasý ve bu ko-
nuda -erkeklerin yaþadýðý-

maðduriyetlerin giderilmesi de yer alýyor-
du. Bu sahte maðduriyeti temellendirmek
için neler yazýldý çizildi; “Kadýnlar yoksul-
luk nafakasýný zenginleþme yöntemi gibi
kullanýyor”, “Kadýnlar erkeklerden intikam
almak için nafaka istiyor” daha neler ne-
ler...

Böyle argümanlarýn arkasýndaki niyet
ise kadýnlarýn nafaka almasýný ciddi oranda
sýnýrlamak ve aslýnda maddi olanaklarý ye-
terli olmayan kadýnlarýn ne olursa olsun
boþanmasýna engel olmak. 

Peki gerçekten durum anlattýklarý gibi
mi? Yaþamlarý zorluklarla geçmiþ iki kadý-
nýn nafaka mücadelelerini dinleyelim.

ADALETE ÝNANCIMIZ BÖYLE BÖYLE TÜKENDÝ
Vildan 42 yaþýnda, 4 çocuk annesi. Ýlk evliliðini 15

yaþýnda ailesinin zoruyla geçekleþtiriyor. Bu evliliði
boyunca uzun yýllar Almanya’da yaþýyor. Baský, þid-
det, yabancýlýk hali onu çok zorluyor ve gittikçe içine
kapanýk bir hale geliyor. Üç çocuðunu Almanya’da
doðuruyor ve yýllar sonra çocuklardan birinin öðret-
meni çocuðun durumunda bir farklýlýk görerek eve
sosyal hizmet uzmanlarýný yönlendiriyor. Vildan ora-
da yaþadýklarýný þöyle anlatýyor; “Avrupa gerçekten
Türkiye gibi deðil, biz çok geriden geliyoruz. Sosyal
Hizmet Uzmanlarý evimize geldikten sonra hayatým
deðiþti, bana çok yardýmcý oldular ve sonunda bo-
þanmak için ilk adýmý attým. Bu süreç çok sancýlý geç-
ti çünkü eþim çocuklarý kaçýrmaya çalýþtý, boþanmak
istemedi, çok zorluk çýkardý.” Vildan, boþanýyor ama
eþinden almasý gereken nafakayý hiçbir zaman ala-
mýyor. Tüm bu yaþadýklarýndan sonra Türkiye’ye ge-
ri dönüyor ve bir süre sonra burada ikinci evliliðini
gerçekleþtiriyor. “Ekonomik anlamda güçsüzdüm,
çalýþýyordum ama yetmiyordu, sanki evlenince haya-
týn yükünü bölüþebilirmiþim gibi geldi” diyor. Bu ev-
liliðinde de bir süre sonra sýkýntýlar baþ gösteriyor ve
2 yýl önce eþinden boþanýyor. 

Anlaþmalý boþandýklarý için bir sýkýntý yaþamadýðý-
ný ama eski eþinin çocuðunu görmek için gelmediði-
ni ve 2 yýldýr da tek kuruþ nafaka ödemediðini söylü-
yor ve nafakayla ilgili gündemde olan deðiþikliði ada-
letsizlik olarak deðerlendiriyor: “Kadýnlar boþandýðý,
iliþkisini bitirdiði bir adamdan kolay kolay bir beklen-
ti içine girmez. Zaten bitmiþ gitmiþ bir þey istemez
kadýnlar da. Ama istisnai durumlar var mýdýr vardýr
tabii. Ben babasýnýn çocuðum için bir þeyler yapma-

sýný tabii ki beklerim. Bunu en çok da çocuðum için is-
terim. Eski eþimin adliyenin tam karþýsýnda bir ber-
ber dükkaný var, bütün hakimler, savcýlar gidip orada
týraþ oluyor ama nasýl oluyorsa hakkýnda icra kararý
çýkardýðýmda herhangi bir iþyeri veya ev adresi gö-
zükmüyor. O yüzden de icra yapýlamýyor. Eski eþim
çalýþtýðým iþyerine gelip ayda vermesi gereken 600
TL’yi vermek istemediði için olay çýkardý. Polis çaðý-
rýnca gitti. Bir yerlerde adamýn varsa iþler senin iste-
diðin gibi yürüyor, bu yüzden kadýnlarýn adalete olan
inancý kalmýyor. Bazý avukatlardan da bu konuda akýl
alýyorlar. Þimdi soruyorum yetkililere; erkeklerin
maðdur olduðunu söylüyorlar, bu
nasýl bir maðduriyet? Madem er-
kekler maðdur olmasýný istemiyor-
lar o zaman kadýnlarýn maðdur ol-
mamasý için devletin bir þey yap-
masý gerekmez mi? Ben kendim için
nafaka istememiþ bir kadýn olarak
çocuðum için verilmesi gereken na-
fakayý bile alamazken; çalýþacak du-
rumda olmayan, çocuðuna bakmak
zorunda olduðu için yoksulluk nafakasý isteyen ka-
dýnlarýn maðduriyetini nasýl gidereceksiniz? Haber-
lerde çok duyuyoruz; mesela bir yol var, üst geçit ol-
madýðý için bir sürü insan karþýdan karþýya geçerken
ölmüþ. Bu da ona benziyor, herhalde kadýnlarýn cin-
net getirmesini bekliyorlar önlem almak için. Uzun
uðraþlar sonucu nafaka için iyi bir avukatla görüþ-
tüm gerekirse tekrar dava açacaðýz, çocuðumun
hakkýný almam gerekiyor; çünkü tek baþýma çok zor-
lanýyorum.”

NAFAKA ÖDEMEMEK ÝÇÝN SAHTE RAPOR ALDI
Sema 27 yaþýnda, 4 yaþýnda bir kýzý var.

Küçük yaþta ailesinin baskýsýyla evlenmiþ ve bu
evlilikten sonra peþ peþe hiç istemediði þeyler
yaþamýþ. Ýlk evliliðinin ardýndan bir süre
sýðýnmaevinde kaldýðýný ve burada kadýnlarýn
gördüðü muameleden rahatsýz olduðu için iþ
bulup çýktýðýný anlatýyor: “Çocuklarýyla gelen
kadýnlar vardý. Verilen kahvaltý yetmezdi, çoðu
kadýn kendi yemez çocuðuna yedirirdi. Adý
üstünde ‘sýðýnmaevi’, sýðýnacak, gidecek yeri
olmayanlar gidiyor oraya ama orada çalýþanlar

‘siz zaten düzgün
olsanýz buralara
düþmezdiniz’ der gibi
davranýyorlardý.
Baktým dayanýlacak
gibi deðil, iþ bulup
çýktým. Kadýnlarýn
çoðu gitmek istemez
oralara çünkü kolay
olmadýðýný

duymuþlardýr, devlet önlem alacaksa önce
buralarý iyileþtirsin.”

Sema bir tanýdýðýnýn yanýna yerleþip iþe
baþlýyor ve bu sýrada tanýþtýðý bir adamla ikinci
evliliðini gerçekleþtiriyor. 4 yaþýndaki kýzý da
ikinci evlilikten. “Maddi açýdan durumu iyiydi,
iþi iyiydi. Ama ben de çalýþmaya devam ettim,
birlikte çalýþtýk. Zamanla fark ettim ki yolunda
gitmeyen þeyler var. Aldatýldýðýmý öðrendim,
sessiz kalmadýðým içim þiddet görmeye

baþladým, evde hiç huzur kalmadý. Boþanmak
istediðimi söylediðimde çok diretti. Kesinlikle
ruhsal sorunlarý olduðunu tahmin ediyordum.
Beni her tehdit ettiðinde, þiddet uyguladýðýnda
karakola gittim. Karakoldaki polisler artýk beni
de onu da tanýyorlardý ama hakkýnda somut
hiçbir yaptýrým uygulanmýyordu. ‘Senin hâlâ
eþin, bir þey yapamayýz’ diye geri
gönderdikleri de oldu. Yasada böyle bir þey
yok ama karakoldaki polis istediði gibi iþ
yapýyor.

Bu kabus 1 yýldan fazla sürdü. Bütün
bunlara çocuðum da þahit oldu o da çok
korktu. Sonunda kararlý olduðumu anlayýnca
boþanmayý kabul etti, anlaþmalý boþandýk.
Nafaka talep etmedim. Çocuk için nafaka
vereceðini söyledi; miktarý kendisi belirledi.
Aylardýr da ödemiyor, çocuðumun ihtiyaçlarýný
tek baþýma karþýlýyorum. Ýcraya verdiðimde
‘akli dengesi yerinde deðildir’ diye rapor
aldýðýný ve sahip olduðu bütün varlýklarý
baþkasýnýn üzerine aldýrdýðýný öðrendim. Ýtiraz
ettik, hâlâ ayný iþ yerinde çalýþmaya devam
ettiðini kanýtlarýyla sunduk, duruþmayý
bekliyoruz.

Bence kadýnlarý en çok yoran þey davalarýn
uzun sürmesi, yasanýn uygulanmamasý. Nafaka
hakkýna  gelince de kendim için hiçbir þey talep
etmedim ama çocuðu için bir þey yapmalý
mutlaka çünkü sadece benim çocuðum deðil bu
çocuk.

ÝÞÇÝLER YEMEÐÝ 
KENDÝ
KARÞILARMIÞ!

IÞIK Tarým Genel Müdür Yardýmcýsý Em-
rah Kýdem ise iddialara iliþkin yemekhane
sorununu çözmek için giriþimleri olduðu-
nu, üç firma ile görüþmeler yaptýklarýný ve
2019’dan itibaren yemek vermeye baþla-
yacaklarýný söyledi. Çok köklü bir firma ol-
masýna hatta tesis içerisinde yemekhane
olmasýna raðmen neden daha önce yemek
vermedikleri sorumuza ise “Ancak sýra
geldi. Zaten bizim sektörümüzde hiçbir
yerde yemek verilmez. Ýþçiler kendi karþý-
lar, yeni yeni deðiþiyor” dedi.

Fabrikada iþçilerin asgari ücret, usta
ve kalite kontrolcülerin ise asgari ücretin
biraz üzerinde ücret aldýðýný söyleyen Ký-
dem, “Yasalara uygun davranýyoruz, ulus-
lararasý denetmenler tarafýndan denetle-
niyoruz. Yasaya aykýrý davranmamýz söz
konusu deðil” dedi.
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Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

O
rganik tarým deyince doða-
ya ve insana zarar verme-
yen masum bir üretim ge-
liyor ya akla, Türkiye’nin
ilk organik tarým fabrikasý

Iþýk Tarým’da çalýþan iþçi kadýnlarýn ça-
lýþma koþullarý durumun hiç de öyle ol-
madýðýný gösteriyor.  

Ýzmir merkezli organik tarým þirketi
Iþýk Tarým, ilk üretime baþladýðý Kemal-
paþa Fabrikasý’nda bugün 30 bin metre-
karelik alanda kuru meyve üretimi yapý-
yor. Diðer iki fabrikada ise fýndýk ve don-
durulmuþ gýda üretiliyor. Iþýk Tarým,
2017 yýlýnda 25 bin ton kuru ve dondu-
rulmuþ organik meyveyi, baþta AB ve
ABD olmak üzere 50’ye yakýn ülkeye sa-
tarak 85 milyon dolar döviz geliri elde et-
ti. Þu anda 160 köydeki 3 bin 770 üretici
köylü, Iþýk Tarým için organik meyve üre-
tiyor. Ýzmir’in Kemalpaþa ilçesi Ören
Köyü’nde kurulu organik kuru meyve

üretimi yapýlan ana fabrikasýnda ise bine
yakýn iþçi çalýþýyor. Fabrikada çalýþan iþ-
çilerin yüzde 80’ini kadýnlar oluþturuyor.
Çevre köylerde yaþayan göçmen kadýnlar
çalýþýyor çoðunlukla. Ýþ yoðunluðu oldu-
ðu dönemlerde taþeron iþçiler devreye
giriyor.  Ýþte o taþeron iþçilerden biri ile
çalýþma koþullarýný konuþtuk. 
KARÞINDA OTURANLA 
GÖZ GÖZE BÝLE 
GELEMÝYORSUN

Modern bir tesiste bant sistemiyle
üretim yapýldýðýný ve asgari ücretle çalýþ-
týklarýný söyleyen iþçi, çalýþma koþullarýný
þöyle anlatýyor: “Bant o kadar hýzlý akýyor
ki, karþýnda oturan arkadaþýnla göz göze
gelme þansýn yok, kafaný saða sola çevi-
remiyorsun. Bu tarafa bakmýyorsun, o ta-
rafa bakmýyorsun, ustalar, þefler içeride
sürekli ‘bayanlar konuþmayýn’ diye uyarý-
yor. Ciddi saðlýk sorunlarý var iþçilerin.
Bel fýtýðýndan boyun fýtýðýna kadar... Sa-
bit oturmak, sürekli ayný noktaya bak-
maktan baþý dönenler oluyor, alýp götü-
rüyorlar baþka bir alana veriyorlar. Ortacý

olarak çalýþan iþçiler var. Ýki kadýn iþçi
kasalarý kaldýrýp, forklifte yerleþtiriyor.
Bir taraftan kasalar yerleþtiriliyor, diðer
taraftan ortalýkta çalýþan iþçiler o forklift-
lerin altýndan geçmek zorunda kalýyor.
Forklift operatörleri sürekli uyarýyor, ‘al-
týndan geçerken saçýnýza dikkat edin’ di-
ye... Ýþin güvenliði var da iþçi güvenliði ve
saðlýðýna dair hiçbir þey yok. Bir gün
bantta baþým dönünce beni de ortalýk
iþine verdiler, baþka yerden geçme þan-
sým yok, uyardýlar altýndan geçerken ‘sa-
çýnýzý kaptýrmayýn’ diye... Sordum ‘ustam
madem öyle buradan niye geçiþ veriyor-
sunuz’ diye. ‘Üretim hýzlansýn ki iþi ye-
tiþtirelim baþka çare yok’ dedi.” 
AÞIRI YORGUNLUK, 
BEL VE BOYUN FITIÐI... 

Saðlýðý nedeniyle kasalarý kaldýrama-
dýðý için ortacý olmayý reddedenlere veya
beli aðrýdýðý için baþka alanda görevlen-
dirilmek isteyenlere ‘Oturarak yapacaðý-
nýz iþi nerden bulacaksýnýz’ diyerek baský
uygulandýðýný söylüyor. “Tamam oturu-
yorsunuz da bant o kadar hýzlý ki kafaný

bile kýmýldatmadan, sürekli incirleri, ka-
yýsýlarý seçiyorsun. Dünyan dönüyor, bir
müddet sonra takip edemiyorsun inciri,
önünden ne geçiyor bilmiyorsun. Aðýr
koþullarda çalýþýyoruz. Ve asgari ücretin
üzerinde alan yok, sigorta yatýrýlýyor bir
de, o kadar” diyor. Çoðu kiþide bel fýtýðý,
boyun fýtýðý olduðu bilgisini veriyor;
“Ama baþka iþ bulamayýz kaygýsý mecbur
býrakýyor bu koþullarda çalýþmaya... Bir
gün soyunma odasýnda iki kadýn yatýyor
boylu boyunca yerde, betonda. Sordum
eskilere ‘Bu kadýnlara ne olmuþ’ diye.
Dediler, ‘Bant çok hýzlý ya yorulmuþlar,
bel fýtýðý var, aðrýlarý var, dinleniyorlar.’
Soyunma odasýnda yerde yatýyor bu ka-
dýnlar, düþünün.” 

Bu kadar hýza raðmen hataya taham-
mül olmadýðýný, hem hýzlý çalýþma hem
iyi iþ çýkarýlmasý baskýsý altýnda çalýþtýk-
larýný belirtiyor. “Bir bantta en az 10 ka-
dýn var. Arada çürük kaçtýðýnda, getirip
gösteriyorlar ‘bu kadar çürük gönder-
miþsiniz, bir daha olmasýn’ diye... Bir
gün benimle yanýmdaki arkadaþa 

85 MÝLYON DÖVÝZ GELÝRÝ, ÝÞÇÝ ASGARÝ ÜCRETLÝ

ORGANÝK SÖMÜRÜ!

Türkiye’nin ilk
organik tarým
fabrikasý Iþýk

Tarým’da çalýþan
iþçi kadýnlardan

biri anlatýyor:
“Bant çok hýzlý,
baþýný saða sola

dahi
çeviremiyorsun,

yemek yok, mola
45 dakika…

Ýþçilerin 
çoðu bel fýtýðý

oldu ve aldýðýmýz
ücret 

asgari ücret.”

