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Filiz GÜR*

“Gül ağacı canınızı yakarken 
sizde ihanete uğramışsınız gi-
bi bir his bırakır. Isırgan otu-
nun dalamasından bu ihanet 
hissi geçmez.”

Kıymetli hazirun, siz bu yazıyı 
okurken yeni yıla gireli bir hafta ol-
muş olacak. Şu anda okuduğunuza 
göre bu yıl da bir haftadır hayattası-
nız, tebrikler. 2023 yılına girmenin 
2022’den kaçarak çıkmak gibi bir an-
lamı vardı bencileyin. Geride bırak-
mak istediğimiz bizden koca bi ısırık 
almış bir enflasyon canavarı, eeeyyy 
ünlemesini artık duymak istemediği-
miz canavarın Doktor Frankestein’ı, 
sakal uzatarak dindar olduklarına 
inanan sübyancı ademoğulları, geçmiş 
kahramanlara tapınmaktan başka nu-
marası olmayan sahte bezirganlar, 
Voldemort’a can veren karanlık ruh-
lar, ruh emiciler, ciğer tüketiciler ve 
bunlarla uğraşırken küçülen BİZ var-
dı. Evet, en çok da kendimize dair bir 
şeyleri bırakmak istedik eşiğin diğer 
tarafında. Tüm bunlara katlanan, ses 
çıkaramayan o umutsuz zombiyi.

2022’ye girerken şöyle yazmışım:
“Eşikte mütereddit durmayı sevi-

yorum. Yapabileceğimi hayal etmeyi 
yapamadığımı görmeye yeğ tutuyo-
rum. Onun için dolabımda hâlâ 38 
beden kıyafetler duruyor.

Babil’de Roma’da böyle Janus 
eşikleri var. Ocak, yeni başlangıçları 
dört gözle bekleyen ve derinlemesine 
düşünmek ve çözüm bulmak için geri-
ye bakan iki yüzü olan Roma tanrısı 
Janus’un adını almış.

Seni zayıflatan şeyleri geride bıra-
kıyorsun. Ben beni şişmanlatan şeyle-
ri geride bıraksam olacak ama hepsi 
önümdeki çerez tabağında duruyor. 
Hayranı olduğum bir yazar, mütevazı 
ya da umutsuz bir biçimde gelecek 
yıldan yaşadığımız yıl kadar kötü ol-
maması dışında bir beklentisinin ol-
madığını yazmış.”

Bu yıl eşikte mütereddit durmayıp, 
erişilebilir yeni yıl kararları almaya 
karar verdim. Bu kendime yazdığım 
reçeteyi geçmiş altı ay içinde de uygu-
lamaya koydum. Birim ölçü karar alıp 
yanına tik atınca ilerlemek kolay olu-

yor. Bunlar bu yıl “zayıflıycam” gibi 
genel başlıklar değil. Çünkü böyle de-
vasa kararlar alıp uygulayamayınca 
kendime saygım azalıyor. İradesi olan 
her insanın düşebileceği tuzaklara dü-
şebileceğimi peşinen kabul edip şef-
katle kendimi o tuzakların içinden çe-
kip alabileceğim bir tasavvur.

YENİ KARARLARLA ÇOK 
KARARLIYIZ!

New Year Resolutions ifadesi ilk 
kez 1813 tarihli bir Boston gazetesin-
de yer almış: “Yine de yeni yıla yeni 
kararlar ve yeni davranışlarla başlaya-
cak olanların aralık ayı boyunca ben-
zer alışkanlıklarını ve günahlarını de-

vam ettireceklerini düşünüyorum” di-
ye yazmış yazarı; kendimize karşı bile 
ne kadar riyakâr olabildiğimizin altını 
çizerek.

Bu ifadeyle olmasa bile 19. yüzyıl-
dan çok daha önce insanoğlunun sa-
dece kendilerine değil tanrılarına ver-
dikleri böyle yeni yıl sözleri var. MÖ 
2000’lerde Babil’de başlayan Yeni Yıl 
Akiti denilen bu söz verme törenleri, 
Roma’ya geçince Janus’a verilen söz-
lerle devam etmiş. 17. yüzyılda verilip 
de uyulmayan bu yeni yıl kararlarıyla 
ince ince dalga geçilmeye başlanmış.

