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Aslı YORULMAZ
Batıkent- Ankara

Dört sene önce taşınmıştık Pet-
rol-İş sitesine. Bir pazar tesadüf 
gördük Evrensel gazetesi alan 
komşumuzu. Kapıyı çaldım, 
kendimi tanıtıp doğrudan “Siz de Evrensel gazetesi alıyormuşsunuz” diye konuya girdim. Buyur ettiler beni, o günden sonra da dostluğumuz hep devam etti. Başka kapılar da peşi sıra açıldı...

Dört bloktan oluşan bir site Petrol-İş. Site-nin tam ortasında havuz var, kadınlar genelde orada oturuyorlar. Selam vermezsen önce göz ucuyla süzüp kimmiş acaba diye bakıyorlar, ge-lip gittikçe selam vermeye başladım. Devamın-da sohbetler eşlik etti. Aradan geçen zaman içinde bir gazete taraması yaptık arkadaşlarla. Evrensel gazetesi alan aile ile beraber gezdik hatta, aşağı yukarı 5-6 kişi gazete almaya baş-ladı. Gel zaman git zaman sitenin toplantı sa-lonunda Ekmek ve Gül dergisi çağrısıyla psi-kolog Aylin Akçay’ın katıldığı bir kadın buluş-ması ayarladık. Katılım çok güzeldi. İki sene boyunca düzenli aralıklarla ülkenin gündemi-ne göre buluşmalarımız sürdü. 
HERKESİN NE KADAR DA  
İHTİYACI VARMIŞ!

Yaz aylarında havuz başında toplanmaya başladık. Son iki senede pandemi patlak verdi. Kimse kimseyle görüşemez oldu. Pandemi ko-şullarında insanlar ne yaşıyor? Çocuklar okula gitmeli mi gitmemeli mi? Aileler bu konuda ne düşünüyor, neler yaşıyorlardı? Bu gibi soru-ları konuşmak için bir araya gelmek gerektiği-ni düşündük. Çünkü sonuçta pandemi varken insanlar işlerine devam ediyorsa, çocuklar okullarına gidiyorsa, tıklım tıklım toplu taşıma araçlarında bir arada nefes alıp veriliyorsa pandemi ve yasakların bizlerin buluşmasına da engel olmayacağını, bilakis birlikte yaşadığımız sorunları dile getirmemiz gerektiğini düşüne-rek bir buluşma çağrısı yaptık. Herkesin ne ka-dar da ihtiyacı varmış! Dertler döküldü diller-den, birbirimizi dinlemek hepimize çok iyi gel-di. Yalnız olmadığımızı hissetmek ne güçlendi-rici!
SALONU BİLE  
MÜCADELEYLE ALDIK

Ve sonrasında yasaklar tamamen kalktı. Bu 

esnada sitede bazı insanlar toplantı salonunu kullanmamızı engellemeye çalıştılar. Yılbaşın-da site genel toplantısı oldu. Bundan önce ka-dınlarla konuşup hep birlikte toplantı salonu-nu kullanmamızın engellenmemesi için karar aldık ve hep bir ağızdan toplantıda dile getir-dik. Sonuçta, birlikte mücadele eden her za-man kazanır. Biz de toplantı salonunu itirazla-ra rağmen kullanma halkını elde ettik. 
HEM OKURU HEM YAZARI… 

Bu süre zarfında ilişkilerimiz iyice ilerledi. Önceleri sadece iki bloktan gazete alanlar varken zamanla, diğer iki bloktan da gazete almaya başlayanlar oldu. Samimi dostlukları-mız arttı. Ekmek ve Gül dergisi çıktığında hep birlikte okuduk, yazıları tartıştık, kendimizle benzerlikleri konuştuk. Değerlendirmelerimizi aktardık dergiyi hazırlayan arkadaşlarımıza. Çokça yazı da gönderdik sohbetlerimizden öne çıkanları derleyip toplayarak. Hep birlikte hem okuru hem de aslında muhabiri, yazarı ol-duk dergimizin.
‘HADİ SEN DE GEL’  
DİYENLER ÇOĞALIYOR 

Dedim ya, gündemde kadınlara değen ne varsa bizim de buluşmalarımızın ana gündemi onlar oluyor diye… Geçen haftalarda İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı tek adam kara-rıyla çıkılmasını Danıştay “hukuka uygun” bul-muştu. Bu kararın özellikle kadınlar ve çocuk-lar için önemini konuşmak için toplandık bu se-fer de. Toplantıya sitedeki tüm kadınları davet etmek için, gazetemizi alan bir kadınla beraber gezdik tüm daireleri, o da tanıdığı tüm komşu-larını davet etti. Önceleri en fazla 10 kişinin ka-tıldığı toplantıya bu sefer 20’ye yakın kadın ka-tıldı. Mevsimin yaz olduğu, tatile giden insanla-rın fazla olduğu bir dönemde bizim için bu sayı bile umut vericiydi. Özellikle de sohbet esnasın-da bazı kadınların “Bu sitede bu kadar kişi mi-yiz? Neden diğer insanlar katılmıyor? Bir araya daha fazla gelmeliyiz. Korkacak neyimiz var?” gibi sitemleri çok çok umut vericiydi. Kapısını bizim çalamadığımız ama “Komşum bak, aşağı-da toplanılacakmış, sen de gel” diye birbirlerini davet eden kadınlar olması, görece küçük bir si-tede kadınların bir araya geliyor olması, aslında birlikte verdiğimiz mücadelenin, inatla ısrarla çaldığımız kapıların karşılıksız kalmadığını, an-cak beraber olursak mücadeleyi büyüteceğimizi bizlere gösterdi. Bir sonraki buluşmanın en kısa zamanda olmasını tekrar tekrar dile getirdiler. 

Herkes bu sefer bir başka komşusuna, arkadaşı-na, akrabasına “Hadi sen de gel” diyecektir eminim. 
5-6 kadınla başladık, gün geçtikçe büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz. Yeter ki ısrarcı olalım, pes etmeyelim. Bazı insanlar korkabili-yor doğal olarak. Zorbalar tarafından yönetili-yoruz, her an korku salınıyor topluma ama gün geçtikçe, bıçak kemiğe dayandıkça korkunun bizleri daha yaşanmaz bir hale getirdiğini gör-dükçe, birliğimize inanıp cesarete geliyoruz ve korku iklimi de ortadan kalkıyor.
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Ek iş yaparak  
geçiniyor,  
ayağımıza bir  
ayakkabı alamıyoruz!

 TEKSTILfabrikasındaçalışanbir

işçiyim.Asgariücretlezatenönceden

geçinemiyordum,asgariücretezamya

pıldıamaeskiyegöredurumumuzdahakötü

oldu.Gelenzammınhiçbirfaydasıolmadı.

Aldığımızparasıfırlandı.Hiçgeçinemiyoruz

şuandavearkadaşlarladahepimizbuduru

munfarkındayız.Hepimizdeşuaniktidarı

suçluyoruz.‘Hükümetköprüyaptı,yolyaptı’

diyorlaramabizgeçmediğimizköprüyepara

ödüyoruz.Bizimhaberimizolmadanbizim

paramızkesiliyor.İnsancayaşayamıyoruzve

ekişaramakdurumundakalıyoruz.
Öncedenasgariücretleenazındanbir

mağazayagidipbirayakkabıbirpantolon

alabiliyordum.Asgariücretezamgeldikten

sonraartanpahalılıkyüzündensondönemde

öyleşeyleritamamıylaunuttum.Marketlere

hiçgidemiyorum.Ancakfaturalariçinbayi

likleregidipfaturaödeyebiliyorum.Mutfak

dadersensebzealamıyoruzzaten,etdeyılda

birkereancayiyebiliyoruz.Nereyekadargi

decekböylebilemiyoruzamabunadurde

memizgerekiyor.
Meryem GÜNGÖR

MALATYA 

MERHABAEkmekveGül 
okurları,

Çocuklarımızınüniversiteheyecanı,biz
ailelerin“Neolacak,hangiüniversiteye
gidecek,ekonomikolaraknasıl
karşılayacağız”telaşınadönüşüyor.

Çocuklarımıziçinsınavtelaşıbitti,sıra
sonuçlarınaçıklanmasınageldi.İşyerinde
ikikadınarkadaşımınsohbetinekulak
misafirioldum.Gönül’ünüççocuğuvar,
biri3yıldırİzmir’deüniversiteöğrencisi.
Masraflarınayetişemediğinianlatıyor
Gönül.Diğerikiçocuğudabuyıl
başlayacakmışüniversiteye.Aklındatek
birsoruvar:“Nasılyapacağım,nasıl
yetiştireceğim?”

Şimdidenhesapyapmayabaşlamış.
Diğerikisinişehirdışındabiryere
göndermesimümkünolmadığıiçin
“İstanbul’dabiryereyerleştirmek
gerekiyor”diyor.Hattadevletüniversitesi
olmazsaözelbirüniversiteyevereceğini

çünküşehirdışındaokutmanın
masraflarınındahaçokolduğundan
bahsediyor:“Yurtderdi,yemekmasrafı
olmaz,biryolücretiolur.Şehirdışına
göndersemaylıkmasrafıbanaasgarî
ücrettenyüksekolur.Enazındanburada
gidergelirler.”Böyledüşünüparaştırmış
özelüniversiteleri,38binTLile27binTL
arasıdeğişiyormuş:“Paranvarsaeğitim
hakkınvar,yoksaokutmaçocuklarını’
diyorsistem.Bırakokumasını,
gençlerimizinparalarıkadaryaşamhakkı”
diyekarşılıkveriyordiğerarkadaşım.

Onundabirkızıyurttakalıyor,
üniversitedeikinciyılı:“Herayiçerdeyim,
kredikartıiledöndürmeyeçalışıyorumevi.
Allah’tanbirtanekızımvardayetişmeye
çalışıyorum.Gönülgibi3taneçocuğum
olsanasılyetişirdim?”

Geçenlerdeİsveç’tengelenbir
arkadaşınasormuşoradanasıl
geçindiklerini:“İsveç’teikisidemalulen
emekliymis.Oradaaldıklarıücretile

çalışmadanyasayabildiklerinisöylüyorlar.
Kirayıveremedikleritakdirdedevlethemen
soruyor:‘Senkiranıödemedinnasıl
geçiniyorsun?’diye.‘Bizeniye
başvurmuyorsun?’diyehalkınıdenetliyor.
Bunuduyduğumdaçokşaşırmıştık.Biz
Türkiye’deaçlıktanölsek,kiramızıdeğil
faturamızıbileödemediğimizdeelektrikve
suyumuzukeserler.Sokaktayaşasaksen
nedenburadasındemezdevletimiz.Ama
kendilerisaraylardayaşarlar.Çocuklarını
yurtdışındaokuturlar,eniyihayatları
kendilerinesunarlar.”

Gönüldehemenekliyor:“Halkına
gelincekaşıklaveripkepçeilealırlar.En
basitasgarîücretleyaşamanıbekler.
SonraelhamdülillahMüslümanülkeyiz
Amerikabizikıskanıyordenir.”

Yanlarındaçalışanbirişçidahabunları
duyuncasohbetedahiloluyor:“Nereden
çıkarıyorsunbunları?Eğitim,sağlıkzaten
parasız.Devletondanparaalmasın,
bundanparaalmasınnasılayakta

kalacak?Yasevyadaterket,işine
geliyorsa.Gityurtdışındayaşa,devleti
kötüleme.”

Herşeyparanvarsa…Yaşamahakkın
varamaparanyoksayaşamahakkınbile
kalmıyor.Sorgulamayacaksın
şükredeceksin,azlayetineceksin.Ama
zatensorundabunukabuledipazla
yetinmeyikabuletmediğimizdeöfkemizi
birbirimizeçevirmemizde.Azlayetinmemizi
isteyenlerindeamacıbu.Birbirimizi
birbirimizedenetletmek.

Nedenherşeyinengüzeliniistemeyelim
ki?Hakkımızolanıistemeyelim?Neden
çocuklarımızınasılokutacağımızı
düşünmektensaçlarımızbeyazlarken
birilerisaraylarında“hiçbirşeyitakmadan”
yaşasın?Hayattakalmamızküçük
hesaplarabağlıolmamalı.Çocuğumharçlık
isterkennasılvereyimdemekistemiyorum.

Pendik’ten bir işçi
İSTANBUL

Çocukların üniversite derdi  
ailelerin geçim derdiyle birleşti

İşyerlerimize ömrümüzü  veriyoruz ama…

Kübizm,ikiboyutluolanka
ğıda,tuvale,düzbiryüzeye
yaşamın,doğanıngerçekli
ğinitümboyutlarıyla,de
rinliğiileçizebilmeninça

resiniarayanbirsanatanlayışı.Yerimi
zideğiştirmedenbirnesneyebaktığı
mızzamanonunsadecebirkısmını,bir
köşesiniveyabiryüzünügörürüz.Kü
bistlerisenesneleri,sankiçevresinde
dolaşıyorlarmışgibi,birkaçbakışaçı
sından,cepheden,yandan,üstten,alt
tanbakaraktekbiryerdegöstermeye
çabalar.Bizdebuaykisayımızınkapa
ğınamahkumbırakıldıklarıyoksulluğa,
işyerindekisömürüye,yaşamınherya
nındakihaksızlıklarakarşıkadınların
gücünütümboyutlarıylayansıtmaya
çalıştık.
Direnişateşiniyakankadınlarınka

rarlılığıvarbukapakta.Biribitmedendi
ğeribaşlayandirenişlerdekadınişçileri
enöndegörüyoruz.İriliufaklıdireniş
ateşleriülkenindörtbiryanındaparlı
yor.ETF’detazminatlarınıgasbettirme
mekiçinfabrikayıtümmüdahalelere
rağmenterketmeyen,fabrikadaneşyala
rıçıkarmakisteyentırlarınönüneoturan
kadınişçilerin,sendikalaştıklarıiçinişten
atılanSunnyAtmacaBilgisayarişçileri
nin,Xiaomi’desendikapatronişbirliği

ileiştenatmalarakarşıkendinifabrikaya
kapatankadınişçilerin,belediyelerde
topluişsözleşmesindetaleplerininyer
almasıiçinçabalayankadınişçilerintüm
engellerekarşınasıldikdurduklarınıgö
rüyoruz.Mücadeleyianlatanşakayıkçi
çeklerivezambaklarilekadınlarınyaşa
mınheranındayanyanagelerekverdiği
mücadeleyiöneçıkarıyoruz.
Hergeçengün,kadınlarıheranlamda

hayattakalmasavaşıvermekzorundabı
rakıyor.Şiddetekarşıda,geçimsıkıntısı
na,zamlarakarşıda,ailebaskısınakarşı
da,patronmobbinginekarşıda,evden
çıkarmaklatehditedenevsahibinekarşı
da…Bunlarbirbirlerindenokadarayrı
lamazkavgalarki.Zincirgibibirbirinita
kipeden,birbirinivareden,hepsideğiş
medikçebirininortadankalkmayacağı
kavgalar.
Dergimizinsayfalarındadakadına

yönelikşiddetin,baskının,sömürünün
birbirindenayrılmazlığınıkadınlarınan
latımlarındagörüyoruz:İşçikadınların
zamlarkarşısındamesaileremecburbı
rakılıpkarşılığındayinedegeçinemedi
ğini,ustabaşınınhertürlühakaretine
boyuneğmekzorundabırakıldığını,ço
cuğununeğitimininniteliğinibiledüşü
nemezhalegetirildiğini…Hayatınher
alanındayalnızlığaitilenkadınlarınyal

nızlığınaçarearayışlarını…Ücretsizol
duğuiddiaedileneğitiminmasrafları
karşısındayalnız,tecavüzeuğrayıpşika
yettebulunduğundayalnız,şiddetgör
düğündeyalnız,okuyabilmekiçinçalı
şırkenyalnız,işyerindesusebilindensu
içebilmekiçinustabaşınınhakaretine
maruzkalırkenyalnızbırakılmış.İktidar
hernekadarkadınlarıbirbirindenuzak,
birbaşınabırakmayaçalışırsaçalışsın,
birkızkardeşeliuzanıyor,sihirlibir
değnekgibiomzunadokunanoelka
dınlarıngücübulduğuanoluyor.Kadın
lartümyalnızbırakılmışlıklarınakarşı
yanyanageliyor.Elinibirbirininomzu
nakoyuyor.
Veişteböyleböylebüyüyorbizimda

yanışmahikayelerimiz.Uzunçalışma
saatlerinekarşısendikalaşırkenişyerin
de,sendikalaştığıiçiniştençıkarıldığın
dadirenişte,topluişsözleşmesitoplan
tılarında,kadınderneğinde,Kutu
Park’ta,sınıfta,okulda,yurtta,mahalle
deyanyanagelme,karşıkoymahikaye
lerimizibirlikteyazıyoruzvehersefe
rindeherdeneyimdenöğrenipdahada
güçleniyoruz…
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Arzu ERKAN
Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı

“Günde 12 saat çalışıyorum. Gidiş-dönüş 
serviste geçen süreyi de hesapladığımızda 
günümün 14 saatini iş için harcıyorum. Ba-
na kalan süre 10 saat. Haftanın yedi günü 
böyle. Tatilimiz bile yok. Buna güç dayanır 

mı? Uyuyamıyorum, dinlenemiyorum. İsyan ediyo-
rum, isyan. Biz insan değil miyiz?” 

Bu sözler, dokuz yıldır Gebze’de bir gıda fabrika-
sında çalışan Ayşe’ye ait. Bu durum Ayşe için yeni 
değil. Zira, çalıştığı fabrikada işveren yılın belli dö-
nemlerinde siparişlerin yoğunluğunu gerekçe göste-
rerek işgününü 12 saate çıkarıyor. Bunun için de kim-
se Ayşe’ye, Ayşelere rızasını sormuyor. Beğenmeyene 
kapının gösterildiği fabrikalarda, Ayşe de diğer Ayşe-
ler de eve ekmek götürebilmek için bu koşullarda ça-
lışmaya mecbur bırakılıyor. Yani, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı bir panelde 
sarf ettiği “İnsanların 12-14 saat zorla çalıştırıldığı 
günler geride kalmıştır” sözleri, gıda işçisi Ayşe’ye de 
organize sanayi bölgelerinde çalışan binlerce Ayşe’ye 
de hayli uzak. Hatta öylesine uzak ki demir çelik sek-
töründe, petrokimya işkolunda kimi işyerlerinde fazla 
çalışma adı altında işçilerin çalışma süresi günde 16 
saati bulabiliyor. Bakan dönüp bakarsa bu fabrikalar-
da çalışan işçilerin gözlerinin ferinin söndüğünü, ade-
ta canlı cenazeye döndüklerini görecektir, elbette 
görmek isterse…

AVRUPA’DA EN UZUN  
ÇALIŞMA SAATİ BİZDE

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
(OECD) 2020 verilerine göre Türkiye, haftada orta-
lama 45,6 saat çalışma süresi ile Avrupa ülkeleri ara-
sında haftalık çalışma saatinin en uzun olduğu ülke. 
Danimarka’da bu rakam 32,5 iken Hollanda’da ise 29 
saate düşüyor. Aynı rapora göre ülkemizde istihdam-
da olanların yüzde 15’i haftada 60 saatten fazla çalışı-

yor. Bakan hangi Türkiye’de yaşıyor bilinmez ama ra-
kamlar da Ayşe’nin anlattıklarını haklı çıkarıyor!

Yüksek enflasyon, temel tüketim ürünleri ve hiz-
metlere gelen zamlar yoksulluğu derinleştiriyor. Her 
şeyin ateş pahası olduğu ülkemizde; maaşları yerinde 
sayan, alım güçleri her geçen gün düşen işçiler, en te-
mel ihtiyaç kalemlerinden bile kısar hale gelmiş du-
rumdalar. Patronların doymak bilmez kâr hırsı nede-
niyle çalışma süreleri uzatılırken işçilerin payına ise 
insanlık dışı çalışma koşulları ve düşük ücretler düşü-
yor. 

KADIN İŞÇİLER AÇLIK SINIRINA BİLE 
YAKLAŞAMIYOR

DİSK-AR’ın Asgari Ücret Gerçeği 2022 Rapo-
ru’na göre Türkiye’de 9,7 milyon işçi yani bütün üc-
retli çalışanların yüzde 
50’ye yakını asgari üc-
ret civarında ücretle 
çalışıyor. Kadın işçile-
rin dörtte biri asgari 
ücret dahi alamıyor. 
Türkiye hızla asgari üc-
retliler toplumuna dö-
nüştürülürken; ay sonu-
nu getiremeyen, en za-
ruri ihtiyaçlarını bile 
karşılayamaz hale ge-
len işçiler için fazla ça-
lışma ya da en bilinen 
haliyle fazla mesai ka-
çınılmaz bir hal alıyor. 
Sermaye ise hükümet-
ler marifetiyle yarattığı 
bu tabloda kârını kat be 
kat arttırarak kazanan ta-
raf oluyor. Ayşe bu tabloyu 
“İnsanlar mesaiye kalmak için 
birbirleri ile yarışıyor” şeklinde özet-
liyor. 

Ayşe’nin çalıştığı fabrika sendikasız ve çoğunlukla 
kadın işçiler çalışıyor. Asgari ücrete temmuz ayında 
yapılan ara zam sonrası ücretler asgari ücrete sabit-
lenmiş. Türk-İş haziran ayı açlık yoksulluk sınırı araş-
tırmasına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harca-
ması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk 
sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı. Yine aynı araştırmaya 
göre; haziran ayı gıda enflasyonu yüzde 117’yi aştı. 
Ayşe ve fabrikasında çalışan kadın işçiler açlık sınırı-
nın altında ücret alırken, yoksulluk sınırının ise fersah 
fersah uzağındalar. Ağır çalışma koşulları ve uzun ça-
lışma saatleri kadın işçilerin bedenlerini ve ruhlarını 
eritirken içinde bulundukları koşullar için Ayşe “kırk 
katır mı kırk satır mı” benzetmesi yapıyor.

BU NASIL ‘RIZA’ BÖYLE?
Ayşe, Fatma, Demet, Lale… 

İsimleri, çalıştıkları işyerleri, işkol-
ları farklı olsa da hatta sendikalı bir 
işyerinde çalışıyor olsalar da, kadın 
işçilerin içine sokulduğu durum 
çokça benzerlikler gösteriyor. Bir 
koli yumurta, bir şişe süt almak bile 
lüksken bu ücretlerle zorunlu ihti-
yaç maddelerine erişmek neredeyse 
imkânsız. Petrokimya işkolunda, üs-
telik de sendikalı bir işyerinde, işve-

ren iş yoğunluğunu gerekçe göste-
rerek çalışma süresini bir hafta 
için günlük 16 saate çıkarıyor. Ay-

şe’nin işyerinden farklı olarak bu 
fabrikada işçilerin “rızası” alınıyor. 
“Sendikalı” bir işyeri olmasından 

kaynaklı olacak, işçilere iki vardiya 
çalışıp çalışmayacakları soruluyor! 

Bu yasadışı çalıştırma biçimine (4857 
sayılı İş Kanuna göre günlük çalışma 

11 saatle, fazla çalışma günde 3 saatle sınır-
landırılmıştır) sendikadan da bir itiraz gelme-
yince işçilerin bir kısmı iş güvencesi kaygısıyla 

Daha ne kadar
uzun çalışabilir?

ne kadar ağır kaldırır?
Bu vücutlar daha

DANIŞTAY’ın İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshini onayladığı karardan sonra, 
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarında ilk 24 
saatte İstanbul Sözleşmesi’nin 
imzalanacağı açıklamasını yaptı. 
Hukuksuzluğa karşı mücadelemizi 
iktidar değişinceye kadar bekletip bu 
süreçte particilik yapmamız mı 
bekleniyor? Peki somut olayda asıl 
problem hükümetin bu Sözleşme’nin 
tarafı olmayı sürdürmek istememesi 
midir yoksa hükümetin kaynağını 
anayasadan almayan bir devlet yetkisini 
kullanması ve yargının bu keyfiliği 
önlememesi midir? 

Hukuksuzluğa karşı mücadelede 
etmek için iktidar olmak gerekmediğine 
göre iktidar olduktan sonra İstanbul 
Sözleşmesi’nin 24 saatte 
imzalanacağının değil, zaten imzalanmış 
ve usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konulmuş bu Sözleşme’nin anayasaya 
aykırı olarak elimizden alınmaya 
çalışılmasına karşı mücadelenin 
sözünün verilmesi daha isabetli olurdu.

Bir hukuk öğrencisi olarak 
mesleğimizin itibarsızlaştırıldığını 
düşünüyorum. Bazı kararlarda hukukun 
temel ilkelerinin, insan haklarının 
görmezden gelindiğine; gayet açık bir 
hükmün yorumlanmak suretiyle bir 
menfaat elde edilmeye çalışıldığına şahit 
olmaktayız. Sürpriz kararlar verilmekte, 
hukuki güvenlik ilkesi 
zedelenmektedir. Bir ülkede yargıya 
güvenin azalması vahim sonuçlar 
doğurabilir. Hak ve menfaatini 
yargı yoluyla elde edemeyen 
insanların farklı yollarla 
bunları elde etme olasılığı 
beni endişelendiriyor. Fakat 
bütün bunlara rağmen işini anayasa ve 
kanunlara uygun olarak, meslek etiği 
gözetilmek suretiyle özveriyle icra eden 
yargı mensuplarının olduğunu bilmek 
genç bir hukukçu adayı olarak bana 
umut veriyor.

Dilan YÜZGÖREN
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

öğrencisi/ADANA

KONYA’daki silahlı şiddet olayının ardından, 
Dr. Ekrem Karakaya’nın ölümünden sonraydı, 
acil serviste nöbetçiydim. Bir hasta, doktor 
acil rapor vermediği için yeşil alan (ayaktan 
başvuran ve durumu itibari ile ayakta tedavisi 
mümkün olan hastaların alanı) olarak kullanı-
lan koridorun camını dışardan kırdı.

Hemen yan sedyede başka bir hastanın te-
davisini yapıyordum. Camın patlama sesinden 
çok korktum. Yeşil alanda can güvenliğim ol-
madığına dair tutanak yazıp o alandaki hiz-
metten çekildim.

İş güvenliği uzmanı tutanağıma cevaben 
“Güvenlik personeli sayısı yeterli olmadığından 
bu olay güvenlik zafiyetidir” demiş, ayrıca bu 
olay iş güvenliğini ilgilendirmiyormuş. Çünkü 
bana herhangi bir şey olmamış, iş kazası sa-
yılmıyormuş. Yaşadığım travmanın karşılığı 

yokmuş. 
Bu olayın benim için çok yönü var.
Şöyle ki, bu olayı tek ben yaşamadım. Diğer 

arkadaşların duyarsızlığı, hiçbir şey olmamış 
gibi bir dakika bile durmadan hizmete devam 
etmeleri, sorgulamadan normalleştirmeleri de 
beni çok üzdü. “Kimse bize sahip çıkmaz, so-
run olur” gibi umutsuz cümleler kurdular. 

“Neden devam ediyoruz, bırakın, can gü-
venliği yok” dedim ama “Diğer hastalar ve ida-
re sorun çıkarır, senin yaptığın doğru, sen bı-
rakabilirsin” dediler ve tüm gece kimse bu ko-
nuyu konuşmadı. İzledim, dinledim; kimsede 
şaşkınlık, panik, korku hiçbir şey yoktu. Hasta-
ne yönetiminden gelebilecek baskı ya da diğer 
hasta ve hasta yakınlarından şiddet görebilme 
ihtimali herkesi susmaya itmişti. Şiddet bu şe-
kilde sindirilmiş ve normalleştirilmişti. 

AYLAR ÖNCE UYARDIM
Peki yaşanan şiddet önlenebilir miydi? Kesinlikle 

evet.
Aylar önce bu koridorun hasta ve çalışan güven-

liğine uygun olmadığı yönetime söylenmişti. Özellik-
le geceleri gelen hasta gruplarının kontrolünün zor 
olduğu, camların tehlike yarattığı konuşulmuştu. Fi-
ziki koşulları uygun olmayan bu alan kapatılmalıydı. 
Ya da fiziki koşulları yeterli olmadığı gerekçesiyle 
sarı alan (Hayati tehdit barındıran orta ve uzamış 
dönem belirtileri olan hastaların alanı) ve Kovid ala-
nı kapatılıp 112’nin hasta getirmesi durdurulmalı ve 
sadece yeşil alan olarak hizmet vermeliydi. Çünkü 
hastanenin yatak sayısının yeterli olmaması da bu 
sorunlarla bağlantılı olarak kriz yaratıyordu. 

Yatış kararı verilen hastanın serviste yer açılın-
caya kadar acilde sarı alanda uzun süreli bekletilip, 
tedavi edilmesi en büyük sorunlardan biri olmuştu. 

Böylesi kargaşada tuvalet bile yetersiz kalıyor, bek-
leme alanı olmaması da hasta ve hasta yakınları için 
büyük zorluk oluşturuyordu. Bunlar biliniyordu an-
cak iyileştirme sağlanmadı. 

Görüldüğü gibi anlaşılması ve çözülmesi çok da 
zor durumlar değil aslında. Burada sorun neyin ön-
celikli görüldüğü. Şimdi bu alana açılan kapıya 
X-Ray cihazı konsa ne olacak ki; adam cama dışarı-
dan bir şeyle vurdu patlattı. Ve sonrasında da hiçbir 
şey değişmedi, aynı koşullarda hizmete devam edi-
liyor.

Şu açık ki sağlık çalışanına ve sağlık hizmetine 
hak ettiği değer verilmeden bu şiddet olaylarının 
önüne geçilemeyecek. Sağlık hizmeti parayla alınıp 
satılan bir hizmet olduğu sürece de herkes için eşit 
ve nitelikli sağlıktan bahsetmemiz mümkün olma-
yacaktır.

İzmir’den bir hemşire

BEN İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde oku-
yorum. Öğrencilik yıllarım içinde en fazla bu sene zor-
landım. Her şey gibi yurtlara da gelen son zamlar öğ-
rencilerin belini bükmüş durumda. Zaten zor koşullar-
da barındığımız yurtlara yapılan yüzde 100’lük zam 
hem bizi hem de ailelerimizi mağdur ediyor. Mesela 
ben ailemin desteği ile okumaktayım, herhangi bir yer-
de çalışmıyorum. Durum böyle olunca aileme de yük 
olmuş gibi hissediyorum. Bu sefer de kendi ihtiyaçla-

rımdan kısmak zorunda kalıyorum, bu da üzerimde 
bir baskı yaratıyor. Hem okuyup hem 

çalışmak ne kadar zor olsa da aile-
me yük oluyorum düşüncesi beni 

çalışmaya mecbur bırakıyor. Esnek ve 
güvencesiz çalışma koşulları, bulduğum bu çö-

züm yolunu daha da güçleştiriyor. Bu durum da psiko-
lojik olarak beni yıpratıyor.

Ayrıca barındığımız bu yurtlar asla bu zammı hak et-
miyor. Çünkü koşullar çok zorlayıcı. Benim yurdum 8 ki-
şilik ve küçük bir oda. Kişisel alanımız hiç yok. Banyo ve 
tuvaletler ortak olduğu için de çok temiz bir ortam ol-
muyor. Yemekhanenin durumu da içler acısı. Yemekha-
neyi işletenlerin özellikle bu sene her şeyden kısmaları 

ve piyasadaki en kötü ve ucuz ürünlere yönelmesi za-
ten yeterli beslenemeyen bizleri neredeyse aç kalmaya 
zorluyor. Mezun olacağım için sevinmek istesem de be-
ni bekleyen büyük bir belirsizlik var, çünkü bugünkü ha-
yat pahalılığı öğrencileri yurtlara mecbur bırakıyor. 

Ben İstanbul’da kalıp çalışmayı düşünüyordum an-
cak ev kiraları ve temel yaşam ihtiyaçlarının pahalılığı 
yüzünden sanırım dönmek zorunda kalacağım. Buldu-
ğum işlerde alacağım maaş bu ihtiyaçlarımı karşılamı-
yor ancak benim kendimi geliştirebilmem için böyle 
yerlerde çalışmam gerekiyor. Bu fırsatları kaçırmak is-
temesem de geri dönmem gerekecek. Çünkü ailemin 
benden bir beklentisi var ve onları daha fazla yormak 
istemiyorum. Zaten bir kadının tek başına kendi ayak-
ları üzerinde durması, kendi parasını kazanması, ihti-
yaçlarını karşılaması bu kadar zorken bir de hayat pa-
halılığı verdiğim bu mücadeleyi daha da güçleştiriyor. 
Devletin öğrencilere daha fazla destek olması gereki-
yor. Hiç değilse yurtlar öğrenciler için ücretsiz olmalı 
ve her öğrenciye geri ödemesiz burs verilmeli. Ayrıca 
yurt koşullarının bir an önce iyileştirilmesi ve daha faz-
la yurt yapılması gerekiyor.

İstanbul Çemberlitaş KYK kız öğrenci  
yurdundan bir öğrenci

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLMİYOR?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN NEDEN BEKLEYELİM? ÜNİVERSİTELİ GENÇ BİR KADIN:  
Kendimi yük gibi hissediyorum

ASGARİ ücrete yapılan zamla beraber her şeye 
peş peşe zam geldi. Bu durum belediye işçisi ka-
dınları da derinden etkilerken, ücretleri asgari ücre-
tin altında kaldı. Sözleşme döneminde olan Maltepe 
Belediyesi işçisi kadınlar regl dönemi izinlerinin dahi 
ahlaka aykırı bulunup kabul edilmediğini anlatıyor. 
“Sosyal demokratım diyen belediyelerde bile talep-
lerimizi kabul ettirmek için çok fazla mücadele ver-

mek zorunda kalıyoruz, sosyal taleplerimizi kabul 
ettirmek bir yana ücret zammında çokça zorluk çı-
karıyorlar” diyen kadın işçiler geçim sıkıntısının ken-
dilerini ek iş yapmaya zorladığını söylüyor. Ve bu iş-
ler genelde ev temizliği oluyor. Çevre çeper ilişkile-
riyle ek iş bulan kadın işçiler çok yorulduklarını dile 
getiriyor: “Gelen zamlar karşısında ne kadar ek iş 
yapsak da aldığımız ücret hem eriyor hem de aile-

mize, çocuklarımıza ve kendimize ayıracak zamanı-
mız kalmıyor. Sürekli çalış çalış nereye kadar? İn-
sanca yaşayacak ücret bizim de hakkımız. Bunun 
için de sonuna kadar birlikte mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.” 
Sözleşme sürecini birim birim dolaşarak ve toplantı 
yaparak işlettiklerini aktaran kadın işçiler, bu söz-
leşme döneminde işçilerin katılımın daha iyi olduğu-

nu gözlemlediklerini aktarıyor. Belediye işçisi kadın-
ların taleplerinin arasında ayrıca belediye kreşleri-
nin bütün çalışanlara ücretsiz olması, 8 Mart’ta bü-
tün belediye çalışanı kadınlara ikramiye verilmesi, 
baskı ve mobbinglerin son bulması var.

Ayşe DEMİR
Maltepe/İSTANBUL

MALTEPE BELEDİYESİ İŞÇİSİ KADINLAR EMEKLERİNİ KARŞILIĞINI İSTİYOR

Ek iş yapmak değil, insanca geçinmek istiyoruz
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bir kısmı ise geçinebilmek için “rıza” gösteri-
yor. Bu rızanın gerekçeleri arasında “Bu devir-
de tek maaşla geçinmek mümkün mü, zaten ne 
kadar maaş alıyoruz ki bir hafta dişimizi sıkalım 
da bari bir borcu kapatalım” da var, “Oğlan sı-
nava girdi, bu sene üniversiteye gidecek, para 
lazım” da... Evlilik hazırlığı yapan bir kadın işçi 
ise gerekçesini “Çeyiz diziyorum, çatal bıçak ta-
kımı bile 12 bin lira olmuş, başka nasıl ev kura-
yım” olarak açıklıyor. Sendikalı işyerle-
rinde işçilerin ek protokollerle söz-
leşmelerin yenilenmesi ve ücretle-
re ek zam yapılması talebi gör-
mezden gelinirken yaşamlarını 
sürdüremeyen işçiler ya fazla 
mesaiye kalıyor ya da ek iş yapı-
yor.

GÜNDE 8 SAAT 
ÇALIŞMA ÖZLEMİ

Günde 10, 12 hat-
ta 16 saat çalışan 
kadın işçiler, ne 
bedenen ne de ru-
hen dinlenebiliyor. 
Neredeyse tüm işçi-
lerin özlemi gün-
de 8 saat çalış-
ma! Ayşe bu öz-
lemi “Artık ben 
de yaşamak isti-
yorum” sözleri ile 
ortaya koyuyor. 
Ayşe “Mesaiye kal-
masam olmaz, kaldı-
ğımda da günde 3-4 
saat uyku ancak uyu-
yorum. Kadın işçiler 
için fazla mesai kaldı-
rılmalı bence. İşte ça-
lış, evde çalış olmu-
yor, vücut direncim 
düşüyor. Çok basit ya, 
ben de çocuğumla 
oyun oynamak istiyo-
rum. Ben de çocuğumu 

parka götürmek istiyorum. Oğlum ‘Anne seni öz-
lüyorum, ne olur işe gitme’ dedikçe kahroluyo-
rum. Gizli gizli ağlamak istemiyorum. Ben oğlu-
mun yüzünü görmüyorum, yüzünü. Gece geliyo-
rum uyumuş, tek yapabildiğim öpüp, koklamak. 
Böyle hayat olur mu?” 

UZUN ÇALIŞMA  
SAATLERİ HASTA EDİYOR

Ayşe daha 29’unda. Bel fıtığı, boyun fıtığı, va-
ris gibi bir sürü hastalığı var. Çalışma temposu 

sadece bedeninde kalıcı rahatsızlıklara neden 
olmamış, aylarca günde 12 saat çalışan Ayşe 
ağır bir depresyon da geçirmiş. Bir süre an-
tidepresan kullanan Ayşe şimdilerde daha 
iyi olduğunu söylüyor. Çalıştığı fabrikada 
bu koşullara dayanamayan kadın işçilerden 
bir kısmının tazminatlarını bile almayarak 
işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtiyor.

İŞSİZLER ORDUSU,  
İŞÇİLERE 
TEHDİT 
UNSURU

Patronlar kârını 
arttırabilmek için 
kadın işçileri in-
sanlık dışı koşul-
larda çalıştırırken 
işçileri boyun eğ-
dirmek için mil-
yonlarca işsizi 
de bir tehdit 
unsuru olarak 
kullanıyor. 

DİSK-AR tara-
fından TÜİK verile-

rinden yararlanılarak yapılan 
hesaplamaya göre mevsim et-
kisinden arındırılmış geniş ta-
nımlı işsiz sayısı Nisan 
2022’de 8 milyon 107 bin kişi 
olarak gerçekleşti. Geniş ta-

nımlı kadın işsizliği işsizlik 
türleri arasında en yüksek kate-
gori olurken, kadın işsizliği yüz-
de 29,5 olarak gerçekleşti. 
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Fotoğraflar: Ekmek ve Gül
Neslihan KOYUNOĞLU 

BİNGÖL 
Uzm. Diyabet Diyetisyeni

BESLENME düzenimizi etki-
leyen birçok faktör var. Zaman 
sorunu, besinlere ulaşabilirlik du-
rumu, ekonomik faktörler, öğünü 
kimle ve nerede tükettiğimiz veya 
bireysel tercihler bunlardan bazı-
ları.

Son yıllarda dışarıda çalışma 
süreleri uzadığı ve evdeki ihtiyaç-
lara ayrılan zaman kısaldığı için 
eve yorgun gelip hızlı, pratik, do-
yurucu ve pişirmesi kısa süren yi-
yecekleri tercih etmek zorunda 
kalıyoruz. Sebze yemeği gibi sağ-
lıklı besinleri hazırlamak, sofraya 
getirmek zaman alıcı hale geldi. 
Daha kısa sürede hazırlanabilen 
genelde karbonhidrattan zengin 
makarna, pilav, patates, mantı, gi-
bi ürünler sebze ve salata olmak-
sızın sofralarda tercih edilirken si-
pariş edilen fast food ürünler da-
ha kolay karın doyurmanın yolla-
rından biri oldu. 

Özellikle pandemi döneminde 
evde uzun süre kaldığımız dö-
nemlerde börek, kek, tatlı gibi bol 
karbonhidratlı ve yağlı besinlerin 
tüketimi arttı. Aşırı kalorili ve 
yağlı, kolesterol içerikli besinler, 
insan sağlığını tehdit eden şiş-
manlık, kalp damar hasta-
lıkları, tansiyon, insülin di-
renci, diyabet gibi hastalık-
ları sıklaştırdı. Ayrıca sebze, 
salata tüketiminin azalması, 
barsak sorunları özellikle 
kabızlık problemini arttırdı. 
Barsak sağlığının bozulması 
ilerde barsak kanserleri, 
obezite, insülin direnci gibi 
bazı hastalıklara davetiye çı-
karıyor. 

Bir de ekonomik olarak 
herkesin çok zorlandığı, yiye-
cek içeceklerinden kıstığı bir 
dönemden de geçiyoruz. 

Peki tüm bu zorluklara 
rağmen sağlıklı beslenmek 
için yapabileceğimiz şeyler 
yok mu? Var… 

Sağlıklı beslenme için para da, zaman da yokSağlıklı beslenme için para da, zaman da yok

TEMEL BESİN MADDELERİNİ 

ALAMAMAK SAĞLIĞIMIZI BOZUYOR
SAĞLIKSIZ beslenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri besinle-

ri satın alabilme gücümüz. Beş temel besin maddesi olan; et, süt, mey-

ve, sebze, tahıl, yağ ürünlerinin gün içerisinde her gün mutlaka tüketil-

mesi sağlıklı beslenmenin bir parçası. Ama satın almak zor. 

Abur cuburlar daha ucuz ve ekonomik. Meyve, peynir, baklagiller, et, 

balık, süt gibi besinlere harcadığımız para, hazır bisküvi ve hazır kek, 

gazlı içecek, meyve sularından çok daha fazla. Bu yüzden acıktığımızda 

az para harcayarak, hemen elde edebileceğimiz besin seçimi yapmak 

zorunda kaldığımızda bisküvi, kek, meyve suları, gazlı içecekler gibi kat-

kı oranı yüksek, sağlıksız şeker, yağ içerikli, kalorili besinleri ucuz olma-

larından dolayı tercih etmek durumunda kalıyoruz.  Ayrıca paketli gıda-

ların içerisine eklenen lezzet artırıcı öğelerden, monosodyum glutamat 

bir diğer ismi ile çin tuzunun, besinin lezzetini ve tekrar tüketme arzu-

sunu artırdığını biliyoruz. Aynı şekilde aroma vericiler de aynı şekilde 

tüketme isteğini artırıyor ve besini satın almaya yönlendiriyor. 

Ama meyve suları, şekerlemeler, kekler, bisküviler, cipsler gibi 

paketli ürünlerde nişasta bazlı şekerler dediğimiz, früktoz şurubu, 

glukoz şurubu, invert şeker, dekstroz gibi şeker tadı daha güçlü olan 

ve deyim yerindeyse bal gibi tatlı tadında şekerlerin 

eklenmesi ile karaciğer yağlanmaları, insülin di-

renci, obezite, hormonsal hastalıklar daha 

sık görülmeye başlandı. 