Baþak Edge GÜRKAN
Dilek OMAKLILAR

Ýzmir

1892 yýlýndan bu yana seçilen 35
Ýzmir Büyükþehir Belediye baþ-
kanýndan hiçbiri kadýn deðil.
Ýzmir gibi, kadýnlarýn kentte ve
siyasette aktif olduðu bir yerde

bile durumun böyle olmasý aslýnda ol-
dukça düþündürücü. Yerel seçimler
yaklaþýyor ancak durum yine geçen 35
yýla çok benzer, yine çok az kadýn aday
var. Biz de Büyükþehir Belediye Baþ-
kanlýðý için CHP listesinden aday adayý
2 kadýndan biri olan Seniye Nazik Iþýk
ile hem adaylýk sürecini hem de bele-
diyecilik anlayýþýný konuþtuk.
DAYANIÞMAYLA 
DÝRENDÝM...

Ýzmir doðumlu Seniye Nazik Iþýk,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi mezunu. Uzun süre Devlet
Planlama Teþkilatýnda görev yapar, Ka-
dýn Statüsü Genel Müdürlüðünde Ge-
nel Müdür Yardýmcýsý olarak çalýþýr ve
Hacettepe Üniversitesinde Toplumsal
Cinsiyet ve Sosyal Hizmetler dersleri
verir. Iþýk, yaþamýný þu sözlerle özetli-
yor: “12 Mart darbesinin kýyýsýndan
geçtim, 12 Eylül darbesinin tam göbe-
ðinde yaþadým, o dönemde Mamak Ce-
zaevinde kaldým...” Cezaevinde kaldýðý
kadýnlarla birlikte ördükleri dayanýþ-
mayla dönemin kötü koþullarýna direne-
rek mücadele eden kadýnlardan biri.

Üniversite yýllarýnda kadýn hareketi
içerisinde çalýþmalar yürüten Iþýk, o yýlla-
rý ve kendi çalýþmalarýný ise þöyle anlatý-
yor: “O zaman Ankara’da okur yazar ol-
mayan çok kadýn vardý, birinci kuþak göç
dalgasýyla kente gelmiþlerdi. O kadýnlara
okuma yazma öðretmek, þehri tanýtmak,
iþ bulabilmelerini saðlamak için çok ça-
baladýk. Aslýnda bir toplum merkezinin
yapmasý gereken iþleri o dönem biz yap-
týk. Sonrasýnda 12 Eylül darbesi geldi.
Benim de içinde olduðum kuþak Türki-
ye’de hukuksuzluðu bu dönemde yaþa-
dýk. Onun için þimdiki demokratiksizliði
de gayet iyi tanýyoruz, görür görmez ‘Ýþte
bu o, hatta daha da beteri’ diyoruz.”
‘DEÐÝÞÝM ÝÇTEN GELEN
BÝR GÜÇLE GERÇEKLEÞÝR’

1402 sayýlý Sýkýyönetim Kanunu ile o
dönemde iþten atýlan Iþýk, görevine
döndükten sonra da mücadeleye devam
eder; “Hayat devam ediyordu ve biz bu
hayatý neþeli, güzel günler içinde yaþa-
tan kadýnlar olmak gibi bir misyona sa-
hiptik. Göreve dönünce de bu kez baþ-
ka bir mücadeleyle uðraþtýk. Mesela ya-
sal haklarýmý alabilmek için 2 yýla yakýn
bir süre mücadele ettim. Yýldýrmanýn
ne olduðunu da epey yaþadýk. Ama yýl-
madýk asla. Deðiþim zaten içten gelen
bir güçle gerçekleþir, bana o gücü ve-
ren bütün dostlarýma teþekkür ediyo-
rum. Birlikte dayanýþmanýn tadýný yaþa-
masaydýk böyle bir güç içimde olmazdý.
Tek baþýna kalan insanlarýn bu gücü
üretme þansý yoktur.”

‘KADINLAR SÝYASET YAPMAK ÝSTÝYOR AMA…’
Kadýn alanýnda uzun soluklu çalýþmalar yürü-

ten, projeler üreten Iþýk, 12 Eylül sonrasýnda ye-
niden, özellikle soldan gelen kadýnlarýn nasýl bir
hareket oluþturabileceðiyle ilgili çalýþmalar yü-
rütmeye baþlar ve 1989’da bir baðýmsýz demo-
kratik kadýn tartýþma grubu olarak Ankara kadýn
hareketi tarihinde yer alan Kadýn Dayanýþma
Vakfýnýn da ilk nüvesini oluþturan grubu kurar-
lar. Politik kadýnlar arasýnda olmanýn ve dayanýþ-
manýn avantajlarýna dikkat çeken Iþýk, kadýnlarýn
siyasete katýlýmýna iliþkin ise þöyle düþünüyor:
“Kadýnlarýn siyasette ne kadar az yer aldýðýný he-
pimiz biliyoruz. Hiçbir zaman seçimle gelinen
yerlerde örgütte var olduklarý kadar ya da top-
lumda var olduklarý oranda yer almýyorlar. Bu-
nun çeþitli nedenleri var, ama bunlarla mücade-
le etmenin ve bunlarý deðiþtirmeye çalýþmanýn
önemli olduðunu biliyorum. O nedenle de uzun
süre Ka.Der (Kadýn Adaylarý Destekleme Derneði)
ile çalýþtým, çalýþmaya da devam ediyorum. Çalýþ-
malarýmýzýn belki en önemlisi 2002’den sonra
baþladýðýmýz yerel siyaset çalýþmalarýdýr.

Kadýnlarýn ‘Böyle gelmiþ böyle gidiyor bu hayat’

diye düþünerek siyasete ilgilerinin düþük kalmasý da
bir problem. Þu anda düþük kaldýðýný düþünmüyo-
rum ama yine de olabilecekten çok daha aþaðýlarda.
Çünkü aslýnda kadýnlar siyasetle ilgileniyor ama si-
yaset onlarla erkeklerle ilgilendiði kadar ilgilenmi-
yor. Yerelde kadýnlar eðer daha çok konuþabilirler-
se deðiþim hýzlanýr.”

Iþýk, belediyecilik anlayýþý ile ilgili ise, özellikle
sosyal belediyecilik vurgusu yaparak insan odaklý
bir anlayýþýnýn olduðunu vurguluyor; “Aleniyete, þef-
faflýða deðer veren ve insan merkezli bir belediyeci-
lik anlayýþýndayým. Sadece yoksullukla mücadeleyle
sýnýrlý bir anlayýþtan bahsetmiyorum. Hepimizin eþit
insanlar olarak yararlanabileceði hizmetlerden söz
ediyorum. Ayrýca bütün çalýþmalarýn cinsiyet pers-
pektifinden de analiz edilmeye ihtiyacý var ve bugün
bunlarýn yeterince yapýldýðýný düþünmüyorum.”

Kadýnlarýn topluma daha aktif katýlýmý konusun-
da ayrý çalýþmalar yürütülmesi gerektiðinin de altýný
çiziyor; “Büyükþehir Belediyesinde kadýn danýþma
kuruluna, bu þehrin kadýnlarýnýn katkýsýný daha da
aktif þekilde saðlamalýyýz. Özellikle bakým emeði
(çocuk ve yaþlý bakýmý) konusunda, kendim de zor-

luklar yaþamýþ bir kadýn olarak, belediye hizmetleri-
nin yetersiz olduðunu düþünüyorum. Büyükþehir
Belediyesine baðlý kreþ sayýsý çok az, o da ancak
personele hizmet veriyor. Ýzmir halkýna hizmet ve-
ren kreþlere ihtiyacýmýz var. Kadýn sýðýnmaevi ve
semt merkezlerinin artýrýlmasýnýn önemli olduðunu
düþünüyorum. Ýzmir’de en azýndan metropol alanýn-
da kadýnlarýn daha güçlü olduðunu, bu tür çalýþma-
lara ilgi gösterdiðini de gözlemliyorum. Karabaðlar
Kent Konseyi Baþkanýyým, bu yüzden de çok fazla
kadýnla çalýþýyorum, hepsi yeni fikirlerle geliyor. O
nedenle kadýnlarýn desteklendikleri zaman pek çok
þeyi yapabileceklerini biliyorum, görüyorum.”

“Pek çok iþin küçük bütçelerle, ama çok insanýn
enerjisi ve emeðiyle yapýlabileceðine ve bu þehirde
kadýnlarýn hayatýnýn çok daha iyi hale gelebileceði-
ne samimiyetle inanýyorum. Ama küçük ölçekli iþle-
rin sayýsýný binlerle çarpacak kadar çok insaný da ha-
rekete geçirmeyi amaçlamak lazým. Belki hayalpe-
rest bulacaksýnýz ama hayalleri olmayanýn geleceði
olmuyor” diye konuþan Iþýk’ýn mesajý ise þöyle: “Bu
þehri iyi yönetmek lazým ve bu þehri ancak bir kadýn
iyi yönetebilir.”

Bu þehri en iyi kadýnlar yönetir

Seniye Nazik Iþýk
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EÞÝTLÝKÝlkel dönemden 
kapitalist düzene:

Hilal TOK

B
ugüne dek kadýnlar olarak
eþitlik talebimize iktidarlar-
dan çok ilginç karþýlýklar al-
dýk. En son “Kadýn kadýn ile
koþar, erkek erkekle koþar.

Olmasý gereken budur. Çünkü yaradýlý-
þa, fýtrata uygun olan budur” dedi
Cumhurbaþkaný Erdoðan. Þu sözlerle
de bu düþüncesine ikna etmeye çalýþtý
herkesi: “Güçlü ile zayýfý ayný yarýþa so-
kamazsýnýz. 100 metreyi bayan erkek
ayný þekilde mi koþturacaðýz?”

Evet, düzenin toplumsal yükünü tü-
müyle “eþit” çekmiyor kadýnlar ve erkek-
ler, “kaðýt üzerindeki eþitlik yasalarýna”
raðmen ayný haklara ulaþamýyor bir kadýn
ve bir erkek. Kadýnlarýn hukuki alanda
týrpanlanan haklarý, toplum içindeki ko-
numu, adalete ulaþmasýnýn önünde dað
gibi bir erkek yargý var mesela. Kadýnýn
ev içinde de ev dýþýnda da toplumsal gö-
revleri hâlâ ‘belli’ görülüyor. Bir kadýnýn
ayný iþi yaptýðý erkekle ayný ücreti alama-
dýðý gerçeði var. Kadýnlar türlü ayrýmcý-
lýklara, tacize, mobbinge maruz kalýyor,
emeði ucuzlaþtýrýlýyor. “Kadýn ne anlar”
denilerek meslekte ilerlemelerinin önüne
kayalar döþeniyor. Ýstediði erkekle evlene-
miyor, daha fenasý çocuk yaþta evlendiril-
mesi normal görülüyor! Evin yükü, çocu-
ðun bakýmý, kocanýn þiddeti... 

Bunlar, “kadýnlara en ileri haklar” sað-
ladýðý söylenen ülkeler de dahil, eþitsizli-
ðin gündelik görünümleri... Oysa eþitlik,
ne haklar temeline indirgenebilir ne de
sadece yasalarla hayata geçirilebilir. Eþit-
liðin, hele ki cinsiyetler arasý eþitliðin var-
lýðýndan söz edebilmek için, öncelikle bu
eþitliði saðlayacak maddi koþullarýn yara-
týlmasý gerekir.

Peki, eþitliði nerede kaybettik? Kaybet-
tiðimiz zemini doðru tanýmlarsak, gerçek
eþitliðin nasýl saðlanabileceðini de doðru
tartýþýrýz. 
CÝNSÝYETE DAYALI 
ÝÞ BÖLÜMÜ YOKKEN

Ýlkel dönemde yaþamýn temel unsuru
avcýlýk ve toplayýcýlýktý. Cinsiyete dayalý
bir iþ bölümünün olmadýðý, kadýn ve er-
keklerin yaþamýn üretimi için eþit düzey-
de katýlým gösterdiði bu dönemde kadýn
ve erkek arasýnda eþitsizlik henüz ortaya
çýkmadýðý gibi, erkek ve kadýnýn fiziksel
yapýsýnýn da çok farklý olmadýðýný görüyo-
ruz. Bu dönemin en önemli ayrýmý insan-
lýðýn yerleþik hayata/ tarýma geçiþ ve gö-

çebe/ hayvancýlýða dayalý iki farklý yaþam
biçimine evrilmesiydi. 

Kadýnýn eþitlik durumunun eþitsizliðe
doðru çatlayýþý, cinsiyete dayalý iþ bölüm-
leri bu dönemde oluþmaya baþladý. Ancak
cinsiyete dayalý iþ bölümünün “cinsiyet-
çi” hale geliþi esas olarak eþitsizlik soru-
nunu yarattý; toplumun hâlâ sýnýflara ay-
rýlmadýðý bu süreçte aslýnda kadýn da er-
kek de emek faaliyeti yürütüyordu. Hay-
vancýlýk ve göçebelik ile yaþayan topluluk-
larda özel mülkiyetin doðuþu ve cinsiyete
dayalý iþ bölümünün kadýnlarýn aleyhine
cinsiyetçi bir karaktere büründüðü bir
toplumsal yapý oluþurken, tarým toplu-
mundaki cinsiyete dayalý iþ bölümü top-

lumsal iliþkilerin anaerkil normlarla iþle-
mesine olanak veriyordu halen. 

Aradaki farkýn nedeni neydi peki? Ta-
rým toplumlarýnda üretim iliþkilerinde
kadýnýn sorumluluðunda olan tarýmsal
üretimin, erkeklerin sorumluluðundaki
avcýlýk ve toplayýcýlýktan çok daha verimli
ve üretken olmasý, dolayýsýyla toplumsal
hayatýn yeniden üretilmesinin temelinde
kadýnýn sorumluluðu altýnda olan tarýmýn
yatmasýydý. Tarýma dayalý toplumda kadý-
nýn yerleþik hayata geçiþini kolaylaþtýrýp
tarýmý geliþtirmesine yol açan doðurgan-
lýk, hayvancýlýðýn geliþip baþlýca üretim
biçimi haline geldiði toplumlarda kadýný
hayvaný evcilleþtirme sorumluluðuyla bir-

likte “eve” kapattý. Doðum yapmamýþ ka-
dýnlar bir süre avlanmaya devam etseler
de, doðum yapan kadýnlarýn canlý yakala-
nan bu hayvanlarýn evcilleþtirilmesi iþini
üstlenmesi zamanla toplumsal bir karak-
ter kazandý. Tarihte kadýn erkek eþitliði-
nin ibresinin erkekten yana dönmesinin
ilk örneði böyle ortaya çýktý.
KÖLELÝK VE 
‘ÖZGÜR’ KADINLAR 

Köleci toplum kadýnýn erkeðe tabi olu-
þunun tamamlanmýþ olduðu bir süreçtir;
kadýnýn üretken emeði deðersizleþtiril-
miþ, özgür yurttaþlar ve köleler olarak ay-
rýlan iki sýnýflý toplumda özgür yurttaþlýk,
mülkiyeti olana verilen bir hakken; bu
hak da yalnýzca mülk sahibi erkeklerce
kullanýlabilir hale gelmiþti. 

Sýnýfsal ayrým, kadýnýn ezilmiþliðinin
cinsiyetler arasý karakterini de belirliyor-
du. Mülk sahibi sýnýflardaki kadýnlarýn
tek özgürlüðü “köle olmama” durumu
idi. Köleler arasýnda ise kadýn da erkek
de sömürülüyor ve eziliyor; ikisi de sýnýf-
sal ve cinsel sömürüye tabi kýlýnýyorlardý.
Fakat bu sömürünün boyutlarý kadýn kö-
leler için çok daha katlanýlmaz boyuttaydý.
Bu durum “özgür” kadýnlarýn erkeklere
baðýmlýlýðýyla yakýndan iliþkilidir. Sahibe
ile kölenin özgür erkeðe göre konumlarý,
kendi toplumsal konumlarýný da belirli-
yordu. Köle olmayan kadýnlar üretimde
yer almýyor, evin idarecisi konumundan
ileri gidemiyordu. Kocasýný hoþ tutmadýðý
vakit köle olmakla tehdit ediliyordu. “Öz-
gür” kadýnlar, üretim iliþkileri içerisinde-
ki konumlanýþýyla, özgürleþme mücadele-
sindeki tüm olanaklardan yoksundur. Bu
nedenle, tarihin bu noktasýnda kadýnýn
özgürleþmesi sürecindeki adým, sahibe
tarafýndan deðil, ama köle kadýn (ve er-
kek) tarafýndan atýlabildi.
HEM EVDE 
HEM ÇÝFTLÝKTE SÖMÜRÜ

Köleci toplumdaki kadýnýn “ev içiyle
özdeþleþen” toplumsal konumu, feodal
dönemde egemen sýnýflarýn kadýnlarý için
daha katmerli bir biçimde kendini hisset-
tirdi. Serf kadýnlar ve erkekler arasýndaki
eþitsizlik, feodal bey ve karýsýna göre daha
hafifti. Onlarýn üzerindeki eþitsizlik aslo-
larak sýnýfsal sömürüydü. Serf kadýn ve
erkek ayný feodal bey tarafýndan sömürü-
lüyor, yaþamlarýný bu sömürüyle devam
ettiriyorlardý. 