İzninizle ben de bu mizahi damar 
üzerinden kendimle ilgili ayıldığım 

bazı örüntülerden kurtulmaya yönelik 
aldığım kararları yazmak istiyorum, 
belki “Heh, aynısından kaynımda da 

var!” diyenler olur.
İnsanlar bizim “aferin” piliyle 

çalıştığımızı fark ettiklerinde bizi 
parmaklarında oynatıyorlar ya. Mi-
sal “Kız senin pırasalı böreğin ha-
rika oluyor” dedikleri için ömrü-
müz el âleme pırasalı börek döşe-
mekle geçiyor. Buna tersten baka-
lım. Birilerinin bizde eksik/kusur 

bulmasına tahammül edememekten 
kaynaklanan yıpranma hali. Ben buna 
bir arkadaşımın verdiği ilhamla “kır-
baçlama sanatı” ismini koymak istiyo-
rum. Şöyle ki, etrafımızda gözlerini 
kısıp en küçük eksiğimizi söyledikle-
rinde bizim kurmalı oyuncak gibi koş-
turarak çalıştığımız gören bazı “pat-
ronlar” bizi sürekli eleştirileriyle ma-
niple edip bizi kırbaç manyağına çevi-
riyorlar. Böyle bir manyağa dönüştü-
ğünüzde eşinizin, kayınvalidenizin, 
patronunuzun, annenizin sesleri karı-
şıp içimizde sürekli eksik bulan bir 
anons halinde yankılanıyor. 

Birinci kararımı açıklıyorum; yaptı-
ğımızı hakikate dayanarak yapmak: 

Bu eksiği kimse söylediği için değil, 
gerçek bir eksik olduğu için ben fark 
ettim ve bir fayda sağlamak istediğim 
için çalışıyorum. Kendime dışarıdan 
baktığımda ancak böylece saygı duyu-
yorum. Hakikatin sesi en büyük “afe-
rin”dir.

İkinci kararım; fazla teşekkürü bı-
rakmak: Gereğinden fazla teşekkür, 
bizim değerimizde bir erozyona dönü-
şüp “öteki”ni azdırır. Çünkü gereğin-
den fazla teşekkür, hak etmediğiniz 
bir şeyi kabul ettiğinize dair bir me-
sajla ulaşır muhatabınıza. Yardım ta-
lebi olmadan yaşamak zordur ve her-
kesin bir gün başkalarına yardımcı 
olacağı peşin bilgisiyle yardım talep 
etmesi kadar normal bir şey olamaz. 
Aldığımız kadarını vereceğiz.

Üçüncü kararım; kendimize layık 
görmediğimiz ihtimamı başkalarına 
göstermemek:

Başkaları ikişer dilim yerken tek 
dilime razı oluyorsanız ve ikişer dilim 
yiyenler çocuklarınız bile olsa onlara 
geçen mesaj adaletten yoksun bir me-
saj olacaktır. Siz fark etmeseniz de bu 
paylaşım sizin içinizde demlenen bir 
haksızlık. Bir gün karnınızda büyüyen 
bu öfkenin nereden geldiğine şaşıra-
bilirsiniz. Kendi diliminize sahip çı-
kın!

Bu üç kararı bir ülkenin vatandaşı 
olarak okuyalım:

“Şükret!” kırbacını tanıyalım. Bizi 
emeğimize ve verdiklerimize körleşti-
ren o kükreyen iktidarı. 

İçi istemekle dolu alacaklı insanlar 
topluluğunun mutsuz karanlığında 
değil, beslendikçe besleyen debisi din-
gin bir ırmağın güneşli akıntısında yü-
zelim. Arada musmutlu bir balık zıp-
layıp yüzeye çıkarsa yakalayıp dövme-
yelim ☺

* filizy63@gmail.com

Yeni yıla yeni motto: Bu yıl eşikte mütereddit 
durmayıp, erişilebilir 
yeni yıl kararları almaya 
karar verdim. Bu 
kendime yazdığım 
reçeteyi geçmiş altı 
ay içinde de 
uygulamaya koydum. 
Birim ölçü karar alıp 
yanına tik atınca 
ilerlemek kolay oluyor.