‘KAHVALTIYA ZAMAN 

BULAMIYORUM’ DEMEYİN!
ÖĞÜNLERINI genelde dışarda tüketmek zorun-

da olan, sabah kahvaltı yapmadan okula veya işe gi-

den insanlar anlık karın doyurmak için özellikle börek, 

poğaça, açma, paketli bisküvi, hazır kek, poğaça, kra-

ker ve hazır meyve suları veya gazlı içecekler tükete-

biliyor. İşe giderken zamanımız az ise, kahvaltıya ya 

da öğle öğünü yemeye yetecek zamanı bulamıyorsak 

pastane ürünleri, börek, pide gibi hamur işlerini, ekono-

mik olduğu için fakat sağlıklı olup olmadığına bakmadan 

tüketebiliyoruz. Bu besinleri sık tüketmenin sonucunda 

yaşanılan sağlık sorunları yüzünden sağlık merkezlerine 

daha fazla paralar harcıyoruz. Bu ürünlerin mümkün ol-

duğu kadar az tüketilmesi sağlığımız için çok önemli.

SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN BİRAZ 
HAZIRLIK YAPMAK GEREK

BIR insanın hangi yaşta ve cinsiyette olduğu fark etmeksizin günde en 
az 2 porsiyon, en ideali 5 porsiyon sebze tüketmesi gerekiyor. Bir porsi-
yon sebze dediğimizde 4 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği veya 
4 yemek kaşığı salata veya söğüş sebzeleri kastetmekteyiz. 

Hafta sonları sebzeleri ayıklayıp, yıkayıp uzun süre koruyabilen kap-
larda veya torbalarda hafta içi kullanmak üzere hazırlayabiliriz. 

Dondurulmuş paketli sebzeler mevsiminde toplanmış, şoklanarak 
dondurulmuş, katkı maddesi içermeyen ürünlerdir. Böylece pratik sebze 
yemeği hazırlamak mümkün olabilir. 

Paketli ürün alırken etiket bilgilerini mutlaka okuyun ve sağlığa zarar-
lı glukoz, früktoz şurubu, invert şeker, dekstroz ve palm yağı içerip içer-
mediğinden emin olun. Bu ürünleri içeren besinleri satın almayın. 

Okula veya işe gitmeden bir gün önce, ertesi güne yiyeceğimizi plan-
layabiliriz. Tam tahıllı veya çavdarlı ekmekler içine peynir, zeytin veya içi-
ne köfte ekleyerek, salatalık, marul, maydanoz, ızgara kabak, biber, gibi 
sebzeler ekleyerek sağlıklı sandviçler, tostlar hazırlayabilirsiniz. 

Meyve suyu ve gazlı içecekler yerine ayran, süt, doğal mineralli maden 
suyu, ev yapımı az şekerli kompostolar,  bu kompostoları püre haline ge-
tirerek çocuklara sağlıklı meyve suları gibi sağlıklı içecekler kullanılabilir. 

Hafta sonu pişirdiğiniz yiyeceklerden biraz arttırarak, yemek hazırla-
yamadığınız dönemlerde soğutucudan çıkarıp tüketme şansına sahip ola-
bilirsiniz. 

Et ürünleri son dönemde çok maliyetli olabilir, arada eve alınan kıyma-
lara bol sebze eklenerek (pırasa, kabak, havuç, yeşillikler vb.) miktarını ve 

lezzetini arttırabilir ve lif içeriğini zenginleşti-
rebilirsiniz.

Görseller: Pixabay

AMA BAZI ÖNERİLERİMİZ VAR

İNSANCA ÇALIŞMAK,  
İNSANCA YAŞAMAK İÇİN

KUŞKUSUZ bu tabloyu tersine çevirmek insan onuruna yaraşır bir ücret 
ve insanca çalışma koşulları talebiyle mücadeleye dört elle sarılmakla 
mümkün. İşsizliğin ortadan kaldırılması ve çalışma sürelerinin düşürülmesi 
talebi birbiri ile iç içe geçen talepler. Patronlar maliyet hesabı ile yeni işçi 
almak yerine işçileri fazla çalıştırırken, bir yandan düşük ücretleri maskeli-
yor, bir yandan da karını katlama fırsatı yakalıyor. Fazla çalışma ile ücretle-
rin düşüklüğünün nasıl maskelendiğinin en çarpıcı örneklerinden biri, Geb-
ze’de kurulu Neşe Plastik işyeri. Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması 
üzerine 18 Mayıs’ta greve çıkan işçiler grevi bir ay sürdürdüler. İşçiler greve 
çıkma gerekçelerini “Biz yıllarca günde 12 saat çalıştık, ne zaman patron 12 
saat çalışmayı kaldırdı, 8 saat çalışır olduk, baktık ki asgari ücret alıyormu-
şuz” sözleriyle açıklamıştı. 

IMKANSIZ OLMADIĞINI GÖSTERECEK OLAN BIZIZ
Sendikalı-sendikasız milyonlarca işçinin ücreti, açlık sınırının gerisinde 

olan asgari ücret seviyesine düşürülmüşken, yoksulluk sınırı 20 bin lirayı aş-
mışken çalışma sürelerinin uzunluğu işçilerin bedenlerini öğütürken, milyon-
larca işsiz açlığa mahkûm edilmişken bu tabloyu tersine çevirecek bir yol ol-
malı.

Tüm Ayşelerin sorunları aynıysa, talepleri aynıysa esas mesele bu talep-
leri elde etmek için yan yana gelebilmeyi, birlikte mücadele etmeyi başara-
bilmekte. Bu bazen sendikasız bir işyerinde sendikalaşma mücadelesini 
başlatmak ya da işçilerin içinde bulunduğu koşullara ses etmeyen, patron-
larla işbirliği içerisindeki sendikacılara karşı işyerinde kendi birliğini sağla-
yarak mücadeleye atılmak şeklinde olabilir. Ama biliyoruz ki tüm bu sorun-
ların kaynağı olan bu sömürü düzenini değiştirmedikçe kalıcı çözümler üre-
temeyeceğiz. Sermaye sınıfının doymak bilmez kâr hırsı, sermayenin çıkar-
larını önceleyen hükümetler, bu düzen böyle gitsin diyen sermaye partileri 
ve elbette onlarla işbirliği içerisindeki sendikacılar evet hepsi bizlerin, işçi 
sınıfının karşısında. O nedenle biz “Eğer yoksulluk sınırı açıklıyorsanız, tüm 
ücretleri yoksulluk sınırının üzerine çıkarın” dediğimizde imkânsız diyorlar. 
Biz “Ücretlerde indirim olmaksızın çalışma saatleri günde 7, haftada 35 saa-
te düşürülsün. Hem işçiler insanca çalışma koşulları elde etsin, hem işsizlik 
ortadan kalksın” dedikçe “imkânsız” diyorlar. Biz “Bu zamlarla yaşanmaz, 
zamlar durdurulsun, yapılan zamlar geri alınsın” dedikçe imkânsız diyorlar. 

Onlar da biliyorlar ki tüm bu taleplerin gerçekleşmesi mümkün ve hatta 
zorunlu. Mesele hangi sınıfın çıkarları için mücadele ettiğin, hangi sınıfın çı-
karlarını öncelediğin. Yaşadıklarımız bize her gün ve her saniye bu en acil, 
en yakıcı taleplerimizi; fabrikamızda, yaşadığımız mahallede, bizimle aynı sı-
nıftan, kaderi bizimle aynı olanlarla ortaklaştırmak. Talepler ortaklaştırıldık-
tan sonra birleşmek de, birlikte mücadele etmek de, mücadelenin yol ve 
yöntemlerini belirlemek de kolay. Yapacağımız bir kurtarıcı beklemeden, 
kahramanların masallarda kaldığını bilerek, kendimiz için, kendi geleceği-
miz için “Sabredin, bekleyin” diyenlere aldırmadan harekete geçmek. Bunu 
yapabileceğimizi her grevde, her direnişte göstermedik mi?
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Fatma KOÇ
Adana

Durdurak bilmeyen Ay-
şe’nin maceralarına de-
vam ediyoruz. Geçen ay 
Ayşe macerasını şöyle 
bağlamıştı hatırlarsanız; 

“Ben geçen gün o zengin eve gittim ya 
bir şey gördüm ama şimdi söylemem 
önümüzdeki hafta temizliğe gittiğimde 
alabilirsem bir tane alacağım, dur baka-
lım inşallah alabilirim.” Aradan epey 
zaman geçti, biz yine Ayşelerde toplan-
dık. Ve evet, almış tahmin edeceğiniz 
gibi  “Bunu Ahmet fark etmeden kul-
lanırım, ruhu bile duymaz” demesiyle 
kahkaha tufanı kopuyor, geliyor gel-
mekte olan! 

“Ayşe sen bu eve gitmeyi bırak ister-
sen, her hafta bir şey bulup çıkarıyor-
sun, her hafta da hayal kırıklığı… Hiç 
bıkmıyor musun?” diyorum. “Yoooo ni-
ye bıkayım ki, ben yenilikçi bir insa-
nım” diye cevap veriyor hınzır bir gü-
lüşle… “Ayşeeee tamam yenilikçisin 
ama her şeyi de denemek zorunda de-
ğilsin” diyorum. “Üfffffff bırak da anla-
tayım yaaaa eğleniyoruz işte” diyor. 
Muhabbetteki diğer kadınlar da “Ay bı-
rak anlatsın, çok merak ettik” deyince 
Ayşe hanım alıyor sazı eline… 

YANLIŞ ELE GEÇEN BAL 
“Temizliğe gittiğim zengin ev var ya, 

kadın bu sefer kocasını tamamen kov-
muş, bana da odasını boşalttırıp temiz-
letti. Ben de çekmeceden çıkanları gös-
terdim, bunları ne yapayım diye sor-
dum. Kadın hepsini çöpe at dedi. Ayyy-
yy deli miyim, niye çöpe atayım, hepsi-
ni aldım geldim. Bir iki tanesi eskiden 
bildiğim haplardı, zaten hapları içire-
miyorum, adam inat ediyor içmem de 
içmem diye, ama bu sefer içinde deği-
şik bir şey vardı...” diyor. Hepimiz bir-
den atılıyoruz; Ayşeeeee bu da krem 
meselesine dönmesin, her şeyi kurcala-
maman gerektiğini öğrenmedin mi? 

“Yok beeee öyle bir şey değil bu, bal 
buldum bal!” Bizim anlamsız bakışları-
mızı görünce gözünü belertip “Üff siz 
de ne cahilsiniz ya” diyor bize. Bizim 
bildiğimiz ballardan değilmiş bu, cinsel 
gücü artıran pahalı bir ürünmüş. Eee 
zenginin eylediğini fakir nereden bilsin! 
Bizim Ayşe almış gelmiş bu balı, kafa 
da şöyle çalışıyor: “Benimki hap da 
kullanmıyor, krem de. Dedim bu balı 
kahvaltıda ekmeğe sürer veririm, ruhu 
bile duymaz. Eve geldim, bütün gün 3 
katlı villayı temizle temizle yorulmu-
şum, her yerim ağrımış, bal paketini ya-
tak odasında komodinin önüne koy-
dum, yattım uyudum. Sabah kahvaltı 
hazırlarken benim küçük oğlan geldi, 
bana diyor ki ‘Anne o balın da tadı ne 

güzeldi’. 
Ben ne balı de-
meye kalmadan 
o evden getirdi-
ğim balın 
boş kutu-
sunu gös-
termez 
mi?” Ay-
şe’nin deli 
deli bakan 
gözleri 
karşımızda, 
biz kahkaha tu-
fanında… Ah 
Ayşe ah, kocan-
dan sonra bütün ev 
halkı da tehlike altın-
da :) Ayşe devam ediyor; “Sen 
bunu niye yedin diye bastım çığlığı... 
Bizimki seslere uyandı, ne bağırıyorsun 
çocuğa bal yedi diye de kızdı.”

AYŞE BU İŞTEN NASIL 
SIYRILACAK?

Meraktayız, eeee buradan nasıl sıyrıl-
dın Ayşe? 

“Birden aklıma kuşumuz geldi. Vita-
min bu, kuş vitamini, kuşlara veriliyor 
bu, sen biye bilmediğin şeyleri yiyorsun 
dedim. Azcık da kızdım. Gönderdim ço-
cukları mutfaktan. Sonra bizimkine de-
dim ki bu bal bildiğin bal değil, bu viag-

ra balı dedim. Amannnnn keşke deme-
seydim! Köpürdü bizimki. Ben de ken-
dimi biraz masum yaptım, çöpe gidene 
kadar getireyim senle deneriz diye dü-
şündüm dedim. Adamı kadakra gibi 
kullanıyorum yani…” Kadakra ne Ay-
şe? “Ya işte her şeyi onun üstünde deni-
yorum ya, ondan öyle dedim” diyor saf-
ça. Kadavra demek istiyor yani  Ayşe-
ee kadavra ölüler üzerinde yapılıyor, 
sen de bu gidişle adamı öldüreceksin 
galiba diyoruz. Gülme nöbetimiz geçsin 
diye üstüne kahve molası veriyoruz. 
Ama hikaye daha bitmiyor… Kahveyi 
ben yapıyorum, servis ederken “Kızlar 
korkmayın, kahveyi ben yaptım gönül 
rahatlığıyla içebilirsiniz ama yanında ne 
olur ne olmaz çikolata yemeyin” diyo-
rum. Herkes gülüyor. Ayşe kızıyor bize; 
“Ben olmasan çok sıradan hayatlarınız 
var, benim bu merakım olmasa hiç de 
bir şeyden haberiniz olmayacak, cahil 
cahil yaşayacaktınız, siz bana dua edin” 
diyor. Vallahi haklı aslında :)

GENE OLMADI AYŞE
Hikayenin devamı daha acayip. O 

gün Ayşe’nin kaynanasına gidecekler-
miş, ama çocuklar tutturmuş biz gelme-
yiz, evde kalacağız diye. Ama bir kere 
balı yemiş çocuk, Ayşe de kocası da 
endişeli. Evde kalmasın çocuk, ya bir 
şey olursa, bari yanımızda olsun diye 
zorla almışlar çocuğu yanlarına, düş-
müşler yola. “Anammmm bu çocuk 

kaynanama gidene kadar daldan dala 
atlar gibi bir o tarafa koşuyor bir bu ta-
rafa koşuyor. Kaldırımda elini tutuyoruz 
zorla, elini bıraktırıp kaldırımın sonuna 

kadar koşarak gidi-
yor, sonra koşa-

rak bize 
doğru geri 
geliyor, bir 
saniye dur-

muyor yerin-
de. Oğlan böyle 

yaptıkça Ahmet 
de bana ters ters 

bakıyor. Ben de 
hiç anlamamaz-
lığa vuruyorum, 

etrafa bakıyorum 
ama endişem de ta-
van. Kaynanama 
gittik, orada da bir 
dakika durmadı, 

Ahmet her dakika 
bana ters ters bakıyor. Sonun-

da eve geldik, çocuk biraz sa-
kinledi. Ben de biraz rahatladım. 

İşte öyle, bu sefer sevinmiştim bunu 
Ahmet’e yedirirken hiç zorluk çekmem, 
kahvaltıda ekmeğe sürer veririm anla-
madan yer diye düşündüm ama gene ol-
madı. Ayyyyy benim hiç şansım yok yaa-
aaa. Kadın kocasını da evden kovdu, ar-
tık gittiğimde böyle şeyler olamayacak.” 
diye ciddi ciddi üzülüyor bizim Ayşe.  
Demesi o ki bizim nazarımız değmiş 
ona. Ama artık kararlı, böyle macerala-
ra girmeyecekmiş bir daha. Ne diyelim 
Ayşe, senin maceran böyle olmazsa baş-
ka türlü olur kesin… İyi ki bizim hayatı-
mızdasın!

ZENGİNİN BALI  
ZÜĞÜRDÜN ENDİŞESİ

Görseller: Freepik

Adile DOĞAN
Esenyalı-İstanbul

Pandemi sürecinin derinleştirdiği çelişkiler, işçi 
sınıfı üzerindeki baskılar, artan sömürü kat-
merlenerek devam ediyor. Bir yandan asgari 
ücretin hiçbir şeye yetmemesi bir yandan dur 
durak bilmeyen zamlar kadın işçilerin yaşamı-

nı daha da zorlaştırıyor. Çocuklarının hiçbir ihtiyacına 
yetişemeyen, cebine bir harçlık bile koyamayan işçi ka-
dınlar yaşadıkları sıkıntılara bizlere aktarırken, çözüm 
yollarını da ortaklaştırmaya çalışıyor. 

Birgül, “Yıllardır bir metal fabrikasında gece gündüz 
durmadan çalıştım. Çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bile 
göremedim” diyerek başlıyor konuşmaya. “Ne hastalık-
larında başlarında oldum ne de bir karne sevinçlerine 
tanık oldum. Ben çalıştım patron zengin oldu. Bir gün 
ek zam talep ettik ve patron hepimizi kovmakla tehdit 
etti. Ne kadar çalışırsan çalış kaderin patronun iki duda-
ğı arasında. Bu beni çok düşündürdü. Hiçbir garantimiz, 
güvencemiz yok. Öyle ‘Patron çok çalışan işçiyi sever’ 
diye bir şey de yokmuş. Patron asla sesini çıkarmayan ve 
ölene dek kendi için çalışacak işçiyi sever” diyor ve ekli-
yor: “Bu değersizlik duygusu bizleri harekete geçirdi. 
Sendikanın adını bile telaffuz edemeyen bizler nasıl sen-
dikalı oluruz diye yollar aradık. Şimdi yıllardır birbirine 
güvenmeyen, ‘Şunun yönetimle arası iyi ona asla sır ver-
meyin’, ‘Bu işçilerden asla bir şey olmaz’ diyen bizleri, 

aşağılanmanın yok sayılmanın yarattığı öfke birbiri-
mize bağlıyor. Önce güven sonra örgütlenme diye ifade 
ediyor.

EMEK VERDİM, DEĞER GÖRMEDİM
“Patronların türlü ayak oyunları yüzünden bizim fab-

rikadan asla bir şey olmaz” diyen Nagihan devam edi-
yor: “18 yaşımda başladım bu fabrikada çalışmaya. Ne-
redeyse tüm hayatım burada geçti. Burada çalışan bir iş 
arkadaşımla evlendim, çocuklarımız oldu. Nikah şahi-
dim müdürümüz oldu. Ben en eski işçilerdenim, bu be-
nim için çok havalı bir durum oldu. Bazı işçiler beni kıs-

kanırken bazıları da ‘müdürün 
adamı bu’ diye görmeye baş-

ladı. Benim için fark etmi-
yordu. Çünkü koskoca 

fabrikanın müdürü be-
nim nikah şahidim ol-
muştu bundan daha de-
ğerli ne olabilirdi. Ka-
rı-koca durmadan çalışı-

yorduk, bazen vardiyala-
rımız değiştiğinde bir 

ay boyunca 

birbirimizi sadece giriş çıkışlarda görürdük. İlk hamileli-
ğimin haberini eşime bir sürprizle vermek istedim ama 
yüzünü göremiyordum. Eşimden önce iş yeri hamile ol-
duğumu öğrendi. Bunun üzerine müdür beni odasına 
çağırdı ve neden bu kadar çabuk hamile kaldığımı sor-
du. Ben utandım, sıkıldım, ne diyeceğimi bilemedim. 
Müdür, ‘Ben bunun için mi sana nikah şahitliği yaptım. 
Sizde gelecek görüyordum, vardiya amiri yapacaktım 
ama neyse sen çocuk doğurmaya karar verdin, yolun 
açık olsun’ diyerek üstü kapalı tehdit etti. Yıllardır tek 
bir ses çıkarmadan emek verdiğim bu fabrikada aslında 
hiç değerim yokmuş. Çok üzülmüştüm, olup biteni eşi-
me anlattım ve bebeğe sevinemeyen eşim, ‘Aman ha se-
simizi çıkarmayalım bak paraya ihtiyacımız var’ diyerek 
olup bitenin üstünü örttü. Yıllar geçti sömürü devam 
etti ama biz hep çalıştık. Bu yıla kadar. Hiçbir zaman 
birlik olamayız diye düşündüğüm yerde işçiler hiç bekle-
mediğim bir anda iş durdurup ek zam istediler. Müdü-
rün ilk tepkisi ‘Hepinizi kovarım’ oldu. Yine aynı mü-
dür benden ve birkaç işçiden ajanlık yapmamızı istedi. 
Tabii ki kabul etmedik ve 4 kadınla birlikte o günün ak-
şamında bir sendikacıyla görüştük.” 

Şimdi artık birlik zamanı diyen Nagihan “Biz birlik 
olmayalım diye patronu, müdürü türlü türlü oyunlar oy-
namışlar şimdi oyunu bozma zamanı. Geçinebilecek ve 
insan gibi yaşayacağımız ücretler için buna zorunluyuz” 
diyor.

SUSMAK DEĞİL BİRLİK OLMAK DEĞİŞTİRİR
Hakları için mücadele eden kadınlar, yıllarca türlü 

baskı, tehdit ve hakarete uğradıklarını anlatırken, sessiz 
kalmanın hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor: “Borcu-
muz çok, yeni bir iş bulmak çok zor olur dedik sustuk. 
Sustuk sustuk ama her şey daha kötüye gitti. Şimdi ise 
çocuklarımızı okula dahi gönderemez duruma geldik. 
Susmak hiçbir şeyi değiştirmiyormuş.”

Bir kimya fabrikasında çalışan Nurdan ise kimyasalın 
içinde çalıştığını, durmadan fazla mesai yaptığını, artık 
ciğerinin solumadığını anlatıyor: “Üzerimize sinen tiner 
kokusu bir süre sonra hiç geçmiyor. Yemek yerken, su 
içerken sanki bir tek tinerin kokusu varmış gibi geliyor. 
Ağzımızın tadı tuzu yok. Bu kadar yıpranıyoruz bari 
karşılığında doğru dürüst yaşayabileceğimiz bir ücret al-
sak ama o da yok. Öyleyse birlik olup hak arayalım de-
dik ve bir sendikaya üye olmaya karar verdik. Artan 
zamlar belimizi büktü, bu kadar çok çalışıp evimizin ki-
rasını bile ödeyemiyoruz. Kötü çalışma koşulları da ca-
bası. Hayatımda ilk kez çok umutluyum çünkü hangi iş-
çiye dokunsak bir şey yapmalıyız” diyor.

ZORLUKLAR BİRLİKTE HAREKET ETME EĞİLİMİNİ ARTIRDI:

Bir şey yapmalı diyenler çoğalıyor

TEPKİDEN ÇOK DAHA 
FAZLASINA İHTİYAÇ VAR

YENİ yılın ilk aylarında başlayan ek zam 
talebi şimdilerde yerine daha örgütlü 
mücadeleye bırakıyor. İşçiler kendi 
deneyiminden öğrenmeye başladıklarında 
daha kalıcı çözümler arar hale geliyor. 

Fabrikalardan yükselen ‘bir şey 
yapmalıyız’ sesleri artmaya devam 
ederken 3 ayrı fabrikadan konuştuğumuz 
kadın işçilerin anlattıkları gösteriyor ki, 
geçmişte birbirlerine güvenmeyen ve 
daha önce ufak tefek birliklerin dışında 
bir sendikalaşma deneyimi yaşamamış 
olan işçiler bunu değiştirmek için adım 
atıyor. 

Bir yandan da pek çok fabrikada 
işçiler işten atılıyor. Üretimde en 
ufak bir azalma yaşanmazken, 
patronlar daha çok işi daha az 
işçiye yaptırmak için işçi çıkarıyor. 
Bu durum işçileri çok daha tedirgin 
ediyor. İşçiler düne göre daha fazla yan 
yana gelmek isterken yol, yöntem bulmakta 
zorlanıyor. Yaptıkları küçücük bir eylem, oluşturdukları bir 
birlik ufuk oluyor onlara. Fakat bugün çok daha fazlasına da 
ihtiyaç olduğu ortada… Fotoğraf: Ekmek ve Gül
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“Yine de hoştur hayat, katlanılabilir ona. Pazarte-
sini salı izler, sonra çarşamba gelir. Zihin halkalar üre-
tir; kimlik güçlenir, acılar büyümenin içinde erir.”

Woolf, Dalgalar

Filiz GÜR

Canım Mine,
Bu mektubumu açık yazmaya karar ver-

dim. Önce biraz düşündüm; sana bulaşan 
kendi varlığımın altını çizmek için mi yoksa 

senin oradaki haksız tutsaklığına işaret etmek için mi 
diye samimiyetimi sorguladım. Mutlaka benim payıma 
da kayıtsızlıktan mesafelenerek kendimi temize çekip 
iyileştiren bir şeyler düşüyordur, yoksa nasıl yaşarız bu 
kayıtsızlıkla?

Her minör topluluğun kendi kahramanına sahip 
çıktığı, kendi mahkûmuna içlendiği büyük bir hapisha-
ne burası. Hapishane olmayan kısmı da tımarhane. Oy-
sa eğilip bükülemez sandığımız yasalar handiyse eriti-
lip muhatabına uygun kalıpların içine çerçöple birlikte 
doldurulabilicek kıvamda. Şaşkınlık yorgunuyuz. Şaşır-
mıyoruz diyemiyorum, her seferinde yeniden yeniden 
şaşırıyoruz.

Bahsettiğim o minör toplulukların kendi içinde bile 
insana gayeyi unutturan, “biz ne yapıyorduk, hakikaten 
neyin peşindeydik” dedirten bu riyakârlık olduğu süre-
ce, hadi bir el arttırıyorum insanın kendi kendine olan 
riyakârlığı devam ettikçe biz aynalarda görmek istedi-
ğimize bakıyor olacağız, kendimize değil. Kanser bu.

HAİN DE DEĞİLİZ, NANKÖR DE
Annem, biz çocukken yevmiyesinden ayırdığı pa-

rayla bize jeton aldırırdı. Ankesörlü telefonlardan dayı-
larımızı teyzelerimizi aratırdı. Bu bize başka bir şehirde 
yoksulluk içinde yaşadığımızı bir an için unutturan sev-
diğimiz ve bizi seven akrabalarımız olduğunu düşün-
düren bir güvenlik duygusu verirdi. Her yılbaşında yok 
canımızla hepsine tebrik kartı alır, yollardık. Mektup 
yazma alışkanlığım taa o zamanlardan kalma. 
Sanıyorum annemin de akrabaları olduğunu 
hissetmeye ihtiyacı vardı. Şimdi kırk küsur ya-
şımda dönüp baktığımda aslında YAPAYAL-
NIZMIŞIZ. Biz oturduğumuz evlerden atılır-
ken, aç kalırken, annem derin bir depres-
yonun kollarına savrulurken neredeymiş 
ki bu akrabalar? Bir düğün olunca borç 
harç herkese yetişmeye çalışan, biletler 
alan, saçlar yaptıran, altınlar takan bu ri-
yakârlık beş çocuklu kız kardeşlerini 
“kaderine” terk edebiliyormuş. Bu ülkede 
ülke gerçeğini dile getiren vatan haini, ai-
le gerçeğini dile getiren nankör oluyor. Bu 
ülkede GERÇEK olan her şey kınanıyor, 
cezalandırılıyor, hapse “tıkılıyor”. GERÇEK 
olan yalnız kalıyor. Kimse kendi yalancılığı-
nı hatırlatan biriyle arkadaş olmak istemi-
yor. Yüksek volümlü her GERÇEK kendini du-
ruşma salonunda buluyor.

SEN VARSIN, BİZ DE BURADAYIZ
Benim annemi bu saatten sonra “ötekinin” yok-

luğuna inandırmam mümkün değil. Zannederek, an-
lam yükleyerek de olsa uzun bir zaman onları VAR et-
miş. Şimdi ne kadar yalnız bırakıldığının hikâyesini duy-
mak ve dinlemek istemiyor benden. Onun yanında olan 

ve ne olursa olsun olacak olan biziz aslında. Bizi kendi 
yanılgısıyla büyütse de, beslediği vefa ve bağlılık duy-
gusunun özümüze işlemesi sayesinde, onun bu tutun-
ma halinin bizi de manipüle eden sahte güvenlik ala-
nında serpildik.  Senin içinse ÖTEKİ gerçekten VAR. Ya-
nında uzun süre boyunca durduğun insanlar için de 
sen de GERÇEKTEN VARSIN. Hepimiz oradaydık diyoruz 
ya, hepimiz orada değildik aslında. Orada olanlar, ya-
nında olanlar. En küçük bir tehditte fizana kaçmayan-
lar. Hastag’li vicdan mastürbasyonundan daha fazlası 
olanlar. Ve ne kadar çoklar.

Daha önceki mektubumda geri saymıyorum 
yazmıştım. Bu da anneminki gibi bir avunu. İnanma 
ihtiyacım o kadar güçlü ki gerçek insanların çok ol-
duğuna ve gerçeğin mutlaka serbest kalacağı ha-
yaline tutundum. İçimde büyüyor da büyüyor. Dün-
yanın bütün sarılmalarıyla sarılıyorum varlığına. O 
gün orada değildim, bugün bu kadarcık ama bura-
dayım.

*Mine Özerden, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Te-
levizyon bölümünden mezundur. 2011 sonunda Tak-
sim’in yayalaştırılması yerine Topçu Kışlası yapılması 

projesine karşı oluşturulan Taksim Paltformu’na katıldı-
ğı için Gezi Parkı davası kapsamında sivil toplum kuru-
luşlarından birinin üyesi olduğu için 2022 Nisan ayında 

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mine, hayatı boyunca 
kimsenin kılına dokunmadı, kimsenin hakkını yemedi, 

varlığı kamu düzenine tehdit olarak görüldü. 

filizy63@gmail.com

Beyza METİN

“Burda senin cesaretinden laf açmanın 
tam da sırası 

Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına ka-
tılırken ki 

Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadın-
da yok 

Aklıma kadeh tutuşların geliyor 
Çiçek Pasajında akşamüstleri 

Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor 
Bütün kara parçalarında 

Afrika hariç değil”

Cemal SÜREYA

Canım Mücella, Mücella abla, Mü-
cella anne, Mücella yoldaş ve da-
ha bir sürü Mücella;

Cezaevine yazmak gibi bir 
travmam var benim, şimdi çok uzaklarda 
olan canım dostumla mektuplaşmaların 
sonrasında gidişinden beri, kendi kendime 
totem yapmışım da ondan. Ama sana bugü-
ne kadar yazmayışımın nedeni, mektuplara 
yetişmekte zorlandığın bilgisi idi. Cansu sa-
rılmalarımı iletmiştir umarım. 

Bence bu şiiri senin için yazmış Cemal 
Süreya. Tutsaklığınızın 100. günü geride kal-

dı, pankartlara baktım. Elin 
havada zafer işareti 

yapan, meydan okuyan duruşun, sonra ilk 
alındığımız anda parka yürürkenki haklılığın 
getirdiği heybetin geldi aklıma, rakı sohbet-
lerin, neşen, gülüşün, nerede olursa olsun 
dosta düşmana esirgemediğin dürüstlüğün 
ve dobralığın… Daha bir sürü şiir vardır kuş-
kusuz seni anlatan, Mücella şarkısını da ka-
çırmışım nasıl kaçırdıysam! Çok güzel…

Seninle ilk tanışmamı unutamıyorum. 
Beyoğlu kent eki için röportaj yapmak isti-
yorum, çok gençtim, birilerinden telefonunu 
bulup randevu istedim, Sarıyer’de buluşmak 
üzere sözleştik. Yanına Evrensel için röpor-
taj yapmaya geldiğim, heyecandan ne ya-
pacağımı bilmediğim, hayran olduğum ka-
dındın. Beni görür görmez, “Ayyyy, bu Ev-
rensel’in kızları ne tatlı oluyor” deyip yanak-
larımı sıkmıştın:) Bende ne heyecan kaldı ne 
başka bir şey. TMMOB üyesi olduğumu söy-
ledim mi onu bile hatırlamıyorum. 

Sonrasında beni Oda yönetimlerinde 
gördüğündeki desteğin, sadece bana değil 
TMMOB Kadın’daki her birimize aşıladığın öz 
güven, kadın kurultaylarındaki emeğin, bin 
yıllık haklılığın ve meşruluğun verdiği güven-
le “adamların” karşısına dikilişin seni Mücel-
la abla yapan şeylerdi.

Taksim Dayanışmasının kuruluşunu ha-
tırlıyorum, odalara gelen resmi davet yazısı, 
görevlendirmeler, imza kampanyaları, gece 
nöbetleri… Geçenlerde 2012’de sabahladığı-
mız nöbetin fotoğrafı çıktı karşıma, kente 
dair nerede haksızlık hukuksuzluk varsa 
sen mücadelenin demirbaşı gibiydin, kent-
sel dönüşüm olan mahalle toplantılarında, 
3. Köprü eylemlerinde, Kanal İstanbul pa-
nellerinde, iktidarın, egemenin, şirketlerin 
hatalarını öyle derin bir bilgiyle vuruyordun 

ki yüzlerine, kimse üzerine laf edemiyor-
du. 

Bu toprakların yaşadığı, en de-
mokratik, en barışçıl eyleminde 
yan yanaydık. Meslek odalarımı-

za Anayasa’yla verilen görevleri 
yerine getirdiğimiz için hedefe 
konulduk. Kente sahip çık-
mak ise görev, bunun en 
önündeki tabii ki sen ola-
caktın, Gezi’yi anlatmayaca-
ğım fazla. Ama Medeni ile 
Berkin’i ayırmayan, çocuk-
ların annelerine kız kardeş-
lik eden sendin.

Dün soruların geldi, öyle 
haklısın ki; aynı davadan 

aynı suçtan yargılanıp bera-
at eden ben dışarıdayım. Mü-

cella neden içeride diye dü-
şünmekten alıkoyamıyor insan 

kendini, utanıyor da. Demişsin 
ya bu dava utandırıyor beni diye, 

hepimiz utanıyoruz… Ama az kaldı 
Mücella abla, kırmızılarımızı giyip ka-

labalık caddelerde hürlüğün şarkısını 
hep birlikte söyleyeceğiz…

Mine’ye ve Çiğdem’e de sevgilerim-
le…

MİNE ÖZERDEN*’E… MÜCELLA YAPICI’YA…
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Nuray ÖZTÜRK 
Serap AYDIN

İzmir

Belediyelerde toplu iş sözleşmeleri döne-
mindeyiz. TÜİK yüzde 79, ENAG yüzde 
173, işveren örgütü İTO yüzde 99 enflas-
yon açıkladı. İşçiler ise “Cebimizdeki enf-
lasyon yüzde 300” diyor. Türkiye’nin dört 

bir yanında ek zam, daha iyi koşullarda çalışmak ve 
insanca yaşamaya yetecek bir ücret için işçiler eylem 
ve direnişler örgütlüyor, örgütleniyor. 

İşte bu koşullarda sendikaların, evine bırakın bir kilo 
kıymayı, ekmek götürmekte dahi zorlanan işçilerin ta-
lepleri etrafında birleşmesi, öfkesini örgütlü bir şekilde 
dile getirmesi için ön açıcı olması, yol göstermesi bekle-
nir. Ancak bu beklenti, işçilerin kararlılığına rağmen 
bürokratlaşmış sendika yöneticilerinin işverenle uzlaşan 
tutumu nedeniyle hep bir hayal kırıklığına dönüşüyor. 

CHP’Lİ BELEDİYELERDE DURUM
Hayal kırıklıklarının en barizi ise belediye iş kolunda 

yaşanıyor. Özellikle de CHP’li belediyelerde… Her gün 
yeniden pompalanan beklenti var ne de olsa…

CHP’li belediyelerde belediyeleri temsilen Sosyal 
Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) 
bir işveren sendikası olarak son iki dönemdir işçilerin 
karşısına çıkıyor. İddia o ki “Belediyelerdeki ücretler-
den sosyal haklara, var olan farklılıkları CHP’nin bele-
diyecilik anlayışı gereği eşitleyecekler”miş. Anlaşılan o 
ki CHP’li belediyelerin eşitlik anlayışı, zaten yoksul 
olan işçileri yoksullukta eşitlemek! O yüzden tüm bele-
diyelerde enflasyonun kat kat altında zam oranları da-
yatılıyor işçilere. Ve bu dayatma sendikal bürokrasi 
eliyle iktidar karşıtlığı üzerinden aklanıyor! 

KYK borçları, İstanbul Sözleşmesi, ek zam 
talepleri, hatta KPSS… Halka sürekli beklemeyi 
vaaz edenlerin, “İktidara gelince çöze-
ceğiz” söyleminin ne anlama 
geldiğinin yerelde vuku 
bulmuş hali CHP’li be-
lediyeler. İşte bu sınıfsal 
perspektifin sendikalar-
daki izdüşümü sendikal 
bürokrasinin tutumu. 

Sınıftan, işçilerin talep 
ve beklentilerinden 
kopuk, sendika 
yönetimlerinin 
burjuva siyasi 
partiler arasın-
daki siyasal ter-
cihlerine sıkıştı-
rılmış, esas ola-
rak işçileri değil, 
işvereni ve serma-
yeyi önceleyen sen-
dikal anlayışlar yü-
zünden birçok işye-
rinde işçilerin müca-
dele kararlılığı dahi 
göz ardı edilerek, 
toplu iş sözleşmeleri 
kapalı kapılar ardın-
da imzalandı.

Genel-İş 8 Nolu Şube’nin örgütlü olduğu Çiğli Bele-
diyesi’nde, işçiler grevdeyken sendikacılar gece yarısı 
imzaladı sözleşmeyi. Bir önceki dönem Maltepe Bele-
diyesi’nde benzer şeyler yaşandı. Son olarak Narlıdere 
Belediyesi’nde de Belediye-İş Sendikası ile SODEM-
SEN arasında olanlar da bundan farklı değil.  

Narlıdere’de işçilerin tepkisine rağmen sendika grevi 
bayramdan sonraya erteledi,  şube yönetimi her defa-
sında işçilerin grevi kaldıramayacağını, işçilerin güç bir-
liği yapacak dirençte olmadığını söyleyerek, işçi iradesi-
ni kırmaya çalıştı. Grev kararlılığını güçlendiren kadın 
işçiler, saatin geç olması bahane edilerek işçilerin bek-
lediği alandan çıkarıldı. Yüzde 30 zam teklifi enflasyon 
karşısındaki kayıpları dahi karşılamazken ve işçilerin 
grev kararlılığına rağmen sendikacıların manipülasyon-
larıyla sözleşme kabul edildi. 

Şimdi süren toplu iş sözleşmeleri var, işçiler düşük 
zam dayatmasına karşı eylemde. Bugün ve bundan son-
rası için bu olumsuz deneyimlerden bir sonuç çıkarma-
mız gerek. 

Talep edilen ücret zamları için “grev” demekten çe-
kinmeyen işçilerdeki kararlılık neden sendika yönetici-
lerine geri adım attıramadı? İşçileri birleştiren şey sen-
dikal örgütlülük doğru, ama bu örgütlülük iş hakların 
elde edilmesine gelince neden işe yaramıyor? 

Bu sorulara verilebilecek en özet cevap sendikal çiz-
giyle ilgilidir. O yüzden “Nasıl bir sendika bizi gerçek-
ten örgütlü kılar” diye sormaktan vazgeçmemeliyiz. 
Sendika dışımızda bir yapı değil,  tıpkı burjuva parla-
menter sistemde olduğu gibi 3 yıldan 3 yıla gidip oy ve-
rip, irademizi olduğu gibi teslim edeceğimiz bir sendi-
kal anlayış burjuva sendikal anlayıştır. Birimlerden 
atölyelere gerçek bir örgütlülük sağlanmadığı sürece, 

işçiler tüm 
karar alma 
süreçlerinde 
yer almadığı 
sürece bu 
soruları her 
dönem 
farklı vesi-
lelerle sor-
maya de-
vam ederiz.  

BELEDİYELERDE TİS SÜRECİ:

Esas olan işçinin işyerindeki birliği

NARLIDERE BELEDİYESİNDE KADIN İŞÇİLER TİS’E ÖFKELİ
15 YILDIR idare kadrosunda çalışan bir kadın işçi “Grev kararımızı, ‘Beceremezsiniz’ diye-rek kıran ve ekonominin durum ortadayken, zammı kabul ettiren sendikacılara kızgınım. Evimi-ze ekmek bile götüremeyeceğimiz bir sözleşme imzalandı” diyor.

Park ve bahçelerde çalışan bir kadın işçi de “Eşim özel sektörde asgari ücret alıyor. İkimizin maa-şıyla çocuğumuza istediğimiz gibi bakamıyoruz, istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Sözleşme bizlerin, ço-cuklarımızın hayatı için çok önemli. Hakkımız olanı istedik. Ne sendika yönetimi ne de işveren halimizi gör-medi” diye konuşuyor.
Sendikanın kadın işçileri evlerine göndermesini ve işçilerin iradesini tanımayarak sözleşmeye imza atmasını kendilerine yö-nelik saygısızlık olarak gördüğünü söyleyen bir kadın işçi, “Savaş Atalay’ı yeni seçtik. Adayken hakkımızı koruyacağını söylüyordu. Bizi çok yanılttı. Hak kaybı yaşadığımız sözleşmeyi ‘Türkiye’nin en iyi sözleşmesi’ diyerek duyurdu. Biz hesap bilmez değiliz. Sade-ce sözleşmeden sonra gelen zamlar bile yapılan zammın ne kadar eridiğini gösteriyor. Benim emekliliğim yaklaştı ama benden sonra çalışacak olan gençler adına çok üzüldüm” diyor. 

SADECE ‘ÜCRETLER 
İYİLEŞTİRİLSİN’  
DEMEK YETMEZ!

NARLIDERE Belediyesi deneyiminin de gösterdiği gibi, 
eğer işçiler kendi sınıf çıkarları etrafında komiteler kurarak 
gerçek bir örgütlülüğü sağlayabilseydi, kendilerini güçsüz 
gösteren söylemlere karşı birlikleriyle cevap verebilir, işçi-
lerin çıkarınaymış gibi propaganda edilen kayıpları yüzleri-
ne vurabilirdi. Sendikalardaki erkek egemen anlayışın bir 
tezahürü olarak, sanki kadınların güvenliğini düşünüyor-
muş gibi yapıp kadınları grev alanından uzaklaştırmak is-
teyen, grev kararlılığını kırmaya çalışan sendikacılara kar-
şı, yalnızca ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle sınırlı bir sen-
dikal mücadele yürütülemez. Bununla sınırlı bir sendikal 
anlayış, işyerine dayalı örgütlü yapının olmamasıyla birle-
şince zaten ekonomik kazanımlar bile sağlamıyor, sosyal 
haklardan çalışma koşullarının iyileştirilmesine, iş güvenli-
ği tedbirlerinden eşitlik talebine hiçbir sorun çözülmüyor. 