Köylü kadýnýn erkeðe olan baðýmlýlýðý,
feodal hanýmýn feodal beye olduðundan

Eren SARAN 
Aliaða / Ýzmir

B
inlerce iþçinin çalýþtýðý Alia-
ða sanayi havzasýndaki fabri-
kalarýn yemekhanelerinde ya
da temizlik iþlerinde çalýþan
bir çok kadýn, asgari ücret

karþýlýðýnda uzun saatler ter döküyor. 
Kocaeli’den Aliaða’ya taþýnan Ner-

min de yemekhane iþçisi kadýnlardan.
Bir süre Aliaða rafinerisinin yemekha-
nesinde çalýþan Nermin, fazla mesai
ücretlerini alamadýðý için iþten ayrýl-
mýþ. Þimdi baþka bir yemekhanede ça-
lýþýyor ama çalýþma koþullarýnýn pek de
deðiþmediðini anlatýyor. 

SERVÝSLERÝ KALDIRMAYIP
FAZLA MESAÝYE
ZORLUYORLARDI 

Rafineri yemekhanesinde taþeron þir-
kete baðlý olarak servis bölümünde çalý-
þan Nermin’in oradayken en þikayetçi
olduðu meselenin fazla mesaiye zorlan-
malarý olduðunu söylüyor. “Servistey-
dim, yemek daðýtýyorduk sadece, ama
servis bittikten sonra kampa gönderi-
yorlardý. Orada ya servise veriyorlardý ya
bulaþýða ya da sebze hazýrlamaya...
Kampta, örneðin iþçiler için bir eðlence
düzenlediler, o eðlencede yüzlerce masa
sandalye üzerimizden geçti; kamyonlar-
la geldi ve gitti, biz kadýnlar yükledik,
ben de taþýdým.”

Ýþe girerken asgari ücret karþýlýðýnda,
sabah sekizden akþam dörde kadar çalý-
þacaðýný söylemiþler kendisine ama fiili-
yatta hiç öyle olmamýþ: “Bana akþamü-
zeri dörtte iþin biter dediler ama beþte
de çýktým, altýda da, gece on ikide de...
Mesaiye kalmak istemediðimizde ser-
visleri kaldýrmýyorlardý. Rafineri inþaatý-
nýn çýkýþ kapýsý uzak ve þantiye içerisin-
de serbest dolaþmak yasak olduðu için
mecburen mesaiye kalýyorduk. Bunlar
yetmezmiþ gibi mesai ücretlerimizi de
yatýrmýyorlardý. Öðle yemeði molasýný
ücretimizden kesiyorlarmýþ, yemek mo-
lasý dediðim de öyle 1 saat sürmüyordu.
Yemeðini bitiren hýzlýca iþinin baþýna
geri dönüyordu.” 

MASRAF OLMASIN DÝYE... 
Rafineride çalýþma þartlarýnýn aðýrlýðý

ve uzun mesailerin yanýsýra bir de giyin-
me odasý, tuvalet ve hijyen sorunlarý bu-
lunduðunu belirten Nermin, þöyle de-
vam ediyor: “Kampta herkesin soyunma
odasý ve dolaplarý var ama biz mesela
birimlerde çalýþýyorduk, orasý bildiðin
depo; küçük bir tuvalet var, kadýnlar bu-

rada giyinip soyunmak zorunda kalýyor.
Ýdare etmemizi söylüyorlardý durumu...
Çalýþtýðýmýz firmanýn genel müdürü
merkezden gelip bir toplantý yaptý bi-
zimle; derdiniz nedir diye sormadý.
Kullanýp atmamýz gereken tek kulla-
nýmlýk eldiven ve bonelerin maliyetinin
bir ev parasýna mal olduðunu, hemen
kullanýp atmamamýzýn þirketin yararýna
olacaðýndan bahsetti. Yýkayýp tekrar giy-
memiz gerektiðini söylüyorlar yani. Bu
toplantýdan sonra mesela aþçýmýz ayný
boneyi üç gün boyunca taktý.” 

Aliaða’da 29 Ekim gibi resmi tatiller-
de fazla mesaileri vermediklerini, öðle-
den önce kullanmalarý gereken 15 daki-

kalýk molalarýný kullanamadýklarýný, bir
saatlik yemek molalarýný ise 5 bin kiþinin
yemeðini daðýttýktan sonra masalarý silip,
düzeni saðladýktan sonra ancak kullana-
bildiklerini anlatýyor. 

ÝÞ KAZALARI TUTANAÐA
GEÇMÝYOR

Yemekhanelerde çok iþ kazasý olduðu-
nu, ama iþverenlerin tutanaklara iþ kaza-
sý olarak geçmemesi yönünde baský yap-
týðýný söyleyen Nermin, “Bir kadýn arka-
daþýn ayaðýna box düþtü ve ayaðý çatladý.
Ýþten çýkartýrýz diye tehdit ederek iþ ka-
zasý dedirtmediler. Kaza tehlikesi olan
bir iþte çalýþýyoruz, çok sýcak yemekler
geliyor ve boxlarý biz kadýnlar taþýyoruz.
Elinden kayabilir, üzerine dökebilirsin,
belin incinebilir ki oluyor da bunlar. Sü-
rekli kepçe tutmaktan parmaðýmý hisset-
miyorum, iki öðün 5 bin kiþiden 10 bin
kiþiye yemek veriyordum” diyor.

FÝRMANIN GÖZÜNDE
HÝÇBÝR ÞEYSÝN

Yemekhane iþçisi kadýnlarýn sabah
erken saatte baþlayan mesailerinin ak-
þama kadar hiç durmadan sürdüðünü,
ama hiçbir deðer görmediklerini ifade
eden Nermin, “Firmanýn gözünde hiç-
bir þeysin. Ya hiç dinlemiyorlar seni ya
da dalga geçiyorlar, önemsemiyorlar”
diye yakýnýyor.

Çoðumuz Aliaða
dýþýndan gelen insanlarýz
ve hepimizin iþe çok
ihtiyacý var. Ýþverenler
de bunun farkýnda, bu
yüzden ‘Bizim size
ihtiyacýmýz yok, sizin
bize ihtiyacýnýz var’
diyebiliyorlar.

ALÝAÐA’DA YEMEKHANE ÝÞÇÝSÝ OLARAK ÇALIÞAN NERMÝN: 

Hiçbir þeye mecalim kalmýyor
ÜÇ KÝÞÝNÝN
ÝÞÝNÝ YAPIYORUM

Nermin, þimdi çalýþtýðý yemekhaneye
ise kredi borcundan dolayý, alelacele gir-
miþ. “Boþta kalmamam lazým” diyor. “Kýs-
men daha iyi” olduðunu düþündüðü þart-
lara raðmen, burada da uzun süre kalabi-
leceðini düþünmüyor. Nedenini ise þöyle
açýklýyor; “Bunaldým, yoruldum, sýkýldým...
Yanýma eleman almayý düþünmüyorlar,
eleman eksik deðilmiþ gibi davranýyorlar.
Üç kiþinin iþini yapýyorum þu anda. Lo-
kantanýn daðýtým bölümündeyim, iþçiler
öðle ve akþam geliyorlar. Akþam özellikle
çok kalabalýk oluyor. Gündüz hem daðý-
tým yapýyorum hem de bulaþýklarý yýkýyo-
rum. Ýþimi kaybetmemeye çalýþýyordum
ama sýrt aðrýlarým var, bir sürü insana ye-
mek veriyorum. Kaþýk çatal gibi eksikler
de var o da etkiliyor; tabaklar masada bý-
rakýlýyor, onlar mý toplanacak, bulaþýklar
mý yýkanacak, masalar mý silinecek?”

YORGUNLUKTAN
UYUYAMIYORUM BBÝLE...

Daha iyi þartlarda çalýþmak ve kendine
vakit ayýrmak isteyen Nermin’in iþ arayýþý
devam edecek belli ki. Kocaeli’den bura-
ya geldiði þubat ayýndan beri bir kez ti-

yatroya gidememiþ mesela. “Ko-
lumu kaldýrmaya mecalim olmu-
yor. Yorgunluktan uyuyamýyo-
rum bile. Bebeði olan kadýnlar
var, ya anneler ya kayýnvalideler
bakýyor çocuklara. Bazýlarý almý-
yor bile çocuðunu mecburen. Ço-
ðumuz Aliaða dýþýndan gelen in-
sanlarýz ve hepimizin iþe çok ihti-
yacý var. Ýþverenler de bunun far-
kýnda, bu yüzden ‘Bizim size ihti-
yacýmýz yok, sizin bize ihtiyacýnýz
var’ diyebiliyorlar. Bu kadar basit
her þey... Eve gidip bir sallama
çay ya da bir kahve içiyorum,
sonra ‘Çocuklar ben yatýyorum’
deyip yatýyorum. Okumaya ya da
televizyon izlemeye mecalim
yok” diyor. 

Kahvaltý salonu açýp kendi iþi-
ni yapmak istiyor. “Birazcýk biri-
kimim olsa bugün baþlarým ama
yalnýz olunca olmuyor iþte. Oð-
lum Melih okulu bitirse, diðer oð-
lum Mehmet askerden dönüp
kendi mesleðini yapsa belki o za-
man nefes alýrým. Nefes almak
çok zor!”



6 19

B
en metal fabrika-
sýnda çalýþan bir iþ-
çiyim. Her þeye ge-
len zamlar, iþsizlik,
yoksulluk, krediler,

kredi kartý borçlarý… “Ooof!”
diye baðýrasým var ama sesi-
mi kim duyacak, benimle ay-
ný kaderi paylaþan ev halký ve
iþ arkadaþlarýmdan baþka.
Geçinemiyoruz... Yapýlan
zamlar belimizi büktü ve al-

dýðýmýz azýcýk maaþ bizi son raddeye ge-
tirdi. Bir süredir çalýþtýðým fabrikada üre-
tim durdu. Yakýnda iþten çýkarmalar baþla-
yacak ve biz bu durumu nasýl aþacaðýmýzý
düþünüyoruz. Ýþsizlik bu seviyedeyken iþ-
ten çýkartýlýrsak sesimizi kim duyar bile-
miyorum. Eþim aylardýr iþsiz ve iþ bulamý-
yor. Faturalara, krediye yetiþemiyorum.
Günden güne batýyoruz. “Bu durumu da
atlatýrýz” diye kendimi avutmaktan baþka
bir yol bulamýyorum. Asgari ücrete çok
komik bir zam geldi. Üzülsek mi sevinsek

mi bilemiyoruz ki! Ýþçinin durumu göz
önünde bulundurulmadan açlýk sýnýrýnda
bir ücrete karar verildi. Bu bizim yaramýza
merhem olmuyor. Ýþçinin ne istediði, nasýl
geçindiði kimsenin umrunda deðil. “Bu
durum asgari ücreti belirleyenleri hiç etki-
liyor mu” sormadan edemiyorum. 

Yeni bir yýla girmiþken sorular, sorunlar
devam ediyor. Hatta içinden çýkýlmaz bir
hal alarak. Bir iþci olarak yarýnýmý göreme-
mek beni çok korkutuyor. Bu durumdan
daha fazla zarar almadan hatta batmadan
kurtulmayý diliyorum.

Yeni yýlýn önce hepimize saðlýk getir-
mesini istiyorum ve zamlarýn olmadýðý,
emekçilerin sömürülmediði bir yýl olmasý-
ný istiyorum. Ayný gökyüzüne baktýðým
tüm iþçi kardeþlerimin yeni yýlýný da kutlu-
yorum.
Esenyalý’dan bbir kkadýn iiþçi // ÝÝSTANBUL

Yarýnýmý görememek 
beni korkutuyor

Biz aç kalabiliriz ama 
çocuklarýmýzý aç býrakmayýz

Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul

2
019 yýlý birçok dertle geldi. 2 bin 20
lira olarak belirlenen asgari ücret
hiçbir derde derman olmazken kri-
zin yükü de eklenince kadýnlarýn
ekonomik sýkýntýlar karþýsýnda eli

kolu baðlanýyor. Hem asgari ücrete yapýlan
zammý hem de krizden nasýl etkilendikleri-
ni sorduðumuz iþçi kadýnlardan binbir dert
dinledik.

Aslýnda kadýn iþçiler bize anlattýklarýný
sadece dertleþmek için anlatmýyor; bir ta-
raftan isyanlarýný ve öfkelerini dile getiriyor
bir taraftan da soruyor, sorguluyorlar... Bel-
ki en çok da çocuklarý için sorguluyorlar.
Kendilerinin yýllarca yarý aç yarý tok, her
þeyden fedakarlýk ederek yaþadýðýný anlatan
iþçiler “Çocuklarýmýzý böyle yaþatmayaca-
ðýz, onlarý aç býrakmayacaðýz” diyorlar.

Ýþçi kadýnlarýn anlattýklarýný biz de size
olduðu gibi anlatýyoruz...

PETEKLERÝ KAPA 
EKMEÐÝ KENDÝN YAP 
DELÝK AYAKKABIYLA ÝÞE GÝT

Nurcan; “Asgari ücret zam haberini alýnca
kendi adýma biraz sevindim. Çünkü bu gidiþle
bunlar hiç zam dahi yapmayacaklar diye düþü-
nüyordum. Tabii ki yapýlan zam yeterli deðil.
Fabrikayý ‘Ha kapattýk ha kapatacaðýz’ diyor-
lar, iþten atmalar devam ediyor. Herkes tedir-
gin çünkü yeniden bir iþ bulmak þu an çok zor.
4 ay önce çýkartýlan kadýn arkadaþlar halen iþ-
siz. Hepsi ev geçindiren aileler. Bir sürü þey-
den kýstýk ama yine de doðrulamýyoruz. Ben
çalýþtýðým için çocuðu servise vermiþtim gü-
venle gidip gelsin diye. Çocuðu servisten aldýk.
Evde yanan 4 petekten üçünü kapattýk, 1 ta-
neyle ýsýnmaya çalýþýyoruz. Kendim ekmek
yapmaya baþladým. Eþim kýþýn baþýndan beri
altý delik ayakkabýyla iþe gidip geliyor. Yine de
hiçbir þeye yetiþemiyoruz. En çok çalýþan biziz
ama boðazýmýzý zor doyuruyoruz. Artýk önü-
müzü göremez hale geldik” diyor.

ÇOCUKLARIN BÝLE 
PSÝKOLOJÝSÝ BOZULDU

Birçok fabrika krizi bahane ederek iþçileri
ücretsiz izne çýkartýyor. Yaklaþýk 2 haftadýr üc-
retsiz izinde olan Oya, “Asgari ücret 3 bin lira
olsa ne olacak ki” diyor. “Önümüzdeki ay ben
maaþ dahi alamayacaðým. Yani bir aylýk kiramý,
faturalarýmý ödeyemeyeceðim. Ondan sonra
da yaza kadar ayý borçla kapatacaðým. Evde iki
çocuðum var. Çalýþan bir tek benim, yakýn za-
man önce de eþim iþten çýkartýldý. Ýþ bulamý-
yor. Tek çare kaldý artýk; Türkiye dýþýna çalýþ-
maya gidecek. O da olmazsa aç kalacaðýz. Ev-
deki ekonomik sýkýntýlar yüzünden çocuklarýn
psikolojisi bozuldu. Babalarý iþsiz kaldý, ben de
ücretsiz izne çýkýnca çocuklar kaygýlanmaya
baþladý. Sürekli onlardan bir þeyler sakladýðý-
mýzý düþünüyorlar. Küçük kýzým geçenlerde
çok susamasýna raðmen gidip kantinden su al-
mamýþ paramýz bitmesin diye. Bana aðlayarak
anlattý 2. sýnýfa giden kýzým. Bizi buna mahkûm
býrakanlar hangi yüzle karþýmýza çýkacaklar”
diye soruyor. 