Kendi değerini bil!
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Geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Dai-
releri Kurulu, kadına yönelik şiddeti yaratan 
eşitsizliği ortadan kaldırma, şiddeti önleme, 
kadınları koruma konusunda devlete sorum-
luluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çe-

kilme kararını hukuka uygun bulduğunu açıkladı. 2021 yı-
lında tek adamın söylediği söz, 2023 yılının ilk ayında hu-
kuk kurumları aracılığıyla hukuksuz bir fermana dönüştü. 
Onlarca kurum Meclis kararı ile onaylanmış ve kadınların 
yaşamı için uygulanmasının hayati olduğu bir sözleşmeden 
Cumhurbaşkanı’nın kararı ile çıkılmasına karşı Danıştay’a 
dava açmışlardı. Bini aşkın avukatın takip ettiği davalar 
sonucunda Danıştay, sanki bu kadar duruşma görülürken 
kulağına tıkaç takmış gibi kararın reddedilmesi istemini 
reddetti. Yapılan itirazlar sonrası Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulu da Danıştay’ın bu hukuksuz kararını onadı 
ve Türkiye tek adam kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden 
resmen çekilmiş oldu. İstanbul Sözleşmesi AKP’nin sırtını 
dayadığı tarikat ve cemaatler tarafından hedefe konmuştu, 
şimdi İstanbul Sözleşmesi’nden iç hukukumuza yerleşen 
6284 sayılı yasayı hedef gösteriyorlar; çocukları her türlü 
istismara ve sömürüye karşı koruma sorumluluğunu 
devlete veren Lanzarote Sözleşmesi’ni hedef gösteriyorlar. 
Ve her seferinde seslerini daha yüksek çıkartarak. İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan 
Danıştay yarın çocukları istismara karşı koruyan Lanzaro-
te Sözleşmesi’nin de akıbetini riske attı. Tarikat 
ve cemaatlerin yüzünü güldürecek yeni 
Anayasa değişikliği teklifi de “başörtü-
sü” tartışmasına sıkıştırıladursun iki 
ittifakın arasında; tehlike tüm bir 
halk için timsah misali 
sessizce yaklaşıyor. 

Devletin çocuk-
ları istismara 
karşı koruma 
konusundaki 
yükümlülüğü-
nü 20 yıllık 

AKP iktidarı süresince yaptığı politikalardan tutalım millet-
vekili ve bakanlarının konuşmalarına gördük. Dergimizin bu 
sayısı da tam olarak bunu irdelemek üzere özel bir dosya ile 
çıkıyor. Timur Soykan’ın Hiranur Vakfı’nda bir kız çocuğu-
nun 6 yaşında evlendirilip hayatı boyunca istismara maruz bı-
rakılması haberi, kadınların ve kız çocuklarının tarikatlarda 
nasıl yaşamlara sıkıştırıldığını, yargı nezdinde buralarda yaşa-
nanların nasıl üzerinin örtüldüğünü, kadınların mahkum 
edildiği karanlıktan nasıl çıkmak için çaba harcadığını ortaya 
çıkarttı. Ancak Hiranur Vakfında yaşanan bir ilk olmadığı gi-
bi bu politikalar böyle sürdükçe son da olmayacaktır; her ne 
kadar AKP sözcüleri bunu münferitleştirmeye çalışsa da. 
Unutmayacağımız ve üzeri örtülmeye çalışılan o kadar çok 
hadise var ki… Unutmayacaklarımız, çocuk istismarını önle-
meye dönük göstermelik komisyonlar yerine çocuk istismarı-
nın gerçekten nasıl önlenebileceği, bugün bizi bu tartışmaları 
yapmaya iten 20 yıllık politikalar; hepsini 8 sayfalık dosya-
mızda topladık. İsterseniz bu dosyayı derginin tamamından 
ayırıp dönüp dönüp hatırlamak için ayrı bir broşür olarak 
saklayın, ister işyerinizde okulunuzda elden ele dolaştırın.