KAZANANLAR NASIL KAZANDI?
İŞÇİLERİN işyeri komiteleri aracılıyla inisiyatif 

aldığı işyerlerinde, aynı dayatmalara karşı 
başka sonuçlar alındığı örnekler de mevcut. 
2021’de Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube Bornova 
Belediyesi’nde SODEMSEN’i devreden çıkarmayı 
başarmış, sadece ücretlerde değil sosyal haklar 
ve kadın hakları açısından da Türkiye’ye örnek 
bir sözleşme imzalamıştı. Petrol İş’te örgütlü TPI 
işçileri, işveren ve sendikanın tutumuna rağmen 
hem ek zam taleplerini kabul ettirdi hem de 
atılan işçi arkadaşlarını geri aldırdı. Bu örnekler 
işçilerin kendi geleceklerini sendikal 
bürokrasinin eline bırakmayacak bir inisiyatif 
almasıyla gerçekleşti.  

Fotoğraf: Ekmek ve Gül



Seçil SİNANOĞLU
Kadıköy-İstanbul

Geçtiğimiz günlerde ma-
hallemizde engelli bir ka-
dına yönelik işlenen cin-
sel suçtan dolayı mahal-
leli kadınlar bir araya 

geldik. Olayın ortaya çıktığı andan iti-
baren ne yapacağız, bu durumu yaşa-
yan kişiye nasıl destek oluruz diye ko-
nuşup durduk. Tamamen tesadüfen 
öğrendiğimiz bu olay, bize kadınların, 
çocukların ve engellilerin bir mağduri-
yet durumunda nasıl destek bulamadı-
ğını göstermiş oldu. 

Olayın ortaya çıktığı süreçte vasisi ya-
nında olmayan genç kadın, yakın akraba-
ları ve çevresi ile birlikte önce hastane 
muayenesine, sonra da karakola gitti. Zi-
hinsel engelli raporu olan genç kadına 
ne hastanede ne de ifade verirken peda-
gog eşlik etti. Bununla beraber karakol-
da fail ile aynı ortamda bulunmaması ge-
rekirken normalmişçesine yüz yüze geti-
rildi. İfadesi ise zihinsel engelli, tecavüz 
mağduru genç bir kadınla iletişim konu-
sunda bilgisi olmayan polislerce alındı. 

İfadede anlattıkları aslında olayın 
genç kadının yaşadığı durumu nasıl algı-
ladığını da gözler önüne seren cümle-
lerle doluydu. Genç kadın tecavüz faili-
ne “amca” diye hitap etmeye devam 

ediyordu. Olayın şikâyet edilmesiyle tu-
tuklanan fail, tutuklu iken genç kadını 
ve kardeşini cep telefonu ile arayıp “Bir 
şey anlatmayın. Ben çıkarsam gösteri-
rim bak size. Ne anlattınız?” diye taciz 
ve tehdit etmeye devam etti. Bunun 
üzerine avukatımız karakolu aradı. Po-
lislerin telefonu açtığında avukatımızı 
failin avukatı sanması ve “Sabahtan beri 
3 avukat aradı ne kadar avukatı var bu 
adamın. Merak etmeyin iyi durumda bir 
şeye ihtiyacı yok” demesi tutukluluk ha-
line dair de ipucu veriyordu. Avukat ar-
kadaşımız kendini tekrar tanıttı ve failin 
elinden telefonun alınmasını istedi ve 
tutukluluk esnasında failin yaptığı teh-
dit ve tacizi bildirdi. 

EYLEM TÜM  
MAHALLEYE TAŞTI

Ertesi gün bu olay için bir araya geldi-
ğimiz kadınlarla mahallede bir eylem dü-
zenledik: “Biz, bu mahallede yaşayan ka-
dınlar, gençler, bütün mahalle sakinleri 
olarak rahat değiliz. 19 yaşında engelli 
bir genç kadının defalarca tecavüze uğra-
masına sessiz kalmayacağız. Bu suçu işle-
yen, bu suça karışan kim varsa gereken 
cezayı alması için mücadele edeceğiz” 
dediğimiz eylem esnasında failin adli 
kontrol ile serbest kaldığını öğrendik. Bu 
durumda eylem bütün mahalleye taştı. 
Hep beraber yürüdük. Komşumuzun ya-
şadığını herkese sokak sokak anlattık. 
Duymayanlar da duydu. Bu olayda her-

kesi tarafımız olmaya çağırdık çünkü ge-
ce karakola alınan adam serbest bırakıl-
dı. Delil yok dendi. 

Şimdi süreç sekteye uğramış durum-
da. Sosyal devlet, karakolda ifadesi, has-
tanede raporu bulunan engelli bir genç 
kadının yaşadıkları olmamış gibi davra-
nıyor. Prosedürler altında ezilen mağ-
dur ve yakınları hasar görmeden süreci 
atlatamıyor. Çocukların ya da engellile-
rin yaşamadığı ya da öğrenmediği bir 
şeyi anlatamayacaklarını herkes biliyor. 
Buna rağmen soruşturma başlatmak 
için bile hâlâ somut kanıt aranıyor. Bu 
süreçte sosyal-psikolojik destek dahi 
sağlanmayan mağdurdan bir de tekrar 

hastaneye gidip genel muayene için baş-
vurması bekleniyor. Uzakta çalışmak zo-
runda kalan bekar bir annenin, engelli 
genç kadının yaşadığı devlet tarafından 
göz ardı ediliyor. 

Süreci ilerletme gücü her an azalan ai-
le ve genç kadını mahallenin dayanışması 
dışında destekleyen hiçbir şey yok. Fakat 
yine de yaşananların yükü ağır ve mağdu-
run yararı gözetilerek ciddiyetle ele alın-
ması gereken hassas bir konu. Bu duru-
mun yıpratıcılığı genç kadın ve yakınları 
için taşınmaz hale gelmeye başladı. Fail 
adli kontrolle serbest kaldı; evine gidiyor, 
yatağında yatıyor, işine gidiyor ama genç 
kadın ve ailesi için şehir değiştirmek ve 
başka bir hayat kurmak gündemde. 
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Birleşen işçiler asla yenilmez!

“SENDIKANIN başlatması, yön vermesi gereken şeyi 
biz başlattık, biz onlara yön verdik, onların haberi bile 
yoktu. Sendika, ‘Yaptığınız yasal değil, biz yanaşamayız’ 
dedi. Ne demek yasal değil? Taleplerimiz için grev hak-
kımızı kullanmışız. ‘Siz kendiniz çıktınız’ dediler, yani ya-
nınızda değiliz diyemediler ama destek de olmadılar. 
‘İçeri girmek isteyen girsin, istemeyen girmesin biz sizi 
zorla burada tutmuyoruz’ dediler. Sendika bizim arka-
mızda olmadığını söylerken işçiler ne yapabilir, tabii ki o 
endişeyle işe devam edenler oldu. Bayramları zehir ol-
du insanların. 40 yaşından sonra kim nereden iş bul-
sun. İnsanları kışkırtan bu oldu. 200’e yakın işçi atıldı, 
hepsi deneyimli kaç yıllık çalışanlar. Hatta onların sesi 
çok çıkıyor ve daha bilinçliler diye ‘İşe geri alacağımız 
ekibin içinde onlar olmayacak’ bile dendi. Bir şey ola-
caksa hepimize olacak ama daha iyi koşullar neden ol-
masın. İki aylık elemana kadar ihtar vermişler. İlk gün 
tehditvari konuşmaya başladı yönetim. ‘Bakın seneye 
haziranda ülkenin ne olacağını bilmiyorsunuz biz biliyo-
ruz, o zaman da TPI arkanızda olacak göreceksiniz. 
TPI kapatıp giderse ne yapacaksınız. Biz bir aileyiz’ de-
diler. Bunlar olurken sendika asla yok yanımızda. Biz 
bir direniş gerçekleştirdik. Sendikanın da bizim gibi net 
olması lazımdı. Yukarı yönetime çıkıp, bize başka onla-
ra başka konuşan insan istemiyoruz. Kaç defa dedik, 
bir temsilci de gelsin konuşmaya, çıkışta açıklama ya-
pılırken şeffaf olunsun. Sendika ‘Bizi mahcup edersiniz’ 
dedi. Yüzde 9’luk zam teklif ettiler, grevin ilk haftasın-
da onun referandumu yapılırken bile bir tane temsilci 
vardı yanımızda sadece, sendikacılar yoktu. Biz kararlı 
duruşumuzla yönetimin tehditlerine ve sendikanın vur-
dumduymazlığına inat kazandık. Biz birlik olduğumuz 
sürece aşamayacağımız engel yok. Bunu ilk başta 
korkan arkadaşlar da öğrenmiş oldu. İlk defa gücü-
müzü gördük. Çok mutluyuz ve diğer tüm iş kolların-
daki işçi arkadaşlarımıza örnek olduk, olmaya da de-
vam edeceğiz. Bu henüz bir başlangıç!”

TPI COMPOSITES DENEYİMİ:

‘SENDİKANIN BAŞLATMASI 
GEREKEN MÜCADELEYİ  
İŞÇİLER BAŞLATTI’

Aliye CEYLAN
İzmir

İzmir’in Menemen ve Çiğli il-
çelerinde bulunan, rüzgâr gü-
lü kanadı üretimi yapan Ame-
rikalı şirket TPI Composite 
fabrikasında çalışan Petrol-İş 

üyesi 3600 işçinin, yüzde 5’lik düşük 
zamma ve işten atmalara karşı baş-
lattığı iş bırakma eylemi 16. günün-
de kazanımla sonuçlandı. Yaklaşık 
150’ye yakın kadın işçinin olduğu 
fabrikada genç bir kadın işçiyle ça-
lışma koşullarına, eyleme çıkma ne-
denlerini, eylem süresince yaşadık-
ları deneyimleri, elde edilen kaza-
nımları konuştuk. 

YEDİĞİN YEMEKTE  
ELYAF PARÇALARI

Öncelikle çalıştıkları alanın ne 
denli riskli olduğunu, çalışma koşul-
larının ağırlığını anlatarak başlıyor 
söze görüştüğümüz kadın işçi: “Ağır 
kimyasallarla çalışıyoruz. Karbon 
maske kullanıyoruz ama çalıştığımız 
yerin havalandırması yeterli olmadı-
ğından (kalıpların ısısını korumak 
için) o kadar çok terleyip kaşınıyo-
ruz ki, maskeyi bazen çıkartmak zo-
runda kalıyoruz.  Benim ne zaman 
bölümüm değişse kollarımda kaba-
rıklıklar oluşuyor. Ve ben bunu kim-
seye söyleyemiyorum. Alerjik reak-
siyona uğradığın an işten çıkartıyor-
lar. Bel fıtığı, omuz çıkması gibi şey-
ler oldu mu hemen çıkartıyorlar. 
Onun için sana 5 ay gözlem süresi 

veriyorlar. Zaten 5 ayda oluyor bun-
lar. Tyvek denilen bir tulum var. 
Ama o kadar bunaltıcı ki, erkekler 
bile iç çamaşırıyla giyiyorlar tulumu. 
Bazı yerlerinden hava girsin diye 
kesenler varmış. Havadaki cam el-
yafları doğrudan göremiyorsun ama 
bir ışık vurduğunda havada uçuşan 
parçaları görüyorsun ve ben tüm 
gün bunu mu soluyorum, diyorsun.  
Zaten ne kadar önlem alırsak ala-
lım bu maddelere her türlü maruz 
kalıyoruz. Evde her gün duş alıyo-
rum ki çıksın. Eşinize çocuğunuza 
bile taşınıyor bu. Bir gün eşim kol-
larının kaşınmaya başladığını söyle-
di, yatağa kadar taşımışım meğer. 
Dedim benden geliyor o kaşıntının 
sebebi. Yediğin yemek kabında el-
yafları görüyorsun. Sağlığımızdan 
veriyoruz ama herhangi bir sağlık 
yardımı vs. alamıyoruz.”

‘6 YILLIK ELEMANLA 
ARAMDA SADECE 100 LİRA 
FARK VAR’

Tüm bu sağlıksız çalışma koşulla-
rının ardından çalışma saatleri ve üc-
retlere geliyor konu. “Bol mesaili bir 
çalışma şeklimiz var, o şekilde prim 
alıyoruz” diyen kadın işçi, “Neden 
canımız çıkasıya mesai yapıp o para-
yı alıyoruz? Neden normal maaşımız 
o değil? 8 saatin üzerine 4 saat daha 
mesai kalıyoruz. Borcu harcı olan 
oluyor, mesai kalmak istiyor işçiler 
tabii. Çok kıdem farkı da yok özel-
likle asgari ücret meselesinden son-

ra. 6 yıllık elemanla aramda nere-
deyse 100 lira fark var. Makas çok 
daraldı. Yıllık izinlerimizi de 3 gün, 2 
gün parça parça kullandırıyorlar. İlk 
maaşımı aldığımda elime bin lira ka-
lınca nasıl sevinmiştim. Eskiden öyle 
değilmiş. Arkadaşlarım diyor ki biz 
önceden buradaki maaşla ev, araba 
taksitine girerdik. Şimdi maaşının 
hepsini yatırsan yine alamıyorsun…” 

‘AKLIMIZLA OYNADILAR’
Tüm bu kötü giden sürecin biriki-

miyle bayram öncesinde bir kıvılcım 
çakılıyor işçiler tarafından. “Aklımız-
la oynadılar” diyen kadın işçi, “Bizi 
kışkırtan fabrika yönetimi oldu. 
Enarcon diye bir holümüz var. En pis 
ve ağır çalışma alanı. Asgari ücrete 
zam yapılmadan önce yönetim kap-
tanlarımızı toplamış. ‘İyileştirme ya-
pılacak, çok iyi bir zam alacaksınız’ 
denildi. Asgari ücrete zam geldikten 
sonra yüzde 35 zam yaptık dediler, 
hepimiz alkışladık. Sanıyoruz ki asga-
ri ücret zammının üzerine yüzde 35 
zam aldık. Çünkü iyi bir zam alacak-
sınız deyince tüm işçiler olarak bek-
lentiye girdik. Sonra dediler ki ‘Siz 
yanlış anladınız. Zaten asgari ücretin 
üzerine yapılmış olan zammın içine 
dahil bu.’ Yani geriye sadece yüzde 5 
artış kalıyor. Bunu duyunca işçiler 
‘Sadaka mı veriyorsunuz?’ deyip her 
şeyi bırakıp dışarı çıktı ve bu duruş 
her yere yayıldı. En az yüzde 15 zam, 
atılan arkadaşlarımızın işe geri alın-
ması ve verilen ihtarların geri çekil-
mesini istedik. 

Fotoğraf: Google Maps

YENİDEN merhaba sevgili Ek-
mek ve Gül okurları. 

Ben İstanbul’da çalışan o sosyal 
hizmet uzmanı kadınım. Ekmek ve 
Gül’e daha önce de çalıştığım alan-
lardaki izlenimlerime ilişkin bir yazı 
yazmıştım. Sizlerle tekrardan bulu-
şup biraz olsun içimi dökmek iste-
d i m . Artan yoksulluk, kadınların 

yaşadığı ekonomik ve 
sosyal sorunlar, her gün 

tekrar tekrar dinle-
diğim hikayeler 

beni doldurup 
taşırıyor çün-
kü. Yazıya 
başlamadan 
önce iki sayı 
evvel sizlere 
anlattığım 
hikayelere 
dönüp bak-
mak iste-
dim. 

Şu an 
yaptığımız ev 

ziyaretleri ile 
karşılaştırdı-
ğımda duru-
mun yoksul 

halk için gide-

rek kötüleştiğini söyleyebilirim. Tem-
muz ayı itibari ile yeni asgari ücret 5 
bin 500 TL olarak belirlendi. Benim 
çalıştığım kurum da destek kriterle-
rini, muhtaçlık ve açlık sınırını yeni 
asgari ücret olan 5 bin 500 TL’yi baz 
alarak yeniden belirleyecek. Bunu 
yaparken de resmi kurumlar tarafın-
dan açıklanan verileri göz önünde 
bulunduracak. Ancak biz sosyal hiz-
met uzmanları gayet iyi biliyoruz ki 
resmi kurumların açıkladıkları veri-
ler ile yoksul halkın evlerine yansı-
yanlar arasında çok fark var.

‘REDDEDİLDİ’
Yardım için başvuru yapan kadın-

ların bu aralar en çok dert yandığı 
meselelerden biri kira zamları. Asga-
ri ücretin 5 bin 500 TL olmasıyla, 
hatta olmadan daha önce, ev sahip-
lerinin kiralara yapmış olduğu 2 bin-
3 bin TL arası zamlar malumunuz.  
Bu koşullarda asgari ücretli 4 kişilik 
bir ailenin aylık 4 bin TL kira bedeli 
ödediğini varsayalım. Geriye kalan 
1500 TL, güncel market fiyatları ta-
van yapmışken hangi aileyi geçindi-
rebilir? Bu ekonomik koşullarda 
hangimiz gerçek açlık sınırının üze-
rindeyiz? Bu sorunun cevabını her 
gün kadın müracaatçılarımdan dinli-

yorum. Hiçbirinin kendi ihtiyaçlarını 
karşılama, kendine zaman ayırma, 
özel bir isteğini gerçekleştirme gibi 
bir lüksü yok. Gittiğim evlerde ka-
dınlar artık kendilerine hijyenik ped 
bile alamadıklarını belirtiyorlar. Ço-
ğu kadın çocuklarının isteklerini kar-
şılayamıyor. Bu durum onları hem 
üzüyor hem de kendi isteklerini, ihti-
yaçlarını düşünmekten alıkoyuyor. 
Çalıştığım kurumdan hijyenik ped 
desteği de yapılmasını talep ettim 
ancak henüz bir dönüş alamadım. 

Çalıştığım kurumda yeni belirle-
necek olan muhtaçlık sınırı ne olur 
bilmiyorum. Ancak, sadece ekmek 
gideri bile aylık 1500 TL olan ailele-
rin başvurularına “reddedildi” yaz-
mak zorunda kalacağımdan eminim. 
Meslektaşlarımla yaptığım sohbet-
lerde de durum bundan farksız. As-
gari ücret zammı demek bugün için 
yoksullaşma demek. Bunu bir sosyal 
hizmet uzmanı olarak resmi veriler-
den değil, her gün evine konuk oldu-
ğum kadınlardan biliyorum.

Yeniden buluşmuş olmanın verdi-
ği heyecan ve umutla, sonraki sayı-
larda görüşmek üzere

Sosyal hizmet görevlisi bir kadın 
İSTANBUL

Resmi verilerde 
olmayan yoksulluk

evlerde!
ziyaret ettiğimiz

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Görsel: Freepik

Engelli bir kadına tecavüz eden fail neden ve nasıl korundu?
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Makine ile dertleşmeyelim, birlikte değiştirelim
Neslihan KARYEMEZ

İkitelli-İstanbul

İstanbul İkitelli’de yaşayan, yıllarını teks-
til işçiliğiyle geçirmiş iki kadın Gülay ve 
Fatma. Çalışma yaşamında farklı dene-
yimler edinmiş olsalar da yaşamları pek 
çok noktada örtüşüyor… 

Gülay sendikalı işyerinde çalışmanın dene-
yimine sahip, Fatma ise çocukluğu dahil, 29 yı-
lını tekstil atölyelerinde güvencesiz, kötü ko-
şullarda çalışmış, kendi deyimiyle ‘makinanın 
parçası’ haline gelmiş bir kadın işçi.

İkisi de hayatlarından çalınan yılları, çalış-
ma koşullarını anlatırken ortak deneyimlerini 
ise şöyle dile getiriyorlar: “İşçi bir-
likte hareket eder, işyeri sendi-
kalı olursa her şey daha ko-
lay olur.”

SENDİKALI 
OLANIN HAKKI

Gülay uzun yıllar 
farklı işyerlerinde 
çalışmış. 11 yıl bo-
yunca çalıştığı en 
son fabrikada ise 
sendika varmış. 
Gülay, “Kumaş 
fabrikasıydı. İkra-
miyemiz vardı üç 
ayda bir. 40 kilo er-
zağımız vardı, bize 
yetiyordu, hatta akra-
balarımızla paylaşıyor-
duk. 8 saat çalışıyorduk. 
Fazla mesainin 90 saati geç-
mesi yasaktı. Bunları sendikalı 
olmamıza borçluyduk. Birlikte ha-
reket ediyorduk. Sıkıntılı bir durum olduğunda 
hemen iş yavaşlatırdık, işveren istediğimizi yap-
mak zorunda kalırdı.” diyor. “Bunlar tabii ki 
kendiliğinden olan şeyler değildi, bizden önceki 
işçi arkadaşlarımızın emeklerinin ürünü. Sendi-
kanın olmadığı işyerlerinde de işçiler birlikte 
hareket etse patron istediklerini vermek zorun-
da kalır. İşçiler birlikte hareket ettikten sonra 
her şeyi değiştirebilirler. Bugün haklarımızın 
kırpılıp güdükleştirilmesinde biz işçilerin payı 
var. Yan yana gelip birlikte hareket etmediği-
miz için bu hale gelindi. Hep böyle kalacak gibi 
düşündük rahat davrandık. Bir işyerinde hak 
gaspı olduğunda sesimizi çıkarmadık. Bizim ba-
şımıza gelmez dedik” diye anlatıyor sonrasını.

Doğum ve emeklilik nedeniyle o fabrikadan 
ayrılmış. Şimdi geçim dertleri zorlamaya başla-
yınca, mahalledeki bir tekstil atölyesinde yeni-
den çalışmaya başladı Gülay: “Ben rahat çalışa-
rak emekliliğimi kazanmışım aslında. Akşama 
kadar pertim çıkıyor şimdi. Çalışma saatleri 
çok uzun, sürekli bir iş yetiştirme telaşı... Daha 
çok çalışıyoruz ama yetmiyor aldığımız ücret 
ihtiyaçlarımıza. Dua ediyoruz sonraki aya çık-
mak için. Emekliyim, eşim çalışıyor, kira öde-
miyorum, ama hâlâ çalışıyorum. Buna rağmen 
yetmiyor. Son 1 yılda yaşadığımız yoksulluğu 
hiç yaşamamıştık.”

‘ÇOCUĞUMA BİLE  
ZAMAN AYIRAMIYORUM’

29 yıldır işçi olan Fatma da tekstil işçiliğinin 
yoruculuğundan, bu kadar zor şartlarda çalışıp 
yine de geçinememekten dem vuruyor; “11 saat 
çalışıyorsun. Hiçbir sosyal hayatın yok. Bir de 
geçim derdinden dolayı mesai ekleniyor. Çalış-
ma saati 16 saate çıkıyor. Kadınsın, evinde de 
işler seni bekliyor. Çocuğun, evin ihtiyaçları ye-
mek, bulaşık, ütü… Kendine ayırabileceğimiz 
bir zaman yok. Sonra arkadaşların, ailen şika-
yetçi oluyor. Bazen çocuğuna bile yetemiyor-
sun. 2 buçuk yaşındaki çocuğumu pedagoga gö-
türdüm, pedagog ‘Çocuğunuza az zaman ayır-
dığınız için bu kadar hırçın’ dedi. Ya ona za-
man ayıracağım ya da onu aç bırakacağım. Al-

dığım para ile geçinemiyorum. İnsanların en 
fazla 8 saat çalışması gerekiyor ki hayat-

tan tat alabilsin. En azından cumartesi 
pazar çalışma olmasaydı. Cumartesi 

evin işlerine, pazar da kendimize, 
çocuklarımıza, ailemize zaman ayı-
rırdık. Bugün aldığımız para ile 8 
saat de çalışsak geçinemiyoruz. 
Asgari ücret 5 bin 500 lira oldu, 
ama aynı zamanda yumurtanın 
kolisi 65 lira oldu. Biz hiç kendi-
mizi zam almış gibi hissetmiyo-
ruz. Faturalar aldı başını gitti.”

‘BU ÜCRETE BU İŞİ  
DİKMİYORUZ 

DEMELİYİZ’
İnsani koşullarda çalışmak iste-

yen ve ihtiyaçlarının tamamını karşı-
layacak bir ücret isteyen Fatma “Bu-

nun olabilmesi için fason atölyelerinde 
önce bizim işleri diktiğimiz firmalara karşı 

birlik olmamız gerekiyor. Ancak o zaman in-
san gibi yaşamanın olanakları mümkün. Bizim 
gibi atölyelerde çalışanların ‘Biz bu fiyata bu 
işe gitmiyoruz’ demesi gerekiyor.” diyor. 

Sendikalı bir işyerinde çalışmamış ama 
sendikanın ne olduğunu biliyor Fatma, bildiği 
kadarını da anlatıyor şu sözlerle: “Tanıdıkla-
rım vardı sendikalı çalışan. İstemediklerinde 
mesaiye kalmıyor, ücretlerine istedikleri zam-
mı alamadıklarında iş durduruyorlardı. Bizim 
kadar uzun saatler çalışmıyorlar. Sigortaları 
aldıkları maaş üzerinden yatıyor. Maaşlarının 
dışında yan hakları vardı. Benim eltim sendi-
kalı bir iş yerinde çalışıyor. Maaşı çok yüksek 
değil ama gıda yardımı yapıyorlar. Bizim aldı-
ğımız para faturalara kiraya ve markete paza-
ra gidiyor. Onlar en azından markete para 
vermiyorlar. Sendikalı işyerinde çalışmak is-
terdim. En azından azıcık nefes almamıza 
yardımcı olurdu. Atölyelerde bu çok mümkün 
değil. Türkiye’nin her yerinde dağınık şekilde 
çok sayıda atölye var. Kadın-erkek, dil, din, 
ırk ayırmadan birbirini dışlamadan yan yana 
gelsek bütün zorluklara rağmen değiştirebili-
riz. Geçim derdine düştük, artık birbirimize 
çay içmeye gidemiyoruz. Bildiğim tek şey bu 
makinelerin birer parçası olduğumuz. Artık 
makine ile dertleşir hale geldik.”

Gülay 
ve Fatma 

tekstil işçisi iki 
kadın. Sendikalı 

olmakla olmamak 
arasındaki farkın ne 

olduğunu anlattıkları bu 
sohbet, kadın işçilerin 
bir şeyleri değiştirme 
ihtiyacını da ortaya 

koyuyor.

Fotoğraf: DHA

Nevruz MERSİN
Esenyalı-İstanbul

Derneğin kapısının 
önünden daha önce de 
birkaç kere geçtim as-
lında ama içeri girme-
ye cesaret edemedim. 

En sonunda bir yerden başlamalısın 
diyerek girdim içeri.” 

Bunlar Aslı’nın sözleri. Boşanma 
sürecinde olan Aslı’nın davasını der-
nek Esenyalı Kadın Dayanışma Der-
neği olarak yakından takip ediyoruz. 
Tüm zorluklara rağmen sonunda 
açabildiği davasının ilk duruşması 3 
ay sonra görülecek. 

Çiftçilik yaparak geçimini sağla-
yan bir ailenin 4 çocuğundan biri o. 
16 yaşında babasının ölümünden 
sonra başlamış hayatın zorlukları o 
ve ailesi için. Yaşadığı köyde okul 
olmadığından ablasıyla beraber ka-
sabada bitirmiş ilkokulu. Annesin-
den uzakta başkalarının evinde yaşa-
mak zor geldiği için ilkokul bittikten 
sonra köye dönmüş. 

‘LAF OLUR’ DİYE BAKKALA 
BİLE GİDEMEMEK

“16 yaşındayken babamı şeker 
hastalığından kaybettik. Abim asker-
deydi. Akraba ve çevre baskısı o ka-
dar artmıştı ki bakkala gittiğimizde 
bile kolumuzdan tutup eve getirip 
anneme ‘Kızınızı çıkarmayın sokağa 
laf olur’ diyerek namus bekçiliği ya-
pıyordu herkes.” Aslı’nın bu bahset-
tiği, köy yerinde kadın olmanın ge-
tirdiği zorluklardan yalnızca biri. 

Bir süre sonra evin geçimine katkı 
sağlamak için tekstilde çalışan As-
lı’nın üstündeki baskı işe başladıktan 
sonra biraz azalmış: “Yaklaşık 3 yıl 
sigortasız çalıştım.  Ama kendi para-
mı kazanmak o kadar iyi hissettir-
mişti ki. İlk maaşımla eve bir sürü 
şey almıştım.” 

Abisinin evlenmesiyle yaşamında 
yeniden tüm dengeler değişmiş. Hiç 
tanımadığı yengesinin erkek kardeşi-
ni bir anda hayatının orta yerinde 
buluvermiş. Gördüğü ilk günden be-
ri kendisini taciz eden bu adamdan 
bugün halen kurtulmaya çalışıyor: 
“Ya ailesini gönderiyordu ya da çev-
rede ‘birlikteyiz’ diye dedikodu çı-
kartıyordu. Sürekli haber gönderip 
benimle evlenmenin yollarını deni-
yordu. İş çıkışı gittiğim evimde söz 
kesme merasimi içinde buluyordum 

kendimi. Öyle ki bir keresinde ka-
dınlarla erkeklerin ayrı oturmasını 
fırsat bilip arabulucunun da üç ka-
ğıtçılığıyla yüzüğü evimize bırakıp 
gitmişlerdi. Ailem bana asla baskı 
yapmadı hep son sözü bana bıraktı-
lar ama onlara da ayrı ayrı ‘Aslı isti-
yor’ diyen arabulucunun oyununa 
geldiler.” 

Her defasında bir şekilde bu du-
rumdan kurtulan Aslı bir sabah başı-
na geleceklerden bihaber işyerinin 
yolunu tutmuş: “Bir araba durdu 
önümde, toplam 3 adamın beni zor-
la arabaya bindirdiklerini hatırlıyo-
rum, bir de yanımda geçen polis ara-
basının ışığını.” Kaçırılan Aslı 3 gün 
boyunca yaşadıklarının travmasını 
halen atlatamamış, “Beni evlenmeye 
ikna etmek için etmedikleri işkence 
kalmadı” diye anlatıyor. Aslı’yı 3 
gün boyunca bulamamış ailesi onu, 
sonra tesadüfen bulunuyor Aslı ve 
şikayetçi olması üzerine adam tutuk-
lanıyor. 

AİLE BASKISI  
PRANGALARI TAKTI

“Abimin evliliği bozulmasın diye 
ben adı evlilik olan bu ızdırap dolu 
yaşama mahkum edildim.” Bu ağır 
cümle, kendisine işkence eden ada-
mın “akrabası” olması nedeniyle ya-
şadığı baskıyı, şikayetçi olduğu için 

tutuklanan adamla cezaevinde nikah 
kıymaya uzayan hikayesinin ağırlığı-
nı seriyor ortaya: “Yalnızca kağıt 
üzerinde sırf tutukluluğu bitsin diye 
attım o imzayı. Onun özgürlüğü be-
nim tutsaklığım oldu.” Aylar boyun-
ca görmemiş evlendiği adamı. “Kur-
tuldum” demiş ama olmamış. 7 ay 
sonra geri gelince nikahlı olduğu 
adamın kollarına itmişler Aslı’yı: 
“Halbuki sadece cezaevinden çıka-
caktı sonra bitecekti. Ama öyle ol-
madı.”

‘BİR GÜN BU ADAMDAN 
KURTULACAĞIM’

“Artık gerçekten evlendiğimi ve 
beraber yaşayacağımı anladıktan 
sonra Antalya’nın yolunu tuttuk. 
Uzun süre orada yaşadık. İkimiz de 
çalışıyorduk. O elektrik işi yapıyordu 
ben ise tekstilde çalışıyordum. Çalış-
mak bana iyi geliyordu. ‘Bir gün bu 
adamdan kurtulacağım’ diyordum o 
yüzden çocuğum olsun istemiyor-
dum. İstemeden de olsa gebe kal-
dım. İlk gebeliğimde düşük yaşadım. 
Buna üzülmemiştim açıkçası. Fakat 
bir süre sonra yine gebe kaldım. İlk 
çocuğumu memleketimde ailemin 
yanında doğurdum. Çocuğu olsun 
diye can atan adam gebeliğimden 
doğum sürecine yalnızca birtakım 
ihtiyaçları karşılamakla sorumlu bir 

görevli gibi davranıyordu.” 
Doğumundan hemen İstanbul’a 

taşınmışlar. Sorunlar da yüklenip İs-
tanbul’a gelmiş beraberlerinde. İkin-
ci çocuğunun doğumu sonrasında 
aşağılamalar, küçük düşürmeler, ha-
karetler, psikolojik baskılar, üzerine 
yürümeler... Yutkunuyor bunları an-
latırken, detay vermekten çekiniyor: 
“Ha bir de aileme bunları anlattı-
ğımda ‘Seni dövmüyor, alkol almı-
yor, kumarı yok, kocandır. Otur, bir 
şey olmaz’dan başka bir şey duymu-
yorum. Üzerime yürüyüp boğazımı 
sıkıyor ama tokat atmıyor diye şid-
det görmüş sayılmıyor muyum ben?” 

‘ALDATTIĞINA DAİR KANIT 
BULMAM KURTULUŞ 
FERMANIM OLDU’

“Benim yıllarım böyle geçti, taa 
ki onun hayatında bir şeyler ters git-
meye başlayıncaya kadar. Bu mahal-
leye taşındık 1 yıl önce. Ben tavrın-
dan hayatında başka biri olduğunu 
anlamıştım ama elimde bunu açığa 
çıkaracak hiç kanıtım yoktu. Kanıt 
bulmam kurtuluş fermanımdı. Bul-
dum da. Bir gece telefonuna gelen 
mesajla günlerce eve gelmeyişlerini, 
evi otel gibi kullanışının sebebini öğ-
renmiş oldum.” Eşinin bu olaydan 
sonra kendinden boşanmak istemesi 
Aslı için bulunmayan bir fırsata dön-
müş. 

En az zararla bu evlilikten kurtul-
manın yollarını aradığı bu süreçte 
nasıl hareket edeceğini bilmeyerek 
başvurdu derneğe. Boşandıktan son-
ra çocuklarının sürünmesini istemi-
yordu. Tek istediği evlendikten sonra 
aldıkları ev ile çocuklarının nafaka-
sıydı. İlk başta karşılıklı kabul edil-
mişti her şey. Ama iş resmi boyuta 
gelince anlaşmalı boşanma yerini çe-
kişmeliye bıraktı. Zorlamalar ve eve 
istediği gibi girip çıkmalar başlamış, 
Aslı bu süreçte tehdit edilmiş, ken-
disinin korunması için çıkartılan 
uzaklaştırma ihlal edilmişti. Korku-
yordu Aslı, bir yandan ama bir yan-
dan da derneğin varlığı onu rahatla-
tıyordu: “Ben daha önce bu dernek 
gibi bir yerle karşılaşsaydım eğer 
bambaşka bir hayatım olur, bunların 
hiçbirini yaşamamış olurdum. Birçok 
hakkımı bana bu dernek öğretti, ba-
şıma bir şey gelme ihtimaline karşı 
sığınabileceğim akıl danışabileceğim 
bir yer olduğunun güvenini verdi.”

Bu hayatı ben seçmedim,  
ama değiştirecek olan benim!

Görsel: Evrensel
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İlknur HAYLAZ
Esenyalı-İstanbul

Akran baskısı, erken yaşta 
evlilik, eğitimden uzak-
laşma ve çeteler... Bun-
lar gençliğin yaşadığı so-
runlar. Önceki Ekmek ve 

Gül sayılarında Kutu Park’tan bahset-
miştim. Gençlerle birlikte bu sorunları 
ve Esenyalı Mahallesi’ni değiştirmeye 
Kutu Park ile başladık. 

Kutu Park Esenyalı Mahallesi açı-
sından gençlerin itildiği uyuşturucu, 
akran zorbalığı, şiddet çukurunun bir 
metaforu haline geldi. Biz de gençler 
olarak o çukurlardan çıkabiliriz de-
mek için Esenyalı Kadın Dayanışma 
Derneği olarak parkta takılan gençler-
le etkinlikler yapmaya karar verdik.

Kutu Park’ta bir açık hava sineması 
düzenlemek için hazırlık yaptığımızda, 
parkta sürekli vakit geçiren 13 ila 15 
yaş arasındaki kimi gençler “Kutu 
Park bizim evimiz, buraya bizden baş-
ka kimse giremez” diyerek etkinliği 
engellediler. Aileleri, çocukları ve biz-
leri oradan göndermek için torpil pat-
latıp korkutmaya çalıştılar. Biz ise 

gençlere ulaşmanın farklı yollarını 
bulmaya devam ettik. 

EVLİLİK KURTULUŞ GİBİ 
GÖRÜNÜYOR

Mahallede çok yaygın bir biçimde 
gözlemlediğimiz bir durum var. Yaşları 
daha 17 olmasına rağmen genç kadınlar 
evlilik hayali peşinde koşuyorlar. “İyi bir 
üniversiteye gidemeyeceksem, kötü bir 
üniversiteye gidip parayı boşuna harca-
maya gerek yok” diye düşünüyorlar. 
Çünkü aileleri sürekli olarak “Sen bir 
yüksün” diyor. Böyle olunca da genç ka-
dınlar, evliliği ailenin baskısından, eko-
nomik zorluklardan bir kurtuluş olarak 
görüyor. 

Biz de dernekte Sosyolog Birgül Av-
dan eşliğinde akran baskısı ve erken yaş-
ta evlilik ile ilgili bir etkinlik düzenledik. 
Genç kadınlar olarak attığımız bu ilk 
adımın Kutu Park’a alternatif oluştura-
cak bir çözümün parçası olduğunu düşü-
nüyoruz. Daha fazla etkinlikler düzenle-
yerek, gençler olarak doğru anlamda bir-
likte hareket edebileceğimizi, birbirimize 
eziyet etmeden, yan yana bu etkinlikler-
de akran zorbalığı uygulayan, maruz ka-
lan, evliliği bir kurtuluş olarak gören ar-
kadaşlarımıza göstermeye çalışacağız.

Merhaba, ben tekstil işçisi bir kadınım. Biz 
işçilerin en büyük şikâyetleri arasında 
esnek, güvencesiz çalışma, özellikle cu-
martesi günleri uygulanan zorunlu me-

sailer ve özlük haklarının verilmemesi var. Hafta içi 
paydos saati 18:15 olmasına rağmen zorunlu olarak 
20:00 veya 22:00’ye kadar mesaiye bırakılıyoruz. 
Bu durumdan rahatsız olmamıza ve işverenle gö-
rüşmemize rağmen “Anlaşma gereği yükleme ta-
mamlanmalı” diyerek erteliyor talebimizi çoğu za-
man. Ayrıca cumartesi günü yarım gün değil tam 
gün çalışıyoruz, sırf işverenin işleri aksamasın diye. 
Hafta sonu diye bir şey kalmıyor. Ailemizle vakit ge-
çiremediğimiz gibi dinlenmeye bile zamanımız kal-
mıyor. Bu düzen değişmeli diyoruz! 

‘İŞÇİ DE BİZİZ TEMİZLİKÇİ DE…’
Tuvalete gitmek ilk yarım saat ve paydosa 

yarım saat kala yasak. Yıllık izinlerimiz genelde 
kışın kullandırılıyor, doğru düzgün tatil yapa-
mıyoruz. İş başında konuşmak, boş durmak 
yasak. Çalışırken işle ilgili bir hata yaparsanız 
paydos saatinde söktürüyorlar, yani dinlen-
me saatimizde de çalışmış oluyoruz. İşyerin-
de tuvalet temizliğini kendimiz yapıyoruz, 
hatta işyerindeki dikim bandını bile dönü-
şümlü olarak ortacılar süpürüp temizliyor, 
daha sonra tekrar kendi yaptığı işe devam edi-
yor. İşe ilk girdiğimde bana ‘Bu bandı sen süpür’ 

dediler, kabul etmedim. ‘Daha önce başka bir işçi 
temizlemek istemedi, o kızı işten çıkardılar’ diyerek 
baskı yaptılar bana. Biz işçi ve emekçilerin bu şe-
kilde aşağılanmasını kınıyorum!

Bir makineci 45 dakika mola dışında sabit bi-
çimde aynı işleme devam etmek zorunda. Makine-
cilerin iş başında ayağa kalkması da yasak (1 defa-
lık lavabo haricinde). Makineciler ele-
manlara daha fazla sayı çı-
karsın diye baskıya 
maruz kalı-

yor. Ortacılar ise sürekli ayakta olmak zorunda. Her 
makineciye bir ortacı düşmez, koca bantta en faz-
la 4-5 ortacı olur ve bu ortacılar tüm makinecilerle 
ilgilenmek zorundadır. Hatta makinecilerin içme 
sularını dahi ortacılar getirir. Makinecileri boş bı-
rakmamak ortacının görevidir diyerek tüm karma-
şayı ortacıların üzerine yıkarlar.

Bunların dışında kadınların fazla 
yük kaldırması yasaktır 

Elle Taşıma İşleri 
Yönetmeli-

ği’ne göre ama ne yazık ki bir kadın olarak akşama 
kadar kaldırdığımız ağırlığın haddi hesabi yok. Mo-
del model işler gelir, ağır iş geldiğinde ‘yapamıyo-
rum’ diyemezsin.

‘İŞÇİLER BİRLEŞİYOR, BU UMUT VERİYOR’
Genel olarak işyerlerimizdeki çalışma koşulları-

nın ne kadar kötü olduğundan ve problemlerimiz-
den bahsettim. Yaşamak için çalışmak zorundayız 
ama bu ağır koşullar biz emekçileri daha çok yıp-
ratıyor. Tüm bu koşullara rağmen umutlu ve mut-
lu olmak için çokça nedenimiz de var. Son zaman-
larda arkadaşlarımızla yan yana gelmeye ve bu so-
runları nasıl çözebiliriz diye konuşmaya başladık. 
Tekstil sektöründe çalışanlar uzun süreli olarak ay-
nı işyerinde çalışmazlar, bugün Bornova’da çalışan 
yarın başka bir ilçede de işbaşı yapabilir. Ve bu 

konuştuğumuz problemler ortak problemimiz-
dir. Amacımız daha çok işçi arkadaşımızla yan 
yana gelip bu sorunları ustabaşı ve patronla-
rın karşısında yan yana durarak çözmek.

Biz işçiler artık yeter diyor, emeklerimi-
zin karşılığını istiyoruz. Ekmek ve Gül aracı-
lığıyla tüm işçi arkadaşlarımı da bu sömürü 
düzenine son vermek için mücadele etme-
ye çağırıyorum. 

Tekstil işçisi bir kadın
Bornova/İZMİR
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Merhaba sevincimizde ve sorunlarımız-
da ortaklaştığımız Ekmek ve Gül okur-
ları. Ben Deriteks’in örgütlü olduğu bir 
tekstil fabrikasında çalışıyorum. 30 

yıllık işçiliğimin 20 yılında tekstil işçisi olarak ça-
lıştım. Temmuz ayında asgari ücret açıklandığın-
da işçilerde zam heyecanı ya da bir beklentisi 
yoktu. Çünkü herkes biliyor artık giderin gelirden 
daha yüksek olduğunu. Rakamın açıklandığı gün 
elinde üç kuruş parası olan varsa gidip kuru gıda 
alalım diye düşündü. Çünkü asgari ücrete zam 
geldiyse biliyoruz ki tüm ürünleri iki katını çıkarır-
lar. Asgari ücretin zamlandığı akşamı bir sürü şe-
ye zam geldi, apartman aidatı bile 10 lira artırıldı. 
Çocuk okutuyorum bir de şehir dışında. Nasıl ola-
cak bu işler?