PATRONLARIN LÜKSÜ 

HÝÇ DEÐÝÞMEDÝ
Aralýðýn baþýnda iþsiz kalan Hayriye; büyük bir fabrikada 3

yýldýr çalýþmýþ. Fakat kriz bahane edilerek iþten çýkartýlmýþ. Ev-

deki herkes onun gibi iþçi; bir süre sonra ablasýnýn çalýþtýðý fab-

rikada krizden dolayý küçülmeye gideceði için o da çýkartýlacak-

mýþ. Babasý ise inþaat iþçisi ve yaklaþýk 3 aydýr çalýþmýyor. Hay-

riye patronlarýn krizden etkilendiðini düþünmüyor: “Ben pat-

ronlarýn kriz yaþadýklarýný düþünmüyorum. Öyle olsa onlarýn ha-

yatlarýnda da deðiþiklik olurdu. Fabrikanýn 5 büyük patronu var.

Her birinin ikiþer arabasý var, yaþamlarýnda hiçbir lüks eksilme-

di. Ama bize gelince gözümüzün yaþýna bakmýyorlar.”

ÝÞSÝZLÝK KORKUSU SARDIGizem de ayný fabrikada yaklaþýk 1 yýldýr çalýþýyor. Krizle birlikte baskýnýn daarttýðýný söyleyen Gizem ise þunlarý anlatýyor: “Býktýrýp kendi isteðimizle iþtenayrýlmamýzý istiyorlar. Yýlýný dolduran iþçileri anlaþmalý olarak iþten çýkýþa teþvikediyorlar. Bundan bir süre önce gönüllü çýkýþlarýn önünü açýnca birçok kiþi çýk-mak istedi, özellikle kadýnlar; ama þimdi herkes krizden dolayý iþ bulamayacaðý-ný bildiði için gönüllü çýkýþ veren olmuyor. Bu durumda baskýlar da giderek artý-yor. Asgari ücret zammý hiç kimseyi memnun etmedi çünkü her þeye çok zamgeldi. Tek kiþinin çalýþtýðý bir ailede geçinmek neredeyse imkansýz. Yeni yýlda dabir sürü zam yapýlacak elimizdeki para yine ay sonuna yetmeyecek.”

daha zayýftý. Ancak kadýnýn üretken emeði-
nin devam ettiði bu süreçte kadýn hem ev-
de hem çiftlikte çalýþýyordu, ancak kadýnýn
üretken emeði aile köleliði olarak deðersiz-
leþtiriliyordu. Ancak köylü kadýnýn hem tar-
lada iþçi olarak, hem de küçük çiftlikte ev
ekonomisinden sorumlu olarak gerçekleþ-
tirdiði üretim kadýnlara karar mekanizma-
larýnda yer de saðlýyordu. Mesela, henüz
özel mülkiyetin boyunduruðuna girmemiþ
meralar, çayýrlar ve ormanlardan oluþan köy
topluluðunun ortak mülkiyeti üzerinde söz
sahibiydi köylü kadýnlar ya da evlenecekleri
erkekleri kendileri seçebilmekteydiler. Ne
var ki, bu kýsmi özgürlükler, küçük toprak
ve çiftlik mülkiyetinin yine köylü erkeðe ait
olmasýndan dolayý, köylü kadýný da ataerkil
boyunduruk altýnda tutuyordu. 

Köleci toplumda da feodal toplumda da
eþitsizlik kendini geliþtirerek gösterirken
tepkileri beraberinde getiriyor, toplumsal
deðiþimler de bundan nasibini alýyordu. 
KAPÝTALÝZMÝN AÇTIÐI 
EÞÝTSÝZLÝK UÇURUMU

Kapitalist üretim biçiminin geliþmesiyle
üretimde makineleþmeyle birlikte, 18. yüz-
yýlýn sonlarýnda ve 19. yüzyýlýn baþlarýnda,
kapitalizmin ucuz iþ gücü ihtiyacý kadýn ve
çocuklarýn kitleler halinde ücretli emek pi-
yasasýna sokulmasýyla karþýlandý. Yoksulluk
koþullarýnda yaþayan iþçi sýnýfýndan çocuk-
lar henüz 6 yaþýndayken çalýþtýrýlýyor, uzun
çalýþma saatleri kadýnlarýn hayatýný cehen-
neme çeviriyordu. Fabrikalarda kitleler ha-
linde çalýþan kadýnlar, erkeklerle ayný emeði

harcamasýna raðmen daha
düþük ücret alýyordu. Ka-
dýn emeði üretkenlik açý-
sýndan erkek emeðinden
geri kalmýyordu, bu “üret-
ken eþitlik” kadýn ve erke-
ðin toplumsal hak eþitliði
talebinin de temeliydi. An-
cak kapitalizm koþullarýnda
kadýnlarýn emeðinin ekono-
mik önemi, kadýnlarýn aile,
devlet ve toplum içindeki
baðýmlýlýðýný ve hak yoksunluðunu deðiþtir-
medi. Eþitlik talebinin en etkili mücadele-
lerinin bu koþullarda gerçekleþmesinin al-
týnda iþte bu temel çeliþki yatýyordu. Kadýn
emeðinin üretim açýsýndan önemi ile kadý-
nýn hak yoksunluðu arasýndaki çeliþki! Ýþçi

kadýnlarýn eþit ücret ve insanca
çalýþýlacak iþler mücadelesi ile
her sýnýftan kadýnýn eþit bir
yurttaþ olarak seçme ve seçil-
me hakkýnýn tanýnmasý, me-
deni kanunun düzenlenerek
kadýnlarýn evlilik sözleþmesin-
deki maðduriyetlerinin gide-
rilmesi, boþanma hakký, eþit
ücret hakký mücadelesini iç
içe geçiren ve kazanýma ka-
vuþturan mücadeleler, bu çe-

liþkiden besleniyordu. 
19. ve 20. yüzyýl kadýnlarýn kaðýt üzerin-

deki eþitlik haklarýný elde etme mücadele-
leriyle imlendi. Ancak tarih gerçek eþitliðin
bu sistem içerisinde gerçekleþmeyeceðini
gösterecekti. Çünkü kapitalizmde eþitsizli-

ðin temel sebebi olan çeliþki sürmeye de-
vam eder; kadýnlarýn üretimdeki rolleriyle
toplumsal ve siyasal alandaki eþitsizliðinin
devam ediyor olmasý çeliþkisi... 

Kaynaklar: 
- Özgürlük Dünyasý, Kadýnlar ve

Gerçek Eþitlik, Fulya Alikoç https://oz-
gurlukdunyasi.org/arsiv/243-sayi-
227/544-kadinlar-ve-gercek-esitlik

- Toplumsal Geliþmede Kadýnýn Ko-
numu, Aleksandra Kollontay

- Rusya’da 1917 Sosyalist Ekim Dev-
rimi ve Kadýnlarýn Kurtuluþu: “Tavuk
kuþtur, kadýn insandýr”, Gül Özgür

- Ekim Devrimiyle Eþit Kadýnlara,
Hilal Tok https://ekmekvegul.net/guncel-
dosya/ekim-devrimiyle-esit-kadinlara

EKÝM Devrimi sonrasýnda sosyalist cumhu-
riyet ise kadýnlarýn eþitlik sorununu tam da bu
temel çeliþkiyi gidermek üzere ele aldý. Üreti-
min ve yeniden üretimin her alanýnda yapýlan
düzenlemelerin temeli kurulan yeni toplumsal
düzende kadýnlarýn eþitliðinin saðlanmasý için-
di. Ekim Devrimi’nin hemen ardýndan çýkarýlan
yasalarla bu yeni düzenin maddi koþullarýnýn
zemini atýldý. “Kadýnýn kurtuluþunun düzeyi-
nin, genel kurtuluþun doðal ölçüsü” olduðunu
söyleyen Marksist birikim, kadýnlarýn üretim
içindeki rollerine uygun olarak toplumsal

alandaki her türlü eþitsizliði gidermek ve eþit-
liði garanti altýna almak için Rusya’daki atýlým-
lara yön verdi. Kadýnlarýn eþit koþullarda üre-
time katýlmasý ve yeniden üretim alanýndaki
eþitsiz konumlarýnýn deðiþmesi için önemli de-
ðiþiklikler yapýldý; Sovyet iktidarý, annelik ve
ev kadýnýnýn ev içi faaliyetlerini, çocuk bakýmý-
ný üretimdeki çalýþmaya denkleþtirerek top-
lumsallaþtýrdý. Bu, eþitsizliðin giderilmesi yo-
lundaki en önemli adýmdý. Bunu izleyen bir bi-
çimde kadýnlarýn her alanda eþitlik haklarýnýn
gözetilmesi için tutarlý ve sürekli bir mücade-

leye ihtiyaç vardý; bunun için de saðlýktan eði-
time, aile birliðinin eþit bir zeminde kurulma-
sýndan, üretim alanýnda ve idari alanýnda eþit-
liðin gözetilmesine, çocuk bakýmýnýn yalnýzca
kadýnlarýn sorumluluðu olarak görülmemesi
için yapýlan düzenlemelerden, kültürel alanda-
ki deðiþimlere kadar pek çok alan “eþitlik” gö-
zetilerek yeniden ele alýndý.  

Eþitlik, insanlýðýn ilk birliðinin uzak mefhumu
deðildir. Eþitlik, zeminini kadýnlarýn üretici bir
güç olmasýndan ve yaþamýn her alanýnda kadýn-
lara atfedilen “fýtrat”la mücadeleden alýr. 

EKÝM DEVRÝMÝ VE EÞÝTLÝK

19. ve 20. yüzyýl kadýnlarýn kaðýt 
üzerindeki eþitlik haklarýný elde etme
mücadeleleriyle imlendi. Ancak 
tarih gerçek eþitliðin bu sistem
içerisinde gerçekleþmeyeceðini
gösterecekti. 
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Ürünlerimizin kullanýlmadýðý 
bir yýl olmasý dileðiyle...

Ayhan AYDOÐAN
Ankara

O
STÝM’in son iki senedir savunma sa-
nayine göre yeniden dizayný söz ko-
nusu. Özellikle 2018 yýlýnda geniþle-
yen askeri yatýrýmlar OSTÝM’de TAÝ,
ASELSAN, HAVELSAN gibi firma-

larýn taþeron aðýný çok geniþletti. 
Selin, iþte bu taþeron firmalarýn birinde teknik

ressam olarak çalýþýyor. Önceden makine yedek
parçasý üreten, þimdi ise ASELSAN’a parça üret-
meye baþlayan bir firmada çalýþan Selin’le mesleði-
ni ve bu meslekte kadýn olmanýn ne gibi farklýlýklarý
olduðunu konuþuyoruz. Elbette iþ güvenliði
olmadýðý için gerçek ismini kullanamýyoruz.

MAKSAT GÖRÜNTÜYÜ 
KURTARMAK 

Selin’in iþe giriþ hikâyesi þöyle: “Ýþ makinasý
yedek parçasý üretirken burada tüm teknik res-
samlar erkekmiþ. Bu firmaya iþ veren, görece
daha kurumsal olan savunma þirketi, ASEL-
SAN’ýn kurumsal görünüm açýsýndan kadýn çalý-
þan istediðini söylüyor. Bizim firma üretim hat-
týnda kadýn olmaz diye düþünüyor, sonra temiz-
likçi kadýn alýrsak bu zaten her yerde var, biz en
iyisi erkek teknik ressamlarýn yanýna kadýn çýrak

alalým, hem bazý top-
lantýlarda yanýmýzda
götürürüz, telefon gö-
rüþmelerini de kadýna
yaptýrýrsak daha ku-
rumsal bir görüntü-
müz olur diye planla-
yýp Ýþkur üzerinden
beni buluyorlar.”

Diðer firmalarla
yaptýðý telefon görüþ-
melerinin de genel-
likle zaten baðlanmýþ
olan iþlerin görüþ-
meleri olduðunu,
kendisinin sadece
iþin kâðýt kýsmýný
düzenlediðini belir-
tiyor. Teknik karar-
larýn genellikle me-
sai sonrasý geç saat-
te, iþyerinin dýþýnda
yapýlan toplantýlar-

da alýndýðýný, kendisinin evdeki iþlerinden dolayý
katýlamadýðý için karar alma mekanizmasýndan
otomatikman dýþlanmýþ olduðunu anlatýyor. 

Gündüz firmalarla toplantý yapýldýðýnda da zaten
çoðu þeyin karara baðlanmýþ olduðunu, toplantý gi-
riþlerinde kendisine yöneltilen “Aa sen firma kata-
loðundaki bayan deðil misin” cümlesiyle ortamýn
resmiyetinin azaldýðýný, toplantýlarda baþka bir iþle-
vi olmadýðýný sözlerine ekliyor.

‘ÝÞÇÝLERÝN DÝKKATÝ DAÐILIR’MIÞ
Selin’in, patronun “iþçilerin dikkati daðýlýr”

düþüncesi nedeniyle üretim hattýnda çok fazla
dolaþamýyor. Öyle olunca da erkek ressamlarýn
aþaðýda konuþup ölçüp biçerek çizdiði malzemeyi
Selin anlatým üzerinden hayal ederek çizmek zo-
runda kalýyor. “Onlar aþaðýda üretimin bütününü
görüyor bana sadece çizilecek parçayý getiriyorlar.
Ben malzeme bütün içinde ne iþe yarar bilme-
den, iþçiler ne düþünür bilmeden çizim yapýyo-
rum. Böyle olunca haliyle erkek arkadaþlarýn iþle-
ri daha baþarýlý oluyor” diyerek, ayrýmcýlýk nede-
niyle iþin bütününe hakim olamamaktan yakýný-
yor. 

Selin’in atölyede yaþadýðý ayrýmcýlýk bununla sý-
nýrlý deðil. Hataya tahammülün kendisine karþý
“hiç” olmadýðýný söylüyor. Geçen hafta ustabaþýna
verdiði çizimin bir kýsmýnýn yanlýþ olduðu fark edi-
lince, Selin çizim taslaðýný alýp tekrar bilgisayara gi-
derken, arkadan ustabaþý sessizce “Karýlarla iþ ya-
pacaðýz diye dükkân batacak” demiþ. Oysa bu olay-
dan bir hafta önce yanýndaki erkek ressam hatalý çi-
zim yapýnca ayný usta “Abi akþamdan mý kaldýn,
böyle çizim mi olur” diye takýlmýþ ve gülüþmüþler.

“Onlarda eðlence malzemesi olan þey bende aþaðý-
lanmaya dönüyor” diye tepki gösteriyor bu duruma. 

ERKEKLERÝN ÜCRETÝNÝN 
ÜÇTE ÝKÝSÝ

Selin’in aldýðý ücret de ayný iþi yapan erkeklerle
eþit deðil. Ýþkur üzerinden iþe girdiðini hatýrlatarak,
ilk üç ay maaþýný kurumun ödediðini, ama onun da
bir kýsmýný elden patrona geri verdiðini söylüyor. Er-
kek teknik ressamlarýn aldýðý maaþýn üçte ikisini alý-
yor Selin. Ama yukarýda anlattýðý erkek dünyasýndan
baðýmsýz olarak daha iyi iþ çýkardýklarýný düþündükleri
ve Selin’i kendilerine yardýmcý gördükleri için, bu du-
rum diðerleri tarafýndan çok normal karþýlanýyor.

Kýsacasý Selin teknik kadroda bulunan, ama iþin
teknik ve hesap politikalarýný yönetmekten dýþlan-
mýþ bir imaj çalýþaný olarak istihdam ediliyor. Patron
onu diþlinin yarýçapýný hesaplayan teknik ressam
olarak deðil, firma broþürlerinde boy gösteren ama-
tör manken, kesinleþen iþlerde dýþarýya daha ku-
rumsal gözükebilmek için erkek kabalýðýndan arýn-
dýrýlmýþ bir dýþ ses olarak görüyor. 

Ayrýlýrken Selin’e yeni yýldan isteðini soruyoruz;
çizip tasarladýklarý, ürettikleri þeylerin kullanýlmadý-
ðý bir yýl olmasýný diliyor.

Patron onu diþlinin yarýçapýný hesaplayan teknik ressam olarak
deðil, firma broþürlerinde boy gösteren amatör manken, dýþarýya
daha kurumsal gözükebilmek için, erkek kabalýðýndan
arýndýrýlmýþ bir dýþ ses olarak görüyor. 