Tarikatlar artan ve derinleşen yoksulluk ile alanlarını ge-
nişletirken şiddet de geçim kaygısı da kadınların sırtında bi-
rer sopa. Asgari ücrete zam geldi gelmesine de ilk zamlı as-
gari ücret hesaplara yattığında çoktan eriyip gitmiş olacak. 
Bir yandan da işsizlik korkusu, sesini çıkarmanın önüne bas-
kı unsuru olarak konuyor kadınların önüne. Asgari ücret sa-
dece asgari ücret alanlar arasında tartışılmıyor. Sendikaların 

tutumundan sefalet ücretine, ek zam talebine işyerleri tar-
tışmalar ve hoşnutsuzluklarla 

kaynıyor. Ama 2022 yılı ka-
dınların öfkeleriyle bu kor-

kuyu yırtıp attığını grev-
lerde en önde olan ka-
dın işçiler ile gösterdi. 
2023 yılının ilk Ek-
mek ve Gül’ünü de 
kadınların 2023’e bı-
raktığı öfke, cesaret 
ve tartışmalar ile dol-
duruyoruz. 

İyi okumalar…

PATRONLARIN INSAFINA TERK 
EDILEN MÜLTECI BIR KADINIM!

DUDULLU OSB’de bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Özbek asıllı 
bir kadın işçiyim. Özbekistan’dan Türkiye’ye gelip fuhuş batağına sapla-
nan ve bazı çeteler ve mafya gurupları tarafından getirilen kadınlar 
var. Bu kadınların evi, barkı yok. İşi yok. Eşini, çocuklarını, anne ve ba-
basını bırakarak üç kuruş daha fazla kazanmak için buraya getiriliyorlar.

Aslında Özbek çeteleri iş vaadiyle binlerce dolarımızı alıp bizi buraya 
getiriyorlar. Sonra otel köşelerinde fuhuş çetelerinin ağına düşüyoruz 
ya da binlerce dolar karşılığında oturma izni ve çalışma izni alıyoruz. 
Hep polis korkusu yaşıyoruz. 

Ben iki yıldır Türkiye’deyim. Bir yıldır da tekstilde çalışıyorum. Mülteci 
olunca patronlar ve ustabaşıların insafına kalıyorsun. Herkese asgari üc-
ret, fazla mesai var bize yok. İtiraz edince de kapıyı gösteriyorlar veya 
polis çağırmakla tehdit ediyorlar. Atölyemizde 100’e yakın işçi çalışıyor. 
Yarısı kadın. 

‘FUHUŞ YAP PARA KAZAN’
Erkeklerin sürekli kullandıkları cinsiyetçi küfür ve tacizlerine maruz 

kalıyoruz. Gece fazla mesaiye kalmak kadın işçiler için kâbus gibi. Hele 
benim gibi mülteci kadın işçiler için kat be kat korkutucu. Ben Özbe-
kistan’da terziydim ve tekstilde de modelist yardımcısıydım. Ben nor-
mal bir ustadan daha fazla iş yapıyorum ve modelistten daha fazla 
model çiziyorum ama daha üç dört aydır asgari ücret alıyorum. 
Dudullu mahallesinde 1+ 1 bir evde üç kadın kalıyoruz. 2 bin 900 TL ki-
ra ödüyoruz. Zar zor ayda birkaç kuruş biriktirip çocuklarıma yolluyo-
rum. Özbekistan’da iş de yok, gelecek de yok. Olsa ne işimiz var bura-
da. Türkiye müslüman bir ülke güya, Allah korkusu var diyorlar, hiçbiri 
yok. Beş vakit namaz kılan, oruç tutan ustabaşı bana ‘Gel fuhuş yap. 
Çok daha fazla kazanırsın’ dedi. Kanım dondu. Yemek ve sigorta hakkı-
nı bir yıl çalıştıktan sonra kazandım. Patronlar çalışma izni karşılığında 
bizi istedikleri gibi ucuz işgücü olarak kullanıyorlar. 

Patronlar Türkiyeli arkadaşlarımıza ‘İyi çalışmaz, itiraz edersen Su-
riye’den, Afganistan’dan, Özbekistan’dan gelenler her gün kapıya geli-
yorlar. Onları işe alırım sende iş bulamazsın’ diyerek bizi tehdit ve bas-
kı unsuru olarak kullanıyorlar. 