KISA KISA DEĞİL, KESE KESE YAŞIYORUZ
Önceki yıllarda bu yıla nazaran alım gücümüz 

daha yüksekti. Pazardan haftalık ihtiyacımızı 
karşılayabiliyorduk ama şimdi 300 lira bile yetmi-
yor. Marketten bir çikolata bile alamayacak hale 
geldik, her şeyin hesabını yapmak durumunda-
yız. Evin hesap kitap işlerini yapan kadınlar ola-
rak bundan sonra daha ağır yükün altına girmiş 
olacağız. Artık bir şeylerden kısa kısa değil bir 
şeyleri kese kese yaşamaya çalışıyoruz! Paranın 
değersizliği ortada, elektrik, su her şeye gelen 
zamlar tamamen bitirdi bizi, biz daha asgari üc-
reti almadan o zaten eridi. Ücretlerin yoksulluk 
sınırının üzerine çıkarılması gerekiyor. Bununla 
birlikte bütün sendikaların birleşip işçileri hare-
kete geçirmeli, ellerini taşının altına sokmalı. İş 
yerlerinde bir hareketlilik olması gerekiyor. An-
cak bu hareketlilik sadece sendikaların isteğine 
bırakılamaz. İşçiler örgütlenip sendikalarını zor-
lamalı, yoksa sendikalar yıllardır sustuğu gibi 
susmaya devam eder. 

İŞÇİLER SENDİKALARINI SENDİKA OLMAYA ZORLAMALI 
Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

Tekstildeki bu sömürüyü birlikte durdurabiliriz

TÜRKİYE’de öğrenci olmak bütü-
nüyle zor, sınava hazırlanmak ise en 
zoru. Hele bir de kadınsan… Sürekli 
“Kazanamazsan zengin koca bulursun” 
esprileri, “Bu bölüm kadınlara göre de-
ğil” görüşleri ile iyice zıvanadan çıka-
ran, depresyona sokan, stresten saç 
döktüren, asosyalliğe iten durumları bu 
sene bizzat yaşamış biri olarak yazıyo-
rum bu satırları. 

Geçen senenin ağustos ayında, ba-
bamın maddi zorluklar yüzünden zar 
zor yazdırdığı dershaneye gitmem ile 
zor süreç benim için başlamıştı. Ders-
haneye para verdiğimiz halde bir de ki-
taplara her hafta 150-200 TL gitmeye 
başladı. Kafamda dönen şu sorular be-
ni stresten okuduğumu anlayamamaya 
itti: “Ya kazanamazsam?”, “İş bula-
mazsam?”, “Yeterince para kazana-
mazsam?” 

ÜSTÜNE BİR DE  
GÜVENLİK KAYGISI

Etüt saatleri uzadığı zamanlar ders-
haneden akşam 10’da çıkıp, bir de eve 
dönüş saatinde tacize uğramamak için 
eve son hızımla gitmeye çalışınca, gü-
venliğimden daha çok şüphe edip, der-
shaneye gitmek istemediğim bir dönem 
olmuştu. Her gün başımda bana bağı-
rıp, dershaneye gitmediğime kızan aile-
me hak versem de bu anksiyete beni 
öldürüyordu. Ne derslerime ne de sos-

yal hayatıma odaklanabiliyordum. Ha 
bir de ben asla gidip de korktuğumu 
birine söyleyecek biri değilim. O yüz-
den annemle babama bu konudan hiç 
bahsetmedim. Çünkü kendim halleder-
dim, böyle büyüdüm. Cinsiyet kalıpları 
bana her zaman saçma gelmiştir. O 
yüzden biri bana, “Eve gidince haber 
ver” dediğinde bile kavga çıkaracak ka-
dar abarttığım bir dönem de oldu. 
Hepsi de aynı döneme denk geldi. 

Sürekli sinirimin son demindeydim. 
Artık YKS sınavına hazırlanma serü-
venim ders çalışmaktan çıkmış, 
hayatta kalma sınavına dön-
müştü. Özellikle şunu hatır-
lıyorum: Çıkış saatinde 
acele bir şekilde minibü-
se binip en erken saatte 
eve gitmeye çalışıyor, 
bir de kapüşonumla 
saçlarımı kapatıp, er-
kek gibi gözükmeye 
çalışıyordum. Ne ka-
dar acınası değil mi? 

TEPEMİZDEKİ  
‘İŞSİZLİK’ 
BASKISI

Annem aşırı sinirimi 
fark edip beni bir psikiyat-
riye götürdü. İlaca başladım 
ve hayat kalitem düzeldi. Sınava 
son bir ay kala düzelen psikolojim-

le ne kadar çalışabildiysem, o kadar ça-
lıştım. Ve sınava girdim. Her şey bitti 
diye sevinirken açıklanan sonuçlarla yı-
ğılmaları görünce hepimizin emeği çöp 
oldu. Ve kimse de sorumluluk almadı. 
Her şeye rağmen tercih yapmak istiyo-
rum. Yılladır ilgim olan biyoloji bilimini 
tercih etmek istedim. Ay demediler mi 
“işsiz kalırsın” diye. E ne yapayım ben? 

İş konusuna gelince, bir kadın ola-
rak ikinci tercih olarak görülmek beni 
rahatsız eden bir durum. Mesela bir bi-
lim dalı okumak istiyorum. Ama ülke-
mizde bilim insanlarına ‘bilim adamı’ di-
yen kişiler yaşamaya devam ediyor. En 
kıytırığından mühendisliklerde bile er-
kek eleman arayışı daha fazla, bunlar da 
gözümü korkutmuyor diyemem. Ken-
dim için beklentilerim, biyoloji okuyup, 
akademisyen olmak. Eğitim sistemin-
den beklentim, arada bir durup dinle-

mesi. 
Bu yazıyı okuyan tüm genç 
kadınlara şunları söylemek 

istiyorum: Evet iğrenç bir 
dönemde, güvensiz bir 

ortamda ve adaletsiz-
liklerle dolu bir şe-
kilde yaşıyoruz. Dü-
şüncem kesinlikle 
şu yönde, biz kim-
senin ayak işini 
yapmaya gelmedik 
dünyaya. Eşinin 
kirlilerini yıkayıp, 
yemeğini yapma gi-

bi bir zorunluluğun 
yok. Temel yaşam 

becerilerinden yoksun 
birine katlanmanın da 

anlamı yok. 
Irmak TİMUR

Bakırköy/İSTANBUL

Yolun sonu hep çukur değil!kur değil!

BU GENÇLER NASIL OKUYACAK?
“HER şeyin başı eğitim” sözünün bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, gençlerin 

okumasına bile izin verilmiyor. Üniversite tercih dönemindeyiz. Çevremizdeki gençler 
“Keşke üniversite kazanmasaydım okumak istemiyorum. Bu ülkede okuyunca ne 
olacağım ki, boşuna para gidiyor” diyor. Aileler, “Çocuğum okusun, okutmak için 
elimden gelen her şeyi yaparım. Ama bu ekonomik sıkıntılar varken çocuğumu nasıl 
okutacağımı bilmiyorum” diyor. İki tarafa da hak veriyorsun. O zaman haksız olan 
taraf kim? Aileler haklıysa, çocuklar haklıysa, kimler haksız? Bizlere, gençlere, 
ailelere haksızlık yapan bu sistem. 

Bu sistem liseli gençlerin akıllarına bile okulu bırakıp işe girmeyi koyuyorsa bizim 
el ele verip bu sistemi yok etmemiz lazım. Gençler yok olursa, Türkiye’nin bir geleceği 
olmaz. Geleceğimiz yok olur. Hep diyorum ve demeye devam edeceğim bizim 
yapmamız gerek tek şey: örgütlü bir şekilde mücadele etmek.

Üniversite sınavı mı, hayatta kalma sınavı mı?

Görsel: Freepik

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

TEKSTİL işçileri sürekli fabrika değiştiri-
yor. Kalifiye makineciler dışında kalifiye işçi 
gerektirecek iş olmadığından patronlar çok 
kolay gözden çıkartıyor işçileri. Bunun olma-
ması için de sendikalara ne kadar tepki gös-
tersek de sendikalarda örgütlenmek gereki-
yor. Yoksa tekstil işinde çalışan birçok işçi 
haklarını, kıdemini işverenlere bırakıp gidiyor-

lar. Ancak bugün çok dikkat çekici bir dene-
yim yaşıyor ETF Tekstil işçileri. Patron hakları-
na göz dikiyor, hükümet yapılanları görmez-
den geliyor ancak işçiler birliklerini kuruyor, 
kendilerini fabrikaya kapatıyor, haklarını talep 
etmekten vazgeçmiyor. ETF Tekstil işçilerini 
görünce sendikaların kafalarını kuma gömdü-
ğü bir dönemde işçilerin mücadele etmesi ho-

şuma gidiyor. 3 senedir pandemi süreci içeri-
sindeyiz, ekonomi çökmüş, çalışma koşulları 
ağırlaşmış, her gün hak gasbı ile uyanıyoruz, 
sendikalar ortada yok. Sendikaları mücadele 
örgütüne dönüştürmek için kadın işçiler ola-
rak önder pozisyonda olmamız gerekiyor.

Tekstil işçisi bir kadın
İZMİR

ETF TEKSTİL 
İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ  

ÖĞRETİYOR
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Kadınlar her yerde yaşamak için sokakta!

MEKSIKA’da 35 yaşındaki Luz Raquel Padilla, bayıltıldıktan 
sonra bir parkta yakıldı. Zapopan şehrindeki kadın cinayetini 
ülke genelinde kadınlar, sokağa çıkarak protesto etti. 

11 yaşında otistik bir oğlu olan Padilla, engelli ailelerin birbi-
rine destek olduğu “Yo cuido México” (Meksika’yı Koruyorum) 
grubunun da bir üyesiydi. 

Padilla, mayıs ayında yaşadığı binaya çizilen ve “Seni canlı 
canlı yakacağım” diyen duvar yazısını Twitter hesabından pay-
laşmıştı. Padilla ayrıca tweetinde, “Bana ya da aileme bir şey 
olacağı korkusuyla daha ne kadar yaşamak zorundayım? Di-
ğer yandan zarar vermekle tehdit eden kişi ise daha çok zarar 
verme potansiyeliyle özgür bir şekilde şehirde dolaşıyor” de-
mişti.

Padilla’nın cenazesine çok sayıda kadın katıldı. Konuşma-
larda, kadın cinayetlerinin engellenmesi istendi, üzerine düşe-
ni yapmayan sorumlulara tepki gösterildi.

Meksika’da 2021’de resmi verilere göre kadın cinayetleri en 
yüksek düzeye çıktı, 1004 kadın öldürüldü.

KADIN cinayeti vakalarının artmasıyla birlikte 
kadınlar şiddete karşı önlem alınması, kadınların 
şiddete karşı korunması için yasal reform çağrı-
sında bulunuyor. Ülkede artan kadın cinayetleri-
ne karşı ses çıkarmak için çarşamba günü Ürdün 
parlamentosu önünde kadınlar sessiz oturma ey-
lemi düzenledi. 

21 yaşındaki Iman Rashid’in Amman’daki üni-
versite kampüsünde vurulmasından ve 20 yaşın-
daki Ürdünlü bir kadının kocası tarafından bir 
otoparkta 15 kez bıçaklanarak öldürülmesinden 
kısa bir süre sonra, başkent Amman’ın güneyin-
deki Karak’ta bir kadının kocası tarafından adliye 
binası önünde bıçaklanması eylemlerin fitilini 
ateşledi.

Kadınlar, Ürdün parlamentosundan şiddetle 
mücadele için uygulanabilir yasalar çıkarmasını 
ve kadınlara karşı işlenen suçların failleri için “ka-
muya açık, şeffaf ve acil” hesap verebilirlik ön-
lemleri almasını talep ediyor. 

Gazeteci Husseini, MEE gazetesine verdiği gö-
rüşte, faillerin birbirinden öğrendiğini belirtti ve 
kadın cinayeti davalarında mahkemelerin karar-
larını şeffaf bir şekilde vermesinin önemine “İn-
sanların bir suç işlediklerinde cezalandırılacakla-
rını bilmeleri gerekiyor” diye değindi. 

Husseini ayrıca Ürdün Ceza Kanunu’nda yer 
alan ve bir aile üyesinin başka bir aile üyesinin 
suç işlemesi durumunda yasal haklarından fera-
gat etmesine olanak tanıyan ve genellikle kadın 
cinayeti ya da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

failinin cezasının azaltılmasını sağlayan hükme 
de atıfta bulundu: “Biri kızına saldırırsa ve sonra 
erkek kardeş gidip suçlamaları düşürürse, o za-
man bu kadını kim koruyacak? İnsanların birbir-
leri hakkındaki suçlamaları kaldırmasına izin ve-
remezsiniz; koruma nerede?”

Ürdün’de aile içi ve toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddete ilişkin 2017-2018 Nüfus ve Aile Sağlığı 
Araştırmasından elde edilen en son istatistikler, 
15-49 yaş arasındaki kadınların yüzde 25,9’unun 
kocalarından fiziksel, cinsel veya duygusal şiddet 
gördüğünü doğruluyor.

Ankete göre, fiziksel ya da cinsel istismara uğ-
rayan kadınların sadece yüzde 19’u yardım istemiş 
ve sadece yüzde 3’ü polis, doktor ya da avukat gi-
bi hizmet sağlayıcılara şikayette bulunmuş.

Kadın örgütü olan Takatoat kolektifi üyesi Sa-
ket, “koruma sisteminde tam bir reform” yapıl-
ması gerektiğini, kadınların tehdit veya istismara 
maruz kaldıklarında izleyecekleri adımların net-
leştirilmesi ve aile içi şiddet mağdurları için “ka-
dınların kendilerini alıkonulmuş değil, korunmuş 
hissettikleri, özgürlüklerini ve haklarını kullanabil-
dikleri” daha fazla sığınmaevi olması gerektiğini 
söyledi. 

Ürdün’de hükümet tarafından işletilen beş ka-
dın sığınmaevi, “hapishane benzeri” muameleleri 
ve buralardan yararlanan kadınların dışarı çık-
malarını engellemeleri nedeniyle geçmişte eleşti-
rilere maruz kalmıştı.

HARTUM’da genç kadınlar kadına yönelik şiddeti, tacizi, politik kadınların 
devlet yetkilileri tarafından taciz edilmesini protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, 
kadınların hem kamusal hem de özel alanda maruz kaldıkları tacize, şiddete 
tepki gösterdi. Kadınlar ataerkil düzeni, kadınları tacize mahkum eden 
politikaları ve “erkeklerin vesayetini” protesto eden pankartlar taşırken 
“Ekmek, Özgürlük ve Eşitlik” sloganı attı.

MEKSİKA: LUZ RAQUEL 
PADİLLA’NIN YAKILMASINA 

ÖFKE YAĞDI

ÜRDÜN: ŞİDDET ‘AİLE İÇİNDE’
CEZASIZLIK HADSAFHADA!

SUDAN: EKMEK, ÖZGÜRLÜK VE EŞITLIK!

ABD:  
HEMŞİRELER  
GREVDE!

KAISER ruh sağlığı çalışanları 15 
Ağustos için son grev tarihini belirler-
ken Buffalo Gazi İşleri hemşireleri 
greve gitti.

Yaklaşık 400 hemşire geçtiğimiz 
salı New York, Buffalo’daki Buffalo 
Veterans Affairs (VA) Tıp Merkezi sağ-
lık çalışanları, ağırlaşan geçim soru-
nu, personel yetersizliği ve tahammül 
edilemez çalışma koşullarına karşı 
mücadele etmek için greve gitti.

National Nurses United (NNU) 
üyesi olan Buffalo VA hemşireleri, tü-
kenmişliğe yol açan, personel sayısı-
nı azaltan ve hasta bakımını baltala-
yan 20 saatlik yorucu vardiyalara 
karşı çözüm bekliyor… 

Fotoğraf: Unsplash

Fotoğraf: National Nurses United/Facebook

MERHABA Ekmek ve Gül okur-
ları, ben Xiaomi Salcomp’ta çalışıyo-
rum. Son zamanlarda ülke hareketli 
çünkü artık herkes dünden daha faz-
la dar boğazda, herkes bunaldı ve 
çözüm arıyor. Bizim fabrika sendi-
kalı bir fabrika ama bana sorarsanız 
sadece kağıt üzerinde sendika var. 
Sendika işçinin hakkını savunmalı, 
işçinin sorunlarına çözüm bulmalı, 
ön açıcı olmalı. Tabii bizim de sendi-
kalara öğreteceğimiz şeyler olabilir 
bence. Ama bizi kimse ciddiye almı-
yor. Temsilciler var ama ben ne beni 
ne de arkadaşlarımı temsil ettikleri-
ni düşünüyorum. Daha şeffaf ve çö-
züm odaklı temsilciler olmalıydı. 
Şahsen bana kimse sormadı temsilci-
liğe dair bir şey. Belki ben aday 
olurdum, belki başka birini destek-
lerdim. Ama sendikalar işçilerin du-
rağanlığını, sakinliğini o kadar ken-
dine mal ediyor ki dediğim gibi kağıt 
üzerinde kalan, bir şey sorduğunda 
geçiştiren bir yerde duruyor. 

Bir işçi için sendika aslında çok 
önemli. Fabrika denilen yerde en çok 
işçinin emeği var. Sendika bize des-
tek olmalı, yanımızda durmalı. Mad-
di koşullar düşünüldüğünde işçiler 
sendikalaşmalı ama manevi anlamda 
işçilerin arkasında olmayan bir sendi-
kal anlayış olmamalı. Sendika daha 
biz işçilerin ne istediğini bile bilmi-
yor. Bir sendika nasıl işçisinin talep-
lerini bilemez? Nasıl işçinin talepleri-
ne kulak tıkar? Sendika dediğim şey 
biz varsak var. Hastalanınca doktora 
giderim mesela, doktor tedavi eder, 
iyileştirir. Fabrikada bir sıkıntı oldu-
ğunda biz de sendikaya çok rahat gi-
debilmeliyiz. İnsanların bu sendikacı-
lık anlayışıyla sendikalara güveni kal-
madı. Herkes bir fabrikadan, işyerin-
den, sesini duyurmaya çalışıyor ve 
duyuldukça bu halka büyüyor. Biz iş-
çiler de fabrikalarımızda üzerimize 
düşeni yapmalı, birleşmeliyiz.

‘İSTEYEN TEŞVİĞİ KABUL 
ETSİN, İSTEMEYEN DAVA 
AÇSIN’ DİYEN SENDİKA

Bizim üyesi olduğumuz sendika 
Türk Metal Sendikası. İçeriye gire-
cekleri zaman estiler gürlediler, 25 
gün boyunca uğraştılar güya, halbuki 
tamamen işçilerin isteği olduğu için 
gelişti bu süreç. Ama içeri girince se-
si soluğu kesildi. Şimdi 2 maaş teşvik 
vererek işten atıyorlar işçileri. Sendi-
kada tık yok, sözlerine de güven 
kalmadı. 

Sözleşmeleri, fabrikayla yürü-
tülen her şeyi bizimle paylaşmalı-
lar. İlla fabrikada bir kriz olma-
sına gerek yok sendikanın ge-
lip işçileri bilinçlendirmesi 
için. Hatta temsilcileri arayıp 

bulamayan arkadaşlar var fabrikada. 
Halbuki temsilciler ya da sendika iş-
çinin ağzını açtığı yerde olmalı, sora-
cağı her şeyi dinlemeli, çözüm bera-
ber üretilmeli. 

Geçtiğimiz hafta içinde işyerinde 
bir süredir süren işten atma meselesi 
çözüme kavuştu, güya! Sendika ve 
patron resmen el ele verip bir sürü 
işçiyi istifaya zorladı. Kimisine sorar-
sanız zorlama değil ama başka seçe-
nek bırakmadılar. 300-400 civarı işçi-
nin işten atılacağı zaten 1-2 aydır 
gündemde. İşten çıkarmalar olmadan 
önceki gün brütten hesaplanan teş-
vikler, ertesi gün netten hesaplanıp 
işçilere o ücret söylenince herkesin 
canına tak etti. Üretimi durdurduk. 
Sendika başkanı Mehmet Ali Akman 
geldi ama hiçbir işçinin sorduğu so-
ruya yanıt vermedi, bizlere destek ol-
madı. Verdikleri cevapların hiçbiri 
çözüme yönelik değildi. Sendika yö-
neticileri ellerinde tuttukları bordro-
lardan güç alarak “İsteyen teşviği ka-
bul etsin, istemeyen dava açsın” dedi. 
Aslında işçiyi resmen arada bıraktı, 
birçok insan parayı alıp gitmek zo-
runda kaldı, çünkü bir sonraki gün 
için ne barınma ne iş ne de maaş ga-
rantimiz var bu ülkede. Hiçbirimizin 
beklediği açıklama bu değildi. 

Sendikadan hak ettiğimiz desteği 
görmedik. Şu an ne teşviği alan işçi 
mutlu ne de kalıp işine devam eden 
işçiler. Seçimi bize sunulmayan sen-
dika temsilcileri de mutsuz olacaklar 
ki onlar da istifalarını verdiler. Uma-
rım bu karşı karşıya kalınan son hak-
sız durumdur ve son desteksiz kalışı-
mızdır.

Salcomp Xiaomi’den bir kadın işçi
Esenyurt/İSTANBUL

O kadar güzel bir ülkemiz var ki aslında, 
ama ne üretim var ne kazanç var. Birileri 
satıyor, yiyor, birileri de daha fazla 
yoksullaşmaya devam ediyor. Bir süredir 
geçinemediği için insanlar tarlasını satıp 
şehir merkezlerine gelip işçi olmaya 
başladı. Asgari ücreti 5 bin 500 liraya 
çıkardılar, ama biz her 
türlü borca 
sürükleniyoruz, 
olmayan parayı varmış 
gibi gösteriyorlar, o 
yüzden de bugün bu 
kadar zor zamanlar 
yaşıyoruz. Asgari ücret 
2 bin 825 lirayken eşim 
benden 500-600 lira 
fazla alıyordu ama şu 
ankinden daha rahat 
geçiniyorduk. Bir yere 
gidebiliyorduk, her 
zaman olmasa da 
istediğimizi yiyip 
içiyorduk. Şimdi her 
şeyin en ucuzunu 
arıyoruz. Bir çay içmek, 
bir kahve içmek bir 
arkadaşımızla 
buluşmak niye bu kadar zor? Terazi zaten 
eşit değildi, şimdi iyice tepetaklak oldu. 

Sabahtan akşama kadar evde yokuz, 
250 lira elektrik faturası ödüyorum. Bir de 
Bakan çıkmış “500 liralık doğal gaz 
geliyorsa 2 bin lira olması lazım” gibi şeyler 
söylüyor, ceplerinden mi ödüyorlar koca 
bir milletin faturalarını? Hani doğal gaz 
vardı bu memlekette, peki bu kadar zam 
niye? Ne oldu Türkiye’de doğal gazın son 
durumu? 

Biz hiçbir şey yapmıyoruz, 
kabulleniyoruz. Hatta son süreçte de seçim 

var diye seçime bırakıyoruz. Gelsin biri 
kurtarsın diye bekliyoruz. 

Madem zamları indirebilmeye dair 
vaatleri var, şimdi indirin de nefes alalım. 
Ben seçimlerde AKP’nin kaybedeceğini 
düşünüyorum. O kadar zor durumda ki KYK 

borçlarının faizlerini 
sildi. Sırf seçim var diye 
yaptılar, yoksa AKP 
borç siler mi? Ancak 
borç yükler 
vatandaşına. 

Bu memlekete fayda 
olacaksa biz de dahil 
olursak olacak. Bileyim 
ki birileri var, gelin hep 
birlikte değiştirelim 
diyor, yaparım. Çünkü o 
zaman bilirim ki 
çocuğumun geleceğine 
iyi bir şey 
bırakabileceğim. Bence 
hep beraber bu yalana 
dolana bu kez izin 
vermeyelim. Kuru 
vaatlere kanmayalım, 
herkesin eli cebimizde. 

8 liraya kolisini aldığımız yumurta 60 lira 
olmuş, ekmek olmuş 5 lira, 5 buçuk lira. 

Hiç kimse gelip bizi kurtaramaz. Bizim 
şimdiye kadar olan biteni düşünüp 
şapkamızı önümüze koyup bir 
değerlendirme yapmamız lazım. Hep 
birlikte altından kalkamazsak bu sefer hep 
birlikte altında kalacağız daha büyük bir 
enkazın. 

Salcomp Xiaomi’den bir kadın işçi 
Esenyurt/İSTANBUL

Kuru vaatler değil  
gerçek çözümler istiyoruz

Bu memlekete fayda 
olacaksa biz de 
dahil olursak 
olacak. Bileyim ki 
birileri var, gelin 
hep birlikte 
değiştirelim diyor, 
yaparım. Çünkü o 
zaman bilirim ki 
çocuğumun 
geleceğine iyi bir 
şey bırakabileceğim. 

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Sendikalar işçinin  
yanında mı karşısında mı?

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
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Kayısıdan fındığa bir acı çalışmaKayısıdan fındığa bir acı çalışma
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLARIN ÇİLESİ: 

AMİNE İÇ MİMAR, HATİCE 
HEMŞİRE OLMAK İSTİYOR

LISEYE henüz geçiş yapan 14 yaşındaki 
Amine Aytış ise “Kayısı işine ilk defa 
geliyorum. Bence çok zor bir iş hele de 

benim için. Çünkü belim 
çok fazla ağrıyor” diyor. 
Çadırda yaşama 
koşullarından bahseden 
Amine, “Banyo var ama 
tuvalet portatif yapıldığı 
için biraz sıkıntılı. Daha 
düzgün bir şekilde 
olmasını isterdim. Mesela 

çelikten olsaydı daha güvenli olurdu. Bir 
de akşamları çok fazla rüzgâr esiyor, 
çadır uçacakmış gibi geliyor bazen” diyen 
Amine, okulu çok özlediğini belirtiyor.  
Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen 
Amine, “Iç mimar olmayı düşünüyorum. 
Mesleğe girip annemlere bakmak 
istiyorum. Her ne kadar 
zor koşullarda okusam 
da buraya gelip zor 
koşullarda çalışsam da 
geleceğe dair umudum 
var hâlâ” diyor. 
Son olarak 
konuştuğumuz 16 
yaşındaki Hatice Aytış 
ise “4 senedir kayısıda 
çalışıyorum. Aileden 5 kişi çalışıyoruz. 
Kazandığımız yevmiye ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için yeterli değil. Burada 
kazandığımız yevmiyeleri okul 
masraflarımıza harcıyoruz, evin 
ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aldığımız ücret 
yeterli değil, kişisel ihtiyaçlarımızı 
karşılayamıyor” diyen Hatice ise hemşire 
olmak istiyor.  

19 YAŞINDAKİ HÜLYA:  
KOŞULLAR ZOR, İŞ ZOR, 
GEÇİM ZOR

19 YAŞINDAKI mevsimlik tarım işçisi 

Hülya Nayır lise mezunu. Liseden sonra 

okumaya devam etmeyi düşünmemiş. Oku-

la erken başladığından okulu sevmemiş ve 

okumak istememiş. Hülya, “Kayısı işi zor, 
zahmetli bir iş. Sabah 
erkenden kalkıyoruz ak-
şama kadar çalışıyoruz. 
Çadırda yatıp kalkıyoruz. 
Çadırda kalma koşulları 
epey zor. Lavabomuz 
var ama o da pek kulla-
nışlı değil. Çok fazla siv-
risinek var akşamları. 
Özellikle fırtına gelmediği 

zamanlar sivrisinekler hep bizim çevremiz-

de dolanıyor. Çok ısırıyorlar. Kolonya kulla-

nıyoruz ama hiçbir şekilde etki etmiyor” di-

yor. Sık sık elektrik kesintisi yaşadıkların-

dan yakınıyor, “Buzdolabımız çalışmıyor. Bir 

komşuya götürecektik elektrik kesintisi ol-

duğu için. Orada elektrik sorunu yokmuş. 

Ama götüremedik, çünkü işimiz yoğun” diye 

anlatıyor. Hülya kayısı ile çekirdeğinin birbi-

rinden ayrıldığı “patik” işinin zor ve zahmetli 

olduğunu dile getiriyor. “Patik yerine tarlada 

silkeleme işinde çalışmak daha güzel. Ama 

tarladan gelene kadar banyo, duş sırası 

çok fazla oluyor. Özellikle erkeklere sıra ve-

riyoruz. Kadınlara gelene kadar akşam olu-

yor” diyor. Hülya son olarak “Ekonomik kriz 

özellikle bizi çok etkiliyor. Şu anki ekono-

mik koşullar yoksullar için çok zor” diyor.

MAKBULE: GEÇİNEMEDİĞİMİZ İÇİN 
BURAYA GELMEYE MECBURUM

MEVSIMLIK işçilerin günlük temizlik ve yemek 
ihtiyacını karşılayan Makbule Aytış ile konuşuyoruz 
bu sefer. Bize ana dili olan Kürtçe’de yanıt verirken 
oğlu da onun söylediklerini Türkçeye çeviriyor.

4 yıldır bu işi yapan Makbule işi-
nin zor olduğunu ancak geçineme-
diği için bu zorluğa katlanmak zo-
runda olduğunu anlatıyor. Makbule, 
“8 tane çocuğum var. Eşimin böb-
reğinin yarısı çalışıyor yarısı çalış-
mıyor. Fazla bir iş yapamıyor, şu an 
evde oturuyor. Geçim derdi çok 
zor, çocuklarıma bakmak ve onları 
okutabilmek için bu işe katlanıyo-

rum. Kayısı işi bittikten sonra yine ailecek fındık işi-
ne gideceğiz. Geçim zorluğu böyle olmaya devam 
ederse sürekli geleceğiz gibi görünüyor” diyor. 
Makbule son olarak “Geleceğimi hiçbir şekilde göre-
miyorum. Böyle her yıl kayısıya, fındığa gidebileceği-
mi göremiyorum. Geçinmek zor olduğu için, memle-
kette iş olmadığı için, eşim de çalışamadığı için, 
memlekette fabrika gibi yerler olmadığı için çocuk-
larım da çalışamıyor. Mecburen her yıl bu işlere gel-
mek zorundayım” şeklinde konuşuyor.

Kıvılcım EFTELYA
Malatya

Temmuz ayı Malatya için kayısı ayı de-
mek. İlkbaharda kayısı çiçekleriyle bezenen 
dallar bu mevsimde meyvesini veriyor, mey-
velerin toplanması için hazır şekilde bekli-
yor. Bu yıl pıtraklanan kayısıları toplamak 
ve patik işlemini uygulamak yine mevsimlik 
işçilere düşüyor. Peki işçiler temmuz sıca-
ğında ve zor şartlarda çalışırken döktükleri 
terin karşılığını alabiliyor mu, beslenme, ba-
rınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabili-
yor mu, karşılayabiliyorsa yeterli mi? Özel-
likle kadın işçiler ne zorluklar yaşıyor? Şır-
nak’ın Cizre ilçesinden Malatya’nın Akça-
dağ ilçesi Ören Mahallesi’ne çalışmaya ge-
len mevsimlik tarım işçisi kadınlar anlatıyor. 

18 YAŞINDAKİ ÇİÇEK:  
PARMAKLARIMIZ ACIYOR

SOHBETIMIZE 18 yaşındaki 
Çiçek Nayır ile devam ediyoruz. 
Çiçek, “2 haftadır kayısı işinde 
çalışıyoruz. Okula gitmiyorum, 
lisede bıraktım. Öyle gerekti, 
okulu sevemedim” diyor. 

Yaptıkları işin 
zorluğundan 
bahseden Çiçek 
“Patik işi zor, 
tarlada silkeleme 
işi daha güzel, 
keyif alarak 
çalışıyoruz. Iş 
yapmaktan 

parmaklarımız acıyor. Bazen 
kayısılar çok kuru ve sert oluyor” 
diye konuşuyor.  
Çiçek gelecekten beklentisini 
anlatıyor: “Çok da umutlu 
değilim. Şu anki durum hiç iç 
açıcı değil. Zamlar çok etkiledi 
bizi. Zaten bu yüzden geldik işe 
yoksa memleketimizi bırakıp 
gelmeyi hiç istemezdik. 
Memlekette markette 
çalışıyordum ancak ailemin iş 
bulma olanağı olmadı. Kayısı işi 
bittikten sonra 2 aylığına fındık 
işine gideceğiz. Sonra da 
memleketimize döneceğiz.” 
Uzun saatler çalışarak, zahmetli 
bir iş yaptıklarını ancak 
kazançlarının yeterli olmadığını 
ifade eden Çiçek, “Kadınlar için 
bu işi yapmak daha zor oluyor. 
Kadınlar haklarını arasın” diyerek 
sözlerini sonlandırıyor.

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

Pınar ÇETİNKAYA
İzmir

Mohsin Hamid’in Türk-
çeye Batı Çıkışı (Exit 
West) olarak çevrilen 
kitabı, sömürge sonra-
sı edebiyat külliyatının 

önemli eserlerden biri. 2007 yılında çı-
kan kitap adeta günümüz mülteci so-
rununa ve mültecilerin yaşamına ışık 
tutuyor. Kitap iki ana karakter olan 
Nadia ve Saeed’in ilişkileri ve ülkele-
rinde yaşanan iç savaş sonucu Avrupa 
ve Amerika’ya uzanan 
mültecilik hikayesini anla-
tıyor. Diğer taraftan her 
iki karakterin hayatların-
da nasıl değişimler geçir-
diğine de mercek tutu-
yor.

Anlatı dini kuralların 
daha doğrusu normların 
etkili olduğu, daimi bir 
kaotik atmosfere sahip 
isimsiz bir coğrafyada 
geçiyor. Bugün nasıl ki 
mülteciler insan kaçakçı-
ları aracılığıyla çoğun-
lukla deniz yoluyla Av-
rupa’ya ulaşmaya çalışı-
yorsa, kitapta da yazar 
kapı metaforuyla bu ge-
çişleri anlatıyorr ve bu 
metafor sayesinde aslın-
da bir eşikten geçip baş-
ka bir mekana ulaşan insanların temel 
ihtiyaçlarını giderme ve barınmanın 
ötesine geçip, bireysel ve insani deği-
şimlerini ele alıyor.

Saeed’in annesi evlerindeyken pen-
cereden gelen bir mermiyle hayatını 
kaybettikten sonra ülkede sıkıyöne-
timden, kaosa her şey hakim olunca 
ve güvenli bir gelecek umudu kalma-
yınca bu ikili de o kapılardan birini 
dener ve ilk durakları Mykonos’ta ko-
caman bir mülteci kampı olur. Hika-
yeleri Londra’dan, California’ya kadar 
çeşitli mülteci kamplarında, işgal evle-
rinde farklı milletlerden mültecilerle 
kesişir. 

İKİLİ BİR YAŞAM
Ben ise bu yazıda özellikle kitabın 

başka bir yönüne odaklanmak istiyo-
rum: Muhafazakâr bir toplumda kadı-
nın özgürleşme çabalarının olabildi-
ğince uç noktalara ve bireysel deği-
şimlere sürüklenmesi.

Nadia sigorta şirketinde çalışan 
genç bir kadındır. Yazar Nadia’yı si-
yah çarşaf giyen, muhafazakâr bir ai-
leden gelen ancak özgürlüğünün pe-

şinde olan müca-
deleci bir kadın 
olarak karşımıza 
getirir. Bunları ya-
parken ortaya 
koyduğu temel 
özelliklerden biri 
Nadia’nın okulunu 
bitirdikten sonra 
tek başına bir eve 

çıkması, ailesiyle bağlarını koparması-
dır. Çünkü o toplumda evli olmayan 
genç bir kadının tek başına yaşaması 
hoş karşılanmaz malum sebeplerden. 
Uzun süre ev arayan Nadia en son ev 
sahibinin kadın olduğu, çatı katı bir 
yaşam alanı bulur kendine.

Buraya kadar her şey çok doğal, ihti-
yaç ve haklar çerçevesinde dururken, 
Nadia’nın evine misafir olduğumuzda 
nasıl ikili bir yaşam deneyimlediğini gö-
rürüz. Nadia eve girer girmez siyah çar-
şafını çıkaran, altında kot pantolonu, 
üstünde rock grubu tişörtüyle şarap yu-
dumlayan, Amerikan rock plakları din-
leyen ‘Batılı’ genç bir kadına dönüşür. 
Saeed’i evine çağırdığında balkondan 
ona bir çarşaf atıp eve kadın kılığında 
sokarak toplumdan ve ev sahibinden 
kurtulmanın yolunu bulmuştur.

Mohsin Hamid, kamu ve özel alan 
ayrımını vermeye çalışarak kadının sı-
kışmışlığına özel alanda bir çözüm 
arar gibidir. Amacı ailesine karşı gö-
revleri olan, eşi ve çocukları için yaşa-
yan geleneksel kadın profili yerine 
kendi yaşantısına odaklanmış, bağım-

sız bir karakterle bu durumu terse çe-
virmektir belli ki. Ancak problemli 
duran birçok nokta var bu çevrilişte.

Saeed reklam firmasında çalışan, 
akademisyen bir ailenin çocuğu olarak 
toplumun en ileri bakış açılarına sahip 
olsa da yine de geleneksel aile yapısına 
da eğilimlidir. Nadia ile tanıştıklarında 
karşısında siyah çarşaf giyen ancak 
inancı olmayan, asla dua etmeyen, ev-
lilik öncesi cinsel ilişkiye dair olabildi-
ğince özgür olan bir kadın görünce şa-
şırır. Neden bu çarşafı giydiğini sordu-
ğunda ise Nadia bunu erkeklere, polis-
lere karşı bir gard olarak giydiğini be-
lirtir. Aslında kendini korumayı bilen, 
ayakları üstünde duran bir kadın profi-
li vardır karşımızda ama oldukça uysal 
bir erkek karakter karşısında bu kadar 
radikal bir kadın karakteri yaratması 
Nadia’nın iyice sivrilmesine sebep ol-
muştur. Özgürleşme çabalarının o top-
lum nezdinde uç diye tanımlanacak ey-
lemler ve tercihlerle birleşmesi, aklıma 
bu kurguda gerçekten kadının özgür-
leştiğini mi izliyoruz yoksa özgür kadı-
nın marjinalleşmesinin yaklaştığını mı 
görüyoruz sorusunu akla getiriyor.

DUVARLAR İÇİNDE KALAN 
ÖZGÜRLÜK

Saeed’in annesi öldükten sonra ve 
ortalık birbirine girip, güvenlik kalma-
yınca Saeed, Nadia’nın yanına taşın-
masını ister ve o da kabul eder. Saeed 
Nadia’yı eşi Saedd’in babası ise gelini 
gibi görür; resmi olmayan bir evlilik 

yaşantısı denebilir her ne kadar tehli-
keli koşullar tetiklemiş olsa da. Kapı-
lardan geçmeden önce babası Saeed’i, 
Nadia’ya emanet eder, Nadia bunu 
kabul etmek istemese de boyun eğer. 
Bu durum, zor koşullarda dayanışmayı 
sürdürmek gibi gözükse de Nadia ka-
rakterinin nasıl boyun eğmek zorunda 
kaldığını göstermektedir. Ne yazık ki 
Nadia’nın özgürlüğü kendi evinin du-
varlarının arasında kalır, toplumsal ya-
şantısında kendi içindeki cenderede 
sıkışır.

Saeed köklerine bağlı kalmaya çalı-
şan, bir gün evine dönmenin hayalini 
kuran bir adamken, Nadia sürekli yer 
değiştirmek isteyen biridir ve o özel 
alandaki yaşamını kurabileceği bir ye-
re doğru erişir. Karakter gelişimi açı-
sından Nadia hiçbir toplumun kurtu-
luşu ile ilgilenmez ikisi dışında, sonla-
ra doğru da kendi dışında. Bu yüzden, 
ikinci geçtikleri kapı olan Londra’da 
bir evdeki mülteci toplamının muhafa-
zakâr olması, işlerin farklılaşması, 
kendi benliğiyle var olmada zorlanma-
sı California yolculuklarının sebeple-
rinden biri gibi durmaktadır. Özellikle 
“özgürlükler ülkesi Amerika”da yeni 
bir kamp seçilmesi tabii ki tesadüf de-
ğil. Bireysel kurtuluş ve özgürlük mü-
cadelesi, özellikle kadının nasıl özne-
leşeceğine ilişkin tartışmaların da ta-
rihsel olduğu Amerikan feminizmi dü-
şünülünce yerinde bir seçim! Mülteci-
lere yardımcı olan gönüllüler ve vara-
bilen mültecilerden oluşan bir komün 
denebilir burası için. Ama bu komün 
biraz daha anarşist bir eğilimdedir, 
birlikte pişirelim, yiyelim, yaşayalım; 
dünyanın kalanını bırakalım Ameri-
ka’nın kalan kısmının esamesi bile 
okunmaz. Ve Nadia burada yapmayı 
sevdiği “uç” eylemler için zemin bu-
lur, kendini daha mutlu ve özgür his-
seder. Şimdi tekrar sormak istiyorum 
Nadia gerçekten özgürleşebilmiş bir 
mücadele kadını mı yoksa, yazarın 
belki de niyetten bağımsız radikalleş-
tirdiği bir kadın mıdır?

Mohsin Hamid, bir mülteci deneyi-
mi açısından değişenin sadece ekono-
mik ve toplumsal koşullar olmadığını, 
tüm o karmaşaların altında duygula-
rın, kişisel çıkmazların da değiştiğini 
farklı bir perspektifle sunmuş. Ve su-
narken elbette İngiltere’deki mülteci 
kampı örneğiyle dünyaya ciddi bir 
eleştiri de vermiştir. Bu bakımdan, ke-
sinlikle tavsiye edebileceğim akıcı ve 
keyifli bir kitap. Ancak Nadia’nın va-
roluş mücadelesini okurken belki be-
nim gibi kimilerimiz de eleştirmeden 
geçemeyecektir.

Batı Çıkışı özgürlüğe mi, bireysel kurtuluşa mı?Batı Çıkışı özgürlüğe mi, bireysel kurtuluşa mı?

Mohsin Hamid’in Batı Çıkışı’ndaki ana 
karakter Nadia gerçekten 
özgürleşebilmiş bir mücadele kadını mı 
yoksa, yazarın belki de niyetten 
bağımsız radikalleştirdiği bir kadın mı?

Görsel: Pngtree



SENDIKA MI? SENDIKA MI? 
O DA NE?!O DA NE?!
Kuru bir maaşla geçinemeyince 

mesai manyağı olduk. Hadi 
bir gün dinlenelim desek, bu 

defa da göze batıyorsun. Ustaların 
gözdesi, çok mesai yapan işçi oluyor. 
Fazla mesailerle 12 saati bulan 
çalışma saatleri aynı metal 
fabrikasında çalışan Elif ve Güler’i 
yıldırmış.  
Fabrikada yaşanan elektrik 
kesintisinden dolayı mesaileri iptal 
olan kadınlar, yanlarına bir de 
Rabia’yı alıp servis güzergâhı 
üzerinde bir çay bahçesinde 
oturuyorlar.  
Sohbet dönüp dolaşıp fabrikadaki 
çalışma koşullarına geliyor.