O dolap kaç aydýr boþ haberiniz var mý!
Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

E
konomik krizin gittikçe daha aðýr his-
sedildiði günlerden geçiyoruz. Yýlýn
son günlerinde Esenyalý Kadýn Daya-
nýþma Derneðine gelen kadýnlarýn an-
lattýklarýnda da hep ayný þey vardý; ge-

çim derdi.
Havanýn buza kestiði günlerden birinde derne-

ðe geldi Hanife. Bir tanýdýðýnýn “Onlar sana yar-
dýmcý olur” demesiyle gelmiþ. Tanýþma faslýndan
sonra baþladý anlatmaya; eþinin inþaat iþçisi oldu-
ðunu, iþsiz kaldýðýný, kira borcunun biriktiðini,
kýzý üniversite sýnavýna hazýrlandýðý için ona bir
þey belli etmemeye çalýþtýðýný... “Bir sürü hastalý-
ðým var. Daha iyi olsaydým merdiven temizliðine
giderdim. Çocuðumu kimseye muhtaç etmezdim.
Ýnanýr mýsýnýz 5 gündür kuru ekmek yiyoruz. Ar-
týk tanýdýklardan, akrabalardan borç isteyecek yü-
zümüz kalmadý. Kiracýyýz. Kýzým okumayý çok se-
viyor. O okusun diye borç aldýk dershaneye yaz-
dýrdýk. Kriz yüzünden müteahhit mal alamamýþ,
iþi durdu. Eþim de iþsiz kaldý, 3 aydýr çalýþmýyor.
Kýþ olduðu için de inþaat iþi yok. Kimse eþimi iþe
götürmüyor...”

Yardým için belediyeye baþvurmuþ. Belediyeden
evi incelemeye gelmiþler ama sonrasýnda herhangi
bir yardým alamamýþ, “Evde iki parça eþya ve buz-

dolabý var diye yardým vermediler” diyor Hanife,
sonra da devam ediyor “Ama o buzdolabýný açýp
bakmýyorlar. O buzdolabý kaç aydýr boþ onu bilmi-
yorlar.”

Geçim sýkýntýsý yüzünden eþiyle de aralarý bo-
zulmuþ. Kaç kere intihar etmeyi düþündüðünü an-
latýyor gözyaþlarýný tutamayarak “Böyle yaþamak-
tansa ölmek daha iyidir, dedim. Ama kýzýmý düþü-

nünce hep vazgeçtim.” 
Geçim sýkýntýsý, evdeki huzursuzluk, çocuðuna

yetememe... Tüm bunlar Hanife’nin priskolojisini
altüst etmiþ tabii ama yine de bizi uyarmadan ede-
miyor; “Konuþtuklarýmýz aramýzda kalsýn. Eþim
yardým istediðimi duyarsa bana kýzar. Evde kavga
çýkar, kýzým da kötü etkilenir. Onun okumasýna
mani olmak istemiyorum...”

M
erhabalar,
Ýþkur’un ayarladýðý iþimden çýka-
rýldým. Altý ay çalýþma sistemi
var daha sonra iþten çýkartýyorlar,
bu duruma çok tepkiliyim. 

Ýþ arýyordum ve internetten bir ilan görüp
aradým. Tek istediðim haftada bir gün izinli ol-
maktý; bir gün izin olduðunu söylediler, görüþ-
meye çaðýrdýlar. 

Dýþkapý’da Rus Pazarý içindeki Carrefoursa
Unlu Mamüller’de reyon görevlisi elemanýna
ihtiyaçlarý varmýþ. Müdürle konuþtum, þartlarý
uygun deðildi ama ev kredimden dolayý acilen
çalýþmam gerekiyordu. Emin olmak için iki defa
sordum, haftada bir gün izin olduðunu ve bu-
nun da hafta sonu olduðunu söyledi. “Ýki veya
üç gün Dýþkapý’da çalýþma þartýmýz var, sonra
evine yakýn adresteki unlu mamüllerde sabah 7
akþam 5 çalýþacaksýn” dediler. Dýþkapý’da bir buçuk
gün çalýþtýktan sonra, eve yakýn olan Gima Unlu Ma-
müller’e geçtim. Sabah iþe gittim, reyonda eleman
olmadýðý için saat 10’a kadar çalýþacaðýmý söylediler,
“Tamam” dedim. 

Çalýþtýðým yer aslýnda iki vardiyaydý. Sabah 7’den
akþam 5’e ve akþam 5’ten gece 10’a. Ýlkin bu þekilde
çalýþtým, mecburen bir gün izin aldým. Sonra hafta
sonunda çalýþmamý istediler, “Baþta konuþtuðumuz
þartlar neyse öyle çalýþayým” dedim. Kabul etmiyor-
sam evrak göndereceklerini ve imzalayýp iþten çýkma-
mý istediler. Ýþ müfettiþi gelip çalýþma koþullarýný de-
netlemeden, iþyeri soruþturmadan geçmeden imza

atmayacaðýmý söyledim. Ýþ sözleþmesi yapmadýklarý
için iþçi sözleþmesinin geçerli olduðunu söyledim.
Bir kaç kez elemanlarý yollayýp imza attýrmak istedi-
ler. Asla atmayacaðýmý, iþten çýkmamý istiyorlarsa çý-
kýþýmý kendilerinin vermeleri gerektiðini tekrarladým.
Bunun mobbing olduðunu söyledim. Aslý astarý ol-
mayan bir tutanak tuttular, uygunsuz bir eleman ol-
duðuma dair þeyler yazmýþlardý. “Kafanýza göre tuta-
nak tutamazsýnýz, ispatlayýn” dedim.

Tutanaðý tuttuklarý gün çýkýþýmý verdiler. Gerekir-
se mahkemeye vereceðimi, emeðimin karþýlýðýný bý-
rakmayacaðýmý, eðer üzerime gelirlerse Tuzluçayýr
Kadýnlarý Dayanýþma Derneði’ndeki arkadaþlarým ile
buraya gelip protesto yapabileceðimi söyledim. Bu

yapacaklarýmýn belki bana bir faydasý olma-
yacak, olan oldu ama benden sonra orada iþe
girebileceklere bir faydam olur diye düþün-
düm.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iþten çýkýþ
kaðýdýmý aldým, adliyeye gidip arabulucu for-
mu doldurdum, çalýþtýðým iþyerine ve bana
bir davetiye gönderdiler. Oraya gittiðimde
daha önce hiç görmediðim ve tanýþmadýðým
patron geldi. Yaþadýðým sýkýntýlarý, olan olay-
larý anlattým, hiçbir bilgisi olmadýðýný söyle-
di. Bu bana inandýrýcý gelmedi. 13 gün çalýþ-
mýþtým bin 450 TL alacaðým vardý. Oradaki
Mahmut Bey pazarlýk yapmaya baþladý,
mahkemeye versem bir buçuk iki yýl sürece-
ðini, 1000 TL’yi kabul edersem iyi olacaðýný
anlattý. Çok þaþýrmýþtým, amacý emekçi insa-
nýn hakkýný vermek deðildi. Teklifi kabul et-

tim ama arabulucuya ödenecek yüzde 3’lük miktarýn
patron tarafýndan ödenmesini istedim, kabul ettiler.

Bu baþýma gelenden öðrendim ki arabulucular
emekçi insanlarýn haklarýný almalarýný saðlamak yeri-
ne, az bir paraya ikna ediyorlar.  Daha doðrusu mec-
bur ediyorlar. 

Bir de iþ formlarýnda da yaþ sýnýrlamalarý var. 40
yaþ üzeri kimseyi iþe almak istemiyorlar. Þimdi ben
emekli olmama az gün kalmýþsa çalýþamayacak mýyým
yani? 40 yaþýndayým diye iþsiz mi kalacaðým? Yaþama
þansýmýz olmayacak mý?

Seda 
Mamak // AANKARA

Arabulucu aza ikna, daha doðrusu mecbur ediyor



214

‘2019 kadýnlar için
kolay bir yýl olsun’

Ayþe ÖZ
Sincan / Ankara

B
ir yýl daha bitti. Zaman nasýl da hýzlý
geçmiþ. Çevremizdeki iþçi kadýnlarla
2018 yýlýnýn nasýl geçtiði üzerine konu-
þuyoruz ama çok güzel sözler duydu-
ðumuz söylenemez. Ekonomik kriz,

politik krizler derken olaylý bir yýl oldu bu yýl an-
layacaðýnýz. 

Metal iþçisi bir kadýn diyor ki “... geçti bu yýl!”
Noktalý yer biraz argolu, o yüzden yazamýyoruz.
Aslýnda kime sorsak cevap buna benzer. Kadýn
iþçiler genel olarak “2018 çok çok kötüydü, 2019
çok çok çok kötü olacak” diyor. Sohbet etmeye
çalýþtýðýmýz iþçilerden bazýlar “Konuþacak ne var,
her þey ortada iþte” diye kestirip atýyor. Sohbeti
sürdürebildiklerimizle fabrikalar, eðitim, saðlýk,
kadýna þiddet her konuya dair konuþuyoruz. Ge-
nel kanaat; “Bütün kötü olaylar sanki bu yýl ya-
þanmýþ gibi”... 
BÖYLE SÜRMEZ!

Zaten zar zor geçindiðimiz maaþlar 2018’in
ikinci yarýsýnda, artan  enflasyon, dolarýn yükseli-
þi, kriz derken iyice eridi ve 2018 kadýn iþçiler
için daha dayanýlmaz oldu. Market, pazar el yaký-
yor. Eðitim, saðlýk baþka bir kriz doðuruyor der-
ken, iþler içinden çýkýlmaz bir hale geldi. 

2018’in baþýnda imzalanan metal sözleþmesiy-
le yüzde 25’lerde zam alan bir iþçi kadýn ekono-
mik sýkýntýlara dikkat çekiyor: “Zamlar eridi,
enflasyon, vergi dilimi son beþ ay batýrdý bizi. Ký-
zýmý etüt merkezinden almak zorunda kaldýk son
üç ay. Umarým ülkenin hali 2019’da böyle sür-
mez, yoksa insanlar daha fazla dayanamaz.”

Metal iþçisi baþka bir kadýn, benzer bir duru-
mu þöyle ifade ediyor: “Yetiremiyoruz, önceden
biraz borçlanýnca kredi çekerdik, kapatýrdýk. Þim-
di kredilerin faizi bile uçtu. Her þey inanýlmaz
pahalý. Umarým 2019’da bu zamlar geri alýnýr,
ama çok umudum yok, çünkü bir þeyi bize kitle-
dilerse bir daha onu almazlar. Kriz davasýna sö-
mürdüler de sömürdüler vallahi.”

Sincan Organize’de metal yan sanayi fabrika-
larýndan birinde çalýþan baþka bir kadýn iþçi de
“Saðlýk çöktü, eðitim zaten resmen savaþ alaný
gibi sürekli deðiþiyor. Asgari ücrete gelen zamma
diyecek bir þey bulamýyorum, ne yapacaðýz hiç
bilmiyorum. 2018 borçla geçti, 2019’da borçla ge-
çecek. ‘Karý koca çalýþýyosunuz biraz birikim ya-
pýn’ diyor kaynanam. Biz kredi kartýný zor ödüyo-
ruz, neyin birikimini yapcaz” diye anlatýyor. 
YAÞAM ZOR

2018’de üst komþusu kocasý tarafýndan þiddet
görünce, seslere daha fazla dayanamayan ve olaya
karýþarak karakolluk olan metal iþçisi bir baþka
kadýn “Karakola bile düþtüm, hiç böyle bir yýl ge-
çirmemiþtim” diyor, “Sürekli ‘Polis geri gönderir
evine þiddete uðrayan kadýný’ derlerdi, ‘Yuh’ der-
dim, ‘Olamaz’ derdim. Gözlerimle þahit oldum.
Bu ülkede yaþam zor! Umarým 2019 kadýnlar için
daha kolay bir yýl olur.”

2019’da daha çok sokaklara çýkmalýyýz

B
en Ege Üniversitesi’nde, 696
sayýlý KHK ile taþerondan
kadroya geçirilen bir iþçiyim.
Artýk 4D’liyiz. Asgari ücrete
tabi olmadýðýmýz için yüzde

25 asgari ücret farký alamýyoruz. Me-
mur olmadýðýmýz için yüzde 13 enflas-
yon farký da alamýyoruz. 4D’liyiz ama
696 sayýlý KHK’ya baðlý 4D, o yüzden
toplu iþ sözleþmesi yapamýyoruz. Bir
deðiþim yok yani haklarýmýzda... 

2020 yýlýnýn nisan ayýna kadar aldýðý-
mýz ücrete sadece yüzde 8 zam eklene-
cek. Eflasyon ve asgari ücret farký yok.
Yani özetle ‘memursunuz iþçi haklarýn-
dan faydalanamazsýnýz, iþçisiniz me-
mur haklarýndan faydalanamazsýnýz’ di-
yorlar bize... 
‘GÝT DÝYOR YANÝ...’

Bu sorunlarýmýzýn bir yaný, diðer ya-
ný ise iþyerlerinde yaþadýðýmýz mob-
bing. Keyfi sürgünlerle karþý karþýya ka-
lýyoruz. Geçtiðimiz gün yeni bir yere
görevlendirildim. Neden
gönderildim bilmiyorum.
Gün içerisinde yazý geldi,
git dediler. Gittim, gitti-
ðim yerdeki geleceðimden
habersiz. Ya sen bu kiþi-
nin toplanmasýna izin
vermiyorsun; psikolojik
olarak hazýrlamýyorsun;
ne iþ yapacaðýný, neden
gönderildiðini hiçbir þey
söylemiyorsun. Gün içinde
yazýn çýkýyor, sanki büyük bir
suç iþlemiþsin gibi ‘derhal bura-
dan git’ diyor. Git diyor yani...

Bir gün içinde bir iþçiye üç yer-
de görevlendirme yapabiliyor. Diyor
ki sabah geleceksin burayý temizle-
yeceksin, öðlen 10.30’da yemekha-
neye gideceksin orayý temizleyecek-
sin, iki buçukta iþyerine döneceksin.

Etkinlik varsa o etkinliðe de katýlacak-
sýn, temizliði yapýp öyle çýkacaksýn.
Çalýþanlar býktý. Karþýlarýnda neden
böyle diyecekleri muhataplarý yok. 
BÖYLE ÇALIÞMA 
SÝSTEMÝ MÝ OLUR!

Ýnsanlar diyor, kamuda çalýþýyorsu-
nuz, temiz, rahat güzel. Lanet gelsin
ya, istemiyoruz. Dýþarda çalýþsam öz-
gürce, daha iyi çalýþýrým. Böyle bir çalýþ-
ma sistemi mi olur! Kafalarýna göre her
þey, AKP’li deðil diye sürün diyor, gide-
bildiði yere kadar gitsin. Orayý da be-
ðenmediyse ben onu Bergama’ya da
gönderirim, diyor. Çünkü Yüksek Ha-
kem Kurulu’nun toplu iþ sözleþmesi
gereðince ulaþýmýn olduðu her yere iþ-
çiyi gönderebilme hakkýna sahip. Perso-
nele yapacak tek þey kalýyor; ‘Hayýr’ de-
yip istifa etmek. 

Yönetim personele çok çok affeder-
siniz, sen benim yükümü taþýyan eþe-
ðimsin, seni boðazýndan baðladým þu
direðe, býraktým. Bu yükü taþý diyor; o
yük ne zaman ölümüne sebebiyet verir-
se ben seni fýrlatýp çöpe atarým!.. Res-
men biz þu anda onu yaþýyoruz. 

KADIN ÝÞÇÝ
OLUNCA...

Biz yine de þanslý
olanlardanýz, çünkü bir
þekilde sendikamýz ar-

kamýzda. Ama
özellikle biz

kadýn iþ-
çilere

yö-

ne-
lik

mob-
bing öy-

le küçük küçük þeylerle oluþuyor ki ve o
kadar yaygýn ki bazý durumlarda sendi-
kayla da çözemiyorsun. Seni iþinden
nefret eder hale getiriyorlar. Ben mese-
la pazartesi günü gelsin istemiyorum,
çünkü mutsuz çalýþacaðým bir yere ve-
rildim. Ýþimi seviyorken þu anda sevme-
diðim istemediðim bir iþi yapmak zo-
runda býrakýldým. 

Sonuç olarak görüyorsunuz, taþeron
iþçilerin halini, mücadele etmeden hiç-
bir þeyi vermiyorlar; vermek zorunda
kaldýklarýný da yarým yamalak. Eziyet
ede ede...