Artık bu ıstırabı yaşamak istemiyorum… Keşke kardeşçe bir arada 
yaşayabilsek. 
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Göç İdaresi Dairesi tarafından 21 
Nisan 2022 tarihi itibariyle kayıt 
altına alınmış 3 milyon 762 bin 
mülteci ülkemizde yaşıyor. Özel-
likle 18 yaş altı sığınmacı çocukla-

rın fazla olması eğitim ayağının önemini ortaya 
koyuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son verile-
rine göre anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede 
kayıtlı 771 bin mülteci çocuk eğitim alıyor. Eği-
tim çağında olup da okula gitmeyen mülteci 
çocuk sayısı ise 432 bin civarında. Mülteci ço-
cuklar, yeni bir çevreye, kültüre ve dilini bilme-
dikleri bir ortama katılarak bir taraftan da ha-
yatlarını sürdürme mücadelesi veriyor. 

Göçmen ve mülteci 
çocukların okullarda en 
çok yaşadığı problem dil 
sorunu. Göç etmiş çocuk-
ların birçoğu Türkçe bil-
miyor ve bu yüzden ak-
ranlarıyla ve öğretmenle-
riyle iletişim kurmakta 
güçlük yaşıyor. Bazı ço-
cukların ilkokulda Türk-
çeyi öğrenerek eğitim se-
viyelerinde ilerleme kay-
dettikleri, bazılarının ise 
dil seviyeleri gözetilme-
den yaşlarına göre sınıf-
lara yerleştirilmelerinden 
kaynaklı Türkçe okuma ve 
yazma öğrenemediklerini gözlemliyoruz. 

Öğretmenler ise mülteci çocuklara yönelik dil 
öğretme noktasında yeterliliklere sahip değil. Bu 
durum gerekli bilimsel çalışmaların yapılmama-
sından da kaynaklı hem öğretmenleri hem de 
mülteci çocukları sınıflarda çaresizliğe itiyor. Ai-
lelerin Arapçayı unutmak kaygısı ile Türkçeyi 
günlük hayatta kullanmaya mesafeli durması da 
bir başka durumu işaret etmektedir.

ÖĞRETMENLER ODASINDA 
OLMAMASI GEREKENLER 

Mülteci çocukların okullarda aldığı eğitimde 
karşılaştıkları zorluklardan biri de ötekileştirici 
uygulamalara maruz kalmak. Eğitim politikaları-
nın yetersizliği, kalabalık sınıflar, fiziksel ve do-
nanım yeterliliğine sahip olmayan okullar mülteci 
çocuklara yönelik dışlayıcı ifadeler ve davranış-
larda kendini gösteriyor. Öğretmen odalarında 
bile “Zorla da olsa bu çocuklara Türkçeyi öğrete-
ceğiz”, “Ben bunlar yüzünden çocuğumu sokağa çı-

karamıyorum”, “Hümanistim ama bu kadar da de-
ğil. Bunlar geldi okul bozuldu” gibi söylemleri sık 
sık duyar olduk. Böylece eğitimdeki tahribatın so-
nucu savaş mağduru çocuklara yüklemek en kolay 
yol olarak izleniyor.

Sınıf içinde akranları tarafından dışlayıcı tutuma 
maruz kalan mülteci çocuklar derslerde ve tenef-
füslerde kendileri gibi mülteci akranlarıyla yan yana 
gelmeyi tercih etmeye itiliyor. Bu da çocuklarda 
sosyal ve duygusal gelişimini engelleyerek o ortama 
ait olmadığı, öteki olduğu algısını pekiştiriyor. 

EĞİTİMDEKİ MÜLTECİ KIZ 
ÇOCUĞU SAYISI AZALIYOR

Mülteci çocukların yaşadıkları bunlarla da sı-
nırlı değil.  Savaşın mağduru bu çocuklar ekono-
mik yetersizlikten kaynaklı erken yaşta çalışmak 

zorunda kalıyorlar. Okullar-
da sürekli devamsızlık yapan 
öğrencilerin çoğunu mülteci 
çocuklar oluşturuyor. Ço-
cukların ailelerine ekonomik 
katkı sağlamak için az bir 
ücretle bedenlerinin kaldıra-
mayacağı işlerde çalışmak 
zorunda olması küçük yaşta 
bedenlerinin ve emeklerinin 
sömürülmesine yol açıyor. 
Ülkemizde gün geçtikçe ar-
tan çocuk işçiliği, Suriyeli 
mülteci çocuklarla beraber 
daha da artmıştır. Okullarda 
bununla ilgili denetim sağ-
lanması, öğrencilerin de-

vam kontrolünün takibinin yapılması, her çocu-
ğun parasız eğitim hakkına kavuşması için acilen 
bir çalışma yapılması elzem.