Zorluklar, işsizlik kaygısı, 
gelecek korkusu bir yandan 
sendikaya soru işaretleriyle 

yaklaşmalarına sebep olurken 
bir yandan da örgütlenme, 

sendikalı olmanın 
gerekliliğini de düşündürüyor 

onlara... Elif de Güler de 
Rabia da tartışmaya devam 
ederken Türkiye'nin farklı 
illerinde gerçekleşen işçi 

direnişlerinden de öğrenerek 
sorularına yanıt bulacaklar.

Yazar: Adile DOĞAN | Hazırlayan: E. AVA | Görsel kaynakları: Canva
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Kayısıdan fındığa bir acı çalışmaKayısıdan fındığa bir acı çalışma
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLARIN ÇİLESİ: 

AMİNE İÇ MİMAR, HATİCE 
HEMŞİRE OLMAK İSTİYOR

LISEYE henüz geçiş yapan 14 yaşındaki 
Amine Aytış ise “Kayısı işine ilk defa 
geliyorum. Bence çok zor bir iş hele de 

benim için. Çünkü belim 
çok fazla ağrıyor” diyor. 
Çadırda yaşama 
koşullarından bahseden 
Amine, “Banyo var ama 
tuvalet portatif yapıldığı 
için biraz sıkıntılı. Daha 
düzgün bir şekilde 
olmasını isterdim. Mesela 

çelikten olsaydı daha güvenli olurdu. Bir 
de akşamları çok fazla rüzgâr esiyor, 
çadır uçacakmış gibi geliyor bazen” diyen 
Amine, okulu çok özlediğini belirtiyor.  
Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen 
Amine, “Iç mimar olmayı düşünüyorum. 
Mesleğe girip annemlere bakmak 
istiyorum. Her ne kadar 
zor koşullarda okusam 
da buraya gelip zor 
koşullarda çalışsam da 
geleceğe dair umudum 
var hâlâ” diyor. 
Son olarak 
konuştuğumuz 16 
yaşındaki Hatice Aytış 
ise “4 senedir kayısıda 
çalışıyorum. Aileden 5 kişi çalışıyoruz. 
Kazandığımız yevmiye ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için yeterli değil. Burada 
kazandığımız yevmiyeleri okul 
masraflarımıza harcıyoruz, evin 
ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aldığımız ücret 
yeterli değil, kişisel ihtiyaçlarımızı 
karşılayamıyor” diyen Hatice ise hemşire 
olmak istiyor.  

19 YAŞINDAKİ HÜLYA:  
KOŞULLAR ZOR, İŞ ZOR, 
GEÇİM ZOR

19 YAŞINDAKI mevsimlik tarım işçisi 

Hülya Nayır lise mezunu. Liseden sonra 

okumaya devam etmeyi düşünmemiş. Oku-

la erken başladığından okulu sevmemiş ve 

okumak istememiş. Hülya, “Kayısı işi zor, 
zahmetli bir iş. Sabah 
erkenden kalkıyoruz ak-
şama kadar çalışıyoruz. 
Çadırda yatıp kalkıyoruz. 
Çadırda kalma koşulları 
epey zor. Lavabomuz 
var ama o da pek kulla-
nışlı değil. Çok fazla siv-
risinek var akşamları. 
Özellikle fırtına gelmediği 

zamanlar sivrisinekler hep bizim çevremiz-

de dolanıyor. Çok ısırıyorlar. Kolonya kulla-

nıyoruz ama hiçbir şekilde etki etmiyor” di-

yor. Sık sık elektrik kesintisi yaşadıkların-

dan yakınıyor, “Buzdolabımız çalışmıyor. Bir 

komşuya götürecektik elektrik kesintisi ol-

duğu için. Orada elektrik sorunu yokmuş. 

Ama götüremedik, çünkü işimiz yoğun” diye 

anlatıyor. Hülya kayısı ile çekirdeğinin birbi-

rinden ayrıldığı “patik” işinin zor ve zahmetli 

olduğunu dile getiriyor. “Patik yerine tarlada 

silkeleme işinde çalışmak daha güzel. Ama 

tarladan gelene kadar banyo, duş sırası 

çok fazla oluyor. Özellikle erkeklere sıra ve-

riyoruz. Kadınlara gelene kadar akşam olu-

yor” diyor. Hülya son olarak “Ekonomik kriz 

özellikle bizi çok etkiliyor. Şu anki ekono-

mik koşullar yoksullar için çok zor” diyor.

MAKBULE: GEÇİNEMEDİĞİMİZ İÇİN 
BURAYA GELMEYE MECBURUM

MEVSIMLIK işçilerin günlük temizlik ve yemek 
ihtiyacını karşılayan Makbule Aytış ile konuşuyoruz 
bu sefer. Bize ana dili olan Kürtçe’de yanıt verirken 
oğlu da onun söylediklerini Türkçeye çeviriyor.

4 yıldır bu işi yapan Makbule işi-
nin zor olduğunu ancak geçineme-
diği için bu zorluğa katlanmak zo-
runda olduğunu anlatıyor. Makbule, 
“8 tane çocuğum var. Eşimin böb-
reğinin yarısı çalışıyor yarısı çalış-
mıyor. Fazla bir iş yapamıyor, şu an 
evde oturuyor. Geçim derdi çok 
zor, çocuklarıma bakmak ve onları 
okutabilmek için bu işe katlanıyo-

rum. Kayısı işi bittikten sonra yine ailecek fındık işi-
ne gideceğiz. Geçim zorluğu böyle olmaya devam 
ederse sürekli geleceğiz gibi görünüyor” diyor. 
Makbule son olarak “Geleceğimi hiçbir şekilde göre-
miyorum. Böyle her yıl kayısıya, fındığa gidebileceği-
mi göremiyorum. Geçinmek zor olduğu için, memle-
kette iş olmadığı için, eşim de çalışamadığı için, 
memlekette fabrika gibi yerler olmadığı için çocuk-
larım da çalışamıyor. Mecburen her yıl bu işlere gel-
mek zorundayım” şeklinde konuşuyor.

Kıvılcım EFTELYA
Malatya

Temmuz ayı Malatya için kayısı ayı de-
mek. İlkbaharda kayısı çiçekleriyle bezenen 
dallar bu mevsimde meyvesini veriyor, mey-
velerin toplanması için hazır şekilde bekli-
yor. Bu yıl pıtraklanan kayısıları toplamak 
ve patik işlemini uygulamak yine mevsimlik 
işçilere düşüyor. Peki işçiler temmuz sıca-
ğında ve zor şartlarda çalışırken döktükleri 
terin karşılığını alabiliyor mu, beslenme, ba-
rınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabili-
yor mu, karşılayabiliyorsa yeterli mi? Özel-
likle kadın işçiler ne zorluklar yaşıyor? Şır-
nak’ın Cizre ilçesinden Malatya’nın Akça-
dağ ilçesi Ören Mahallesi’ne çalışmaya ge-
len mevsimlik tarım işçisi kadınlar anlatıyor. 

18 YAŞINDAKİ ÇİÇEK:  
PARMAKLARIMIZ ACIYOR

SOHBETIMIZE 18 yaşındaki 
Çiçek Nayır ile devam ediyoruz. 
Çiçek, “2 haftadır kayısı işinde 
çalışıyoruz. Okula gitmiyorum, 
lisede bıraktım. Öyle gerekti, 
okulu sevemedim” diyor. 

Yaptıkları işin 
zorluğundan 
bahseden Çiçek 
“Patik işi zor, 
tarlada silkeleme 
işi daha güzel, 
keyif alarak 
çalışıyoruz. Iş 
yapmaktan 

parmaklarımız acıyor. Bazen 
kayısılar çok kuru ve sert oluyor” 
diye konuşuyor.  
Çiçek gelecekten beklentisini 
anlatıyor: “Çok da umutlu 
değilim. Şu anki durum hiç iç 
açıcı değil. Zamlar çok etkiledi 
bizi. Zaten bu yüzden geldik işe 
yoksa memleketimizi bırakıp 
gelmeyi hiç istemezdik. 
Memlekette markette 
çalışıyordum ancak ailemin iş 
bulma olanağı olmadı. Kayısı işi 
bittikten sonra 2 aylığına fındık 
işine gideceğiz. Sonra da 
memleketimize döneceğiz.” 
Uzun saatler çalışarak, zahmetli 
bir iş yaptıklarını ancak 
kazançlarının yeterli olmadığını 
ifade eden Çiçek, “Kadınlar için 
bu işi yapmak daha zor oluyor. 
Kadınlar haklarını arasın” diyerek 
sözlerini sonlandırıyor.

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

Pınar ÇETİNKAYA
İzmir

Mohsin Hamid’in Türk-
çeye Batı Çıkışı (Exit 
West) olarak çevrilen 
kitabı, sömürge sonra-
sı edebiyat külliyatının 

önemli eserlerden biri. 2007 yılında çı-
kan kitap adeta günümüz mülteci so-
rununa ve mültecilerin yaşamına ışık 
tutuyor. Kitap iki ana karakter olan 
Nadia ve Saeed’in ilişkileri ve ülkele-
rinde yaşanan iç savaş sonucu Avrupa 
ve Amerika’ya uzanan 
mültecilik hikayesini anla-
tıyor. Diğer taraftan her 
iki karakterin hayatların-
da nasıl değişimler geçir-
diğine de mercek tutu-
yor.

Anlatı dini kuralların 
daha doğrusu normların 
etkili olduğu, daimi bir 
kaotik atmosfere sahip 
isimsiz bir coğrafyada 
geçiyor. Bugün nasıl ki 
mülteciler insan kaçakçı-
ları aracılığıyla çoğun-
lukla deniz yoluyla Av-
rupa’ya ulaşmaya çalışı-
yorsa, kitapta da yazar 
kapı metaforuyla bu ge-
çişleri anlatıyorr ve bu 
metafor sayesinde aslın-
da bir eşikten geçip baş-
ka bir mekana ulaşan insanların temel 
ihtiyaçlarını giderme ve barınmanın 
ötesine geçip, bireysel ve insani deği-
şimlerini ele alıyor.

Saeed’in annesi evlerindeyken pen-
cereden gelen bir mermiyle hayatını 
kaybettikten sonra ülkede sıkıyöne-
timden, kaosa her şey hakim olunca 
ve güvenli bir gelecek umudu kalma-
yınca bu ikili de o kapılardan birini 
dener ve ilk durakları Mykonos’ta ko-
caman bir mülteci kampı olur. Hika-
yeleri Londra’dan, California’ya kadar 
çeşitli mülteci kamplarında, işgal evle-
rinde farklı milletlerden mültecilerle 
kesişir. 

İKİLİ BİR YAŞAM
Ben ise bu yazıda özellikle kitabın 

başka bir yönüne odaklanmak istiyo-
rum: Muhafazakâr bir toplumda kadı-
nın özgürleşme çabalarının olabildi-
ğince uç noktalara ve bireysel deği-
şimlere sürüklenmesi.

Nadia sigorta şirketinde çalışan 
genç bir kadındır. Yazar Nadia’yı si-
yah çarşaf giyen, muhafazakâr bir ai-
leden gelen ancak özgürlüğünün pe-

şinde olan müca-
deleci bir kadın 
olarak karşımıza 
getirir. Bunları ya-
parken ortaya 
koyduğu temel 
özelliklerden biri 
Nadia’nın okulunu 
bitirdikten sonra 
tek başına bir eve 

çıkması, ailesiyle bağlarını koparması-
dır. Çünkü o toplumda evli olmayan 
genç bir kadının tek başına yaşaması 
hoş karşılanmaz malum sebeplerden. 
Uzun süre ev arayan Nadia en son ev 
sahibinin kadın olduğu, çatı katı bir 
yaşam alanı bulur kendine.

Buraya kadar her şey çok doğal, ihti-
yaç ve haklar çerçevesinde dururken, 
Nadia’nın evine misafir olduğumuzda 
nasıl ikili bir yaşam deneyimlediğini gö-
rürüz. Nadia eve girer girmez siyah çar-
şafını çıkaran, altında kot pantolonu, 
üstünde rock grubu tişörtüyle şarap yu-
dumlayan, Amerikan rock plakları din-
leyen ‘Batılı’ genç bir kadına dönüşür. 
Saeed’i evine çağırdığında balkondan 
ona bir çarşaf atıp eve kadın kılığında 
sokarak toplumdan ve ev sahibinden 
kurtulmanın yolunu bulmuştur.

Mohsin Hamid, kamu ve özel alan 
ayrımını vermeye çalışarak kadının sı-
kışmışlığına özel alanda bir çözüm 
arar gibidir. Amacı ailesine karşı gö-
revleri olan, eşi ve çocukları için yaşa-
yan geleneksel kadın profili yerine 
kendi yaşantısına odaklanmış, bağım-

sız bir karakterle bu durumu terse çe-
virmektir belli ki. Ancak problemli 
duran birçok nokta var bu çevrilişte.

Saeed reklam firmasında çalışan, 
akademisyen bir ailenin çocuğu olarak 
toplumun en ileri bakış açılarına sahip 
olsa da yine de geleneksel aile yapısına 
da eğilimlidir. Nadia ile tanıştıklarında 
karşısında siyah çarşaf giyen ancak 
inancı olmayan, asla dua etmeyen, ev-
lilik öncesi cinsel ilişkiye dair olabildi-
ğince özgür olan bir kadın görünce şa-
şırır. Neden bu çarşafı giydiğini sordu-
ğunda ise Nadia bunu erkeklere, polis-
lere karşı bir gard olarak giydiğini be-
lirtir. Aslında kendini korumayı bilen, 
ayakları üstünde duran bir kadın profi-
li vardır karşımızda ama oldukça uysal 
bir erkek karakter karşısında bu kadar 
radikal bir kadın karakteri yaratması 
Nadia’nın iyice sivrilmesine sebep ol-
muştur. Özgürleşme çabalarının o top-
lum nezdinde uç diye tanımlanacak ey-
lemler ve tercihlerle birleşmesi, aklıma 
bu kurguda gerçekten kadının özgür-
leştiğini mi izliyoruz yoksa özgür kadı-
nın marjinalleşmesinin yaklaştığını mı 
görüyoruz sorusunu akla getiriyor.

DUVARLAR İÇİNDE KALAN 
ÖZGÜRLÜK

Saeed’in annesi öldükten sonra ve 
ortalık birbirine girip, güvenlik kalma-
yınca Saeed, Nadia’nın yanına taşın-
masını ister ve o da kabul eder. Saeed 
Nadia’yı eşi Saedd’in babası ise gelini 
gibi görür; resmi olmayan bir evlilik 

yaşantısı denebilir her ne kadar tehli-
keli koşullar tetiklemiş olsa da. Kapı-
lardan geçmeden önce babası Saeed’i, 
Nadia’ya emanet eder, Nadia bunu 
kabul etmek istemese de boyun eğer. 
Bu durum, zor koşullarda dayanışmayı 
sürdürmek gibi gözükse de Nadia ka-
rakterinin nasıl boyun eğmek zorunda 
kaldığını göstermektedir. Ne yazık ki 
Nadia’nın özgürlüğü kendi evinin du-
varlarının arasında kalır, toplumsal ya-
şantısında kendi içindeki cenderede 
sıkışır.

Saeed köklerine bağlı kalmaya çalı-
şan, bir gün evine dönmenin hayalini 
kuran bir adamken, Nadia sürekli yer 
değiştirmek isteyen biridir ve o özel 
alandaki yaşamını kurabileceği bir ye-
re doğru erişir. Karakter gelişimi açı-
sından Nadia hiçbir toplumun kurtu-
luşu ile ilgilenmez ikisi dışında, sonla-
ra doğru da kendi dışında. Bu yüzden, 
ikinci geçtikleri kapı olan Londra’da 
bir evdeki mülteci toplamının muhafa-
zakâr olması, işlerin farklılaşması, 
kendi benliğiyle var olmada zorlanma-
sı California yolculuklarının sebeple-
rinden biri gibi durmaktadır. Özellikle 
“özgürlükler ülkesi Amerika”da yeni 
bir kamp seçilmesi tabii ki tesadüf de-
ğil. Bireysel kurtuluş ve özgürlük mü-
cadelesi, özellikle kadının nasıl özne-
leşeceğine ilişkin tartışmaların da ta-
rihsel olduğu Amerikan feminizmi dü-
şünülünce yerinde bir seçim! Mülteci-
lere yardımcı olan gönüllüler ve vara-
bilen mültecilerden oluşan bir komün 
denebilir burası için. Ama bu komün 
biraz daha anarşist bir eğilimdedir, 
birlikte pişirelim, yiyelim, yaşayalım; 
dünyanın kalanını bırakalım Ameri-
ka’nın kalan kısmının esamesi bile 
okunmaz. Ve Nadia burada yapmayı 
sevdiği “uç” eylemler için zemin bu-
lur, kendini daha mutlu ve özgür his-
seder. Şimdi tekrar sormak istiyorum 
Nadia gerçekten özgürleşebilmiş bir 
mücadele kadını mı yoksa, yazarın 
belki de niyetten bağımsız radikalleş-
tirdiği bir kadın mıdır?

Mohsin Hamid, bir mülteci deneyi-
mi açısından değişenin sadece ekono-
mik ve toplumsal koşullar olmadığını, 
tüm o karmaşaların altında duygula-
rın, kişisel çıkmazların da değiştiğini 
farklı bir perspektifle sunmuş. Ve su-
narken elbette İngiltere’deki mülteci 
kampı örneğiyle dünyaya ciddi bir 
eleştiri de vermiştir. Bu bakımdan, ke-
sinlikle tavsiye edebileceğim akıcı ve 
keyifli bir kitap. Ancak Nadia’nın va-
roluş mücadelesini okurken belki be-
nim gibi kimilerimiz de eleştirmeden 
geçemeyecektir.

Batı Çıkışı özgürlüğe mi, bireysel kurtuluşa mı?Batı Çıkışı özgürlüğe mi, bireysel kurtuluşa mı?

Mohsin Hamid’in Batı Çıkışı’ndaki ana 
karakter Nadia gerçekten 
özgürleşebilmiş bir mücadele kadını mı 
yoksa, yazarın belki de niyetten 
bağımsız radikalleştirdiği bir kadın mı?

Görsel: Pngtree
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Kadınlar her yerde yaşamak için sokakta!

MEKSIKA’da 35 yaşındaki Luz Raquel Padilla, bayıltıldıktan 
sonra bir parkta yakıldı. Zapopan şehrindeki kadın cinayetini 
ülke genelinde kadınlar, sokağa çıkarak protesto etti. 

11 yaşında otistik bir oğlu olan Padilla, engelli ailelerin birbi-
rine destek olduğu “Yo cuido México” (Meksika’yı Koruyorum) 
grubunun da bir üyesiydi. 

Padilla, mayıs ayında yaşadığı binaya çizilen ve “Seni canlı 
canlı yakacağım” diyen duvar yazısını Twitter hesabından pay-
laşmıştı. Padilla ayrıca tweetinde, “Bana ya da aileme bir şey 
olacağı korkusuyla daha ne kadar yaşamak zorundayım? Di-
ğer yandan zarar vermekle tehdit eden kişi ise daha çok zarar 
verme potansiyeliyle özgür bir şekilde şehirde dolaşıyor” de-
mişti.

Padilla’nın cenazesine çok sayıda kadın katıldı. Konuşma-
larda, kadın cinayetlerinin engellenmesi istendi, üzerine düşe-
ni yapmayan sorumlulara tepki gösterildi.

Meksika’da 2021’de resmi verilere göre kadın cinayetleri en 
yüksek düzeye çıktı, 1004 kadın öldürüldü.

KADIN cinayeti vakalarının artmasıyla birlikte 
kadınlar şiddete karşı önlem alınması, kadınların 
şiddete karşı korunması için yasal reform çağrı-
sında bulunuyor. Ülkede artan kadın cinayetleri-
ne karşı ses çıkarmak için çarşamba günü Ürdün 
parlamentosu önünde kadınlar sessiz oturma ey-
lemi düzenledi. 

21 yaşındaki Iman Rashid’in Amman’daki üni-
versite kampüsünde vurulmasından ve 20 yaşın-
daki Ürdünlü bir kadının kocası tarafından bir 
otoparkta 15 kez bıçaklanarak öldürülmesinden 
kısa bir süre sonra, başkent Amman’ın güneyin-
deki Karak’ta bir kadının kocası tarafından adliye 
binası önünde bıçaklanması eylemlerin fitilini 
ateşledi.

Kadınlar, Ürdün parlamentosundan şiddetle 
mücadele için uygulanabilir yasalar çıkarmasını 
ve kadınlara karşı işlenen suçların failleri için “ka-
muya açık, şeffaf ve acil” hesap verebilirlik ön-
lemleri almasını talep ediyor. 

Gazeteci Husseini, MEE gazetesine verdiği gö-
rüşte, faillerin birbirinden öğrendiğini belirtti ve 
kadın cinayeti davalarında mahkemelerin karar-
larını şeffaf bir şekilde vermesinin önemine “İn-
sanların bir suç işlediklerinde cezalandırılacakla-
rını bilmeleri gerekiyor” diye değindi. 

Husseini ayrıca Ürdün Ceza Kanunu’nda yer 
alan ve bir aile üyesinin başka bir aile üyesinin 
suç işlemesi durumunda yasal haklarından fera-
gat etmesine olanak tanıyan ve genellikle kadın 
cinayeti ya da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

failinin cezasının azaltılmasını sağlayan hükme 
de atıfta bulundu: “Biri kızına saldırırsa ve sonra 
erkek kardeş gidip suçlamaları düşürürse, o za-
man bu kadını kim koruyacak? İnsanların birbir-
leri hakkındaki suçlamaları kaldırmasına izin ve-
remezsiniz; koruma nerede?”

Ürdün’de aile içi ve toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddete ilişkin 2017-2018 Nüfus ve Aile Sağlığı 
Araştırmasından elde edilen en son istatistikler, 
15-49 yaş arasındaki kadınların yüzde 25,9’unun 
kocalarından fiziksel, cinsel veya duygusal şiddet 
gördüğünü doğruluyor.

Ankete göre, fiziksel ya da cinsel istismara uğ-
rayan kadınların sadece yüzde 19’u yardım istemiş 
ve sadece yüzde 3’ü polis, doktor ya da avukat gi-
bi hizmet sağlayıcılara şikayette bulunmuş.

Kadın örgütü olan Takatoat kolektifi üyesi Sa-
ket, “koruma sisteminde tam bir reform” yapıl-
ması gerektiğini, kadınların tehdit veya istismara 
maruz kaldıklarında izleyecekleri adımların net-
leştirilmesi ve aile içi şiddet mağdurları için “ka-
dınların kendilerini alıkonulmuş değil, korunmuş 
hissettikleri, özgürlüklerini ve haklarını kullanabil-
dikleri” daha fazla sığınmaevi olması gerektiğini 
söyledi. 

Ürdün’de hükümet tarafından işletilen beş ka-
dın sığınmaevi, “hapishane benzeri” muameleleri 
ve buralardan yararlanan kadınların dışarı çık-
malarını engellemeleri nedeniyle geçmişte eleşti-
rilere maruz kalmıştı.

HARTUM’da genç kadınlar kadına yönelik şiddeti, tacizi, politik kadınların 
devlet yetkilileri tarafından taciz edilmesini protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, 
kadınların hem kamusal hem de özel alanda maruz kaldıkları tacize, şiddete 
tepki gösterdi. Kadınlar ataerkil düzeni, kadınları tacize mahkum eden 
politikaları ve “erkeklerin vesayetini” protesto eden pankartlar taşırken 
“Ekmek, Özgürlük ve Eşitlik” sloganı attı.

MEKSİKA: LUZ RAQUEL 
PADİLLA’NIN YAKILMASINA 

ÖFKE YAĞDI

ÜRDÜN: ŞİDDET ‘AİLE İÇİNDE’
CEZASIZLIK HADSAFHADA!

SUDAN: EKMEK, ÖZGÜRLÜK VE EŞITLIK!

ABD:  
HEMŞİRELER  
GREVDE!

KAISER ruh sağlığı çalışanları 15 
Ağustos için son grev tarihini belirler-
ken Buffalo Gazi İşleri hemşireleri 
greve gitti.

Yaklaşık 400 hemşire geçtiğimiz 
salı New York, Buffalo’daki Buffalo 
Veterans Affairs (VA) Tıp Merkezi sağ-
lık çalışanları, ağırlaşan geçim soru-
nu, personel yetersizliği ve tahammül 
edilemez çalışma koşullarına karşı 
mücadele etmek için greve gitti.

National Nurses United (NNU) 
üyesi olan Buffalo VA hemşireleri, tü-
kenmişliğe yol açan, personel sayısı-
nı azaltan ve hasta bakımını baltala-
yan 20 saatlik yorucu vardiyalara 
karşı çözüm bekliyor… 

Fotoğraf: Unsplash

Fotoğraf: National Nurses United/Facebook

MERHABA Ekmek ve Gül okur-
ları, ben Xiaomi Salcomp’ta çalışıyo-
rum. Son zamanlarda ülke hareketli 
çünkü artık herkes dünden daha faz-
la dar boğazda, herkes bunaldı ve 
çözüm arıyor. Bizim fabrika sendi-
kalı bir fabrika ama bana sorarsanız 
sadece kağıt üzerinde sendika var. 
Sendika işçinin hakkını savunmalı, 
işçinin sorunlarına çözüm bulmalı, 
ön açıcı olmalı. Tabii bizim de sendi-
kalara öğreteceğimiz şeyler olabilir 
bence. Ama bizi kimse ciddiye almı-
yor. Temsilciler var ama ben ne beni 
ne de arkadaşlarımı temsil ettikleri-
ni düşünüyorum. Daha şeffaf ve çö-
züm odaklı temsilciler olmalıydı. 
Şahsen bana kimse sormadı temsilci-
liğe dair bir şey. Belki ben aday 
olurdum, belki başka birini destek-
lerdim. Ama sendikalar işçilerin du-
rağanlığını, sakinliğini o kadar ken-
dine mal ediyor ki dediğim gibi kağıt 
üzerinde kalan, bir şey sorduğunda 
geçiştiren bir yerde duruyor. 

Bir işçi için sendika aslında çok 
önemli. Fabrika denilen yerde en çok 
işçinin emeği var. Sendika bize des-
tek olmalı, yanımızda durmalı. Mad-
di koşullar düşünüldüğünde işçiler 
sendikalaşmalı ama manevi anlamda 
işçilerin arkasında olmayan bir sendi-
kal anlayış olmamalı. Sendika daha 
biz işçilerin ne istediğini bile bilmi-
yor. Bir sendika nasıl işçisinin talep-
lerini bilemez? Nasıl işçinin talepleri-
ne kulak tıkar? Sendika dediğim şey 
biz varsak var. Hastalanınca doktora 
giderim mesela, doktor tedavi eder, 
iyileştirir. Fabrikada bir sıkıntı oldu-
ğunda biz de sendikaya çok rahat gi-
debilmeliyiz. İnsanların bu sendikacı-
lık anlayışıyla sendikalara güveni kal-
madı. Herkes bir fabrikadan, işyerin-
den, sesini duyurmaya çalışıyor ve 
duyuldukça bu halka büyüyor. Biz iş-
çiler de fabrikalarımızda üzerimize 
düşeni yapmalı, birleşmeliyiz.

‘İSTEYEN TEŞVİĞİ KABUL 
ETSİN, İSTEMEYEN DAVA 
AÇSIN’ DİYEN SENDİKA

Bizim üyesi olduğumuz sendika 
Türk Metal Sendikası. İçeriye gire-
cekleri zaman estiler gürlediler, 25 
gün boyunca uğraştılar güya, halbuki 
tamamen işçilerin isteği olduğu için 
gelişti bu süreç. Ama içeri girince se-
si soluğu kesildi. Şimdi 2 maaş teşvik 
vererek işten atıyorlar işçileri. Sendi-
kada tık yok, sözlerine de güven 
kalmadı. 

Sözleşmeleri, fabrikayla yürü-
tülen her şeyi bizimle paylaşmalı-
lar. İlla fabrikada bir kriz olma-
sına gerek yok sendikanın ge-
lip işçileri bilinçlendirmesi 
için. Hatta temsilcileri arayıp 

bulamayan arkadaşlar var fabrikada. 
Halbuki temsilciler ya da sendika iş-
çinin ağzını açtığı yerde olmalı, sora-
cağı her şeyi dinlemeli, çözüm bera-
ber üretilmeli. 

Geçtiğimiz hafta içinde işyerinde 
bir süredir süren işten atma meselesi 
çözüme kavuştu, güya! Sendika ve 
patron resmen el ele verip bir sürü 
işçiyi istifaya zorladı. Kimisine sorar-
sanız zorlama değil ama başka seçe-
nek bırakmadılar. 300-400 civarı işçi-
nin işten atılacağı zaten 1-2 aydır 
gündemde. İşten çıkarmalar olmadan 
önceki gün brütten hesaplanan teş-
vikler, ertesi gün netten hesaplanıp 
işçilere o ücret söylenince herkesin 
canına tak etti. Üretimi durdurduk. 
Sendika başkanı Mehmet Ali Akman 
geldi ama hiçbir işçinin sorduğu so-
ruya yanıt vermedi, bizlere destek ol-
madı. Verdikleri cevapların hiçbiri 
çözüme yönelik değildi. Sendika yö-
neticileri ellerinde tuttukları bordro-
lardan güç alarak “İsteyen teşviği ka-
bul etsin, istemeyen dava açsın” dedi. 
Aslında işçiyi resmen arada bıraktı, 
birçok insan parayı alıp gitmek zo-
runda kaldı, çünkü bir sonraki gün 
için ne barınma ne iş ne de maaş ga-
rantimiz var bu ülkede. Hiçbirimizin 
beklediği açıklama bu değildi. 

Sendikadan hak ettiğimiz desteği 
görmedik. Şu an ne teşviği alan işçi 
mutlu ne de kalıp işine devam eden 
işçiler. Seçimi bize sunulmayan sen-
dika temsilcileri de mutsuz olacaklar 
ki onlar da istifalarını verdiler. Uma-
rım bu karşı karşıya kalınan son hak-
sız durumdur ve son desteksiz kalışı-
mızdır.

Salcomp Xiaomi’den bir kadın işçi
Esenyurt/İSTANBUL

O kadar güzel bir ülkemiz var ki aslında, 
ama ne üretim var ne kazanç var. Birileri 
satıyor, yiyor, birileri de daha fazla 
yoksullaşmaya devam ediyor. Bir süredir 
geçinemediği için insanlar tarlasını satıp 
şehir merkezlerine gelip işçi olmaya 
başladı. Asgari ücreti 5 bin 500 liraya 
çıkardılar, ama biz her 
türlü borca 
sürükleniyoruz, 
olmayan parayı varmış 
gibi gösteriyorlar, o 
yüzden de bugün bu 
kadar zor zamanlar 
yaşıyoruz. Asgari ücret 
2 bin 825 lirayken eşim 
benden 500-600 lira 
fazla alıyordu ama şu 
ankinden daha rahat 
geçiniyorduk. Bir yere 
gidebiliyorduk, her 
zaman olmasa da 
istediğimizi yiyip 
içiyorduk. Şimdi her 
şeyin en ucuzunu 
arıyoruz. Bir çay içmek, 
bir kahve içmek bir 
arkadaşımızla 
buluşmak niye bu kadar zor? Terazi zaten 
eşit değildi, şimdi iyice tepetaklak oldu. 

Sabahtan akşama kadar evde yokuz, 
250 lira elektrik faturası ödüyorum. Bir de 
Bakan çıkmış “500 liralık doğal gaz 
geliyorsa 2 bin lira olması lazım” gibi şeyler 
söylüyor, ceplerinden mi ödüyorlar koca 
bir milletin faturalarını? Hani doğal gaz 
vardı bu memlekette, peki bu kadar zam 
niye? Ne oldu Türkiye’de doğal gazın son 
durumu? 

Biz hiçbir şey yapmıyoruz, 
kabulleniyoruz. Hatta son süreçte de seçim 

var diye seçime bırakıyoruz. Gelsin biri 
kurtarsın diye bekliyoruz. 

Madem zamları indirebilmeye dair 
vaatleri var, şimdi indirin de nefes alalım. 
Ben seçimlerde AKP’nin kaybedeceğini 
düşünüyorum. O kadar zor durumda ki KYK 

borçlarının faizlerini 
sildi. Sırf seçim var diye 
yaptılar, yoksa AKP 
borç siler mi? Ancak 
borç yükler 
vatandaşına. 

Bu memlekete fayda 
olacaksa biz de dahil 
olursak olacak. Bileyim 
ki birileri var, gelin hep 
birlikte değiştirelim 
diyor, yaparım. Çünkü o 
zaman bilirim ki 
çocuğumun geleceğine 
iyi bir şey 
bırakabileceğim. Bence 
hep beraber bu yalana 
dolana bu kez izin 
vermeyelim. Kuru 
vaatlere kanmayalım, 
herkesin eli cebimizde. 

8 liraya kolisini aldığımız yumurta 60 lira 
olmuş, ekmek olmuş 5 lira, 5 buçuk lira. 

Hiç kimse gelip bizi kurtaramaz. Bizim 
şimdiye kadar olan biteni düşünüp 
şapkamızı önümüze koyup bir 
değerlendirme yapmamız lazım. Hep 
birlikte altından kalkamazsak bu sefer hep 
birlikte altında kalacağız daha büyük bir 
enkazın. 

Salcomp Xiaomi’den bir kadın işçi 
Esenyurt/İSTANBUL

Kuru vaatler değil  
gerçek çözümler istiyoruz

Bu memlekete fayda 
olacaksa biz de 
dahil olursak 
olacak. Bileyim ki 
birileri var, gelin 
hep birlikte 
değiştirelim diyor, 
yaparım. Çünkü o 
zaman bilirim ki 
çocuğumun 
geleceğine iyi bir 
şey bırakabileceğim. 

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Sendikalar işçinin  
yanında mı karşısında mı?

Fotoğraf: Ekmek ve Gül



İlknur HAYLAZ
Esenyalı-İstanbul

Akran baskısı, erken yaşta 
evlilik, eğitimden uzak-
laşma ve çeteler... Bun-
lar gençliğin yaşadığı so-
runlar. Önceki Ekmek ve 

Gül sayılarında Kutu Park’tan bahset-
miştim. Gençlerle birlikte bu sorunları 
ve Esenyalı Mahallesi’ni değiştirmeye 
Kutu Park ile başladık. 

Kutu Park Esenyalı Mahallesi açı-
sından gençlerin itildiği uyuşturucu, 
akran zorbalığı, şiddet çukurunun bir 
metaforu haline geldi. Biz de gençler 
olarak o çukurlardan çıkabiliriz de-
mek için Esenyalı Kadın Dayanışma 
Derneği olarak parkta takılan gençler-
le etkinlikler yapmaya karar verdik.

Kutu Park’ta bir açık hava sineması 
düzenlemek için hazırlık yaptığımızda, 
parkta sürekli vakit geçiren 13 ila 15 
yaş arasındaki kimi gençler “Kutu 
Park bizim evimiz, buraya bizden baş-
ka kimse giremez” diyerek etkinliği 
engellediler. Aileleri, çocukları ve biz-
leri oradan göndermek için torpil pat-
latıp korkutmaya çalıştılar. Biz ise 

gençlere ulaşmanın farklı yollarını 
bulmaya devam ettik. 

EVLİLİK KURTULUŞ GİBİ 
GÖRÜNÜYOR

Mahallede çok yaygın bir biçimde 
gözlemlediğimiz bir durum var. Yaşları 
daha 17 olmasına rağmen genç kadınlar 
evlilik hayali peşinde koşuyorlar. “İyi bir 
üniversiteye gidemeyeceksem, kötü bir 
üniversiteye gidip parayı boşuna harca-
maya gerek yok” diye düşünüyorlar. 
Çünkü aileleri sürekli olarak “Sen bir 
yüksün” diyor. Böyle olunca da genç ka-
dınlar, evliliği ailenin baskısından, eko-
nomik zorluklardan bir kurtuluş olarak 
görüyor. 

Biz de dernekte Sosyolog Birgül Av-
dan eşliğinde akran baskısı ve erken yaş-
ta evlilik ile ilgili bir etkinlik düzenledik. 
Genç kadınlar olarak attığımız bu ilk 
adımın Kutu Park’a alternatif oluştura-
cak bir çözümün parçası olduğunu düşü-
nüyoruz. Daha fazla etkinlikler düzenle-
yerek, gençler olarak doğru anlamda bir-
likte hareket edebileceğimizi, birbirimize 
eziyet etmeden, yan yana bu etkinlikler-
de akran zorbalığı uygulayan, maruz ka-
lan, evliliği bir kurtuluş olarak gören ar-
kadaşlarımıza göstermeye çalışacağız.

Merhaba, ben tekstil işçisi bir kadınım. Biz 
işçilerin en büyük şikâyetleri arasında 
esnek, güvencesiz çalışma, özellikle cu-
martesi günleri uygulanan zorunlu me-

sailer ve özlük haklarının verilmemesi var. Hafta içi 
paydos saati 18:15 olmasına rağmen zorunlu olarak 
20:00 veya 22:00’ye kadar mesaiye bırakılıyoruz. 
Bu durumdan rahatsız olmamıza ve işverenle gö-
rüşmemize rağmen “Anlaşma gereği yükleme ta-
mamlanmalı” diyerek erteliyor talebimizi çoğu za-
man. Ayrıca cumartesi günü yarım gün değil tam 
gün çalışıyoruz, sırf işverenin işleri aksamasın diye. 
Hafta sonu diye bir şey kalmıyor. Ailemizle vakit ge-
çiremediğimiz gibi dinlenmeye bile zamanımız kal-
mıyor. Bu düzen değişmeli diyoruz! 

‘İŞÇİ DE BİZİZ TEMİZLİKÇİ DE…’
Tuvalete gitmek ilk yarım saat ve paydosa 

yarım saat kala yasak. Yıllık izinlerimiz genelde 
kışın kullandırılıyor, doğru düzgün tatil yapa-
mıyoruz. İş başında konuşmak, boş durmak 
yasak. Çalışırken işle ilgili bir hata yaparsanız 
paydos saatinde söktürüyorlar, yani dinlen-
me saatimizde de çalışmış oluyoruz. İşyerin-
de tuvalet temizliğini kendimiz yapıyoruz, 
hatta işyerindeki dikim bandını bile dönü-
şümlü olarak ortacılar süpürüp temizliyor, 
daha sonra tekrar kendi yaptığı işe devam edi-
yor. İşe ilk girdiğimde bana ‘Bu bandı sen süpür’ 

dediler, kabul etmedim. ‘Daha önce başka bir işçi 
temizlemek istemedi, o kızı işten çıkardılar’ diyerek 
baskı yaptılar bana. Biz işçi ve emekçilerin bu şe-
kilde aşağılanmasını kınıyorum!

Bir makineci 45 dakika mola dışında sabit bi-
çimde aynı işleme devam etmek zorunda. Makine-
cilerin iş başında ayağa kalkması da yasak (1 defa-
lık lavabo haricinde). Makineciler ele-
manlara daha fazla sayı çı-
karsın diye baskıya 
maruz kalı-

yor. Ortacılar ise sürekli ayakta olmak zorunda. Her 
makineciye bir ortacı düşmez, koca bantta en faz-
la 4-5 ortacı olur ve bu ortacılar tüm makinecilerle 
ilgilenmek zorundadır. Hatta makinecilerin içme 
sularını dahi ortacılar getirir. Makinecileri boş bı-
rakmamak ortacının görevidir diyerek tüm karma-
şayı ortacıların üzerine yıkarlar.

Bunların dışında kadınların fazla 
yük kaldırması yasaktır 

Elle Taşıma İşleri 
Yönetmeli-

ği’ne göre ama ne yazık ki bir kadın olarak akşama 
kadar kaldırdığımız ağırlığın haddi hesabi yok. Mo-
del model işler gelir, ağır iş geldiğinde ‘yapamıyo-
rum’ diyemezsin.

‘İŞÇİLER BİRLEŞİYOR, BU UMUT VERİYOR’
Genel olarak işyerlerimizdeki çalışma koşulları-

nın ne kadar kötü olduğundan ve problemlerimiz-
den bahsettim. Yaşamak için çalışmak zorundayız 
ama bu ağır koşullar biz emekçileri daha çok yıp-
ratıyor. Tüm bu koşullara rağmen umutlu ve mut-
lu olmak için çokça nedenimiz de var. Son zaman-
larda arkadaşlarımızla yan yana gelmeye ve bu so-
runları nasıl çözebiliriz diye konuşmaya başladık. 
Tekstil sektöründe çalışanlar uzun süreli olarak ay-
nı işyerinde çalışmazlar, bugün Bornova’da çalışan 
yarın başka bir ilçede de işbaşı yapabilir. Ve bu 

konuştuğumuz problemler ortak problemimiz-
dir. Amacımız daha çok işçi arkadaşımızla yan 
yana gelip bu sorunları ustabaşı ve patronla-
rın karşısında yan yana durarak çözmek.

Biz işçiler artık yeter diyor, emeklerimi-
zin karşılığını istiyoruz. Ekmek ve Gül aracı-
lığıyla tüm işçi arkadaşlarımı da bu sömürü 
düzenine son vermek için mücadele etme-
ye çağırıyorum. 

Tekstil işçisi bir kadın
Bornova/İZMİR
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Merhaba sevincimizde ve sorunlarımız-
da ortaklaştığımız Ekmek ve Gül okur-
ları. Ben Deriteks’in örgütlü olduğu bir 
tekstil fabrikasında çalışıyorum. 30 

yıllık işçiliğimin 20 yılında tekstil işçisi olarak ça-
lıştım. Temmuz ayında asgari ücret açıklandığın-
da işçilerde zam heyecanı ya da bir beklentisi 
yoktu. Çünkü herkes biliyor artık giderin gelirden 
daha yüksek olduğunu. Rakamın açıklandığı gün 
elinde üç kuruş parası olan varsa gidip kuru gıda 
alalım diye düşündü. Çünkü asgari ücrete zam 
geldiyse biliyoruz ki tüm ürünleri iki katını çıkarır-
lar. Asgari ücretin zamlandığı akşamı bir sürü şe-
ye zam geldi, apartman aidatı bile 10 lira artırıldı. 
Çocuk okutuyorum bir de şehir dışında. Nasıl ola-
cak bu işler?

KISA KISA DEĞİL, KESE KESE YAŞIYORUZ
Önceki yıllarda bu yıla nazaran alım gücümüz 

daha yüksekti. Pazardan haftalık ihtiyacımızı 
karşılayabiliyorduk ama şimdi 300 lira bile yetmi-
yor. Marketten bir çikolata bile alamayacak hale 
geldik, her şeyin hesabını yapmak durumunda-
yız. Evin hesap kitap işlerini yapan kadınlar ola-
rak bundan sonra daha ağır yükün altına girmiş 
olacağız. Artık bir şeylerden kısa kısa değil bir 
şeyleri kese kese yaşamaya çalışıyoruz! Paranın 
değersizliği ortada, elektrik, su her şeye gelen 
zamlar tamamen bitirdi bizi, biz daha asgari üc-
reti almadan o zaten eridi. Ücretlerin yoksulluk 
sınırının üzerine çıkarılması gerekiyor. Bununla 
birlikte bütün sendikaların birleşip işçileri hare-
kete geçirmeli, ellerini taşının altına sokmalı. İş 
yerlerinde bir hareketlilik olması gerekiyor. An-
cak bu hareketlilik sadece sendikaların isteğine 
bırakılamaz. İşçiler örgütlenip sendikalarını zor-
lamalı, yoksa sendikalar yıllardır sustuğu gibi 
susmaya devam eder. 