2019’da iþçi kadýnlarýn sesi daha gür
çýkmalý. Sömürüye karþý, sendikasýzlaþ-
týrmaya karþý, þiddete karþý, çocuk istis-
marýna karþý, hayvan haklarý için... Ge-
rekirse kocasý, gerekirse kayýnvalidesi,
gerekirse iþverenine karþý... Yoksa bu
sesler böyle düþük düþük kalýrsa, her
fýrsatta kadýna vuracaklar. 
EVDE OTURARAK 
OLMAYACAK

Ben diyorum ki, komþunu da kap
gel. Gel bizimle sen de slogan at. Ne-
den korkacaðýz ki? Ýþimizden olacaðýz
diye mi? Alanda olmazsak zaten iþimiz-
den olacaðýz. Bari bir anlamý olsun...
Arkanda kimse olmadan iþsiz kalacaðý-
na yüz kiþi varken kal. En azýndan bir
þansýn olur. 

Bunu yapmýyorsak devletin bize da-
yattýðýný kabul etmiþ oluruz.

Evde oturarak asgari ücreti yük-
seltmeyecekler, gördük ne kadar yük-
selttiklerini. Ya da sen haklýsýn al sana
kadýn haklarý demeyecekler. Bazý þey-
leri söke söke almazsanýz hiç kimse
size altýn tepside sunmayacak. O yüz-
den 2019 yýlý daha çok sokaða çýktýðý-
mýz bir yýl olmalý. 

Ege ÜÜniversitesi’nden bbir iiþçi  
ÝZMÝR

Elif Ekin SALTIK

S
ultangazi’de Zara’ya üretim
yapan bir tekstil firmasýnda
çalýþan Ayten’le ayný fabri-
kada çalýþan Sultan’ýn evin-
de bir araya geliyoruz. 

Sultan 58 yaþýnda, tekstilde 1 yýldýr
çalýþýyor. Evde depo iþçisi oðlu ve eþi
de var. Adana’da 25 yýl yaþadýktan
sonra Ýstanbul’a yerleþmiþler. Ada-
na’dayken tarým iþçiliði yapmýþ Sul-
tan, o zaman Bað-Kur’a giriþ yaptýr-
mýþ kendi adýna. “Tarýmda çalýþana
sigorta yapmazlar” diyor.

Yedi çocuk sahibi Sultan’ýn eþi ise
yýllarca inþaat iþçiliði yapmýþ ama hiç
sigortasý olmamýþ. Þimdi oturduklarý
evi beþ oðlu ortak almýþ. Çocuklarý-
nýn evi satmayý düþündüðünü söylü-
yor. Yakýn zamana kadar evli olan iki
oðlu, gelinleri torunlarý ve bekar oð-
luyla birlikte kalýyorlarmýþ bu evde.
Þimdi sadece bekar olan depo iþçisi
oðlu var yanlarýnda. 

Asgari ücret alan Sultan’ýn emekli-
liðine 3 yýl var. Emekli olabilmek için
yeniden çalýþmaya baþlamýþ. Çalýþma
koþullarýndan þikayetçi; çok yoruldu-
ðunu, ayaklarýnýn altýnýn aðrýdýðýný
söylüyor. “Doðru düzgün yemek ya-
pamýyorum evde, bazen kahvaltý yapý-
yoruz. Hafta sonu da evin temizliði
ile uðraþýyorum” diyor. 

‘BÝZÝM ORA SANIRSIN
HUZUREVÝ’

Ayten de yýllardýr tekstil iþçiliði ya-
pýyor, makineci olarak. Fabrikaya son
yýllarda özellikle ileri yaþta kadýnlarýn
çalýþmaya geldiðini söylüyor. “Bizim
oraya gelsen görörsün. Sultan teyze-
nin yaþýnda çok çalýþan var. Sanýrsýn

huzurevi! Özellikle son bir buçuk se-
nedir yaþý ileri insanlar çalýþýyor. Me-
sela bir çýraðým var, çok yaþlý. Bana
cep çeviriyor ama, ben iþ bile isteye-
miyorum. Bir bakýyorum uyuyor. Ben
ona nasýl ‘Þu iþi al gel’diyeyim, diye-
miyorum ki... O yaþtaki insandan na-
sýl isteyeyim” diyor. 

Sultan söze girip genç bir erkek
iþçinin “Ýþ ver bana teyze” diye ken-
disine baðýrdýðýný, onu zorladýðýný,
hatta bu yüzden aðladýðýný anlatýyor.
Gerçi iþ arkadaþlarý uyardýktan sonra
genç iþçi daha dikkatli davranmaya
baþlamýþ ama “Bir insan bana bir þey
söylese hemen aðlamaya baþlýyorum”
diyor Sultan.  

‘USTABAÞILARIN GÜCÜ
KADINLARA YETÝYOR’

Sultan’ýn “Bugün Ayten’in baþýn-
dan bir olay geçti” demesi üzerine
Ayten ustabaþý ile yaþadýðý tartýþmayý
anlatmaya baþlýyor: “Acemi bir maki-
neci getirdiler, bir süredir ona yardým
ediyorum ki fýrça yemesin. Bugün de
ustabaþý gelip usta makineci olan ki-
þiye yardým etmemi istedi. Ben de
onun iþi bildiðini, ona yardým etme-
me gerek olmadýðýný söyledim. Bana
‘Yapýyorsan yap, yapmýyorsan kalk git’
dedi. ‘Kalkar giderim’ deyip çýkýþýmý
vermeye gittim ben de. Arkadaþlar
arkamdan geldiler. Ustabaþlarý hep

böyle, baþkalarýna sinirlenip acýsýný
bizden çýkartýyorlar. Erkeklerle karþý
karþýya geldiler mi hemen kavgaya
tutuþuyorlar, ancak güçleri kadýn iþ-
çilere yettiði için en ufak þeyde çýk
git diyebiliyorlar...” Sultan da “Çok
baðýrýyor o usta” diyerek Ayten’in an-
lattýklarýný destekliyor. 

EMEKLÝ OLACAK YAÞTA
MECBUREN
ÇALIÞIYORLAR

Geçmiþte Türkiye’nin pek çok ili-
ni gezip tarým iþçiliði yapmýþ Sultan.
“Pamuða gittim, çam dikmeyi yap-
tým, mandalinaya, portakala, domate-
se, bibere gittim. Ne varsa her þeyi
yaptým” diyor. Tarým iþçiliðinin tek-
stil iþçiliðinden daha zor olduðunu
düþünüyor. “Tekstilde yaðmur yok,
çamur yok. Tarlada o yaðmur çamur
içinde çalýþýyorsun. Un torbalarýný yý-
kayýp dikip çadýrýn üstüne atýyordum.
Üstüne de naylon atýp naylonda yatý-
yorduk. Ýçeride soba bile yakýyorduk.
Çok çektik biz.”

Ayten ise tarýmda çalýþmaktansa
tekstil gibi yemeði, servisi olan bir
yerde çalýþmanýn ileri yaþtaki insanla-
ra daha kolay geldiðini ama asýl soru-
nun belli bir yaþtan sonra emekli ol-
masý gereken insanlarýn geçim derdi
nedeniyle düþük ücrete çalýþmak zo-
runda kalmasý olduðunu dile getiriyor. 

Sultangazi’deki
bir tekstil firmasýnda
çalýþan Sultan, 
3 yýl sonra emekli
olmanýn hayalini
kuruyor. Ayten de son
yýllarda ileri yaþtaki pek
çok kadýnýn tekstilde
çalýþmaya baþladýðýna
dikkat çekiyor. 

58 YAÞINDAKÝ
TEKSTÝL ÝÞÇÝSÝ SULTAN

‘Emekli olabilmek için yeniden
çalýþmaya baþladým’ 

ESKÝDEN HAFTADA
BÝR ET ÇIKARDI
ÞÝMDÝ O DA YOK

KRÝZ nedeniyle her þeye yapýlan
yüksek zamlar, bütün emekçileri ol-
duðu gibi Sultan ve Ayten’in de ha-
yatlarýný giderek zorlaþtýrmýþ. Zam-
larýn evin geçimini çok etkilediðini
söylüyor Sultan, doðalgazýn yüksek
geldiðini, faturalarýn zar zor ödendi-
ðini belirtiyor. 

“Peki, krizle birlikte fabrikanýn
koþullarýnda deðiþen þeyler var
mý?” sorusuna yanýt Ayten’den geli-
yor: “Bize bir aydan beri 10 bin tane
iþ geliyorsa 5 bin tanesini biz yapý-
yoruz, 5 binini de üstteki firma yapý-
yor. Ýki yer de Zara’ya çalýþýyor. Ýki
yerin de iþsiz kalmamasý için iþi bö-
lüþtürüyorlar. Birkaç günlük maaþ
gecikmesi dýþýnda bizlere þimdilik
yansýyan çok ciddi bir þey yok. An-
cak yemekhanedeki yemekler artýk
daha kötü çýkýyor. Malzemeden kýsý-
yorlar, eskiden haftada bir et çýkar-
dý þimdi o da yok. Genelde patates
aðýrlýklý yemekler çýkýyor. Bazen
haftada üç kez makarna çýkýyor, iki
güne de pilav koyuyorlar...”



Uzm. Dr. Senem ASLAN

H
ayatta herkes zaman zaman
sýkýntýlar yaþayabilir. Ancak,
bazý kiþilerde bu durum
semptom halini alabilir ve
çok daha azýnda bu bir hasta-

lýk belirtisi olabilir. Psikiyatride ‘depresyon’
diye bahsedilen durum tam olarak bu has-
talýk halidir. 

Depresyon “çökkünlük” olarak Türk-
çe’ye çevirebileceðimiz, anlýk bir ruh hali,
bir sendrom veya bir hastalýk olarak karþý-
mýza çýkabilir. Depresyonu  izah eden tek
bir model yoktur ancak genel olarak
beyinde kimyasal iletimde rol alan
maddelerle ilgili bir dengesizli-
ðin olmasýdýr. Bu dengesizlik
çevresel nedenlerden etki-
lenmektedir. Depresyon
tedavisi doðru tedavi ile
mümkün olan iyileþen
gerçek bir hastalýktýr.
Toplumda sanýlanýn
aksine ruh zayýflýðý de-
ðildir.
KADINLARDA
DAHA YAYGIN

Toplumdaki sýklýðýna
baktýðýmýzda; bir yýlda ka-
dýnlarýn yüzde 13’ü, erkekle-

rin yüzde 8’inin depresyonda olduðu-
nu göstermektedir. Türkiye Ruh Sað-
lýðý Profili Çalýþmasý’nda 12 aylýk dep-
resif nöbet yaygýnlýðý kadýnlarda yüzde
5.4, erkeklerde yüzde 2.3, tüm nüfusta
yüzde 4.0 olarak verilmektedir. 

Görüldüðü gibi kadýnlarda iki kat
daha fazladýr. Yineleyici depresyonlar
kadýnlarda daha sýktýr. Akut depresyon
ataðý geçirenlerin yüzde 15 kadarýnda
depresyon süregenleþme eðilimi gös-
terir.

KADINLARDA
NEDEN DAHA FAZLA?

KADINLARDA depresyonun erkeklere göre iki kat
fazla olmasý erkeklerin belirtilerini, alkol ve madde

kullanýmý, deðiþik eyleme vurum davranýþlarý þeklinde
ifade etmesi (erkek arkadaþlarý ile balýða çýkmasý,

kahvede amaçsýzca oturup kaðýt oynayýp etrafý
seyretmesi vb), kadýnlarýn bu olanaklarý kullanamamalarý,

ayný stres etkeni karþýsýnda daha yoðun belirtiler
göstermesi biçiminde açýklanýyor. 

Diðer önemli bir açýklama da hormonal nedenler ve
geleneksel kadýn rolü ile ilgili. Ayrýca kadýnlar gebelik,
doðum, premenstrüel dönem gibi depresyona yatkýnlýk

yaratan ek özel dönemler yaþar. Cinsel ve fiziksel
istismar da kadýnlarý daha çok etkilemektedir. 
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Bizim büyük çaremiz: 
Sevda KARACA

K
aramsarlýðýn karýncala-
rýn ekmek kýrýntýsýný
sardýðý gibi içimizi sar-
dýðý bir yýla baþladýk.
Tevekkeli deðil, yýlbaþý

sofralarý biraz tenhalaþtý, ikramlar
sanki biraz tavsadý bu yýl, beklentiler
de dilekler de biraz fakirleþti gibi.
Yarýn iþten atýlmamaya dua, öbür
gün çocuðun servis parasýný ödeme-
ye çaba, günlük ihtiyaçlar listesin-
den bir þey daha eksiltmeye gayret,
giderek artan ve boðazý sýkar hale
gelen boðulmuþluk hissiyle cebel-
leþme... Malum; kriz, yalnýzca bir
“gündem” deðil, etkileri yeni yýldan
beklentilerimizi bile belirleyen, gün-
delik hayatýmýza çoktan yansýmýþ bir
“zor” ayný zamanda.  

Öyle bir dönem ki, kiþisel olan ne
varsa onun bir o kadar toplumsal ve
siyasal olduðu daha bir seriliyor orta
yere... Kaçmak mümkünatsýz; yalnýz
evin dört duvarý arasýnda deðil, içi-
nin dört duvarý arasýnda yaþadýðýn
da yalnýzca senin derdin deðil... Bize
benzer herkesin derdi ayný. 

Bu; hem çaresizliðin hem de ça-
renin ayný kaynaktan beslendiðini
gösteren ortaklýðýmýz aslýnda.

Çaresizlik ortaklýðý; korku iklimi-
nin ayazý sertleþirken insanýn insana
düþman edildiði, en yakýnýndakine
bile güvenmemenin salýk verildiði,
herkesin herkesten kuþkuya düþtü-
ðü memlekette birlikte hareket etme zorunluluðunu
anlamanýn “Eee nasýl olacak þimdi?”si...

Çare ortaklýðý; çünkü tek baþýna ne yaparsak ya-
palým kaçamayacaðýmýz bu toplumsal gerçeklik ayný
zamanda kiminle ayný gemide olduðumuzu da daha
iyi gördüðümüz ve bunun için tüm önyargýlardan
sýyrýlýp birlikte yola düþmekten baþka çaremizin ol-
madýðýný anladýðýmýz o sýnýr noktasý.
BÝZ KADINLAR NE YAPACAÐIZ?

Bu krizin ortasýnda iktidarýn “her þeyin fevkalade
yolunda” olduðunu göstermeye çabaladýðý bir seçim
sürecinin sath-ý mailine de girmiþ durumdayýz. Yerel
seçimlerin “halkýn günlük ihtiyaçlarýnýn, insani ya-
þam koþullarýnýn saðlanmasý” gibi meseleleri tartýþa-
rak deðil, hep “büyük resmi görmek” zorunda býra-
kan koþullarda yapýldýðý ülkemizde; önümüzdeki se-
çimlerin ana meselesi de aðýrlaþacak olan krizin fa-
turasýnýn kime nasýl ödetileceði olacak. 

O zamana kadar iktidar bir yandan “her þey gül-
lük gülistanlýk” algýsý yaratmak bir yandan da kitlele-
ri kendi etrafýnda yedeklemek için “yedi düvelin sal-
dýrýsý, milli bekanýn önemi, yerli ve milli hedeflere
dönük saldýrýlar” söylemine sýðýnmak zorunda. Bir
yandan her þeyi ne kadar da iyi hal yoluna koydukla-
rýný anlatýrken, diðer yandan da kötüye giden her þe-
yin müsebbibinin kendi çýkar çevresi dýþýndaki her-
kes olduðuna “herkesi” inandýrma derdine düþecek.
Ýktidarýn bu çeliþkisinin halka yansýmasý ise bir yan-
dan hiçbir þeyin yolunda gitmediði bilgisini her an

somut olarak yaþarken, yaþananlarýn gerçek nedenle-
rinin ne olduðuna iliþkin yaratýlan algý yanýlmasýnýn
ortasýnda zihin bulanýklýðý olacak.

Görünen o ki 2019 bize daha fazla oranda iktida-
rýn yarattýðý o toz ve gaz bulutunu daðýtma, gerçek-
leri gösterme sorumluluðu yüklüyor. Çaresizlik duy-
gusunu çarenin biz olduðumuz bilgisiyle deðiþtirme
sorumluluðu... Ve gerçekleri söylemenin giderek
daha zorlaþtýðý, giderek daha fazla bedel ödettiði bu
memleket koþullarýnda daha fazla cesaret, daha fazla
birliktelik yaratma zorundalýðý...