Bir taraftan da okullardaki mülteci kız çocuk-
larının sayılarındaki azalma da gözden kaçmıyor. 
Özellikle ilkokul eğitimi sonrasında kız çocukları 
okullardan alınıyor, aile içinde çocuk ya da an-
ne, babaya bakma, ev içi temizlik işleriyle yü-
kümlü kılınıyor. Ailelerin yaşadığı yoksulluktan 
kaynaklı bir nüfus eksilir düşüncesiyle de kız ço-
cuklarının erken yaşta evlendirilmesi de yaygın 
bir hal almış durumda. 

Mülteci kız çocukları hangi gerekçeyle olursa 
olsun eğitim hakları ellerinden alınamaz, bu so-
runlara dair tedbirlerin alınması, çocukların gü-
venle eğitim alabilecekleri imkanların sağlan-
ması önemli. Ayrıca mülteci çocuklar için eşit-
likçi politikalarla, cinsiyetçi ve ayrımcılıktan 
arındırılmış, ön yargılardan uzak, nitelikli bir 
eğitim programına acilen ihtiyaç var. 

Bir eğitimcinin gözünden mülteci çocuklar
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Nuray SANCAR

Bir kız çocuğunun 6 yaşından itibaren yıllar-
ca istismar edildiğinin ortaya çıkmasıyla ta-
rikatlar yeniden konuşulur oldu. Yeniden 
diyoruz, çünkü Ensar Vakfına bağlı yurtlar-
da 45 çocuğa tecavüz edilmesi, Aladağ’da 

bir kız yurdunda, kapı öğrencilerin üzerine kilitlendiği 
için 12 kız öğrencinin yanarak ölmesi, İstanbul Sözleş-
mesi’nden çıkılmasında tarikat lobisinin etkili olduğu-
nun yayılması ve daha birçok somut olgu, zaman za-
man tarikat gerçeğini ortaya dökmüştü. Bu somut ol-
guların dışında da sosyal medyada yayınladıkları vaaz 
ve röportaj videolarında tarikat şeyhleri, şıhları ve ho-
caları olarak toplumda bir yer işgal etmeye çalışan sa-
rıklı erkekler, kadınlar hakkında sansasyonel ‘fetvalar’ 
verdiler. Televizyonlarda toplumu terbiye etmeye de-
vam ettiler. 

Sayılamayacak kadar çok sayıdaki tarikat ve cemaat-
lerin her biri ‘gerçek İslam’ın temsilcisi rolü oynayarak 
mürit kazanmaya devam ediyor. Bu yapıların ‘tebliğci’ 
ve vaizlerinin konuştukları konular arasında sömürü, 
kadın cinayetlerine, şiddete ve tacize yönelik eleştiri, ço-
cuk açlığı, sağlık ve eğitim sistemindeki kötüye gidiş, 
lüks ve şatafat içinde yaşayanların olduğu bir yerde nasıl 
bunca yoksulluğun var olabildiği gibi konular yer almı-
yor. Tersine kadınlar ne kadar çok boyun eğerse, ne ka-
dar çok acıya katlanırsa toplumun o kadar ihya olacağı-
nı anlatıyorlar. Bugün kadın cinayetlerinin artışında, is-
tismar oranının yükselişinde bu teşvikin payının olmadı-
ğı söylenebilir mi?

Gelgelelim tarikatlar bu süreçte yalnız olmadılar. Bu 
kurumları gizli koalisyon ortağı olarak kanatlarının altı-
na alan, her birini okul, yurt, kuran kursu açmaya yön-
lendiren, kimilerine ihaleler dağıtarak şeyhlerine zen-
ginleşmenin yolunu açan iktidar bunları sürekli olarak 
yüreklendirdi. Basit ticaret yapmaktan devlet ihalelerin-
den yararlanan kapitalist işletmelere kadar ekonomik 
birer birim haline geldiler. Bugün birçok cemaat ve tari-
kat mensubu holdingleşmiş, liderleri lüks otomobillerle 
gezer olmuştur. Bakanlıkların her birinde bir tarikat 
egemendir ve kadrolarını kendi tarikatlarından devşir-
mektedirler. 