İŞÇİLER SENDİKALARINI SENDİKA OLMAYA ZORLAMALI 
Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

Tekstildeki bu sömürüyü birlikte durdurabiliriz

TÜRKİYE’de öğrenci olmak bütü-
nüyle zor, sınava hazırlanmak ise en 
zoru. Hele bir de kadınsan… Sürekli 
“Kazanamazsan zengin koca bulursun” 
esprileri, “Bu bölüm kadınlara göre de-
ğil” görüşleri ile iyice zıvanadan çıka-
ran, depresyona sokan, stresten saç 
döktüren, asosyalliğe iten durumları bu 
sene bizzat yaşamış biri olarak yazıyo-
rum bu satırları. 

Geçen senenin ağustos ayında, ba-
bamın maddi zorluklar yüzünden zar 
zor yazdırdığı dershaneye gitmem ile 
zor süreç benim için başlamıştı. Ders-
haneye para verdiğimiz halde bir de ki-
taplara her hafta 150-200 TL gitmeye 
başladı. Kafamda dönen şu sorular be-
ni stresten okuduğumu anlayamamaya 
itti: “Ya kazanamazsam?”, “İş bula-
mazsam?”, “Yeterince para kazana-
mazsam?” 

ÜSTÜNE BİR DE  
GÜVENLİK KAYGISI

Etüt saatleri uzadığı zamanlar ders-
haneden akşam 10’da çıkıp, bir de eve 
dönüş saatinde tacize uğramamak için 
eve son hızımla gitmeye çalışınca, gü-
venliğimden daha çok şüphe edip, der-
shaneye gitmek istemediğim bir dönem 
olmuştu. Her gün başımda bana bağı-
rıp, dershaneye gitmediğime kızan aile-
me hak versem de bu anksiyete beni 
öldürüyordu. Ne derslerime ne de sos-

yal hayatıma odaklanabiliyordum. Ha 
bir de ben asla gidip de korktuğumu 
birine söyleyecek biri değilim. O yüz-
den annemle babama bu konudan hiç 
bahsetmedim. Çünkü kendim halleder-
dim, böyle büyüdüm. Cinsiyet kalıpları 
bana her zaman saçma gelmiştir. O 
yüzden biri bana, “Eve gidince haber 
ver” dediğinde bile kavga çıkaracak ka-
dar abarttığım bir dönem de oldu. 
Hepsi de aynı döneme denk geldi. 

Sürekli sinirimin son demindeydim. 
Artık YKS sınavına hazırlanma serü-
venim ders çalışmaktan çıkmış, 
hayatta kalma sınavına dön-
müştü. Özellikle şunu hatır-
lıyorum: Çıkış saatinde 
acele bir şekilde minibü-
se binip en erken saatte 
eve gitmeye çalışıyor, 
bir de kapüşonumla 
saçlarımı kapatıp, er-
kek gibi gözükmeye 
çalışıyordum. Ne ka-
dar acınası değil mi? 

TEPEMİZDEKİ  
‘İŞSİZLİK’ 
BASKISI

Annem aşırı sinirimi 
fark edip beni bir psikiyat-
riye götürdü. İlaca başladım 
ve hayat kalitem düzeldi. Sınava 
son bir ay kala düzelen psikolojim-

le ne kadar çalışabildiysem, o kadar ça-
lıştım. Ve sınava girdim. Her şey bitti 
diye sevinirken açıklanan sonuçlarla yı-
ğılmaları görünce hepimizin emeği çöp 
oldu. Ve kimse de sorumluluk almadı. 
Her şeye rağmen tercih yapmak istiyo-
rum. Yılladır ilgim olan biyoloji bilimini 
tercih etmek istedim. Ay demediler mi 
“işsiz kalırsın” diye. E ne yapayım ben? 

İş konusuna gelince, bir kadın ola-
rak ikinci tercih olarak görülmek beni 
rahatsız eden bir durum. Mesela bir bi-
lim dalı okumak istiyorum. Ama ülke-
mizde bilim insanlarına ‘bilim adamı’ di-
yen kişiler yaşamaya devam ediyor. En 
kıytırığından mühendisliklerde bile er-
kek eleman arayışı daha fazla, bunlar da 
gözümü korkutmuyor diyemem. Ken-
dim için beklentilerim, biyoloji okuyup, 
akademisyen olmak. Eğitim sistemin-
den beklentim, arada bir durup dinle-

mesi. 
Bu yazıyı okuyan tüm genç 
kadınlara şunları söylemek 

istiyorum: Evet iğrenç bir 
dönemde, güvensiz bir 

ortamda ve adaletsiz-
liklerle dolu bir şe-
kilde yaşıyoruz. Dü-
şüncem kesinlikle 
şu yönde, biz kim-
senin ayak işini 
yapmaya gelmedik 
dünyaya. Eşinin 
kirlilerini yıkayıp, 
yemeğini yapma gi-

bi bir zorunluluğun 
yok. Temel yaşam 

becerilerinden yoksun 
birine katlanmanın da 

anlamı yok. 
Irmak TİMUR

Bakırköy/İSTANBUL

Yolun sonu hep çukur değil!kur değil!

BU GENÇLER NASIL OKUYACAK?
“HER şeyin başı eğitim” sözünün bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, gençlerin 

okumasına bile izin verilmiyor. Üniversite tercih dönemindeyiz. Çevremizdeki gençler 
“Keşke üniversite kazanmasaydım okumak istemiyorum. Bu ülkede okuyunca ne 
olacağım ki, boşuna para gidiyor” diyor. Aileler, “Çocuğum okusun, okutmak için 
elimden gelen her şeyi yaparım. Ama bu ekonomik sıkıntılar varken çocuğumu nasıl 
okutacağımı bilmiyorum” diyor. İki tarafa da hak veriyorsun. O zaman haksız olan 
taraf kim? Aileler haklıysa, çocuklar haklıysa, kimler haksız? Bizlere, gençlere, 
ailelere haksızlık yapan bu sistem. 

Bu sistem liseli gençlerin akıllarına bile okulu bırakıp işe girmeyi koyuyorsa bizim 
el ele verip bu sistemi yok etmemiz lazım. Gençler yok olursa, Türkiye’nin bir geleceği 
olmaz. Geleceğimiz yok olur. Hep diyorum ve demeye devam edeceğim bizim 
yapmamız gerek tek şey: örgütlü bir şekilde mücadele etmek.

Üniversite sınavı mı, hayatta kalma sınavı mı?

Görsel: Freepik

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

TEKSTİL işçileri sürekli fabrika değiştiri-
yor. Kalifiye makineciler dışında kalifiye işçi 
gerektirecek iş olmadığından patronlar çok 
kolay gözden çıkartıyor işçileri. Bunun olma-
ması için de sendikalara ne kadar tepki gös-
tersek de sendikalarda örgütlenmek gereki-
yor. Yoksa tekstil işinde çalışan birçok işçi 
haklarını, kıdemini işverenlere bırakıp gidiyor-

lar. Ancak bugün çok dikkat çekici bir dene-
yim yaşıyor ETF Tekstil işçileri. Patron hakları-
na göz dikiyor, hükümet yapılanları görmez-
den geliyor ancak işçiler birliklerini kuruyor, 
kendilerini fabrikaya kapatıyor, haklarını talep 
etmekten vazgeçmiyor. ETF Tekstil işçilerini 
görünce sendikaların kafalarını kuma gömdü-
ğü bir dönemde işçilerin mücadele etmesi ho-

şuma gidiyor. 3 senedir pandemi süreci içeri-
sindeyiz, ekonomi çökmüş, çalışma koşulları 
ağırlaşmış, her gün hak gasbı ile uyanıyoruz, 
sendikalar ortada yok. Sendikaları mücadele 
örgütüne dönüştürmek için kadın işçiler ola-
rak önder pozisyonda olmamız gerekiyor.

Tekstil işçisi bir kadın
İZMİR

ETF TEKSTİL 
İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ  

ÖĞRETİYOR
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Makine ile dertleşmeyelim, birlikte değiştirelim
Neslihan KARYEMEZ

İkitelli-İstanbul

İstanbul İkitelli’de yaşayan, yıllarını teks-
til işçiliğiyle geçirmiş iki kadın Gülay ve 
Fatma. Çalışma yaşamında farklı dene-
yimler edinmiş olsalar da yaşamları pek 
çok noktada örtüşüyor… 

Gülay sendikalı işyerinde çalışmanın dene-
yimine sahip, Fatma ise çocukluğu dahil, 29 yı-
lını tekstil atölyelerinde güvencesiz, kötü ko-
şullarda çalışmış, kendi deyimiyle ‘makinanın 
parçası’ haline gelmiş bir kadın işçi.

İkisi de hayatlarından çalınan yılları, çalış-
ma koşullarını anlatırken ortak deneyimlerini 
ise şöyle dile getiriyorlar: “İşçi bir-
likte hareket eder, işyeri sendi-
kalı olursa her şey daha ko-
lay olur.”

SENDİKALI 
OLANIN HAKKI

Gülay uzun yıllar 
farklı işyerlerinde 
çalışmış. 11 yıl bo-
yunca çalıştığı en 
son fabrikada ise 
sendika varmış. 
Gülay, “Kumaş 
fabrikasıydı. İkra-
miyemiz vardı üç 
ayda bir. 40 kilo er-
zağımız vardı, bize 
yetiyordu, hatta akra-
balarımızla paylaşıyor-
duk. 8 saat çalışıyorduk. 
Fazla mesainin 90 saati geç-
mesi yasaktı. Bunları sendikalı 
olmamıza borçluyduk. Birlikte ha-
reket ediyorduk. Sıkıntılı bir durum olduğunda 
hemen iş yavaşlatırdık, işveren istediğimizi yap-
mak zorunda kalırdı.” diyor. “Bunlar tabii ki 
kendiliğinden olan şeyler değildi, bizden önceki 
işçi arkadaşlarımızın emeklerinin ürünü. Sendi-
kanın olmadığı işyerlerinde de işçiler birlikte 
hareket etse patron istediklerini vermek zorun-
da kalır. İşçiler birlikte hareket ettikten sonra 
her şeyi değiştirebilirler. Bugün haklarımızın 
kırpılıp güdükleştirilmesinde biz işçilerin payı 
var. Yan yana gelip birlikte hareket etmediği-
miz için bu hale gelindi. Hep böyle kalacak gibi 
düşündük rahat davrandık. Bir işyerinde hak 
gaspı olduğunda sesimizi çıkarmadık. Bizim ba-
şımıza gelmez dedik” diye anlatıyor sonrasını.

Doğum ve emeklilik nedeniyle o fabrikadan 
ayrılmış. Şimdi geçim dertleri zorlamaya başla-
yınca, mahalledeki bir tekstil atölyesinde yeni-
den çalışmaya başladı Gülay: “Ben rahat çalışa-
rak emekliliğimi kazanmışım aslında. Akşama 
kadar pertim çıkıyor şimdi. Çalışma saatleri 
çok uzun, sürekli bir iş yetiştirme telaşı... Daha 
çok çalışıyoruz ama yetmiyor aldığımız ücret 
ihtiyaçlarımıza. Dua ediyoruz sonraki aya çık-
mak için. Emekliyim, eşim çalışıyor, kira öde-
miyorum, ama hâlâ çalışıyorum. Buna rağmen 
yetmiyor. Son 1 yılda yaşadığımız yoksulluğu 
hiç yaşamamıştık.”

‘ÇOCUĞUMA BİLE  
ZAMAN AYIRAMIYORUM’

29 yıldır işçi olan Fatma da tekstil işçiliğinin 
yoruculuğundan, bu kadar zor şartlarda çalışıp 
yine de geçinememekten dem vuruyor; “11 saat 
çalışıyorsun. Hiçbir sosyal hayatın yok. Bir de 
geçim derdinden dolayı mesai ekleniyor. Çalış-
ma saati 16 saate çıkıyor. Kadınsın, evinde de 
işler seni bekliyor. Çocuğun, evin ihtiyaçları ye-
mek, bulaşık, ütü… Kendine ayırabileceğimiz 
bir zaman yok. Sonra arkadaşların, ailen şika-
yetçi oluyor. Bazen çocuğuna bile yetemiyor-
sun. 2 buçuk yaşındaki çocuğumu pedagoga gö-
türdüm, pedagog ‘Çocuğunuza az zaman ayır-
dığınız için bu kadar hırçın’ dedi. Ya ona za-
man ayıracağım ya da onu aç bırakacağım. Al-

dığım para ile geçinemiyorum. İnsanların en 
fazla 8 saat çalışması gerekiyor ki hayat-

tan tat alabilsin. En azından cumartesi 
pazar çalışma olmasaydı. Cumartesi 

evin işlerine, pazar da kendimize, 
çocuklarımıza, ailemize zaman ayı-
rırdık. Bugün aldığımız para ile 8 
saat de çalışsak geçinemiyoruz. 
Asgari ücret 5 bin 500 lira oldu, 
ama aynı zamanda yumurtanın 
kolisi 65 lira oldu. Biz hiç kendi-
mizi zam almış gibi hissetmiyo-
ruz. Faturalar aldı başını gitti.”

‘BU ÜCRETE BU İŞİ  
DİKMİYORUZ 

DEMELİYİZ’
İnsani koşullarda çalışmak iste-

yen ve ihtiyaçlarının tamamını karşı-
layacak bir ücret isteyen Fatma “Bu-

nun olabilmesi için fason atölyelerinde 
önce bizim işleri diktiğimiz firmalara karşı 

birlik olmamız gerekiyor. Ancak o zaman in-
san gibi yaşamanın olanakları mümkün. Bizim 
gibi atölyelerde çalışanların ‘Biz bu fiyata bu 
işe gitmiyoruz’ demesi gerekiyor.” diyor. 

Sendikalı bir işyerinde çalışmamış ama 
sendikanın ne olduğunu biliyor Fatma, bildiği 
kadarını da anlatıyor şu sözlerle: “Tanıdıkla-
rım vardı sendikalı çalışan. İstemediklerinde 
mesaiye kalmıyor, ücretlerine istedikleri zam-
mı alamadıklarında iş durduruyorlardı. Bizim 
kadar uzun saatler çalışmıyorlar. Sigortaları 
aldıkları maaş üzerinden yatıyor. Maaşlarının 
dışında yan hakları vardı. Benim eltim sendi-
kalı bir iş yerinde çalışıyor. Maaşı çok yüksek 
değil ama gıda yardımı yapıyorlar. Bizim aldı-
ğımız para faturalara kiraya ve markete paza-
ra gidiyor. Onlar en azından markete para 
vermiyorlar. Sendikalı işyerinde çalışmak is-
terdim. En azından azıcık nefes almamıza 
yardımcı olurdu. Atölyelerde bu çok mümkün 
değil. Türkiye’nin her yerinde dağınık şekilde 
çok sayıda atölye var. Kadın-erkek, dil, din, 
ırk ayırmadan birbirini dışlamadan yan yana 
gelsek bütün zorluklara rağmen değiştirebili-
riz. Geçim derdine düştük, artık birbirimize 
çay içmeye gidemiyoruz. Bildiğim tek şey bu 
makinelerin birer parçası olduğumuz. Artık 
makine ile dertleşir hale geldik.”

Gülay 
ve Fatma 

tekstil işçisi iki 
kadın. Sendikalı 

olmakla olmamak 
arasındaki farkın ne 

olduğunu anlattıkları bu 
sohbet, kadın işçilerin 
bir şeyleri değiştirme 
ihtiyacını da ortaya 

koyuyor.

Fotoğraf: DHA

Nevruz MERSİN
Esenyalı-İstanbul

Derneğin kapısının 
önünden daha önce de 
birkaç kere geçtim as-
lında ama içeri girme-
ye cesaret edemedim. 

En sonunda bir yerden başlamalısın 
diyerek girdim içeri.” 

Bunlar Aslı’nın sözleri. Boşanma 
sürecinde olan Aslı’nın davasını der-
nek Esenyalı Kadın Dayanışma Der-
neği olarak yakından takip ediyoruz. 
Tüm zorluklara rağmen sonunda 
açabildiği davasının ilk duruşması 3 
ay sonra görülecek. 

Çiftçilik yaparak geçimini sağla-
yan bir ailenin 4 çocuğundan biri o. 
16 yaşında babasının ölümünden 
sonra başlamış hayatın zorlukları o 
ve ailesi için. Yaşadığı köyde okul 
olmadığından ablasıyla beraber ka-
sabada bitirmiş ilkokulu. Annesin-
den uzakta başkalarının evinde yaşa-
mak zor geldiği için ilkokul bittikten 
sonra köye dönmüş. 

‘LAF OLUR’ DİYE BAKKALA 
BİLE GİDEMEMEK

“16 yaşındayken babamı şeker 
hastalığından kaybettik. Abim asker-
deydi. Akraba ve çevre baskısı o ka-
dar artmıştı ki bakkala gittiğimizde 
bile kolumuzdan tutup eve getirip 
anneme ‘Kızınızı çıkarmayın sokağa 
laf olur’ diyerek namus bekçiliği ya-
pıyordu herkes.” Aslı’nın bu bahset-
tiği, köy yerinde kadın olmanın ge-
tirdiği zorluklardan yalnızca biri. 

Bir süre sonra evin geçimine katkı 
sağlamak için tekstilde çalışan As-
lı’nın üstündeki baskı işe başladıktan 
sonra biraz azalmış: “Yaklaşık 3 yıl 
sigortasız çalıştım.  Ama kendi para-
mı kazanmak o kadar iyi hissettir-
mişti ki. İlk maaşımla eve bir sürü 
şey almıştım.” 

Abisinin evlenmesiyle yaşamında 
yeniden tüm dengeler değişmiş. Hiç 
tanımadığı yengesinin erkek kardeşi-
ni bir anda hayatının orta yerinde 
buluvermiş. Gördüğü ilk günden be-
ri kendisini taciz eden bu adamdan 
bugün halen kurtulmaya çalışıyor: 
“Ya ailesini gönderiyordu ya da çev-
rede ‘birlikteyiz’ diye dedikodu çı-
kartıyordu. Sürekli haber gönderip 
benimle evlenmenin yollarını deni-
yordu. İş çıkışı gittiğim evimde söz 
kesme merasimi içinde buluyordum 

kendimi. Öyle ki bir keresinde ka-
dınlarla erkeklerin ayrı oturmasını 
fırsat bilip arabulucunun da üç ka-
ğıtçılığıyla yüzüğü evimize bırakıp 
gitmişlerdi. Ailem bana asla baskı 
yapmadı hep son sözü bana bıraktı-
lar ama onlara da ayrı ayrı ‘Aslı isti-
yor’ diyen arabulucunun oyununa 
geldiler.” 

Her defasında bir şekilde bu du-
rumdan kurtulan Aslı bir sabah başı-
na geleceklerden bihaber işyerinin 
yolunu tutmuş: “Bir araba durdu 
önümde, toplam 3 adamın beni zor-
la arabaya bindirdiklerini hatırlıyo-
rum, bir de yanımda geçen polis ara-
basının ışığını.” Kaçırılan Aslı 3 gün 
boyunca yaşadıklarının travmasını 
halen atlatamamış, “Beni evlenmeye 
ikna etmek için etmedikleri işkence 
kalmadı” diye anlatıyor. Aslı’yı 3 
gün boyunca bulamamış ailesi onu, 
sonra tesadüfen bulunuyor Aslı ve 
şikayetçi olması üzerine adam tutuk-
lanıyor. 

AİLE BASKISI  
PRANGALARI TAKTI

“Abimin evliliği bozulmasın diye 
ben adı evlilik olan bu ızdırap dolu 
yaşama mahkum edildim.” Bu ağır 
cümle, kendisine işkence eden ada-
mın “akrabası” olması nedeniyle ya-
şadığı baskıyı, şikayetçi olduğu için 

tutuklanan adamla cezaevinde nikah 
kıymaya uzayan hikayesinin ağırlığı-
nı seriyor ortaya: “Yalnızca kağıt 
üzerinde sırf tutukluluğu bitsin diye 
attım o imzayı. Onun özgürlüğü be-
nim tutsaklığım oldu.” Aylar boyun-
ca görmemiş evlendiği adamı. “Kur-
tuldum” demiş ama olmamış. 7 ay 
sonra geri gelince nikahlı olduğu 
adamın kollarına itmişler Aslı’yı: 
“Halbuki sadece cezaevinden çıka-
caktı sonra bitecekti. Ama öyle ol-
madı.”

‘BİR GÜN BU ADAMDAN 
KURTULACAĞIM’

“Artık gerçekten evlendiğimi ve 
beraber yaşayacağımı anladıktan 
sonra Antalya’nın yolunu tuttuk. 
Uzun süre orada yaşadık. İkimiz de 
çalışıyorduk. O elektrik işi yapıyordu 
ben ise tekstilde çalışıyordum. Çalış-
mak bana iyi geliyordu. ‘Bir gün bu 
adamdan kurtulacağım’ diyordum o 
yüzden çocuğum olsun istemiyor-
dum. İstemeden de olsa gebe kal-
dım. İlk gebeliğimde düşük yaşadım. 
Buna üzülmemiştim açıkçası. Fakat 
bir süre sonra yine gebe kaldım. İlk 
çocuğumu memleketimde ailemin 
yanında doğurdum. Çocuğu olsun 
diye can atan adam gebeliğimden 
doğum sürecine yalnızca birtakım 
ihtiyaçları karşılamakla sorumlu bir 

görevli gibi davranıyordu.” 
Doğumundan hemen İstanbul’a 

taşınmışlar. Sorunlar da yüklenip İs-
tanbul’a gelmiş beraberlerinde. İkin-
ci çocuğunun doğumu sonrasında 
aşağılamalar, küçük düşürmeler, ha-
karetler, psikolojik baskılar, üzerine 
yürümeler... Yutkunuyor bunları an-
latırken, detay vermekten çekiniyor: 
“Ha bir de aileme bunları anlattı-
ğımda ‘Seni dövmüyor, alkol almı-
yor, kumarı yok, kocandır. Otur, bir 
şey olmaz’dan başka bir şey duymu-
yorum. Üzerime yürüyüp boğazımı 
sıkıyor ama tokat atmıyor diye şid-
det görmüş sayılmıyor muyum ben?” 

‘ALDATTIĞINA DAİR KANIT 
BULMAM KURTULUŞ 
FERMANIM OLDU’

“Benim yıllarım böyle geçti, taa 
ki onun hayatında bir şeyler ters git-
meye başlayıncaya kadar. Bu mahal-
leye taşındık 1 yıl önce. Ben tavrın-
dan hayatında başka biri olduğunu 
anlamıştım ama elimde bunu açığa 
çıkaracak hiç kanıtım yoktu. Kanıt 
bulmam kurtuluş fermanımdı. Bul-
dum da. Bir gece telefonuna gelen 
mesajla günlerce eve gelmeyişlerini, 
evi otel gibi kullanışının sebebini öğ-
renmiş oldum.” Eşinin bu olaydan 
sonra kendinden boşanmak istemesi 
Aslı için bulunmayan bir fırsata dön-
müş. 

En az zararla bu evlilikten kurtul-
manın yollarını aradığı bu süreçte 
nasıl hareket edeceğini bilmeyerek 
başvurdu derneğe. Boşandıktan son-
ra çocuklarının sürünmesini istemi-
yordu. Tek istediği evlendikten sonra 
aldıkları ev ile çocuklarının nafaka-
sıydı. İlk başta karşılıklı kabul edil-
mişti her şey. Ama iş resmi boyuta 
gelince anlaşmalı boşanma yerini çe-
kişmeliye bıraktı. Zorlamalar ve eve 
istediği gibi girip çıkmalar başlamış, 
Aslı bu süreçte tehdit edilmiş, ken-
disinin korunması için çıkartılan 
uzaklaştırma ihlal edilmişti. Korku-
yordu Aslı, bir yandan ama bir yan-
dan da derneğin varlığı onu rahatla-
tıyordu: “Ben daha önce bu dernek 
gibi bir yerle karşılaşsaydım eğer 
bambaşka bir hayatım olur, bunların 
hiçbirini yaşamamış olurdum. Birçok 
hakkımı bana bu dernek öğretti, ba-
şıma bir şey gelme ihtimaline karşı 
sığınabileceğim akıl danışabileceğim 
bir yer olduğunun güvenini verdi.”

Bu hayatı ben seçmedim,  
ama değiştirecek olan benim!

Görsel: Evrensel

“
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Seçil SİNANOĞLU
Kadıköy-İstanbul

Geçtiğimiz günlerde ma-
hallemizde engelli bir ka-
dına yönelik işlenen cin-
sel suçtan dolayı mahal-
leli kadınlar bir araya 

geldik. Olayın ortaya çıktığı andan iti-
baren ne yapacağız, bu durumu yaşa-
yan kişiye nasıl destek oluruz diye ko-
nuşup durduk. Tamamen tesadüfen 
öğrendiğimiz bu olay, bize kadınların, 
çocukların ve engellilerin bir mağduri-
yet durumunda nasıl destek bulamadı-
ğını göstermiş oldu. 

Olayın ortaya çıktığı süreçte vasisi ya-
nında olmayan genç kadın, yakın akraba-
ları ve çevresi ile birlikte önce hastane 
muayenesine, sonra da karakola gitti. Zi-
hinsel engelli raporu olan genç kadına 
ne hastanede ne de ifade verirken peda-
gog eşlik etti. Bununla beraber karakol-
da fail ile aynı ortamda bulunmaması ge-
rekirken normalmişçesine yüz yüze geti-
rildi. İfadesi ise zihinsel engelli, tecavüz 
mağduru genç bir kadınla iletişim konu-
sunda bilgisi olmayan polislerce alındı. 

İfadede anlattıkları aslında olayın 
genç kadının yaşadığı durumu nasıl algı-
ladığını da gözler önüne seren cümle-
lerle doluydu. Genç kadın tecavüz faili-
ne “amca” diye hitap etmeye devam 

ediyordu. Olayın şikâyet edilmesiyle tu-
tuklanan fail, tutuklu iken genç kadını 
ve kardeşini cep telefonu ile arayıp “Bir 
şey anlatmayın. Ben çıkarsam gösteri-
rim bak size. Ne anlattınız?” diye taciz 
ve tehdit etmeye devam etti. Bunun 
üzerine avukatımız karakolu aradı. Po-
lislerin telefonu açtığında avukatımızı 
failin avukatı sanması ve “Sabahtan beri 
3 avukat aradı ne kadar avukatı var bu 
adamın. Merak etmeyin iyi durumda bir 
şeye ihtiyacı yok” demesi tutukluluk ha-
line dair de ipucu veriyordu. Avukat ar-
kadaşımız kendini tekrar tanıttı ve failin 
elinden telefonun alınmasını istedi ve 
tutukluluk esnasında failin yaptığı teh-
dit ve tacizi bildirdi. 

EYLEM TÜM  
MAHALLEYE TAŞTI

Ertesi gün bu olay için bir araya geldi-
ğimiz kadınlarla mahallede bir eylem dü-
zenledik: “Biz, bu mahallede yaşayan ka-
dınlar, gençler, bütün mahalle sakinleri 
olarak rahat değiliz. 19 yaşında engelli 
bir genç kadının defalarca tecavüze uğra-
masına sessiz kalmayacağız. Bu suçu işle-
yen, bu suça karışan kim varsa gereken 
cezayı alması için mücadele edeceğiz” 
dediğimiz eylem esnasında failin adli 
kontrol ile serbest kaldığını öğrendik. Bu 
durumda eylem bütün mahalleye taştı. 
Hep beraber yürüdük. Komşumuzun ya-
şadığını herkese sokak sokak anlattık. 
Duymayanlar da duydu. Bu olayda her-

kesi tarafımız olmaya çağırdık çünkü ge-
ce karakola alınan adam serbest bırakıl-
dı. Delil yok dendi. 

Şimdi süreç sekteye uğramış durum-
da. Sosyal devlet, karakolda ifadesi, has-
tanede raporu bulunan engelli bir genç 
kadının yaşadıkları olmamış gibi davra-
nıyor. Prosedürler altında ezilen mağ-
dur ve yakınları hasar görmeden süreci 
atlatamıyor. Çocukların ya da engellile-
rin yaşamadığı ya da öğrenmediği bir 
şeyi anlatamayacaklarını herkes biliyor. 
Buna rağmen soruşturma başlatmak 
için bile hâlâ somut kanıt aranıyor. Bu 
süreçte sosyal-psikolojik destek dahi 
sağlanmayan mağdurdan bir de tekrar 

hastaneye gidip genel muayene için baş-
vurması bekleniyor. Uzakta çalışmak zo-
runda kalan bekar bir annenin, engelli 
genç kadının yaşadığı devlet tarafından 
göz ardı ediliyor. 

Süreci ilerletme gücü her an azalan ai-
le ve genç kadını mahallenin dayanışması 
dışında destekleyen hiçbir şey yok. Fakat 
yine de yaşananların yükü ağır ve mağdu-
run yararı gözetilerek ciddiyetle ele alın-
ması gereken hassas bir konu. Bu duru-
mun yıpratıcılığı genç kadın ve yakınları 
için taşınmaz hale gelmeye başladı. Fail 
adli kontrolle serbest kaldı; evine gidiyor, 
yatağında yatıyor, işine gidiyor ama genç 
kadın ve ailesi için şehir değiştirmek ve 
başka bir hayat kurmak gündemde. 
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Birleşen işçiler asla yenilmez!

“SENDIKANIN başlatması, yön vermesi gereken şeyi 
biz başlattık, biz onlara yön verdik, onların haberi bile 
yoktu. Sendika, ‘Yaptığınız yasal değil, biz yanaşamayız’ 
dedi. Ne demek yasal değil? Taleplerimiz için grev hak-
kımızı kullanmışız. ‘Siz kendiniz çıktınız’ dediler, yani ya-
nınızda değiliz diyemediler ama destek de olmadılar. 
‘İçeri girmek isteyen girsin, istemeyen girmesin biz sizi 
zorla burada tutmuyoruz’ dediler. Sendika bizim arka-
mızda olmadığını söylerken işçiler ne yapabilir, tabii ki o 
endişeyle işe devam edenler oldu. Bayramları zehir ol-
du insanların. 40 yaşından sonra kim nereden iş bul-
sun. İnsanları kışkırtan bu oldu. 200’e yakın işçi atıldı, 
hepsi deneyimli kaç yıllık çalışanlar. Hatta onların sesi 
çok çıkıyor ve daha bilinçliler diye ‘İşe geri alacağımız 
ekibin içinde onlar olmayacak’ bile dendi. Bir şey ola-
caksa hepimize olacak ama daha iyi koşullar neden ol-
masın. İki aylık elemana kadar ihtar vermişler. İlk gün 
tehditvari konuşmaya başladı yönetim. ‘Bakın seneye 
haziranda ülkenin ne olacağını bilmiyorsunuz biz biliyo-
ruz, o zaman da TPI arkanızda olacak göreceksiniz. 
TPI kapatıp giderse ne yapacaksınız. Biz bir aileyiz’ de-
diler. Bunlar olurken sendika asla yok yanımızda. Biz 
bir direniş gerçekleştirdik. Sendikanın da bizim gibi net 
olması lazımdı. Yukarı yönetime çıkıp, bize başka onla-
ra başka konuşan insan istemiyoruz. Kaç defa dedik, 
bir temsilci de gelsin konuşmaya, çıkışta açıklama ya-
pılırken şeffaf olunsun. Sendika ‘Bizi mahcup edersiniz’ 
dedi. Yüzde 9’luk zam teklif ettiler, grevin ilk haftasın-
da onun referandumu yapılırken bile bir tane temsilci 
vardı yanımızda sadece, sendikacılar yoktu. Biz kararlı 
duruşumuzla yönetimin tehditlerine ve sendikanın vur-
dumduymazlığına inat kazandık. Biz birlik olduğumuz 
sürece aşamayacağımız engel yok. Bunu ilk başta 
korkan arkadaşlar da öğrenmiş oldu. İlk defa gücü-
müzü gördük. Çok mutluyuz ve diğer tüm iş kolların-
daki işçi arkadaşlarımıza örnek olduk, olmaya da de-
vam edeceğiz. Bu henüz bir başlangıç!”

TPI COMPOSITES DENEYİMİ:

‘SENDİKANIN BAŞLATMASI 
GEREKEN MÜCADELEYİ  
İŞÇİLER BAŞLATTI’

Aliye CEYLAN
İzmir

İzmir’in Menemen ve Çiğli il-
çelerinde bulunan, rüzgâr gü-
lü kanadı üretimi yapan Ame-
rikalı şirket TPI Composite 
fabrikasında çalışan Petrol-İş 

üyesi 3600 işçinin, yüzde 5’lik düşük 
zamma ve işten atmalara karşı baş-
lattığı iş bırakma eylemi 16. günün-
de kazanımla sonuçlandı. Yaklaşık 
150’ye yakın kadın işçinin olduğu 
fabrikada genç bir kadın işçiyle ça-
lışma koşullarına, eyleme çıkma ne-
denlerini, eylem süresince yaşadık-
ları deneyimleri, elde edilen kaza-
nımları konuştuk. 

YEDİĞİN YEMEKTE  
ELYAF PARÇALARI

Öncelikle çalıştıkları alanın ne 
denli riskli olduğunu, çalışma koşul-
larının ağırlığını anlatarak başlıyor 
söze görüştüğümüz kadın işçi: “Ağır 
kimyasallarla çalışıyoruz. Karbon 
maske kullanıyoruz ama çalıştığımız 
yerin havalandırması yeterli olmadı-
ğından (kalıpların ısısını korumak 
için) o kadar çok terleyip kaşınıyo-
ruz ki, maskeyi bazen çıkartmak zo-
runda kalıyoruz.  Benim ne zaman 
bölümüm değişse kollarımda kaba-
rıklıklar oluşuyor. Ve ben bunu kim-
seye söyleyemiyorum. Alerjik reak-
siyona uğradığın an işten çıkartıyor-
lar. Bel fıtığı, omuz çıkması gibi şey-
ler oldu mu hemen çıkartıyorlar. 
Onun için sana 5 ay gözlem süresi 

veriyorlar. Zaten 5 ayda oluyor bun-
lar. Tyvek denilen bir tulum var. 
Ama o kadar bunaltıcı ki, erkekler 
bile iç çamaşırıyla giyiyorlar tulumu. 
Bazı yerlerinden hava girsin diye 
kesenler varmış. Havadaki cam el-
yafları doğrudan göremiyorsun ama 
bir ışık vurduğunda havada uçuşan 
parçaları görüyorsun ve ben tüm 
gün bunu mu soluyorum, diyorsun.  
Zaten ne kadar önlem alırsak ala-
lım bu maddelere her türlü maruz 
kalıyoruz. Evde her gün duş alıyo-
rum ki çıksın. Eşinize çocuğunuza 
bile taşınıyor bu. Bir gün eşim kol-
larının kaşınmaya başladığını söyle-
di, yatağa kadar taşımışım meğer. 
Dedim benden geliyor o kaşıntının 
sebebi. Yediğin yemek kabında el-
yafları görüyorsun. Sağlığımızdan 
veriyoruz ama herhangi bir sağlık 
yardımı vs. alamıyoruz.”

‘6 YILLIK ELEMANLA 
ARAMDA SADECE 100 LİRA 
FARK VAR’

Tüm bu sağlıksız çalışma koşulla-
rının ardından çalışma saatleri ve üc-
retlere geliyor konu. “Bol mesaili bir 
çalışma şeklimiz var, o şekilde prim 
alıyoruz” diyen kadın işçi, “Neden 
canımız çıkasıya mesai yapıp o para-
yı alıyoruz? Neden normal maaşımız 
o değil? 8 saatin üzerine 4 saat daha 
mesai kalıyoruz. Borcu harcı olan 
oluyor, mesai kalmak istiyor işçiler 
tabii. Çok kıdem farkı da yok özel-
likle asgari ücret meselesinden son-

ra. 6 yıllık elemanla aramda nere-
deyse 100 lira fark var. Makas çok 
daraldı. Yıllık izinlerimizi de 3 gün, 2 
gün parça parça kullandırıyorlar. İlk 
maaşımı aldığımda elime bin lira ka-
lınca nasıl sevinmiştim. Eskiden öyle 
değilmiş. Arkadaşlarım diyor ki biz 
önceden buradaki maaşla ev, araba 
taksitine girerdik. Şimdi maaşının 
hepsini yatırsan yine alamıyorsun…” 

‘AKLIMIZLA OYNADILAR’
Tüm bu kötü giden sürecin biriki-

miyle bayram öncesinde bir kıvılcım 
çakılıyor işçiler tarafından. “Aklımız-
la oynadılar” diyen kadın işçi, “Bizi 
kışkırtan fabrika yönetimi oldu. 
Enarcon diye bir holümüz var. En pis 
ve ağır çalışma alanı. Asgari ücrete 
zam yapılmadan önce yönetim kap-
tanlarımızı toplamış. ‘İyileştirme ya-
pılacak, çok iyi bir zam alacaksınız’ 
denildi. Asgari ücrete zam geldikten 
sonra yüzde 35 zam yaptık dediler, 
hepimiz alkışladık. Sanıyoruz ki asga-
ri ücret zammının üzerine yüzde 35 
zam aldık. Çünkü iyi bir zam alacak-
sınız deyince tüm işçiler olarak bek-
lentiye girdik. Sonra dediler ki ‘Siz 
yanlış anladınız. Zaten asgari ücretin 
üzerine yapılmış olan zammın içine 
dahil bu.’ Yani geriye sadece yüzde 5 
artış kalıyor. Bunu duyunca işçiler 
‘Sadaka mı veriyorsunuz?’ deyip her 
şeyi bırakıp dışarı çıktı ve bu duruş 
her yere yayıldı. En az yüzde 15 zam, 
atılan arkadaşlarımızın işe geri alın-
ması ve verilen ihtarların geri çekil-
mesini istedik. 

Fotoğraf: Google Maps

YENİDEN merhaba sevgili Ek-
mek ve Gül okurları. 

Ben İstanbul’da çalışan o sosyal 
hizmet uzmanı kadınım. Ekmek ve 
Gül’e daha önce de çalıştığım alan-
lardaki izlenimlerime ilişkin bir yazı 
yazmıştım. Sizlerle tekrardan bulu-
şup biraz olsun içimi dökmek iste-
d i m . Artan yoksulluk, kadınların 

yaşadığı ekonomik ve 
sosyal sorunlar, her gün 

tekrar tekrar dinle-
diğim hikayeler 

beni doldurup 
taşırıyor çün-
kü. Yazıya 
başlamadan 
önce iki sayı 
evvel sizlere 
anlattığım 
hikayelere 
dönüp bak-
mak iste-
dim. 

Şu an 
yaptığımız ev 

ziyaretleri ile 
karşılaştırdı-
ğımda duru-
mun yoksul 

halk için gide-

rek kötüleştiğini söyleyebilirim. Tem-
muz ayı itibari ile yeni asgari ücret 5 
bin 500 TL olarak belirlendi. Benim 
çalıştığım kurum da destek kriterle-
rini, muhtaçlık ve açlık sınırını yeni 
asgari ücret olan 5 bin 500 TL’yi baz 
alarak yeniden belirleyecek. Bunu 
yaparken de resmi kurumlar tarafın-
dan açıklanan verileri göz önünde 
bulunduracak. Ancak biz sosyal hiz-
met uzmanları gayet iyi biliyoruz ki 
resmi kurumların açıkladıkları veri-
ler ile yoksul halkın evlerine yansı-
yanlar arasında çok fark var.

‘REDDEDİLDİ’
Yardım için başvuru yapan kadın-

ların bu aralar en çok dert yandığı 
meselelerden biri kira zamları. Asga-
ri ücretin 5 bin 500 TL olmasıyla, 
hatta olmadan daha önce, ev sahip-
lerinin kiralara yapmış olduğu 2 bin-
3 bin TL arası zamlar malumunuz.  
Bu koşullarda asgari ücretli 4 kişilik 
bir ailenin aylık 4 bin TL kira bedeli 
ödediğini varsayalım. Geriye kalan 
1500 TL, güncel market fiyatları ta-
van yapmışken hangi aileyi geçindi-
rebilir? Bu ekonomik koşullarda 
hangimiz gerçek açlık sınırının üze-
rindeyiz? Bu sorunun cevabını her 
gün kadın müracaatçılarımdan dinli-

yorum. Hiçbirinin kendi ihtiyaçlarını 
karşılama, kendine zaman ayırma, 
özel bir isteğini gerçekleştirme gibi 
bir lüksü yok. Gittiğim evlerde ka-
dınlar artık kendilerine hijyenik ped 
bile alamadıklarını belirtiyorlar. Ço-
ğu kadın çocuklarının isteklerini kar-
şılayamıyor. Bu durum onları hem 
üzüyor hem de kendi isteklerini, ihti-
yaçlarını düşünmekten alıkoyuyor. 
Çalıştığım kurumdan hijyenik ped 
desteği de yapılmasını talep ettim 
ancak henüz bir dönüş alamadım. 

Çalıştığım kurumda yeni belirle-
necek olan muhtaçlık sınırı ne olur 
bilmiyorum. Ancak, sadece ekmek 
gideri bile aylık 1500 TL olan ailele-
rin başvurularına “reddedildi” yaz-
mak zorunda kalacağımdan eminim. 
Meslektaşlarımla yaptığım sohbet-
lerde de durum bundan farksız. As-
gari ücret zammı demek bugün için 
yoksullaşma demek. Bunu bir sosyal 
hizmet uzmanı olarak resmi veriler-
den değil, her gün evine konuk oldu-
ğum kadınlardan biliyorum.

Yeniden buluşmuş olmanın verdi-
ği heyecan ve umutla, sonraki sayı-
larda görüşmek üzere

Sosyal hizmet görevlisi bir kadın 
İSTANBUL

Resmi verilerde 
olmayan yoksulluk

evlerde!
ziyaret ettiğimiz

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Görsel: Freepik

Engelli bir kadına tecavüz eden fail neden ve nasıl korundu?



“Yine de hoştur hayat, katlanılabilir ona. Pazarte-
sini salı izler, sonra çarşamba gelir. Zihin halkalar üre-
tir; kimlik güçlenir, acılar büyümenin içinde erir.”

Woolf, Dalgalar

Filiz GÜR

Canım Mine,
Bu mektubumu açık yazmaya karar ver-

dim. Önce biraz düşündüm; sana bulaşan 
kendi varlığımın altını çizmek için mi yoksa 

senin oradaki haksız tutsaklığına işaret etmek için mi 
diye samimiyetimi sorguladım. Mutlaka benim payıma 
da kayıtsızlıktan mesafelenerek kendimi temize çekip 
iyileştiren bir şeyler düşüyordur, yoksa nasıl yaşarız bu 
kayıtsızlıkla?