Cesaretin istediði takatten, vaat ettiði ümitten
mahrum olunan zamanlarda ne büyük bir söz;
daha fazla cesaret, daha fazla birliktelik yaratma
zorundalýðý! Sözü sadece inada ve hamasete ema-
net etmeyip, hayatýn gerçeðiyle doldurmak lazým
elbette... Mesela; çok iyi biliyoruz ki gerçeði söyle-
mek kiþisel bir cesaret meselesi deðildir. Gerçek
denilen þey ne kadar toplumsalsa, gerçeðin yaygýn-
laþmasý ve doðru yerini bulmasý da o kadar top-
lumsala, toplumsallaþmaya ihtiyaç duyar. Demek
ki üzerimize düþen temel þeylerden biri de, gerçe-
ði birlikte söyleyebileceðimiz kiþilerin sayýsýný ar-
týrmak. 

Bu, hiçbir zaman kolay olmadý, ve þimdi daha zor.
Çünkü her þeyin siyasallaþtýðý ve hiçbir sözün siyaset
yapmaktan azade olmadýðý bu koþullarda siyasetin
kendisi yasak. 

“Peki ne yapacaðýz?” sorusu tarihi bir soru olarak
karþýmýzda duruyor. Biz kadýnlar ne yapacaðýz?

Yanýtý zor bir soru. Ýnsanla-
rýn sosyal medya hesaplarýnda
bir þey yazmasýnýn bile cezaevi
tehdidiyle sýnandýðý, gündelik
hayat zorlaþtýkça insanlarýn
daha da içe kapandýðý, kimse-
nin kimseye güveninin kalma-
dýðý, düþmanlýklarýn arttýðý, bi-
linçlerin ve hafýzalarýn daha
dün olaný bile özümseyemeye-
cek derecede gündelik deði-
þimlerle istila edildiði bu kriz
çaðýnda “Ne yapacaðýz?” soru-
su yalnýzca bireysel deðil, ko-
lektif bir soru olduðu için, ce-
vabý epey zor...

Ama unutmayalým ki bu so-
runun cevabýný örneðin Fran-
sa’da sokaklara çýkan Sarý Ye-
lekliler hareketine dahil olan bir
Fransýz kadýn da bilmiyordu
daha düne kadar. Ya da Maca-
ristan’da zorunlu yýllýk fazla
mesai süresinin 250’den 400
saate çýkarýlmasýna tepkisini
yüzbinlerce insan arasýna katý-
larak gösteren Macar kadýn da...
Ancak öfke bir yangýn ateþine
dönüþürken, o ateþin ayný za-
manda bir þeyler piþirdiðini de
bilmek gerek. Bu kadim bilgi,
kadýnlarýn hafýzalarýnda gizli.
ÇOK OLANI 
BÝRLEÞTÝRMEK ÝÇÝN
ÇOK ÇALIÞACAÐIZ

2019, kadýnlar arasýnda bel-
ki hiç görünmeyen, belki de popüler mecralarýn aka-
rýna hiç girmeyecek olan, sessiz ama bir o kadar da
derin ve kararlý bir çalýþmanýn yýlý olacak. 2019, za-
maný geldiðinde sarsa sarsa, gümleye gümleye bir
araya gelecek kadýnlar arasýnda güç biriktirme, de-
rinleþme, özgüven geliþtirme yýlý olmak zorunda bi-
zim için. Zoru aþmanýn yollarýný birlikte bulabilme
zeminini yaratmak için her türden sorunun cevabýný
birlikte aradýðýmýz, konuþtuðumuz, sorduðumuz,
cevapladýðýmýz ikna olmadýysak bir daha sorup ce-
vapladýðýmýz bir “güvenilirlik” oluþturmaya ihtiyacý-
mýz var. Ne, neden, nasýl sorularýna popüler olanýn,
görünme kaygýsý taþýyanýn dilinden deðil, ihtiyacýn
dilinden, gerçek hayatýn derdinden cevaplar bulmak
için harcayacaðýz enerjimizi... 

Yüksünmeyeceðiz uðraþýp uðraþýp az gitmiþ ol-
maktan, biriktirdiklerimize bakacaðýz. Çok konuþup
anca atalet daðýtanlar adýmýzý lisanýna almýyor diye
üzülmeyeceðiz, geniþ kadýn kesimlerinin gündelik
dertlerinin dilinden konuþacaðýz, dilimizi buradan
zenginleþtireceðiz, kývancýmýzý buradan edineceðiz...
Biz, Ekmek ve Gül olarak, herkesin adýna konuþtu-
ðu, herkesin adýyla konuþtuðu emekçi kadýnlarýn
arasýnda, “biz” olarak, daha çok “biz” olmak için çok
çalýþacaðýz bu yýl. 

Çünkü çok olaný birleþtirmekten baþka çaremiz,
birliðimizi kuvvetlendirmekten baþka çýkarýmýz yok...
Bu yazýyý okuyan kýzkardeþim, biliyoruz senin de çok
ihtiyacýn var buna. Gel, bizim büyük çaremiz, birlik-
teliðimiz seninle güç kazansýn!

Birlikteliðimiz
DEPRESYON ÝÇÝN RÝSK
ETKENLERÝ NELERDÝR?

Erken ebeveyn kaybý
Madde ve alkol kötü kullanýmý

Anksiyete bozukluklarý
Kadýn olmak
Düþük sosyoekonomik düzey

Ýþsizlik: Ýþsizlik depresyonda

risk etkeni olmasý yanýnda iþte

verimliliði azalmasýnýn önemli

nedenlerindendir.
Daha önce depresyon ge-

çirmiþ olma
Yakýn zamanda önemli ya-

þam olaylarý, stres etkenleri
Kiþilik yapýsý
Çocukluk döneminde cin-

sel veya fiziksel kötü davra-

nýlma öyküsü
Bazý ilaçlar
Týbbi hastalýklar
Hormonal deðiþiklikler

FFOOTTOOPPEERRÝÝYYOODDÝÝKK teoriye göre uzun geceler
ve kýsa gündüzler mevsimsel depresyon ve
duygudurum bozukluðu ile giden bir depres-
yona neden olmaktadýr. Sabahlarý iþe yada
okula gitmek için karanlýkta uyanýyoruz. Ka-
ranlýkta ev içinde ýþýk kullanarak hazýrlanýyo-

ruz ve çoðu zaman iþe/okula vardýðýmýzda
hava ancak aydýnlanmýþ oluyor.

Ayný ritim akþam dönüþlerde de geçerli
oluyor. Bu da mevsimler depresyonu tetik-
leyen faktörlerden birisi oluyor. Bunun te-
mel nedeni ola-

rak vücudun melatonin salýnýmý gösterilmiþ-
tir. Bahar aylarýnýn gelmesiyle ve uzayan
gündüzlerle yaz aylarýnda kaybolmasý ile
belirgin eþ zamanlýlýk gösteren bu depres-
yon tipinin toplumda görülme sýklýðýnýn yüz-
de 5-6 civarýnda olduðu kabul edilmektedir.

AH O SABAH KARANLIÐINDA ÝÞE GÝTMELER YOK MU…

KLÝNÝK depresyonda ilgi ve zevk azlýðý, umut-
suzluk ve karamsarlýk temel bulgulardýr. Depres-
yondaki kiþiler derin bir üzüntü yaþar. Gelecekleri
ve yaþadýklarý ile ilgili hep kötümser düþünürler.
Hastada depresif duygudurum ile birlikte deðiþik
etkinlik ve sorumluluklara karþý ilgi kaybý izlenir. 

Daha önceden yapmaktan zevk aldýklarý þeyleri
yapmak bu kiþilere artýk zevk vermez, iþ, özel zevk-
ler, bireysel iliþkiler, cinsel aktivite de dahil olmak
üzere hiçbir þeyden zevk alamazlar. Bazý olgularda
anksiyete (bunaltý, kaygý) düzeyi çok artabilir, aji-
tasyon (huzursuzluk) gösterebilirler. 

Genel olarak ilgileri azalýr. Umutsuzluk ve çare-
sizlik duygularý o kadar yoðun olabilir ki düþtükleri
bu durumdan hiçbir þekilde kurtulamayacaklarýný
düþünebilirler. Depresif hastalar basit günlük akti-
viteleri bile yapmakta güçlük çekerler. Ýþ, aile, para
ve kendi saðlýklarý ile aþýrý biçimde kafalarý meþgul
olur. Enerji düzeyi azalýr. Bazý olgularda önde gelen

belirti somatik belirtiler olabilir; vücudun çeþitli
yerlerinde açýklanamayan aðrýlar, bulantý, kusma
gibi davranýþlar görülebilir.  Tepkisel davranýrlar.

Umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygýsýnda
düþme ve suçluluk duygularý intihar düþünce ve ey-
lemlerini uyarýr. Sevilenle yeniden birleþme düþün-
celeri ortaya çýkabilir. Düþünce içeriðinde geçmiþ
olaylar önemli bir yer tutar. Yoðun anksiyete (bu-
naltý, kaygý) belirtilerinin depresyon olgularýnda in-
tihar giriþimleri için belirleyici bir etken olduðu ile-
ri sürülmektedir. Ýntihar düþünceleri ve giriþimleri
depresyonun önemli acil hastane yatýþý gerektiren
belirtilerindendir.

Depresif olgularýn çoðunda duygudurum deði-
þiklikleri ile birlikte iþtah ve kilo kaybý bulunur.

Uyku bozukluðu depresyonun çok sýk karþýlaþý-
lan bir belirtisidir. Dalgýnlýk, unutkanlýk olabilir. Ba-
zen aðýr olgularda aklýndan geçenlerle dýþ dünyada
olanlar birbirine karýþtýrýlabilir.

BUNALTI, KAYGI, UMUTSUZLUK…

Depresyon en çok kadýnlarý sever

Yineleyici depresyonlar
kadýnlarda daha sýktýr. Akut
depresyon ataðý geçirenlerin
yüzde 15 kadarýnda
depresyon süregenleþme
eðilimi gösterir.

TEDAVÝSÝ VAR!
DEPRESYON olgularýnýn yüzde
85’den fazlasý bilinen tedavi

yöntemlerinden yararlanýr.
Tedavi edilmeyen olgular ise 6-
24 ayda kendiliðinden

düzelirler. Yüzde 5-10 kadar
olguda ise iki yýldan fazla

sürer. Uygun tedavi
ile bu süre birkaç hafta
ile birkaç aya
indirilebilmektedir.

Davranýþçý ve biliþsel
psikoterapiler tedavide
çok etkin ve iyi bir yere
sahiptir.

saðlýk
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018’in Aðustos ayýydý; patronlar
kraliçesi Güler Sabancý, tek adam
yönetiminin Yeni Ekonomi Progra-
mý’ný açýklayan damat bakana rüz-
gârda saçlarý savrula savrula övgü-

ler yaðdýrýyor; “Sayýn Bakanýmýz söylediði-
ni yapan kiþidir, Türkiye’nin, ülkemizin
hak ettiði dönüþümü gerçekleþtireceðine
olan inancýmýz tamamdýr” diyordu.
2019’un ilk günlerinde gazetelere bir ha-
ber düþtü; Meðer “iktidarýn ülkenin hak
ettiði dönüþümü gerçekleþtireceðine inan-
cý tastamam” olan Sabancý ailesi maaile
Malta vatandaþý olmuþ; yatýrým ile vatan-
daþlýk kazanma yoluyla, yani parasý neyse
karþýlýðýný vererek...

Tam da Sabancý ailesine “hayýrlý iþler”
denilen saatlerde Bursa’da 59 yaþýndaki te-
mizlik iþçisi Emine hanýmýn, müdürün at-
týðý boþ çikolata kutusunu dikiþ kutusu
yapmak üzere aldýðý için hýrsýz damgasýyla
tazminatsýz iþten çýkarýldýðýný, hakkýný ara-
mak için mahkeme yolunu tutan kadýnýn 8
yýl süren davasýnýn müdür lehine sonuç-
landýðýný okuduk. Ülkeyi hamuduyla götü-
rüp geminin batacaðýný anladýðýnda güven-
li kýyýlara yelken açarken patronlar, geriye
kalanlara patronun artýðý bir boþ çikolata
kutusunun bile çok görüldüðünü gösteren

bu elim tesadüf, adeta yaþadýðýmýz sürecin
bir özeti gibi dikiliverdi karþýmýza. 

Etkileri çoktan baþlayan, saldýðý korku
yalnýzca ekmeðimizi deðil içimizdeki ge-
lecek ümidini de küçülten kriz iþte böyle
sere serpe gün ýþýðýna çýkarýverir gerçek-
leri: Krizi yaratanlar bizden çaldýklarýyla
filikalara atlayýp giderken, geriye kalan
yoksullara, bu topraklardan baþka yatacak
yeri, bu ülke insanýndan baþka sýðýnacak
limaný olmayanlara “ne halin varsa gör”
bile býrakmaz. Artýklarý bile deðerli olan
leþ yiyiciler olarak, artýklarýný korumaya
devleti, adaleti, kolluðu, medyayý bekçi
eder de gider. 

Hal böyleyken...
Boþuna deðil Ekmek ve Gül dergisinin

krizle çalkalanacaðý belli olan, karamsarlýkla
baþlanan 2019 yýlýnýn ilk sayýsýnýn iþçi ka-
dýnlarýn öfkesi ile dolu olmasý. Evlere sü-
rekli icra belgesi götürmek zorunda olan
PTT iþçisi bir kadýnýn yalnýzca sezgileriyle
deðil, somut gerçeklikleri kendi halini bile-
rek, kendine benzerlerin hallerinden süze-
rek anlattýðý gibi; gidiþat iyi deðil. Ege Üni-
versitesi iþçisi kadýnýn anlattýðý “git” deni-
lince þehrin bilinmez bir yerine gitmek zo-
runda kalýnan, “gel” denilince köle gibi ge-
linen çalýþma koþullarý bu aðýr kriz günde-

mi ortasýnda daha da zorlaþýrken, Mamaklý
Seda’nýn mahallesinde kurulu bir kadýn
derneðinden güç alarak kendisine kölelik
koþullarý dayatan patronunun karþýsýna
deðme hukukçulara taþ çýkaran bilgisi ve
yalnýz olmamanýn yarattýðý bilinci ile dikil-
mesi; yaptýðýyla yol göstermesi tesadüf de-
ðil. Boþuna deðil “Ne yapacaðýz?” sorusuna
hep ayný cevabý veriþi kadýnlarýn: Bir araya
geleceðiz, birlikte mücadele edeceðiz...

Evet, o malum soruya dönüp dönüp hep
ayný cevabý verdiðimiz doðrudur. Ama
unutulmamalý ki; henüz denemediðimiz
yol da odur.

Hiçbir söz boþluða doðmaz; akan haya-
ta eklenir. Bu dünya bizden önce de gö-
rüp geçirdi benzer zamanlarý, bizden ön-
ce de düþündü insanlar bizim sorduðu-
muz sorularý, bizden önce de verdiler ver-
diðimiz cevaplarý... 

Bütün cevaplar, kendilerinden önce
edilmiþ sözlerin, yaþanan benzer zaman-
larýn benzer sorularýnýn izini taþýr... 

Bundandýr “Ne Yapmalý” sorusuna
hep ayný cevabý verme cüretimiz: Bir
araya geleceðiz, birlikte mücadele ede-
ceðiz. 

2019’a sö-
zümüz budur!
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AKP hükümetinin torba yasada ev iþçilerine
müjde diye çýkardýðý sigorta hakký biz ev iþçi-
lerini daha geriye götürdü. Bir gün bile
çalýþsak sigortamýz olmasýný talep ederken, 10
günden fazla çalýþanlar sigortalanýyor,
geriye kalan 20 gün için ise devlet
bizi borçlandýrýyor. 

Biz ev iþçileri tüm iþçiler gibi
genel saðlýk, emeklilik hakkýmýz
olmasýný istiyoruz oysa ki. Biz hak-
larýmýz talep ederken geçtiðimiz
aylarda Güney Afrika’da uluslararasý
ev emekçileri konferansý gerçekleþti.

IDWF 2. kongresinde Federasyonun üyesi
olarak Ýmece Ev Ýþçileri Sendikasý da yer aldý.
Sendikamýz ve Türkiye’deki ev iþçilerini tem-
silen 2 kiþi gittiðimiz konferansa Afrika, Asya,
Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika
ülkelerinden yaklaþýk 400 kiþi katýldý.
Katýlanlar arasýnda kadýn ev iþçilerinin yaný
sýra, erkek ev iþçileri de vardý. Bu konferansa
katýlmaktan çok mutlu oldum, çeþitli ülkeler-
den ev iþçileri ile tanýþtým, konferans çok ver-
imli geçti. Güney Afrika’daki yaþam þartlarý ve
o insanlarýn mücadelesi görülmeye deðerdi.
Konferans Cape Town þehrinde 2 gün sürdü.
Cape Town’da yaþayan halkýn bir kýsmý
barakada yaþarken bir kýsmý da lüks villalarda
yaþýyor, orta kesim diye bir þey yok. En aðýr
yaþam koþullarýnda bile insanlar çok enerjik ve
mutlular, kendilerini mücadeleye adamýþlar. 

Konferans, gittiðimiz þehir, farklý ülkeler-
den bir araya geldiðimiz ev emekçileri bana

þunu gösterdi; kendi ülkemde ev emekçileriyle
ilgili daha sýký bir mücadele vermeli, daha
örgütlü ve güçlü olmalýyýz. Ve bunlarýn yanýnda
diðer sendikalarla ve kitle örgütleriyle güç bir-

liði içerisinde olmamýz gerek.
Birlikte, örgütlü hareket edersek
ancak mücadelemiz hedefine
ulaþýr. 

Konferans bana bir þeyi daha
gösterdi, o da örgütlü mücade-
lenin önemi. Devam eden üç
davam var, biri hizmet tespiti,
ikincisi maddi manevi tazminat
üçüncü de geçirdiðim iþ kazasý ile

ilgili. Ben Ýmece ile tanýþmamýþ olsaydým
hakkýmý arayamazdým. Ne maddi  ne de
manevi gücüm yeterdi, kendimi bu kadar
özgüvenli hissemezdim.

Çalýþma koþullarýmýzdan dolayý birçok
meslek hastalýðýmýz da var. Kullandýðýmýz
kimyasallar bizi astým hastasý yapýyor, ayrýca
deri hastalýklarý yaþýyoruz. Aðýr eþyalar kaldýrýp
indirmekten bel fýtýðý, menisküs, eklem
hastalýklarý oluyoruz. Hatta hamile olarak
çalýþýp hamileliðimizi gizlemek zorunda bile
kalýyoruz. 

Ekmek ve Gül aracýlýðýyla bütün ev emekçi-
lerine sesleniyorum; gelin Ýmece Ev Ýþçileri
Sendikasý þemsiyesi altýnda birlikte mücadale
edelim, haklarýmýzý bilelim, tüm haksýzlýklara
dayanýþma ile cevap verelim. 

Minire ÝÝNAL // AANTTALYA

mektubumuz var

ÇOÐU zaman, kadýnlarla bir araya
geldiðimizde en çok konuþtuðumuz konular ev
iþleri, çocuklar, alýþveriþ, hangi elbise nerede
kaça satýlýyor vs. gibi þeyler olurdu. Bu sýralar
kadýnlarýn gündeminde ya iþsizlik, ya
çalýþtýðý fabrikada kriz bahane
edilerek ücretsiz izne çýkarýl-
malar; çarþý pazarýn el yakan
pahalýlýðý, gelecek kaygýsý, çocuk-
larýna yetememe, onlarýn en
acil ihtiyaçlarýna bile cevap
verememe gibi þeyler var. Bu
sorunlar yüzünden ailelerde
gerginlikler ve kavgalar yaþanýyor,
ekonomik kaygýlar boþanmalarý
tetikliyor.

“Ýþinde gücünde” denen insanlarýn, kadýn-
larýn gündemleri bunlar, her muhabbet kendil-

iðinden bu sorunlara baðlanýyor hemen.
“Tuzsuz aþým dertsiz baþým” deyimi bile artýk
rafa kalktý diyebiliriz. Maalesef kadýnlar tuz eke-
cek aþýnýn bile olmayacaðý düþüncelerine kapýlýy-

or ve tüm sohbetler de bu kaygýlara nasýl
çözüm bulunacaðý yönünde oluyor.
Ýþte o zaman da kadýnlarýn dayanýþ-
masý ve örgütlülüðü gereði tartýþýl-
maya baþlanýyor.

Yine dertlerin, tasalarýn paylaþýldýðý
bir günde Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneðinde bir araya geldiðimiz
kadýnlardan Zehra, eþinin bir süredir
iþsiz olduðunu söyleyerek isyanýný dile
getiriyor: “Asgari ücrete yapýlan zam
yine bizlerin maaþlarýndan çýkartýlacak.

Ýþsizlik fonundan yapýlacak kesintilerle ve düþen
alým gücüyle aklýmýzla dalga geçiyorlar.”

Elif de Metin Akpýnar ve Müjdat Gezen,
Cumhurbaþkaný tarafýndan hedef gösterilerek
bütün halka korku mesajý verildiðini söylüyor.
Üç çocuðu ile kýt kanaat geçinen Ayþe ise “Bunu
yaparken bizim kanaat ettiklerimizi beðenmeyip
muhalif olursanýz sizin de baþýnýza bunlar ve
daha beterleri gelir demeye çalýþýyorlar” diyor. 

Kadýnlarla her sohbet ettiðimizde bir arada
olmanýn önemini anlatýrken, herkesin söyleyecek
sözlerinin daha çoðaldýðý; umutsuzluðun yerine
dayanýþma ve örgütlülüðün aldýðý bir deðiþim
yaratmamýz gerektiðini söylüyoruz biz de. Ve bir
sonraki sohbetlerde buluþmak üzere sözleþiy-
oruz kadýnlarla. 

ZZaahhiiddee ÇÇEERRÝÝKKCCÝÝ KKÝÝPPEERR
EEsseennyyaallýý // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Uluslararasý Ev Emekçileri
Konferansýnýn ardýndan

Hayatlarýmýzdan haklarýmýzdan
vazgeçmediðimiz bir yýl olsun

SEVGÝLÝ kýz kardeþlerim yeni bir yýla daha girdik,
oldukça aðýr ekonomik sýkýntýlarýn olduðu, hak
gasplarýnýn alabildiðince yaþandýðý günlerden geçiyo-
ruz. Kadýnlar olarak da, adaletsizliðin yaþandýðý, kadý-
na yönelik þiddetin artarak ilerlediði koþullarda 2019
yýlýný karþýladýk. 

Ýnsanlarýn alým güçlerinin oldukça düþtüðü aþikar.
Pazarlardan, elimiz kolumuz dolu geldiðimiz zaman-
lar gerilerde kaldý. Her gün borç, yoksulluk nedeniyle
canýna kýyan insanlarýn haberlerini okuyoruz. 

Yýlýn son günü Antalya’da kestane satarak ekmek
parasýný kazanan baba, mangaldan artan közü üþüme-
sin diye 15 yaþýndaki oðlunun odasýna koymuþ. Isýn-
sýn diye koyduðu bu közün oðlunun ölümü olacaðýný
bilememiþ. Astým hastasý olan oðlunun cansýz
bedenini sabah odasýnda bulmuþlar.

Evlatlarýný kaybeden analara ken-
di kýzlarýmýzdan, oðullarýmýzdan
bahsedersek onlarýn acýlarýna do-
kunur diye sevinçlerimizi bile
belli etmekten çekiniyoruz, onla-
rýn yaralarýna dokunur diye gülüm-
semeye korktuðumuz zamanlarda
yaþýyoruz.

Ve iþte böyle bir zamanda daha fazla yan yana dur-
maya ihtiyacýmýz var. Hayatlarýmýzdan ve haklarýmýz-
dan vazgeçmeyeceðimiz bir yýl olsun. Birbirimizi yok
saymayan, ötekileþtirmediðimiz bir yýl. Bunun yolu da
mücadeleyi elden býrakmamaktan geçiyor. 

Bir de biz kadýnlarýn iyi ki Ekmek ve Gül gibi iyi
bir rehberi ve dostu var. Nice nice insanlýðýn kazana-
caðý ve çoðalacaðýmýz bir yýl olsun. Güzel yýllar bi-
zimle olsun...

AAynur SSEYREK // AANNTAALYAA

BOÞUNA DEÐÝL... 

Umutsuzluðun yerini birlik ve dayanýþma alsýn



EN UZUN
KOÞU

Samiye Yusuf Ömer adýný
hiç duymuþ muydunuz? Dürüst
olmak gerekirse Reinhard
Kleist çizmeseydi, ve “Olimpi-
yat Rüyasý” ismini alan çizgi ro-
man yayýmlanmasaydý ben de
duymamýþ olacaktým. Samiye,
Somalili genç bir kadýn atlet.
Hiç profesyonel eðitim almamýþ
olmasýna raðmen 2008 Pekin
Olimpiyatlarýna milli atlet olarak
katýlabilmiþ ve sonuncu olsa da
büyük baþarý olarak kabul edil-
miþ ve tebrik toplamýþtýr. Çünkü
Samiye’nin yaþadýðý Mogadiþu
þehri, El Þahab isimli cihatçý ör-
gütün kontrolündedir ve katý þe-
riat uygulamalarý altýndadýr. Bu
nedenle de kadýnlarýn atlet olmak için eðitim alabil-
meleri bir yana, sokakta koþmasý dahi ölüm nedeni sa-
yýlabilmektedir.

Ancak Samiye, bir sonraki olimpiyatý kazanmaya
niyetli ve bunun için ne kadar zorluk varsa hepsini
karþýsýna almaya hazýrdýr. Önce, ailesiyle birlikte ya-
þadýðý þehirde çalýþmalarýna baþlar. Uzun yýllardýr de-
vam eden iç savaþýn delik deþik ettiði sahalarda ant-
renman yapmaya gayret etse de bir süre sonra El Þa-
hab’ýn ölüm tehditleri nedeniyle Somali’de kalarak bu
iþi yapamayacaðýný anlar. Tehditleri ciddiye almamak
için hiçbir sebep yoktur. Birkaç sene önce bu çetenin
babasýný öldürdüðünü düþününce hele...

Fakat sýrf bu sebepten olimpiyat sevdasýndan vaz-
geçmek olmaz. Birkaç sene önce o çetin yollardan ge-
çerek Avrupa’ya varabilmiþ ablasý gibi yollara düþme-
ye karar verir. Henüz yaþý çok ufak da olsa baþka çý-
kar yol yoktur... Yolda baþýna gelenleri de çizgiler ve
sözcükler anlatsýn size, ben yalnýzca sonunu söyleye-
yim. Ne yazýk ki beklenen “baþarý hikayesi” Sami-
ye’nin sonu deðildir. Samiye, savaþtan baþarýya uza-
nacak o en uzun koþunun hayalini kurarken, bindiði
mülteci botunun batmasý sonucu 2012’de Akdeniz’de
yaþamýný yitirir. 

Kitabýn arka kapaðýnda þöyle yazýyor: “Zor’un taný-
mýný deðiþtirecek bir öykü bu. Ýmkansýz’ýn sözlük anla-
mýna örnek olacak belki de. Siz spor diye okuyun, ta-
rih epik masallar bölümüne kaydetsin.”

*Olimpiyat Rüyasý, Samiye Yusuf Ömer’in Hikayesi,
Reinhard Klesit, Karakarga Yayýnlarý
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izgi romanlar çoðu zaman “çocuk iþi”
olarak görülür. Süper kahramanlarýn
dünyayý kurtarýþý ya da gerçek dünyanýn
yalnýzca mizahi yönünün anlatýsýymýþ
gibi. Adý söylenince Teksas ve Tom-
miks dýþýnda akýllara pek de bir þey ge-
tiremeyen bu kitaplar, “ciddi” mesele-

lerin ilgilileri için çok ciddiye alýnmaz. 

Tam da bu nedenle edebiyat takipçilerinin da-
hi gündeminin dýþýnda kalýr. Oysa edebiyatýn dýþ-
lanan bu türü, bizi ve yaþamýmýzý fazlasýyla cid-
diye alýr.

Bahsettiðim bu “ciddi” çoðunluktansanýz,
bu yazýda size bahsedeceðim iki çizgi ro-
manýn fikrinizi deðiþtireceðine inanýyorum.
Okumayý önereceðim bu iki kitabýn kahraman-
larý “hayal ürünü” olmadýklarý gibi ayný zamanda
kahraman sayýlabilirler.

Tarihin tekerrürü, sýnýf savaþý-
nýn tekrar ediþinden biraz da. Bu-
gün hayatlarýmýzý nasýl kuþatýlmýþ
hissediyorsak 1870’te de Fransýz-
lar öyle hissediyorlardý. Savaþýn
bitap düþürdüðü o kýþ, yiyecek
ekmek bulamayan Parisliler, de-
polara saklanmýþ yiyeceklerden
nasiplerini alamadýklarý gibi öz-
gürlüklerinin de ellerinden git-
mesiyle karþý karþýyaydý. Aylarca
bu þartlarda yaþamaya gayret
gösteren halk, artýk kaybedilecek
bir þey kalmayýnca, kazanýlabile-
cek þeyler için 1871 baharýnýn
ilk günlerinde Belediye Meyda-
nýna dökül-

dü. Kendi ülkelerinin askerle-
riyle savaþmak zorunda kalacaklardý
ancak bu cesaretin karþýlýðýnda Ko-
mün’ü kuracaklardý.

Akademisyen, Yazar Mary M. Tal-
bot ile Çizer Bryan Talbot tarafýn-
dan hazýrlanan “Kýzýl Azize: Bir
Ütipyanýn Peþinde” isimli bu çizgi
roman, Paris Komünü ve onun ön-
cülerinden Louise Michel’in müca-
delesini anlatýyor.

Louise, en çetin koþullarda mü-
cadelenin hep en önlerinde yer
alan bir kadýn militan; “Hayatýný
eþitsizlik ve sömürüye karþý müca-
deleye adamýþ korkusuz ve yýlmaz
bir direniþçi, bilimin öncü olduðu
adil bir geleceðin düþünü kuran
bir feminist öðretmen, ‘mücadele-
nin korkunçluðunu’ þiire dönüþ-
türen tutuklu bir þair...”

Yalnýzca kadýnlara deðil, bü-
tün bir mücadeleye ve savaþýn
ertesindeki zafere de öncülük
etmiþ Louise. Kurulan Ko-
mün’ün ardýndan iþçi sýnýfýnýn
özgürlüðünü Paris’in özgürlü-
ðüne eþ tutmuþ ve yaptýðý ilk iþ,
atölye ve imalathaneleri iþçile-
rin yönetimine geçirerek özel
mülkiyete son vermek olmuþ.

Kadýnlarýn evlilik içindeki eþitsiz yaþamlarýný deðiþtirme-
yi hedef edinen Louise, ayný zamanda din görevlilerinin
devlet kurumlarýndan çekilmesi ve laik bir toplumun inþ-
asý için çabalamýþ.

Bütün bunlarla birlikte, Kýzýl Azize lakabýný ona veren
þey ise paylaþýmcýlýðýyla birlikte iyiye olan inancý olmuþ.
Maddi olan her þeyi koþulsuzca paylaþýyor, fakat bunun
ötesinde, gelecek güzel günlerin umudunu savaþ koþulla-
rýnda dahi yarattýðý ütopyalarla taþýyor ve ütopyalarýný bi-
lime olan inancýyla birleþtiriyor. Kitabýn sayfalarýný hýzla
çevirmeye vesile olan bu tutkulu kadýnýn hikayesi, heye-
can yaratmakla kalmýyor, karanlýk günlerin aydýnlýða dö-
nüþmesinin önce inanmakla baþladýðýný da hissettiriyor.
Nitekim sürgüne gönderilirken gemide, sonrasýnda sür-
gündeki o koþullarda dahi tükenmeyen inancý, hem bu-
günü yaþama biçimi hem de yarýný kurgulama hevesi
hayranlýk uyandýrýyor.

Her iki çizgi romanýn da
okuma süresi çok
kýsa fakat etkileri
uzun süreli. Hika-
yeler kadar çizgiler-
le yaratýlanlar da et-
kileyici. Bu kadar az
yazýyla bu denli güç-
lü bir anlatým baþka
türlü mümkün ola-
mazdý sanýrým. Ayný
zamanda daha fazla-
sýný öðrenme arzusu-
nu bu denli uyandýr-
mazdý belki de... Tari-
hin yeni ve nispeten
eski zamanlarýnda ya-
þamýþ iki kadýnýn biri
kýsa, diðeri nispeten
uzun yaþamýný ve mü-
cadelesini konu alan bu
iki çizgi romaný -her
þeyden önce- umudu-
nuzu ve inancýnýzý taze-
lemeniz için öneriyo-
rum.

Kýzýl AAzize: 
Bir ÜÜtopyanýn PPeþinde, 
Mary MM. TTalbot-BBryan

Talbot, DDesen YYayýnlarý

YAÞAM ÇiZGiLERi
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