Her minör topluluğun kendi kahramanına sahip 
çıktığı, kendi mahkûmuna içlendiği büyük bir hapisha-
ne burası. Hapishane olmayan kısmı da tımarhane. Oy-
sa eğilip bükülemez sandığımız yasalar handiyse eriti-
lip muhatabına uygun kalıpların içine çerçöple birlikte 
doldurulabilicek kıvamda. Şaşkınlık yorgunuyuz. Şaşır-
mıyoruz diyemiyorum, her seferinde yeniden yeniden 
şaşırıyoruz.

Bahsettiğim o minör toplulukların kendi içinde bile 
insana gayeyi unutturan, “biz ne yapıyorduk, hakikaten 
neyin peşindeydik” dedirten bu riyakârlık olduğu süre-
ce, hadi bir el arttırıyorum insanın kendi kendine olan 
riyakârlığı devam ettikçe biz aynalarda görmek istedi-
ğimize bakıyor olacağız, kendimize değil. Kanser bu.

HAİN DE DEĞİLİZ, NANKÖR DE
Annem, biz çocukken yevmiyesinden ayırdığı pa-

rayla bize jeton aldırırdı. Ankesörlü telefonlardan dayı-
larımızı teyzelerimizi aratırdı. Bu bize başka bir şehirde 
yoksulluk içinde yaşadığımızı bir an için unutturan sev-
diğimiz ve bizi seven akrabalarımız olduğunu düşün-
düren bir güvenlik duygusu verirdi. Her yılbaşında yok 
canımızla hepsine tebrik kartı alır, yollardık. Mektup 
yazma alışkanlığım taa o zamanlardan kalma. 
Sanıyorum annemin de akrabaları olduğunu 
hissetmeye ihtiyacı vardı. Şimdi kırk küsur ya-
şımda dönüp baktığımda aslında YAPAYAL-
NIZMIŞIZ. Biz oturduğumuz evlerden atılır-
ken, aç kalırken, annem derin bir depres-
yonun kollarına savrulurken neredeymiş 
ki bu akrabalar? Bir düğün olunca borç 
harç herkese yetişmeye çalışan, biletler 
alan, saçlar yaptıran, altınlar takan bu ri-
yakârlık beş çocuklu kız kardeşlerini 
“kaderine” terk edebiliyormuş. Bu ülkede 
ülke gerçeğini dile getiren vatan haini, ai-
le gerçeğini dile getiren nankör oluyor. Bu 
ülkede GERÇEK olan her şey kınanıyor, 
cezalandırılıyor, hapse “tıkılıyor”. GERÇEK 
olan yalnız kalıyor. Kimse kendi yalancılığı-
nı hatırlatan biriyle arkadaş olmak istemi-
yor. Yüksek volümlü her GERÇEK kendini du-
ruşma salonunda buluyor.

SEN VARSIN, BİZ DE BURADAYIZ
Benim annemi bu saatten sonra “ötekinin” yok-

luğuna inandırmam mümkün değil. Zannederek, an-
lam yükleyerek de olsa uzun bir zaman onları VAR et-
miş. Şimdi ne kadar yalnız bırakıldığının hikâyesini duy-
mak ve dinlemek istemiyor benden. Onun yanında olan 

ve ne olursa olsun olacak olan biziz aslında. Bizi kendi 
yanılgısıyla büyütse de, beslediği vefa ve bağlılık duy-
gusunun özümüze işlemesi sayesinde, onun bu tutun-
ma halinin bizi de manipüle eden sahte güvenlik ala-
nında serpildik.  Senin içinse ÖTEKİ gerçekten VAR. Ya-
nında uzun süre boyunca durduğun insanlar için de 
sen de GERÇEKTEN VARSIN. Hepimiz oradaydık diyoruz 
ya, hepimiz orada değildik aslında. Orada olanlar, ya-
nında olanlar. En küçük bir tehditte fizana kaçmayan-
lar. Hastag’li vicdan mastürbasyonundan daha fazlası 
olanlar. Ve ne kadar çoklar.

Daha önceki mektubumda geri saymıyorum 
yazmıştım. Bu da anneminki gibi bir avunu. İnanma 
ihtiyacım o kadar güçlü ki gerçek insanların çok ol-
duğuna ve gerçeğin mutlaka serbest kalacağı ha-
yaline tutundum. İçimde büyüyor da büyüyor. Dün-
yanın bütün sarılmalarıyla sarılıyorum varlığına. O 
gün orada değildim, bugün bu kadarcık ama bura-
dayım.

*Mine Özerden, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Te-
levizyon bölümünden mezundur. 2011 sonunda Tak-
sim’in yayalaştırılması yerine Topçu Kışlası yapılması 

projesine karşı oluşturulan Taksim Paltformu’na katıldı-
ğı için Gezi Parkı davası kapsamında sivil toplum kuru-
luşlarından birinin üyesi olduğu için 2022 Nisan ayında 

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mine, hayatı boyunca 
kimsenin kılına dokunmadı, kimsenin hakkını yemedi, 

varlığı kamu düzenine tehdit olarak görüldü. 

filizy63@gmail.com

Beyza METİN

“Burda senin cesaretinden laf açmanın 
tam da sırası 

Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına ka-
tılırken ki 

Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadın-
da yok 

Aklıma kadeh tutuşların geliyor 
Çiçek Pasajında akşamüstleri 

Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor 
Bütün kara parçalarında 

Afrika hariç değil”

Cemal SÜREYA

Canım Mücella, Mücella abla, Mü-
cella anne, Mücella yoldaş ve da-
ha bir sürü Mücella;

Cezaevine yazmak gibi bir 
travmam var benim, şimdi çok uzaklarda 
olan canım dostumla mektuplaşmaların 
sonrasında gidişinden beri, kendi kendime 
totem yapmışım da ondan. Ama sana bugü-
ne kadar yazmayışımın nedeni, mektuplara 
yetişmekte zorlandığın bilgisi idi. Cansu sa-
rılmalarımı iletmiştir umarım. 

Bence bu şiiri senin için yazmış Cemal 
Süreya. Tutsaklığınızın 100. günü geride kal-

dı, pankartlara baktım. Elin 
havada zafer işareti 

yapan, meydan okuyan duruşun, sonra ilk 
alındığımız anda parka yürürkenki haklılığın 
getirdiği heybetin geldi aklıma, rakı sohbet-
lerin, neşen, gülüşün, nerede olursa olsun 
dosta düşmana esirgemediğin dürüstlüğün 
ve dobralığın… Daha bir sürü şiir vardır kuş-
kusuz seni anlatan, Mücella şarkısını da ka-
çırmışım nasıl kaçırdıysam! Çok güzel…

Seninle ilk tanışmamı unutamıyorum. 
Beyoğlu kent eki için röportaj yapmak isti-
yorum, çok gençtim, birilerinden telefonunu 
bulup randevu istedim, Sarıyer’de buluşmak 
üzere sözleştik. Yanına Evrensel için röpor-
taj yapmaya geldiğim, heyecandan ne ya-
pacağımı bilmediğim, hayran olduğum ka-
dındın. Beni görür görmez, “Ayyyy, bu Ev-
rensel’in kızları ne tatlı oluyor” deyip yanak-
larımı sıkmıştın:) Bende ne heyecan kaldı ne 
başka bir şey. TMMOB üyesi olduğumu söy-
ledim mi onu bile hatırlamıyorum. 

Sonrasında beni Oda yönetimlerinde 
gördüğündeki desteğin, sadece bana değil 
TMMOB Kadın’daki her birimize aşıladığın öz 
güven, kadın kurultaylarındaki emeğin, bin 
yıllık haklılığın ve meşruluğun verdiği güven-
le “adamların” karşısına dikilişin seni Mücel-
la abla yapan şeylerdi.

Taksim Dayanışmasının kuruluşunu ha-
tırlıyorum, odalara gelen resmi davet yazısı, 
görevlendirmeler, imza kampanyaları, gece 
nöbetleri… Geçenlerde 2012’de sabahladığı-
mız nöbetin fotoğrafı çıktı karşıma, kente 
dair nerede haksızlık hukuksuzluk varsa 
sen mücadelenin demirbaşı gibiydin, kent-
sel dönüşüm olan mahalle toplantılarında, 
3. Köprü eylemlerinde, Kanal İstanbul pa-
nellerinde, iktidarın, egemenin, şirketlerin 
hatalarını öyle derin bir bilgiyle vuruyordun 

ki yüzlerine, kimse üzerine laf edemiyor-
du. 

Bu toprakların yaşadığı, en de-
mokratik, en barışçıl eyleminde 
yan yanaydık. Meslek odalarımı-

za Anayasa’yla verilen görevleri 
yerine getirdiğimiz için hedefe 
konulduk. Kente sahip çık-
mak ise görev, bunun en 
önündeki tabii ki sen ola-
caktın, Gezi’yi anlatmayaca-
ğım fazla. Ama Medeni ile 
Berkin’i ayırmayan, çocuk-
ların annelerine kız kardeş-
lik eden sendin.

Dün soruların geldi, öyle 
haklısın ki; aynı davadan 

aynı suçtan yargılanıp bera-
at eden ben dışarıdayım. Mü-

cella neden içeride diye dü-
şünmekten alıkoyamıyor insan 

kendini, utanıyor da. Demişsin 
ya bu dava utandırıyor beni diye, 

hepimiz utanıyoruz… Ama az kaldı 
Mücella abla, kırmızılarımızı giyip ka-

labalık caddelerde hürlüğün şarkısını 
hep birlikte söyleyeceğiz…

Mine’ye ve Çiğdem’e de sevgilerim-
le…

MİNE ÖZERDEN*’E… MÜCELLA YAPICI’YA…
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Nuray ÖZTÜRK 
Serap AYDIN

İzmir

Belediyelerde toplu iş sözleşmeleri döne-
mindeyiz. TÜİK yüzde 79, ENAG yüzde 
173, işveren örgütü İTO yüzde 99 enflas-
yon açıkladı. İşçiler ise “Cebimizdeki enf-
lasyon yüzde 300” diyor. Türkiye’nin dört 

bir yanında ek zam, daha iyi koşullarda çalışmak ve 
insanca yaşamaya yetecek bir ücret için işçiler eylem 
ve direnişler örgütlüyor, örgütleniyor. 

İşte bu koşullarda sendikaların, evine bırakın bir kilo 
kıymayı, ekmek götürmekte dahi zorlanan işçilerin ta-
lepleri etrafında birleşmesi, öfkesini örgütlü bir şekilde 
dile getirmesi için ön açıcı olması, yol göstermesi bekle-
nir. Ancak bu beklenti, işçilerin kararlılığına rağmen 
bürokratlaşmış sendika yöneticilerinin işverenle uzlaşan 
tutumu nedeniyle hep bir hayal kırıklığına dönüşüyor. 

CHP’Lİ BELEDİYELERDE DURUM
Hayal kırıklıklarının en barizi ise belediye iş kolunda 

yaşanıyor. Özellikle de CHP’li belediyelerde… Her gün 
yeniden pompalanan beklenti var ne de olsa…

CHP’li belediyelerde belediyeleri temsilen Sosyal 
Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) 
bir işveren sendikası olarak son iki dönemdir işçilerin 
karşısına çıkıyor. İddia o ki “Belediyelerdeki ücretler-
den sosyal haklara, var olan farklılıkları CHP’nin bele-
diyecilik anlayışı gereği eşitleyecekler”miş. Anlaşılan o 
ki CHP’li belediyelerin eşitlik anlayışı, zaten yoksul 
olan işçileri yoksullukta eşitlemek! O yüzden tüm bele-
diyelerde enflasyonun kat kat altında zam oranları da-
yatılıyor işçilere. Ve bu dayatma sendikal bürokrasi 
eliyle iktidar karşıtlığı üzerinden aklanıyor! 

KYK borçları, İstanbul Sözleşmesi, ek zam 
talepleri, hatta KPSS… Halka sürekli beklemeyi 
vaaz edenlerin, “İktidara gelince çöze-
ceğiz” söyleminin ne anlama 
geldiğinin yerelde vuku 
bulmuş hali CHP’li be-
lediyeler. İşte bu sınıfsal 
perspektifin sendikalar-
daki izdüşümü sendikal 
bürokrasinin tutumu. 

Sınıftan, işçilerin talep 
ve beklentilerinden 
kopuk, sendika 
yönetimlerinin 
burjuva siyasi 
partiler arasın-
daki siyasal ter-
cihlerine sıkıştı-
rılmış, esas ola-
rak işçileri değil, 
işvereni ve serma-
yeyi önceleyen sen-
dikal anlayışlar yü-
zünden birçok işye-
rinde işçilerin müca-
dele kararlılığı dahi 
göz ardı edilerek, 
toplu iş sözleşmeleri 
kapalı kapılar ardın-
da imzalandı.

Genel-İş 8 Nolu Şube’nin örgütlü olduğu Çiğli Bele-
diyesi’nde, işçiler grevdeyken sendikacılar gece yarısı 
imzaladı sözleşmeyi. Bir önceki dönem Maltepe Bele-
diyesi’nde benzer şeyler yaşandı. Son olarak Narlıdere 
Belediyesi’nde de Belediye-İş Sendikası ile SODEM-
SEN arasında olanlar da bundan farklı değil.  

Narlıdere’de işçilerin tepkisine rağmen sendika grevi 
bayramdan sonraya erteledi,  şube yönetimi her defa-
sında işçilerin grevi kaldıramayacağını, işçilerin güç bir-
liği yapacak dirençte olmadığını söyleyerek, işçi iradesi-
ni kırmaya çalıştı. Grev kararlılığını güçlendiren kadın 
işçiler, saatin geç olması bahane edilerek işçilerin bek-
lediği alandan çıkarıldı. Yüzde 30 zam teklifi enflasyon 
karşısındaki kayıpları dahi karşılamazken ve işçilerin 
grev kararlılığına rağmen sendikacıların manipülasyon-
larıyla sözleşme kabul edildi. 

Şimdi süren toplu iş sözleşmeleri var, işçiler düşük 
zam dayatmasına karşı eylemde. Bugün ve bundan son-
rası için bu olumsuz deneyimlerden bir sonuç çıkarma-
mız gerek. 

Talep edilen ücret zamları için “grev” demekten çe-
kinmeyen işçilerdeki kararlılık neden sendika yönetici-
lerine geri adım attıramadı? İşçileri birleştiren şey sen-
dikal örgütlülük doğru, ama bu örgütlülük iş hakların 
elde edilmesine gelince neden işe yaramıyor? 

Bu sorulara verilebilecek en özet cevap sendikal çiz-
giyle ilgilidir. O yüzden “Nasıl bir sendika bizi gerçek-
ten örgütlü kılar” diye sormaktan vazgeçmemeliyiz. 
Sendika dışımızda bir yapı değil,  tıpkı burjuva parla-
menter sistemde olduğu gibi 3 yıldan 3 yıla gidip oy ve-
rip, irademizi olduğu gibi teslim edeceğimiz bir sendi-
kal anlayış burjuva sendikal anlayıştır. Birimlerden 
atölyelere gerçek bir örgütlülük sağlanmadığı sürece, 

işçiler tüm 
karar alma 
süreçlerinde 
yer almadığı 
sürece bu 
soruları her 
dönem 
farklı vesi-
lelerle sor-
maya de-
vam ederiz.  

BELEDİYELERDE TİS SÜRECİ:

Esas olan işçinin işyerindeki birliği

NARLIDERE BELEDİYESİNDE KADIN İŞÇİLER TİS’E ÖFKELİ
15 YILDIR idare kadrosunda çalışan bir kadın işçi “Grev kararımızı, ‘Beceremezsiniz’ diye-rek kıran ve ekonominin durum ortadayken, zammı kabul ettiren sendikacılara kızgınım. Evimi-ze ekmek bile götüremeyeceğimiz bir sözleşme imzalandı” diyor.

Park ve bahçelerde çalışan bir kadın işçi de “Eşim özel sektörde asgari ücret alıyor. İkimizin maa-şıyla çocuğumuza istediğimiz gibi bakamıyoruz, istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Sözleşme bizlerin, ço-cuklarımızın hayatı için çok önemli. Hakkımız olanı istedik. Ne sendika yönetimi ne de işveren halimizi gör-medi” diye konuşuyor.
Sendikanın kadın işçileri evlerine göndermesini ve işçilerin iradesini tanımayarak sözleşmeye imza atmasını kendilerine yö-nelik saygısızlık olarak gördüğünü söyleyen bir kadın işçi, “Savaş Atalay’ı yeni seçtik. Adayken hakkımızı koruyacağını söylüyordu. Bizi çok yanılttı. Hak kaybı yaşadığımız sözleşmeyi ‘Türkiye’nin en iyi sözleşmesi’ diyerek duyurdu. Biz hesap bilmez değiliz. Sade-ce sözleşmeden sonra gelen zamlar bile yapılan zammın ne kadar eridiğini gösteriyor. Benim emekliliğim yaklaştı ama benden sonra çalışacak olan gençler adına çok üzüldüm” diyor. 

SADECE ‘ÜCRETLER 
İYİLEŞTİRİLSİN’  
DEMEK YETMEZ!

NARLIDERE Belediyesi deneyiminin de gösterdiği gibi, 
eğer işçiler kendi sınıf çıkarları etrafında komiteler kurarak 
gerçek bir örgütlülüğü sağlayabilseydi, kendilerini güçsüz 
gösteren söylemlere karşı birlikleriyle cevap verebilir, işçi-
lerin çıkarınaymış gibi propaganda edilen kayıpları yüzleri-
ne vurabilirdi. Sendikalardaki erkek egemen anlayışın bir 
tezahürü olarak, sanki kadınların güvenliğini düşünüyor-
muş gibi yapıp kadınları grev alanından uzaklaştırmak is-
teyen, grev kararlılığını kırmaya çalışan sendikacılara kar-
şı, yalnızca ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle sınırlı bir sen-
dikal mücadele yürütülemez. Bununla sınırlı bir sendikal 
anlayış, işyerine dayalı örgütlü yapının olmamasıyla birle-
şince zaten ekonomik kazanımlar bile sağlamıyor, sosyal 
haklardan çalışma koşullarının iyileştirilmesine, iş güvenli-
ği tedbirlerinden eşitlik talebine hiçbir sorun çözülmüyor. 

KAZANANLAR NASIL KAZANDI?
İŞÇİLERİN işyeri komiteleri aracılıyla inisiyatif 

aldığı işyerlerinde, aynı dayatmalara karşı 
başka sonuçlar alındığı örnekler de mevcut. 
2021’de Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube Bornova 
Belediyesi’nde SODEMSEN’i devreden çıkarmayı 
başarmış, sadece ücretlerde değil sosyal haklar 
ve kadın hakları açısından da Türkiye’ye örnek 
bir sözleşme imzalamıştı. Petrol İş’te örgütlü TPI 
işçileri, işveren ve sendikanın tutumuna rağmen 
hem ek zam taleplerini kabul ettirdi hem de 
atılan işçi arkadaşlarını geri aldırdı. Bu örnekler 
işçilerin kendi geleceklerini sendikal 
bürokrasinin eline bırakmayacak bir inisiyatif 
almasıyla gerçekleşti.  

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
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Fatma KOÇ
Adana

Durdurak bilmeyen Ay-
şe’nin maceralarına de-
vam ediyoruz. Geçen ay 
Ayşe macerasını şöyle 
bağlamıştı hatırlarsanız; 

“Ben geçen gün o zengin eve gittim ya 
bir şey gördüm ama şimdi söylemem 
önümüzdeki hafta temizliğe gittiğimde 
alabilirsem bir tane alacağım, dur baka-
lım inşallah alabilirim.” Aradan epey 
zaman geçti, biz yine Ayşelerde toplan-
dık. Ve evet, almış tahmin edeceğiniz 
gibi  “Bunu Ahmet fark etmeden kul-
lanırım, ruhu bile duymaz” demesiyle 
kahkaha tufanı kopuyor, geliyor gel-
mekte olan! 

“Ayşe sen bu eve gitmeyi bırak ister-
sen, her hafta bir şey bulup çıkarıyor-
sun, her hafta da hayal kırıklığı… Hiç 
bıkmıyor musun?” diyorum. “Yoooo ni-
ye bıkayım ki, ben yenilikçi bir insa-
nım” diye cevap veriyor hınzır bir gü-
lüşle… “Ayşeeee tamam yenilikçisin 
ama her şeyi de denemek zorunda de-
ğilsin” diyorum. “Üfffffff bırak da anla-
tayım yaaaa eğleniyoruz işte” diyor. 
Muhabbetteki diğer kadınlar da “Ay bı-
rak anlatsın, çok merak ettik” deyince 
Ayşe hanım alıyor sazı eline… 

YANLIŞ ELE GEÇEN BAL 
“Temizliğe gittiğim zengin ev var ya, 

kadın bu sefer kocasını tamamen kov-
muş, bana da odasını boşalttırıp temiz-
letti. Ben de çekmeceden çıkanları gös-
terdim, bunları ne yapayım diye sor-
dum. Kadın hepsini çöpe at dedi. Ayyy-
yy deli miyim, niye çöpe atayım, hepsi-
ni aldım geldim. Bir iki tanesi eskiden 
bildiğim haplardı, zaten hapları içire-
miyorum, adam inat ediyor içmem de 
içmem diye, ama bu sefer içinde deği-
şik bir şey vardı...” diyor. Hepimiz bir-
den atılıyoruz; Ayşeeeee bu da krem 
meselesine dönmesin, her şeyi kurcala-
maman gerektiğini öğrenmedin mi? 

“Yok beeee öyle bir şey değil bu, bal 
buldum bal!” Bizim anlamsız bakışları-
mızı görünce gözünü belertip “Üff siz 
de ne cahilsiniz ya” diyor bize. Bizim 
bildiğimiz ballardan değilmiş bu, cinsel 
gücü artıran pahalı bir ürünmüş. Eee 
zenginin eylediğini fakir nereden bilsin! 
Bizim Ayşe almış gelmiş bu balı, kafa 
da şöyle çalışıyor: “Benimki hap da 
kullanmıyor, krem de. Dedim bu balı 
kahvaltıda ekmeğe sürer veririm, ruhu 
bile duymaz. Eve geldim, bütün gün 3 
katlı villayı temizle temizle yorulmu-
şum, her yerim ağrımış, bal paketini ya-
tak odasında komodinin önüne koy-
dum, yattım uyudum. Sabah kahvaltı 
hazırlarken benim küçük oğlan geldi, 
bana diyor ki ‘Anne o balın da tadı ne 

güzeldi’. 
Ben ne balı de-
meye kalmadan 
o evden getirdi-
ğim balın 
boş kutu-
sunu gös-
termez 
mi?” Ay-
şe’nin deli 
deli bakan 
gözleri 
karşımızda, 
biz kahkaha tu-
fanında… Ah 
Ayşe ah, kocan-
dan sonra bütün ev 
halkı da tehlike altın-
da :) Ayşe devam ediyor; “Sen 
bunu niye yedin diye bastım çığlığı... 
Bizimki seslere uyandı, ne bağırıyorsun 
çocuğa bal yedi diye de kızdı.”

AYŞE BU İŞTEN NASIL 
SIYRILACAK?

Meraktayız, eeee buradan nasıl sıyrıl-
dın Ayşe? 

“Birden aklıma kuşumuz geldi. Vita-
min bu, kuş vitamini, kuşlara veriliyor 
bu, sen biye bilmediğin şeyleri yiyorsun 
dedim. Azcık da kızdım. Gönderdim ço-
cukları mutfaktan. Sonra bizimkine de-
dim ki bu bal bildiğin bal değil, bu viag-

ra balı dedim. Amannnnn keşke deme-
seydim! Köpürdü bizimki. Ben de ken-
dimi biraz masum yaptım, çöpe gidene 
kadar getireyim senle deneriz diye dü-
şündüm dedim. Adamı kadakra gibi 
kullanıyorum yani…” Kadakra ne Ay-
şe? “Ya işte her şeyi onun üstünde deni-
yorum ya, ondan öyle dedim” diyor saf-
ça. Kadavra demek istiyor yani  Ayşe-
ee kadavra ölüler üzerinde yapılıyor, 
sen de bu gidişle adamı öldüreceksin 
galiba diyoruz. Gülme nöbetimiz geçsin 
diye üstüne kahve molası veriyoruz. 
Ama hikaye daha bitmiyor… Kahveyi 
ben yapıyorum, servis ederken “Kızlar 
korkmayın, kahveyi ben yaptım gönül 
rahatlığıyla içebilirsiniz ama yanında ne 
olur ne olmaz çikolata yemeyin” diyo-
rum. Herkes gülüyor. Ayşe kızıyor bize; 
“Ben olmasan çok sıradan hayatlarınız 
var, benim bu merakım olmasa hiç de 
bir şeyden haberiniz olmayacak, cahil 
cahil yaşayacaktınız, siz bana dua edin” 
diyor. Vallahi haklı aslında :)

GENE OLMADI AYŞE
Hikayenin devamı daha acayip. O 

gün Ayşe’nin kaynanasına gidecekler-
miş, ama çocuklar tutturmuş biz gelme-
yiz, evde kalacağız diye. Ama bir kere 
balı yemiş çocuk, Ayşe de kocası da 
endişeli. Evde kalmasın çocuk, ya bir 
şey olursa, bari yanımızda olsun diye 
zorla almışlar çocuğu yanlarına, düş-
müşler yola. “Anammmm bu çocuk 

kaynanama gidene kadar daldan dala 
atlar gibi bir o tarafa koşuyor bir bu ta-
rafa koşuyor. Kaldırımda elini tutuyoruz 
zorla, elini bıraktırıp kaldırımın sonuna 

kadar koşarak gidi-
yor, sonra koşa-

rak bize 
doğru geri 
geliyor, bir 
saniye dur-

muyor yerin-
de. Oğlan böyle 

yaptıkça Ahmet 
de bana ters ters 

bakıyor. Ben de 
hiç anlamamaz-
lığa vuruyorum, 

etrafa bakıyorum 
ama endişem de ta-
van. Kaynanama 
gittik, orada da bir 
dakika durmadı, 

Ahmet her dakika 
bana ters ters bakıyor. Sonun-

da eve geldik, çocuk biraz sa-
kinledi. Ben de biraz rahatladım. 

İşte öyle, bu sefer sevinmiştim bunu 
Ahmet’e yedirirken hiç zorluk çekmem, 
kahvaltıda ekmeğe sürer veririm anla-
madan yer diye düşündüm ama gene ol-
madı. Ayyyyy benim hiç şansım yok yaa-
aaa. Kadın kocasını da evden kovdu, ar-
tık gittiğimde böyle şeyler olamayacak.” 
diye ciddi ciddi üzülüyor bizim Ayşe.  
Demesi o ki bizim nazarımız değmiş 
ona. Ama artık kararlı, böyle macerala-
ra girmeyecekmiş bir daha. Ne diyelim 
Ayşe, senin maceran böyle olmazsa baş-
ka türlü olur kesin… İyi ki bizim hayatı-
mızdasın!

ZENGİNİN BALI  
ZÜĞÜRDÜN ENDİŞESİ

Görseller: Freepik

Adile DOĞAN
Esenyalı-İstanbul

Pandemi sürecinin derinleştirdiği çelişkiler, işçi 
sınıfı üzerindeki baskılar, artan sömürü kat-
merlenerek devam ediyor. Bir yandan asgari 
ücretin hiçbir şeye yetmemesi bir yandan dur 
durak bilmeyen zamlar kadın işçilerin yaşamı-

nı daha da zorlaştırıyor. Çocuklarının hiçbir ihtiyacına 
yetişemeyen, cebine bir harçlık bile koyamayan işçi ka-
dınlar yaşadıkları sıkıntılara bizlere aktarırken, çözüm 
yollarını da ortaklaştırmaya çalışıyor. 

Birgül, “Yıllardır bir metal fabrikasında gece gündüz 
durmadan çalıştım. Çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bile 
göremedim” diyerek başlıyor konuşmaya. “Ne hastalık-
larında başlarında oldum ne de bir karne sevinçlerine 
tanık oldum. Ben çalıştım patron zengin oldu. Bir gün 
ek zam talep ettik ve patron hepimizi kovmakla tehdit 
etti. Ne kadar çalışırsan çalış kaderin patronun iki duda-
ğı arasında. Bu beni çok düşündürdü. Hiçbir garantimiz, 
güvencemiz yok. Öyle ‘Patron çok çalışan işçiyi sever’ 
diye bir şey de yokmuş. Patron asla sesini çıkarmayan ve 
ölene dek kendi için çalışacak işçiyi sever” diyor ve ekli-
yor: “Bu değersizlik duygusu bizleri harekete geçirdi. 
Sendikanın adını bile telaffuz edemeyen bizler nasıl sen-
dikalı oluruz diye yollar aradık. Şimdi yıllardır birbirine 
güvenmeyen, ‘Şunun yönetimle arası iyi ona asla sır ver-
meyin’, ‘Bu işçilerden asla bir şey olmaz’ diyen bizleri, 

aşağılanmanın yok sayılmanın yarattığı öfke birbiri-
mize bağlıyor. Önce güven sonra örgütlenme diye ifade 
ediyor.

EMEK VERDİM, DEĞER GÖRMEDİM
“Patronların türlü ayak oyunları yüzünden bizim fab-

rikadan asla bir şey olmaz” diyen Nagihan devam edi-
yor: “18 yaşımda başladım bu fabrikada çalışmaya. Ne-
redeyse tüm hayatım burada geçti. Burada çalışan bir iş 
arkadaşımla evlendim, çocuklarımız oldu. Nikah şahi-
dim müdürümüz oldu. Ben en eski işçilerdenim, bu be-
nim için çok havalı bir durum oldu. Bazı işçiler beni kıs-

kanırken bazıları da ‘müdürün 
adamı bu’ diye görmeye baş-

ladı. Benim için fark etmi-
yordu. Çünkü koskoca 

fabrikanın müdürü be-
nim nikah şahidim ol-
muştu bundan daha de-
ğerli ne olabilirdi. Ka-
rı-koca durmadan çalışı-

yorduk, bazen vardiyala-
rımız değiştiğinde bir 

ay boyunca 

birbirimizi sadece giriş çıkışlarda görürdük. İlk hamileli-
ğimin haberini eşime bir sürprizle vermek istedim ama 
yüzünü göremiyordum. Eşimden önce iş yeri hamile ol-
duğumu öğrendi. Bunun üzerine müdür beni odasına 
çağırdı ve neden bu kadar çabuk hamile kaldığımı sor-
du. Ben utandım, sıkıldım, ne diyeceğimi bilemedim. 
Müdür, ‘Ben bunun için mi sana nikah şahitliği yaptım. 
Sizde gelecek görüyordum, vardiya amiri yapacaktım 
ama neyse sen çocuk doğurmaya karar verdin, yolun 
açık olsun’ diyerek üstü kapalı tehdit etti. Yıllardır tek 
bir ses çıkarmadan emek verdiğim bu fabrikada aslında 
hiç değerim yokmuş. Çok üzülmüştüm, olup biteni eşi-
me anlattım ve bebeğe sevinemeyen eşim, ‘Aman ha se-
simizi çıkarmayalım bak paraya ihtiyacımız var’ diyerek 
olup bitenin üstünü örttü. Yıllar geçti sömürü devam 
etti ama biz hep çalıştık. Bu yıla kadar. Hiçbir zaman 
birlik olamayız diye düşündüğüm yerde işçiler hiç bekle-
mediğim bir anda iş durdurup ek zam istediler. Müdü-
rün ilk tepkisi ‘Hepinizi kovarım’ oldu. Yine aynı mü-
dür benden ve birkaç işçiden ajanlık yapmamızı istedi. 
Tabii ki kabul etmedik ve 4 kadınla birlikte o günün ak-
şamında bir sendikacıyla görüştük.” 

Şimdi artık birlik zamanı diyen Nagihan “Biz birlik 
olmayalım diye patronu, müdürü türlü türlü oyunlar oy-
namışlar şimdi oyunu bozma zamanı. Geçinebilecek ve 
insan gibi yaşayacağımız ücretler için buna zorunluyuz” 
diyor.

SUSMAK DEĞİL BİRLİK OLMAK DEĞİŞTİRİR
Hakları için mücadele eden kadınlar, yıllarca türlü 

baskı, tehdit ve hakarete uğradıklarını anlatırken, sessiz 
kalmanın hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor: “Borcu-
muz çok, yeni bir iş bulmak çok zor olur dedik sustuk. 
Sustuk sustuk ama her şey daha kötüye gitti. Şimdi ise 
çocuklarımızı okula dahi gönderemez duruma geldik. 
Susmak hiçbir şeyi değiştirmiyormuş.”

Bir kimya fabrikasında çalışan Nurdan ise kimyasalın 
içinde çalıştığını, durmadan fazla mesai yaptığını, artık 
ciğerinin solumadığını anlatıyor: “Üzerimize sinen tiner 
kokusu bir süre sonra hiç geçmiyor. Yemek yerken, su 
içerken sanki bir tek tinerin kokusu varmış gibi geliyor. 
Ağzımızın tadı tuzu yok. Bu kadar yıpranıyoruz bari 
karşılığında doğru dürüst yaşayabileceğimiz bir ücret al-
sak ama o da yok. Öyleyse birlik olup hak arayalım de-
dik ve bir sendikaya üye olmaya karar verdik. Artan 
zamlar belimizi büktü, bu kadar çok çalışıp evimizin ki-
rasını bile ödeyemiyoruz. Kötü çalışma koşulları da ca-
bası. Hayatımda ilk kez çok umutluyum çünkü hangi iş-
çiye dokunsak bir şey yapmalıyız” diyor.

ZORLUKLAR BİRLİKTE HAREKET ETME EĞİLİMİNİ ARTIRDI:

Bir şey yapmalı diyenler çoğalıyor

TEPKİDEN ÇOK DAHA 
FAZLASINA İHTİYAÇ VAR

YENİ yılın ilk aylarında başlayan ek zam 
talebi şimdilerde yerine daha örgütlü 
mücadeleye bırakıyor. İşçiler kendi 
deneyiminden öğrenmeye başladıklarında 
daha kalıcı çözümler arar hale geliyor. 

Fabrikalardan yükselen ‘bir şey 
yapmalıyız’ sesleri artmaya devam 
ederken 3 ayrı fabrikadan konuştuğumuz 
kadın işçilerin anlattıkları gösteriyor ki, 
geçmişte birbirlerine güvenmeyen ve 
daha önce ufak tefek birliklerin dışında 
bir sendikalaşma deneyimi yaşamamış 
olan işçiler bunu değiştirmek için adım 
atıyor. 

Bir yandan da pek çok fabrikada 
işçiler işten atılıyor. Üretimde en 
ufak bir azalma yaşanmazken, 
patronlar daha çok işi daha az 
işçiye yaptırmak için işçi çıkarıyor. 
Bu durum işçileri çok daha tedirgin 
ediyor. İşçiler düne göre daha fazla yan 
yana gelmek isterken yol, yöntem bulmakta 
zorlanıyor. Yaptıkları küçücük bir eylem, oluşturdukları bir 
birlik ufuk oluyor onlara. Fakat bugün çok daha fazlasına da 
ihtiyaç olduğu ortada… Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
Fotoğraf: Deriteks Sendikası
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bir kısmı ise geçinebilmek için “rıza” gösteri-
yor. Bu rızanın gerekçeleri arasında “Bu devir-
de tek maaşla geçinmek mümkün mü, zaten ne 
kadar maaş alıyoruz ki bir hafta dişimizi sıkalım 
da bari bir borcu kapatalım” da var, “Oğlan sı-
nava girdi, bu sene üniversiteye gidecek, para 
lazım” da... Evlilik hazırlığı yapan bir kadın işçi 
ise gerekçesini “Çeyiz diziyorum, çatal bıçak ta-
kımı bile 12 bin lira olmuş, başka nasıl ev kura-
yım” olarak açıklıyor. Sendikalı işyerle-
rinde işçilerin ek protokollerle söz-
leşmelerin yenilenmesi ve ücretle-
re ek zam yapılması talebi gör-
mezden gelinirken yaşamlarını 
sürdüremeyen işçiler ya fazla 
mesaiye kalıyor ya da ek iş yapı-
yor.

GÜNDE 8 SAAT 
ÇALIŞMA ÖZLEMİ

Günde 10, 12 hat-
ta 16 saat çalışan 
kadın işçiler, ne 
bedenen ne de ru-
hen dinlenebiliyor. 
Neredeyse tüm işçi-
lerin özlemi gün-
de 8 saat çalış-
ma! Ayşe bu öz-
lemi “Artık ben 
de yaşamak isti-
yorum” sözleri ile 
ortaya koyuyor. 
Ayşe “Mesaiye kal-
masam olmaz, kaldı-
ğımda da günde 3-4 
saat uyku ancak uyu-
yorum. Kadın işçiler 
için fazla mesai kaldı-
rılmalı bence. İşte ça-
lış, evde çalış olmu-
yor, vücut direncim 
düşüyor. Çok basit ya, 
ben de çocuğumla 
oyun oynamak istiyo-
rum. Ben de çocuğumu 

parka götürmek istiyorum. Oğlum ‘Anne seni öz-
lüyorum, ne olur işe gitme’ dedikçe kahroluyo-
rum. Gizli gizli ağlamak istemiyorum. Ben oğlu-
mun yüzünü görmüyorum, yüzünü. Gece geliyo-
rum uyumuş, tek yapabildiğim öpüp, koklamak. 
Böyle hayat olur mu?” 

UZUN ÇALIŞMA  
SAATLERİ HASTA EDİYOR

Ayşe daha 29’unda. Bel fıtığı, boyun fıtığı, va-
ris gibi bir sürü hastalığı var. Çalışma temposu 

sadece bedeninde kalıcı rahatsızlıklara neden 
olmamış, aylarca günde 12 saat çalışan Ayşe 
ağır bir depresyon da geçirmiş. Bir süre an-
tidepresan kullanan Ayşe şimdilerde daha 
iyi olduğunu söylüyor. Çalıştığı fabrikada 
bu koşullara dayanamayan kadın işçilerden 
bir kısmının tazminatlarını bile almayarak 
işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtiyor.

İŞSİZLER ORDUSU,  
İŞÇİLERE 
TEHDİT 
UNSURU

Patronlar kârını 
arttırabilmek için 
kadın işçileri in-
sanlık dışı koşul-
larda çalıştırırken 
işçileri boyun eğ-
dirmek için mil-
yonlarca işsizi 
de bir tehdit 
unsuru olarak 
kullanıyor. 

DİSK-AR tara-
fından TÜİK verile-

rinden yararlanılarak yapılan 
hesaplamaya göre mevsim et-
kisinden arındırılmış geniş ta-
nımlı işsiz sayısı Nisan 
2022’de 8 milyon 107 bin kişi 
olarak gerçekleşti. Geniş ta-

nımlı kadın işsizliği işsizlik 
türleri arasında en yüksek kate-
gori olurken, kadın işsizliği yüz-
de 29,5 olarak gerçekleşti. 
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BİNGÖL 
Uzm. Diyabet Diyetisyeni

BESLENME düzenimizi etki-
leyen birçok faktör var. Zaman 
sorunu, besinlere ulaşabilirlik du-
rumu, ekonomik faktörler, öğünü 
kimle ve nerede tükettiğimiz veya 
bireysel tercihler bunlardan bazı-
ları.

Son yıllarda dışarıda çalışma 
süreleri uzadığı ve evdeki ihtiyaç-
lara ayrılan zaman kısaldığı için 
eve yorgun gelip hızlı, pratik, do-
yurucu ve pişirmesi kısa süren yi-
yecekleri tercih etmek zorunda 
kalıyoruz. Sebze yemeği gibi sağ-
lıklı besinleri hazırlamak, sofraya 
getirmek zaman alıcı hale geldi. 
Daha kısa sürede hazırlanabilen 
genelde karbonhidrattan zengin 
makarna, pilav, patates, mantı, gi-
bi ürünler sebze ve salata olmak-
sızın sofralarda tercih edilirken si-
pariş edilen fast food ürünler da-
ha kolay karın doyurmanın yolla-
rından biri oldu. 

Özellikle pandemi döneminde 
evde uzun süre kaldığımız dö-
nemlerde börek, kek, tatlı gibi bol 
karbonhidratlı ve yağlı besinlerin 
tüketimi arttı. Aşırı kalorili ve 
yağlı, kolesterol içerikli besinler, 
insan sağlığını tehdit eden şiş-
manlık, kalp damar hasta-
lıkları, tansiyon, insülin di-
renci, diyabet gibi hastalık-
ları sıklaştırdı. Ayrıca sebze, 
salata tüketiminin azalması, 
barsak sorunları özellikle 
kabızlık problemini arttırdı. 
Barsak sağlığının bozulması 
ilerde barsak kanserleri, 
obezite, insülin direnci gibi 
bazı hastalıklara davetiye çı-
karıyor. 

Bir de ekonomik olarak 
herkesin çok zorlandığı, yiye-
cek içeceklerinden kıstığı bir 
dönemden de geçiyoruz. 

Peki tüm bu zorluklara 
rağmen sağlıklı beslenmek 
için yapabileceğimiz şeyler 
yok mu? Var… 

Sağlıklı beslenme için para da, zaman da yokSağlıklı beslenme için para da, zaman da yok

TEMEL BESİN MADDELERİNİ 

ALAMAMAK SAĞLIĞIMIZI BOZUYOR
SAĞLIKSIZ beslenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri besinle-

ri satın alabilme gücümüz. Beş temel besin maddesi olan; et, süt, mey-

ve, sebze, tahıl, yağ ürünlerinin gün içerisinde her gün mutlaka tüketil-

mesi sağlıklı beslenmenin bir parçası. Ama satın almak zor. 

Abur cuburlar daha ucuz ve ekonomik. Meyve, peynir, baklagiller, et, 

balık, süt gibi besinlere harcadığımız para, hazır bisküvi ve hazır kek, 

gazlı içecek, meyve sularından çok daha fazla. Bu yüzden acıktığımızda 

az para harcayarak, hemen elde edebileceğimiz besin seçimi yapmak 

zorunda kaldığımızda bisküvi, kek, meyve suları, gazlı içecekler gibi kat-

kı oranı yüksek, sağlıksız şeker, yağ içerikli, kalorili besinleri ucuz olma-

larından dolayı tercih etmek durumunda kalıyoruz.  Ayrıca paketli gıda-

ların içerisine eklenen lezzet artırıcı öğelerden, monosodyum glutamat 

bir diğer ismi ile çin tuzunun, besinin lezzetini ve tekrar tüketme arzu-

sunu artırdığını biliyoruz. Aynı şekilde aroma vericiler de aynı şekilde 

tüketme isteğini artırıyor ve besini satın almaya yönlendiriyor. 

Ama meyve suları, şekerlemeler, kekler, bisküviler, cipsler gibi 

paketli ürünlerde nişasta bazlı şekerler dediğimiz, früktoz şurubu, 

glukoz şurubu, invert şeker, dekstroz gibi şeker tadı daha güçlü olan 

ve deyim yerindeyse bal gibi tatlı tadında şekerlerin 

eklenmesi ile karaciğer yağlanmaları, insülin di-

renci, obezite, hormonsal hastalıklar daha 

sık görülmeye başlandı. 

‘KAHVALTIYA ZAMAN 

BULAMIYORUM’ DEMEYİN!
ÖĞÜNLERINI genelde dışarda tüketmek zorun-

da olan, sabah kahvaltı yapmadan okula veya işe gi-

den insanlar anlık karın doyurmak için özellikle börek, 

poğaça, açma, paketli bisküvi, hazır kek, poğaça, kra-

ker ve hazır meyve suları veya gazlı içecekler tükete-

biliyor. İşe giderken zamanımız az ise, kahvaltıya ya 

da öğle öğünü yemeye yetecek zamanı bulamıyorsak 

pastane ürünleri, börek, pide gibi hamur işlerini, ekono-

mik olduğu için fakat sağlıklı olup olmadığına bakmadan 

tüketebiliyoruz. Bu besinleri sık tüketmenin sonucunda 

yaşanılan sağlık sorunları yüzünden sağlık merkezlerine 

daha fazla paralar harcıyoruz. Bu ürünlerin mümkün ol-

duğu kadar az tüketilmesi sağlığımız için çok önemli.

SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN BİRAZ 
HAZIRLIK YAPMAK GEREK

BIR insanın hangi yaşta ve cinsiyette olduğu fark etmeksizin günde en 
az 2 porsiyon, en ideali 5 porsiyon sebze tüketmesi gerekiyor. Bir porsi-
yon sebze dediğimizde 4 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği veya 
4 yemek kaşığı salata veya söğüş sebzeleri kastetmekteyiz. 

Hafta sonları sebzeleri ayıklayıp, yıkayıp uzun süre koruyabilen kap-
larda veya torbalarda hafta içi kullanmak üzere hazırlayabiliriz. 

Dondurulmuş paketli sebzeler mevsiminde toplanmış, şoklanarak 
dondurulmuş, katkı maddesi içermeyen ürünlerdir. Böylece pratik sebze 
yemeği hazırlamak mümkün olabilir. 

Paketli ürün alırken etiket bilgilerini mutlaka okuyun ve sağlığa zarar-
lı glukoz, früktoz şurubu, invert şeker, dekstroz ve palm yağı içerip içer-
mediğinden emin olun. Bu ürünleri içeren besinleri satın almayın. 

Okula veya işe gitmeden bir gün önce, ertesi güne yiyeceğimizi plan-
layabiliriz. Tam tahıllı veya çavdarlı ekmekler içine peynir, zeytin veya içi-
ne köfte ekleyerek, salatalık, marul, maydanoz, ızgara kabak, biber, gibi 
sebzeler ekleyerek sağlıklı sandviçler, tostlar hazırlayabilirsiniz. 

Meyve suyu ve gazlı içecekler yerine ayran, süt, doğal mineralli maden 
suyu, ev yapımı az şekerli kompostolar,  bu kompostoları püre haline ge-
tirerek çocuklara sağlıklı meyve suları gibi sağlıklı içecekler kullanılabilir. 

Hafta sonu pişirdiğiniz yiyeceklerden biraz arttırarak, yemek hazırla-
yamadığınız dönemlerde soğutucudan çıkarıp tüketme şansına sahip ola-
bilirsiniz. 

Et ürünleri son dönemde çok maliyetli olabilir, arada eve alınan kıyma-
lara bol sebze eklenerek (pırasa, kabak, havuç, yeşillikler vb.) miktarını ve 

lezzetini arttırabilir ve lif içeriğini zenginleşti-
rebilirsiniz.

Görseller: Pixabay

AMA BAZI ÖNERİLERİMİZ VAR

İNSANCA ÇALIŞMAK,  
İNSANCA YAŞAMAK İÇİN

KUŞKUSUZ bu tabloyu tersine çevirmek insan onuruna yaraşır bir ücret 
ve insanca çalışma koşulları talebiyle mücadeleye dört elle sarılmakla 
mümkün. İşsizliğin ortadan kaldırılması ve çalışma sürelerinin düşürülmesi 
talebi birbiri ile iç içe geçen talepler. Patronlar maliyet hesabı ile yeni işçi 
almak yerine işçileri fazla çalıştırırken, bir yandan düşük ücretleri maskeli-
yor, bir yandan da karını katlama fırsatı yakalıyor. Fazla çalışma ile ücretle-
rin düşüklüğünün nasıl maskelendiğinin en çarpıcı örneklerinden biri, Geb-
ze’de kurulu Neşe Plastik işyeri. Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması 
üzerine 18 Mayıs’ta greve çıkan işçiler grevi bir ay sürdürdüler. İşçiler greve 
çıkma gerekçelerini “Biz yıllarca günde 12 saat çalıştık, ne zaman patron 12 
saat çalışmayı kaldırdı, 8 saat çalışır olduk, baktık ki asgari ücret alıyormu-
şuz” sözleriyle açıklamıştı. 

IMKANSIZ OLMADIĞINI GÖSTERECEK OLAN BIZIZ
Sendikalı-sendikasız milyonlarca işçinin ücreti, açlık sınırının gerisinde 

olan asgari ücret seviyesine düşürülmüşken, yoksulluk sınırı 20 bin lirayı aş-
mışken çalışma sürelerinin uzunluğu işçilerin bedenlerini öğütürken, milyon-
larca işsiz açlığa mahkûm edilmişken bu tabloyu tersine çevirecek bir yol ol-
malı.

Tüm Ayşelerin sorunları aynıysa, talepleri aynıysa esas mesele bu talep-
leri elde etmek için yan yana gelebilmeyi, birlikte mücadele etmeyi başara-
bilmekte. Bu bazen sendikasız bir işyerinde sendikalaşma mücadelesini 
başlatmak ya da işçilerin içinde bulunduğu koşullara ses etmeyen, patron-
larla işbirliği içerisindeki sendikacılara karşı işyerinde kendi birliğini sağla-
yarak mücadeleye atılmak şeklinde olabilir. Ama biliyoruz ki tüm bu sorun-
ların kaynağı olan bu sömürü düzenini değiştirmedikçe kalıcı çözümler üre-
temeyeceğiz. Sermaye sınıfının doymak bilmez kâr hırsı, sermayenin çıkar-
larını önceleyen hükümetler, bu düzen böyle gitsin diyen sermaye partileri 
ve elbette onlarla işbirliği içerisindeki sendikacılar evet hepsi bizlerin, işçi 
sınıfının karşısında. O nedenle biz “Eğer yoksulluk sınırı açıklıyorsanız, tüm 
ücretleri yoksulluk sınırının üzerine çıkarın” dediğimizde imkânsız diyorlar. 
Biz “Ücretlerde indirim olmaksızın çalışma saatleri günde 7, haftada 35 saa-
te düşürülsün. Hem işçiler insanca çalışma koşulları elde etsin, hem işsizlik 
ortadan kalksın” dedikçe “imkânsız” diyorlar. Biz “Bu zamlarla yaşanmaz, 
zamlar durdurulsun, yapılan zamlar geri alınsın” dedikçe imkânsız diyorlar. 

Onlar da biliyorlar ki tüm bu taleplerin gerçekleşmesi mümkün ve hatta 
zorunlu. Mesele hangi sınıfın çıkarları için mücadele ettiğin, hangi sınıfın çı-
karlarını öncelediğin. Yaşadıklarımız bize her gün ve her saniye bu en acil, 
en yakıcı taleplerimizi; fabrikamızda, yaşadığımız mahallede, bizimle aynı sı-
nıftan, kaderi bizimle aynı olanlarla ortaklaştırmak. Talepler ortaklaştırıldık-
tan sonra birleşmek de, birlikte mücadele etmek de, mücadelenin yol ve 
yöntemlerini belirlemek de kolay. Yapacağımız bir kurtarıcı beklemeden, 
kahramanların masallarda kaldığını bilerek, kendimiz için, kendi geleceği-
miz için “Sabredin, bekleyin” diyenlere aldırmadan harekete geçmek. Bunu 
yapabileceğimizi her grevde, her direnişte göstermedik mi?
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Arzu ERKAN
Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı

“Günde 12 saat çalışıyorum. Gidiş-dönüş 
serviste geçen süreyi de hesapladığımızda 
günümün 14 saatini iş için harcıyorum. Ba-
na kalan süre 10 saat. Haftanın yedi günü 
böyle. Tatilimiz bile yok. Buna güç dayanır 

mı? Uyuyamıyorum, dinlenemiyorum. İsyan ediyo-
rum, isyan. Biz insan değil miyiz?” 

Bu sözler, dokuz yıldır Gebze’de bir gıda fabrika-
sında çalışan Ayşe’ye ait. Bu durum Ayşe için yeni 
değil. Zira, çalıştığı fabrikada işveren yılın belli dö-
nemlerinde siparişlerin yoğunluğunu gerekçe göste-
rerek işgününü 12 saate çıkarıyor. Bunun için de kim-
se Ayşe’ye, Ayşelere rızasını sormuyor. Beğenmeyene 
kapının gösterildiği fabrikalarda, Ayşe de diğer Ayşe-
ler de eve ekmek götürebilmek için bu koşullarda ça-
lışmaya mecbur bırakılıyor. Yani, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı bir panelde 
sarf ettiği “İnsanların 12-14 saat zorla çalıştırıldığı 
günler geride kalmıştır” sözleri, gıda işçisi Ayşe’ye de 
organize sanayi bölgelerinde çalışan binlerce Ayşe’ye 
de hayli uzak. Hatta öylesine uzak ki demir çelik sek-
töründe, petrokimya işkolunda kimi işyerlerinde fazla 
çalışma adı altında işçilerin çalışma süresi günde 16 
saati bulabiliyor. Bakan dönüp bakarsa bu fabrikalar-
da çalışan işçilerin gözlerinin ferinin söndüğünü, ade-
ta canlı cenazeye döndüklerini görecektir, elbette 
görmek isterse…

AVRUPA’DA EN UZUN  
ÇALIŞMA SAATİ BİZDE

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
(OECD) 2020 verilerine göre Türkiye, haftada orta-
lama 45,6 saat çalışma süresi ile Avrupa ülkeleri ara-
sında haftalık çalışma saatinin en uzun olduğu ülke. 
Danimarka’da bu rakam 32,5 iken Hollanda’da ise 29 
saate düşüyor. Aynı rapora göre ülkemizde istihdam-
da olanların yüzde 15’i haftada 60 saatten fazla çalışı-

yor. Bakan hangi Türkiye’de yaşıyor bilinmez ama ra-
kamlar da Ayşe’nin anlattıklarını haklı çıkarıyor!

Yüksek enflasyon, temel tüketim ürünleri ve hiz-
metlere gelen zamlar yoksulluğu derinleştiriyor. Her 
şeyin ateş pahası olduğu ülkemizde; maaşları yerinde 
sayan, alım güçleri her geçen gün düşen işçiler, en te-
mel ihtiyaç kalemlerinden bile kısar hale gelmiş du-
rumdalar. Patronların doymak bilmez kâr hırsı nede-
niyle çalışma süreleri uzatılırken işçilerin payına ise 
insanlık dışı çalışma koşulları ve düşük ücretler düşü-
yor. 

KADIN İŞÇİLER AÇLIK SINIRINA BİLE 
YAKLAŞAMIYOR

DİSK-AR’ın Asgari Ücret Gerçeği 2022 Rapo-
ru’na göre Türkiye’de 9,7 milyon işçi yani bütün üc-
retli çalışanların yüzde 
50’ye yakını asgari üc-
ret civarında ücretle 
çalışıyor. Kadın işçile-
rin dörtte biri asgari 
ücret dahi alamıyor. 
Türkiye hızla asgari üc-
retliler toplumuna dö-
nüştürülürken; ay sonu-
nu getiremeyen, en za-
ruri ihtiyaçlarını bile 
karşılayamaz hale ge-
len işçiler için fazla ça-
lışma ya da en bilinen 
haliyle fazla mesai ka-
çınılmaz bir hal alıyor. 
Sermaye ise hükümet-
ler marifetiyle yarattığı 
bu tabloda kârını kat be 
kat arttırarak kazanan ta-
raf oluyor. Ayşe bu tabloyu 
“İnsanlar mesaiye kalmak için 
birbirleri ile yarışıyor” şeklinde özet-
liyor. 

Ayşe’nin çalıştığı fabrika sendikasız ve çoğunlukla 
kadın işçiler çalışıyor. Asgari ücrete temmuz ayında 
yapılan ara zam sonrası ücretler asgari ücrete sabit-
lenmiş. Türk-İş haziran ayı açlık yoksulluk sınırı araş-
tırmasına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harca-
ması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk 
sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı. Yine aynı araştırmaya 
göre; haziran ayı gıda enflasyonu yüzde 117’yi aştı. 
Ayşe ve fabrikasında çalışan kadın işçiler açlık sınırı-
nın altında ücret alırken, yoksulluk sınırının ise fersah 
fersah uzağındalar. Ağır çalışma koşulları ve uzun ça-
lışma saatleri kadın işçilerin bedenlerini ve ruhlarını 
eritirken içinde bulundukları koşullar için Ayşe “kırk 
katır mı kırk satır mı” benzetmesi yapıyor.

BU NASIL ‘RIZA’ BÖYLE?
Ayşe, Fatma, Demet, Lale… 

İsimleri, çalıştıkları işyerleri, işkol-
ları farklı olsa da hatta sendikalı bir 
işyerinde çalışıyor olsalar da, kadın 
işçilerin içine sokulduğu durum 
çokça benzerlikler gösteriyor. Bir 
koli yumurta, bir şişe süt almak bile 
lüksken bu ücretlerle zorunlu ihti-
yaç maddelerine erişmek neredeyse 
imkânsız. Petrokimya işkolunda, üs-
telik de sendikalı bir işyerinde, işve-

ren iş yoğunluğunu gerekçe göste-
rerek çalışma süresini bir hafta 
için günlük 16 saate çıkarıyor. Ay-

şe’nin işyerinden farklı olarak bu 
fabrikada işçilerin “rızası” alınıyor. 
“Sendikalı” bir işyeri olmasından 

kaynaklı olacak, işçilere iki vardiya 
çalışıp çalışmayacakları soruluyor! 

Bu yasadışı çalıştırma biçimine (4857 
sayılı İş Kanuna göre günlük çalışma 

11 saatle, fazla çalışma günde 3 saatle sınır-
landırılmıştır) sendikadan da bir itiraz gelme-
yince işçilerin bir kısmı iş güvencesi kaygısıyla 

Daha ne kadar
uzun çalışabilir?

ne kadar ağır kaldırır?
Bu vücutlar daha

DANIŞTAY’ın İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshini onayladığı karardan sonra, 
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarında ilk 24 
saatte İstanbul Sözleşmesi’nin 
imzalanacağı açıklamasını yaptı. 
Hukuksuzluğa karşı mücadelemizi 
iktidar değişinceye kadar bekletip bu 
süreçte particilik yapmamız mı 
bekleniyor? Peki somut olayda asıl 
problem hükümetin bu Sözleşme’nin 
tarafı olmayı sürdürmek istememesi 
midir yoksa hükümetin kaynağını 
anayasadan almayan bir devlet yetkisini 
kullanması ve yargının bu keyfiliği 
önlememesi midir? 

Hukuksuzluğa karşı mücadelede 
etmek için iktidar olmak gerekmediğine 
göre iktidar olduktan sonra İstanbul 
Sözleşmesi’nin 24 saatte 
imzalanacağının değil, zaten imzalanmış 
ve usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konulmuş bu Sözleşme’nin anayasaya 
aykırı olarak elimizden alınmaya 
çalışılmasına karşı mücadelenin 
sözünün verilmesi daha isabetli olurdu.

Bir hukuk öğrencisi olarak 
mesleğimizin itibarsızlaştırıldığını 
düşünüyorum. Bazı kararlarda hukukun 
temel ilkelerinin, insan haklarının 
görmezden gelindiğine; gayet açık bir 
hükmün yorumlanmak suretiyle bir 
menfaat elde edilmeye çalışıldığına şahit 
olmaktayız. Sürpriz kararlar verilmekte, 
hukuki güvenlik ilkesi 
zedelenmektedir. Bir ülkede yargıya 
güvenin azalması vahim sonuçlar 
doğurabilir. Hak ve menfaatini 
yargı yoluyla elde edemeyen 
insanların farklı yollarla 
bunları elde etme olasılığı 
beni endişelendiriyor. Fakat 
bütün bunlara rağmen işini anayasa ve 
kanunlara uygun olarak, meslek etiği 
gözetilmek suretiyle özveriyle icra eden 
yargı mensuplarının olduğunu bilmek 
genç bir hukukçu adayı olarak bana 
umut veriyor.

Dilan YÜZGÖREN
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

öğrencisi/ADANA

KONYA’daki silahlı şiddet olayının ardından, 
Dr. Ekrem Karakaya’nın ölümünden sonraydı, 
acil serviste nöbetçiydim. Bir hasta, doktor 
acil rapor vermediği için yeşil alan (ayaktan 
başvuran ve durumu itibari ile ayakta tedavisi 
mümkün olan hastaların alanı) olarak kullanı-
lan koridorun camını dışardan kırdı.

Hemen yan sedyede başka bir hastanın te-
davisini yapıyordum. Camın patlama sesinden 
çok korktum. Yeşil alanda can güvenliğim ol-
madığına dair tutanak yazıp o alandaki hiz-
metten çekildim.

İş güvenliği uzmanı tutanağıma cevaben 
“Güvenlik personeli sayısı yeterli olmadığından 
bu olay güvenlik zafiyetidir” demiş, ayrıca bu 
olay iş güvenliğini ilgilendirmiyormuş. Çünkü 
bana herhangi bir şey olmamış, iş kazası sa-
yılmıyormuş. Yaşadığım travmanın karşılığı 

yokmuş. 
Bu olayın benim için çok yönü var.
Şöyle ki, bu olayı tek ben yaşamadım. Diğer 

arkadaşların duyarsızlığı, hiçbir şey olmamış 
gibi bir dakika bile durmadan hizmete devam 
etmeleri, sorgulamadan normalleştirmeleri de 
beni çok üzdü. “Kimse bize sahip çıkmaz, so-
run olur” gibi umutsuz cümleler kurdular. 

“Neden devam ediyoruz, bırakın, can gü-
venliği yok” dedim ama “Diğer hastalar ve ida-
re sorun çıkarır, senin yaptığın doğru, sen bı-
rakabilirsin” dediler ve tüm gece kimse bu ko-
nuyu konuşmadı. İzledim, dinledim; kimsede 
şaşkınlık, panik, korku hiçbir şey yoktu. Hasta-
ne yönetiminden gelebilecek baskı ya da diğer 
hasta ve hasta yakınlarından şiddet görebilme 
ihtimali herkesi susmaya itmişti. Şiddet bu şe-
kilde sindirilmiş ve normalleştirilmişti. 

AYLAR ÖNCE UYARDIM
Peki yaşanan şiddet önlenebilir miydi? Kesinlikle 

evet.
Aylar önce bu koridorun hasta ve çalışan güven-

liğine uygun olmadığı yönetime söylenmişti. Özellik-
le geceleri gelen hasta gruplarının kontrolünün zor 
olduğu, camların tehlike yarattığı konuşulmuştu. Fi-
ziki koşulları uygun olmayan bu alan kapatılmalıydı. 
Ya da fiziki koşulları yeterli olmadığı gerekçesiyle 
sarı alan (Hayati tehdit barındıran orta ve uzamış 
dönem belirtileri olan hastaların alanı) ve Kovid ala-
nı kapatılıp 112’nin hasta getirmesi durdurulmalı ve 
sadece yeşil alan olarak hizmet vermeliydi. Çünkü 
hastanenin yatak sayısının yeterli olmaması da bu 
sorunlarla bağlantılı olarak kriz yaratıyordu. 

Yatış kararı verilen hastanın serviste yer açılın-
caya kadar acilde sarı alanda uzun süreli bekletilip, 
tedavi edilmesi en büyük sorunlardan biri olmuştu. 

Böylesi kargaşada tuvalet bile yetersiz kalıyor, bek-
leme alanı olmaması da hasta ve hasta yakınları için 
büyük zorluk oluşturuyordu. Bunlar biliniyordu an-
cak iyileştirme sağlanmadı. 

Görüldüğü gibi anlaşılması ve çözülmesi çok da 
zor durumlar değil aslında. Burada sorun neyin ön-
celikli görüldüğü. Şimdi bu alana açılan kapıya 
X-Ray cihazı konsa ne olacak ki; adam cama dışarı-
dan bir şeyle vurdu patlattı. Ve sonrasında da hiçbir 
şey değişmedi, aynı koşullarda hizmete devam edi-
liyor.

Şu açık ki sağlık çalışanına ve sağlık hizmetine 
hak ettiği değer verilmeden bu şiddet olaylarının 
önüne geçilemeyecek. Sağlık hizmeti parayla alınıp 
satılan bir hizmet olduğu sürece de herkes için eşit 
ve nitelikli sağlıktan bahsetmemiz mümkün olma-
yacaktır.

İzmir’den bir hemşire

BEN İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde oku-
yorum. Öğrencilik yıllarım içinde en fazla bu sene zor-
landım. Her şey gibi yurtlara da gelen son zamlar öğ-
rencilerin belini bükmüş durumda. Zaten zor koşullar-
da barındığımız yurtlara yapılan yüzde 100’lük zam 
hem bizi hem de ailelerimizi mağdur ediyor. Mesela 
ben ailemin desteği ile okumaktayım, herhangi bir yer-
de çalışmıyorum. Durum böyle olunca aileme de yük 
olmuş gibi hissediyorum. Bu sefer de kendi ihtiyaçla-

rımdan kısmak zorunda kalıyorum, bu da üzerimde 
bir baskı yaratıyor. Hem okuyup hem 

çalışmak ne kadar zor olsa da aile-
me yük oluyorum düşüncesi beni 

çalışmaya mecbur bırakıyor. Esnek ve 
güvencesiz çalışma koşulları, bulduğum bu çö-

züm yolunu daha da güçleştiriyor. Bu durum da psiko-
lojik olarak beni yıpratıyor.

Ayrıca barındığımız bu yurtlar asla bu zammı hak et-
miyor. Çünkü koşullar çok zorlayıcı. Benim yurdum 8 ki-
şilik ve küçük bir oda. Kişisel alanımız hiç yok. Banyo ve 
tuvaletler ortak olduğu için de çok temiz bir ortam ol-
muyor. Yemekhanenin durumu da içler acısı. Yemekha-
neyi işletenlerin özellikle bu sene her şeyden kısmaları 

ve piyasadaki en kötü ve ucuz ürünlere yönelmesi za-
ten yeterli beslenemeyen bizleri neredeyse aç kalmaya 
zorluyor. Mezun olacağım için sevinmek istesem de be-
ni bekleyen büyük bir belirsizlik var, çünkü bugünkü ha-
yat pahalılığı öğrencileri yurtlara mecbur bırakıyor. 

Ben İstanbul’da kalıp çalışmayı düşünüyordum an-
cak ev kiraları ve temel yaşam ihtiyaçlarının pahalılığı 
yüzünden sanırım dönmek zorunda kalacağım. Buldu-
ğum işlerde alacağım maaş bu ihtiyaçlarımı karşılamı-
yor ancak benim kendimi geliştirebilmem için böyle 
yerlerde çalışmam gerekiyor. Bu fırsatları kaçırmak is-
temesem de geri dönmem gerekecek. Çünkü ailemin 
benden bir beklentisi var ve onları daha fazla yormak 
istemiyorum. Zaten bir kadının tek başına kendi ayak-
ları üzerinde durması, kendi parasını kazanması, ihti-
yaçlarını karşılaması bu kadar zorken bir de hayat pa-
halılığı verdiğim bu mücadeleyi daha da güçleştiriyor. 
Devletin öğrencilere daha fazla destek olması gereki-
yor. Hiç değilse yurtlar öğrenciler için ücretsiz olmalı 
ve her öğrenciye geri ödemesiz burs verilmeli. Ayrıca 
yurt koşullarının bir an önce iyileştirilmesi ve daha faz-
la yurt yapılması gerekiyor.

İstanbul Çemberlitaş KYK kız öğrenci  
yurdundan bir öğrenci

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLMİYOR?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN NEDEN BEKLEYELİM? ÜNİVERSİTELİ GENÇ BİR KADIN:  
Kendimi yük gibi hissediyorum

ASGARİ ücrete yapılan zamla beraber her şeye 
peş peşe zam geldi. Bu durum belediye işçisi ka-
dınları da derinden etkilerken, ücretleri asgari ücre-
tin altında kaldı. Sözleşme döneminde olan Maltepe 
Belediyesi işçisi kadınlar regl dönemi izinlerinin dahi 
ahlaka aykırı bulunup kabul edilmediğini anlatıyor. 
“Sosyal demokratım diyen belediyelerde bile talep-
lerimizi kabul ettirmek için çok fazla mücadele ver-

mek zorunda kalıyoruz, sosyal taleplerimizi kabul 
ettirmek bir yana ücret zammında çokça zorluk çı-
karıyorlar” diyen kadın işçiler geçim sıkıntısının ken-
dilerini ek iş yapmaya zorladığını söylüyor. Ve bu iş-
ler genelde ev temizliği oluyor. Çevre çeper ilişkile-
riyle ek iş bulan kadın işçiler çok yorulduklarını dile 
getiriyor: “Gelen zamlar karşısında ne kadar ek iş 
yapsak da aldığımız ücret hem eriyor hem de aile-

mize, çocuklarımıza ve kendimize ayıracak zamanı-
mız kalmıyor. Sürekli çalış çalış nereye kadar? İn-
sanca yaşayacak ücret bizim de hakkımız. Bunun 
için de sonuna kadar birlikte mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.” 
Sözleşme sürecini birim birim dolaşarak ve toplantı 
yaparak işlettiklerini aktaran kadın işçiler, bu söz-
leşme döneminde işçilerin katılımın daha iyi olduğu-

nu gözlemlediklerini aktarıyor. Belediye işçisi kadın-
ların taleplerinin arasında ayrıca belediye kreşleri-
nin bütün çalışanlara ücretsiz olması, 8 Mart’ta bü-
tün belediye çalışanı kadınlara ikramiye verilmesi, 
baskı ve mobbinglerin son bulması var.

Ayşe DEMİR
Maltepe/İSTANBUL

MALTEPE BELEDİYESİ İŞÇİSİ KADINLAR EMEKLERİNİ KARŞILIĞINI İSTİYOR

Ek iş yapmak değil, insanca geçinmek istiyoruz
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Birgül TALAYOĞLU
Küçükçekmece/İSTANBUL

Ek iş yaparak  
geçiniyor,  
ayağımıza bir  
ayakkabı alamıyoruz!

 TEKSTILfabrikasındaçalışanbir

işçiyim.Asgariücretlezatenönceden

geçinemiyordum,asgariücretezamya

pıldıamaeskiyegöredurumumuzdahakötü

oldu.Gelenzammınhiçbirfaydasıolmadı.

Aldığımızparasıfırlandı.Hiçgeçinemiyoruz

şuandavearkadaşlarladahepimizbuduru

munfarkındayız.Hepimizdeşuaniktidarı

suçluyoruz.‘Hükümetköprüyaptı,yolyaptı’

diyorlaramabizgeçmediğimizköprüyepara

ödüyoruz.Bizimhaberimizolmadanbizim

paramızkesiliyor.İnsancayaşayamıyoruzve

ekişaramakdurumundakalıyoruz.
Öncedenasgariücretleenazındanbir

mağazayagidipbirayakkabıbirpantolon

alabiliyordum.Asgariücretezamgeldikten

sonraartanpahalılıkyüzündensondönemde

öyleşeyleritamamıylaunuttum.Marketlere

hiçgidemiyorum.Ancakfaturalariçinbayi

likleregidipfaturaödeyebiliyorum.Mutfak

dadersensebzealamıyoruzzaten,etdeyılda

birkereancayiyebiliyoruz.Nereyekadargi

decekböylebilemiyoruzamabunadurde

memizgerekiyor.
Meryem GÜNGÖR

MALATYA 

MERHABAEkmekveGül 
okurları,

Çocuklarımızınüniversiteheyecanı,biz
ailelerin“Neolacak,hangiüniversiteye
gidecek,ekonomikolaraknasıl
karşılayacağız”telaşınadönüşüyor.

Çocuklarımıziçinsınavtelaşıbitti,sıra
sonuçlarınaçıklanmasınageldi.İşyerinde
ikikadınarkadaşımınsohbetinekulak
misafirioldum.Gönül’ünüççocuğuvar,
biri3yıldırİzmir’deüniversiteöğrencisi.
Masraflarınayetişemediğinianlatıyor
Gönül.Diğerikiçocuğudabuyıl
başlayacakmışüniversiteye.Aklındatek
birsoruvar:“Nasılyapacağım,nasıl
yetiştireceğim?”

Şimdidenhesapyapmayabaşlamış.
Diğerikisinişehirdışındabiryere
göndermesimümkünolmadığıiçin
“İstanbul’dabiryereyerleştirmek
gerekiyor”diyor.Hattadevletüniversitesi
olmazsaözelbirüniversiteyevereceğini

çünküşehirdışındaokutmanın
masraflarınındahaçokolduğundan
bahsediyor:“Yurtderdi,yemekmasrafı
olmaz,biryolücretiolur.Şehirdışına
göndersemaylıkmasrafıbanaasgarî
ücrettenyüksekolur.Enazındanburada
gidergelirler.”Böyledüşünüparaştırmış
özelüniversiteleri,38binTLile27binTL
arasıdeğişiyormuş:“Paranvarsaeğitim
hakkınvar,yoksaokutmaçocuklarını’
diyorsistem.Bırakokumasını,
gençlerimizinparalarıkadaryaşamhakkı”
diyekarşılıkveriyordiğerarkadaşım.

Onundabirkızıyurttakalıyor,
üniversitedeikinciyılı:“Herayiçerdeyim,
kredikartıiledöndürmeyeçalışıyorumevi.
Allah’tanbirtanekızımvardayetişmeye
çalışıyorum.Gönülgibi3taneçocuğum
olsanasılyetişirdim?”

Geçenlerdeİsveç’tengelenbir
arkadaşınasormuşoradanasıl
geçindiklerini:“İsveç’teikisidemalulen
emekliymis.Oradaaldıklarıücretile

çalışmadanyasayabildiklerinisöylüyorlar.
Kirayıveremedikleritakdirdedevlethemen
soruyor:‘Senkiranıödemedinnasıl
geçiniyorsun?’diye.‘Bizeniye
başvurmuyorsun?’diyehalkınıdenetliyor.
Bunuduyduğumdaçokşaşırmıştık.Biz
Türkiye’deaçlıktanölsek,kiramızıdeğil
faturamızıbileödemediğimizdeelektrikve
suyumuzukeserler.Sokaktayaşasaksen
nedenburadasındemezdevletimiz.Ama
kendilerisaraylardayaşarlar.Çocuklarını
yurtdışındaokuturlar,eniyihayatları
kendilerinesunarlar.”

Gönüldehemenekliyor:“Halkına
gelincekaşıklaveripkepçeilealırlar.En
basitasgarîücretleyaşamanıbekler.
SonraelhamdülillahMüslümanülkeyiz
Amerikabizikıskanıyordenir.”

Yanlarındaçalışanbirişçidahabunları
duyuncasohbetedahiloluyor:“Nereden
çıkarıyorsunbunları?Eğitim,sağlıkzaten
parasız.Devletondanparaalmasın,
bundanparaalmasınnasılayakta

kalacak?Yasevyadaterket,işine
geliyorsa.Gityurtdışındayaşa,devleti
kötüleme.”

Herşeyparanvarsa…Yaşamahakkın
varamaparanyoksayaşamahakkınbile
kalmıyor.Sorgulamayacaksın
şükredeceksin,azlayetineceksin.Ama
zatensorundabunukabuledipazla
yetinmeyikabuletmediğimizdeöfkemizi
birbirimizeçevirmemizde.Azlayetinmemizi
isteyenlerindeamacıbu.Birbirimizi
birbirimizedenetletmek.

Nedenherşeyinengüzeliniistemeyelim
ki?Hakkımızolanıistemeyelim?Neden
çocuklarımızınasılokutacağımızı
düşünmektensaçlarımızbeyazlarken
birilerisaraylarında“hiçbirşeyitakmadan”
yaşasın?Hayattakalmamızküçük
hesaplarabağlıolmamalı.Çocuğumharçlık
isterkennasılvereyimdemekistemiyorum.

Pendik’ten bir işçi
İSTANBUL

Çocukların üniversite derdi  
ailelerin geçim derdiyle birleşti

İşyerlerimize ömrümüzü  veriyoruz ama…

Kübizm,ikiboyutluolanka
ğıda,tuvale,düzbiryüzeye
yaşamın,doğanıngerçekli
ğinitümboyutlarıyla,de
rinliğiileçizebilmeninça

resiniarayanbirsanatanlayışı.Yerimi
zideğiştirmedenbirnesneyebaktığı
mızzamanonunsadecebirkısmını,bir
köşesiniveyabiryüzünügörürüz.Kü
bistlerisenesneleri,sankiçevresinde
dolaşıyorlarmışgibi,birkaçbakışaçı
sından,cepheden,yandan,üstten,alt
tanbakaraktekbiryerdegöstermeye
çabalar.Bizdebuaykisayımızınkapa
ğınamahkumbırakıldıklarıyoksulluğa,
işyerindekisömürüye,yaşamınherya
nındakihaksızlıklarakarşıkadınların
gücünütümboyutlarıylayansıtmaya
çalıştık.
Direnişateşiniyakankadınlarınka

rarlılığıvarbukapakta.Biribitmedendi
ğeribaşlayandirenişlerdekadınişçileri
enöndegörüyoruz.İriliufaklıdireniş
ateşleriülkenindörtbiryanındaparlı
yor.ETF’detazminatlarınıgasbettirme
mekiçinfabrikayıtümmüdahalelere
rağmenterketmeyen,fabrikadaneşyala
rıçıkarmakisteyentırlarınönüneoturan
kadınişçilerin,sendikalaştıklarıiçinişten
atılanSunnyAtmacaBilgisayarişçileri
nin,Xiaomi’desendikapatronişbirliği

ileiştenatmalarakarşıkendinifabrikaya
kapatankadınişçilerin,belediyelerde
topluişsözleşmesindetaleplerininyer
almasıiçinçabalayankadınişçilerintüm
engellerekarşınasıldikdurduklarınıgö
rüyoruz.Mücadeleyianlatanşakayıkçi
çeklerivezambaklarilekadınlarınyaşa
mınheranındayanyanagelerekverdiği
mücadeleyiöneçıkarıyoruz.
Hergeçengün,kadınlarıheranlamda

hayattakalmasavaşıvermekzorundabı
rakıyor.Şiddetekarşıda,geçimsıkıntısı
na,zamlarakarşıda,ailebaskısınakarşı
da,patronmobbinginekarşıda,evden
çıkarmaklatehditedenevsahibinekarşı
da…Bunlarbirbirlerindenokadarayrı
lamazkavgalarki.Zincirgibibirbirinita
kipeden,birbirinivareden,hepsideğiş
medikçebirininortadankalkmayacağı
kavgalar.
Dergimizinsayfalarındadakadına

yönelikşiddetin,baskının,sömürünün
birbirindenayrılmazlığınıkadınlarınan
latımlarındagörüyoruz:İşçikadınların
zamlarkarşısındamesaileremecburbı
rakılıpkarşılığındayinedegeçinemedi
ğini,ustabaşınınhertürlühakaretine
boyuneğmekzorundabırakıldığını,ço
cuğununeğitimininniteliğinibiledüşü
nemezhalegetirildiğini…Hayatınher
alanındayalnızlığaitilenkadınlarınyal

nızlığınaçarearayışlarını…Ücretsizol
duğuiddiaedileneğitiminmasrafları
karşısındayalnız,tecavüzeuğrayıpşika
yettebulunduğundayalnız,şiddetgör
düğündeyalnız,okuyabilmekiçinçalı
şırkenyalnız,işyerindesusebilindensu
içebilmekiçinustabaşınınhakaretine
maruzkalırkenyalnızbırakılmış.İktidar
hernekadarkadınlarıbirbirindenuzak,
birbaşınabırakmayaçalışırsaçalışsın,
birkızkardeşeliuzanıyor,sihirlibir
değnekgibiomzunadokunanoelka
dınlarıngücübulduğuanoluyor.Kadın
lartümyalnızbırakılmışlıklarınakarşı
yanyanageliyor.Elinibirbirininomzu
nakoyuyor.
Veişteböyleböylebüyüyorbizimda

yanışmahikayelerimiz.Uzunçalışma
saatlerinekarşısendikalaşırkenişyerin
de,sendikalaştığıiçiniştençıkarıldığın
dadirenişte,topluişsözleşmesitoplan
tılarında,kadınderneğinde,Kutu
Park’ta,sınıfta,okulda,yurtta,mahalle
deyanyanagelme,karşıkoymahikaye
lerimizibirlikteyazıyoruzvehersefe
rindeherdeneyimdenöğrenipdahada
güçleniyoruz…
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Aslı YORULMAZ
Batıkent- Ankara

Dört sene önce taşınmıştık Pet-
rol-İş sitesine. Bir pazar tesadüf 
gördük Evrensel gazetesi alan 
komşumuzu. Kapıyı çaldım, 
kendimi tanıtıp doğrudan “Siz de Evrensel gazetesi alıyormuşsunuz” diye konuya girdim. Buyur ettiler beni, o günden sonra da dostluğumuz hep devam etti. Başka kapılar da peşi sıra açıldı...

Dört bloktan oluşan bir site Petrol-İş. Site-nin tam ortasında havuz var, kadınlar genelde orada oturuyorlar. Selam vermezsen önce göz ucuyla süzüp kimmiş acaba diye bakıyorlar, ge-lip gittikçe selam vermeye başladım. Devamın-da sohbetler eşlik etti. Aradan geçen zaman içinde bir gazete taraması yaptık arkadaşlarla. Evrensel gazetesi alan aile ile beraber gezdik hatta, aşağı yukarı 5-6 kişi gazete almaya baş-ladı. Gel zaman git zaman sitenin toplantı sa-lonunda Ekmek ve Gül dergisi çağrısıyla psi-kolog Aylin Akçay’ın katıldığı bir kadın buluş-ması ayarladık. Katılım çok güzeldi. İki sene boyunca düzenli aralıklarla ülkenin gündemi-ne göre buluşmalarımız sürdü. 
HERKESİN NE KADAR DA  
İHTİYACI VARMIŞ!

Yaz aylarında havuz başında toplanmaya başladık. Son iki senede pandemi patlak verdi. Kimse kimseyle görüşemez oldu. Pandemi ko-şullarında insanlar ne yaşıyor? Çocuklar okula gitmeli mi gitmemeli mi? Aileler bu konuda ne düşünüyor, neler yaşıyorlardı? Bu gibi soru-ları konuşmak için bir araya gelmek gerektiği-ni düşündük. Çünkü sonuçta pandemi varken insanlar işlerine devam ediyorsa, çocuklar okullarına gidiyorsa, tıklım tıklım toplu taşıma araçlarında bir arada nefes alıp veriliyorsa pandemi ve yasakların bizlerin buluşmasına da engel olmayacağını, bilakis birlikte yaşadığımız sorunları dile getirmemiz gerektiğini düşüne-rek bir buluşma çağrısı yaptık. Herkesin ne ka-dar da ihtiyacı varmış! Dertler döküldü diller-den, birbirimizi dinlemek hepimize çok iyi gel-di. Yalnız olmadığımızı hissetmek ne güçlendi-rici!
SALONU BİLE  
MÜCADELEYLE ALDIK

Ve sonrasında yasaklar tamamen kalktı. Bu 

esnada sitede bazı insanlar toplantı salonunu kullanmamızı engellemeye çalıştılar. Yılbaşın-da site genel toplantısı oldu. Bundan önce ka-dınlarla konuşup hep birlikte toplantı salonu-nu kullanmamızın engellenmemesi için karar aldık ve hep bir ağızdan toplantıda dile getir-dik. Sonuçta, birlikte mücadele eden her za-man kazanır. Biz de toplantı salonunu itirazla-ra rağmen kullanma halkını elde ettik. 
HEM OKURU HEM YAZARI… 

Bu süre zarfında ilişkilerimiz iyice ilerledi. Önceleri sadece iki bloktan gazete alanlar varken zamanla, diğer iki bloktan da gazete almaya başlayanlar oldu. Samimi dostlukları-mız arttı. Ekmek ve Gül dergisi çıktığında hep birlikte okuduk, yazıları tartıştık, kendimizle benzerlikleri konuştuk. Değerlendirmelerimizi aktardık dergiyi hazırlayan arkadaşlarımıza. Çokça yazı da gönderdik sohbetlerimizden öne çıkanları derleyip toplayarak. Hep birlikte hem okuru hem de aslında muhabiri, yazarı ol-duk dergimizin.
‘HADİ SEN DE GEL’  
DİYENLER ÇOĞALIYOR 

Dedim ya, gündemde kadınlara değen ne varsa bizim de buluşmalarımızın ana gündemi onlar oluyor diye… Geçen haftalarda İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı tek adam kara-rıyla çıkılmasını Danıştay “hukuka uygun” bul-muştu. Bu kararın özellikle kadınlar ve çocuk-lar için önemini konuşmak için toplandık bu se-fer de. Toplantıya sitedeki tüm kadınları davet etmek için, gazetemizi alan bir kadınla beraber gezdik tüm daireleri, o da tanıdığı tüm komşu-larını davet etti. Önceleri en fazla 10 kişinin ka-tıldığı toplantıya bu sefer 20’ye yakın kadın ka-tıldı. Mevsimin yaz olduğu, tatile giden insanla-rın fazla olduğu bir dönemde bizim için bu sayı bile umut vericiydi. Özellikle de sohbet esnasın-da bazı kadınların “Bu sitede bu kadar kişi mi-yiz? Neden diğer insanlar katılmıyor? Bir araya daha fazla gelmeliyiz. Korkacak neyimiz var?” gibi sitemleri çok çok umut vericiydi. Kapısını bizim çalamadığımız ama “Komşum bak, aşağı-da toplanılacakmış, sen de gel” diye birbirlerini davet eden kadınlar olması, görece küçük bir si-tede kadınların bir araya geliyor olması, aslında birlikte verdiğimiz mücadelenin, inatla ısrarla çaldığımız kapıların karşılıksız kalmadığını, an-cak beraber olursak mücadeleyi büyüteceğimizi bizlere gösterdi. Bir sonraki buluşmanın en kısa zamanda olmasını tekrar tekrar dile getirdiler. 

Herkes bu sefer bir başka komşusuna, arkadaşı-na, akrabasına “Hadi sen de gel” diyecektir eminim. 
5-6 kadınla başladık, gün geçtikçe büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz. Yeter ki ısrarcı olalım, pes etmeyelim. Bazı insanlar korkabili-yor doğal olarak. Zorbalar tarafından yönetili-yoruz, her an korku salınıyor topluma ama gün geçtikçe, bıçak kemiğe dayandıkça korkunun bizleri daha yaşanmaz bir hale getirdiğini gör-dükçe, birliğimize inanıp cesarete geliyoruz ve korku iklimi de ortadan kalkıyor.

BİR EKMEK VE GÜL HİKÂYESİ:
Sitenin bahçesinde yeşeren umut

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül
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