O kadar zenginleşemeyen merdiven altı tarikatlar ise 
hurafe satarak günü kurtarıyor. Cin çıkarma, tedavi edi-
yorum adı altında cahil ve yoksul insanları istismar et-

me, müritleri soyup soğana çevirme, üfürükçülük gibi 
her türlü batıl kötülük varsa onun simsarlığını üstlenmiş 
durumdalar. 

DAYANIŞMA DEĞİL DAYANMA
Tarikat ve cemaatler yoksulluk durumunu istismar 

eden kurumlardır. Ama onlara geniş bir hareket alanı 
açan yine iktidardır. Devletin sağlık alanındaki özelleş-
tirme politikalarının sonucu bugün hastanelerde sıra 
alamamak, ilaca güç yetirememek gibi sonuçlar doğuru-
yor. Tarikatlar hemen bu boşluğu dolduruyor. Yine dev-
let eğitime kaynak ayırmaktan vazgeçtiğinde okul, yurt, 
dershane açan tarikatlar bu ihtiyacın olduğu yerde biti-
yor. Yoksul ve yardıma muhtaç olanlara kanca atanlar 
da onlar; çocuğa iş bulmak, işsiz babayı bir yere yerleş-
tirmek, ev bulamayana ev bulmak, evlilik çağına gelen-
leri evlendirmek gibi sosyal yar-
dımlarla devletin yüzüne bakma-
dığı yoksullar için çalacak kapı ha-
line geliyorlar. Böylece süreç yok-
sulluğun istismarıyla devam edi-
yor.  

Çünkü bu tarikatların bünye-
sinde hukuk kurallarının hükmü 
geçerli olmaz. Onun yerine her ta-
rikatın kendine göre bir şer’i hu-
kuku vardır. Üstelik bunu bütün 
toplum düzenine yaymayı da bir 
misyon sayarlar. Bu hükümler en 
çok en kolay nüfuz edebildikleri 
kadın erkek ilişkilerine uyarlanı-
yor. Toplumun şeriat yolunda ter-
biyesine buradan başlanıyor. Ka-
dının nasıl oturup kalkacağı, kaç 
yaşında namahrem olacağı, kime nikah düşeceği tartışı-
lırken aslında kanunla çerçevesi belirlenmiş insan hakla-
rı manzumesi, medeni haklar, eşitlik vaat eden kanunlar 
delik deşik ediliyor. 

Tarikat içinde, kapalı bir çevrede provası yapılıp uy-
gulanan aşındırmanın bugün giderek daha geniş alanları 
kapladığını söylemek yanlış olmaz. Üstelik başlarken sö-
zünü ettiğimiz 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına ge-
linceye kadar tarikat/cemaat pratiği iktidar icraatıyla iç 
içe geçti. 

ADIM ADIM İSTİSMAR
Hatırlayalım; bundan on yıl önce ‘4+4+4’ eğitim sis-

temi adıyla mevcut eğitim sistemi değiştirildi ve yerine 
hem erkek hem kız çocuklarının okullaşmasını azaltacak 
bir sistem getirildi. Daha o zamanlar bu yöntemle bir-
çok kız çocuğunun okuldan alınacağı, erken yaşta evlili-
ğe zorlanacağı öngörülmüştü.

Ondan önce de tecavüz ettiği kadınla evlenmesi du-
rumunda suçlunun cezasız kalmasını düzenleyen bir ka-
nun Meclise getirilmiş; lise ve orta okul öğrencilerinin 
nişanlanması serbest bırakılmıştı. Çok geçmeden de li-
seli kızların evlenebilmesinin önü açıldı. Cinsel ilişkide 
‘küçüğün rıza yaşı’ 15’ten 12’ye düşürüldü. Bundan altı 
sene önce, 15 yaşını tamamlamamış bir çocuğa karşı 
gerçekleştirilen cinsel davranışı cinsel istismar sayılama-
yacağı hükmü getirildi.  

2015’te Anayasa Mahkemesi resmi nikah kıymadan 
dini kıyanlara ceza verilmesini 
gerektiren kanun maddesini ip-
tal ederek çocuk yaşta evlilikle-
rin ve çok eşliliğin önünü açtı.

Demek ki mevcut yönetimle 
bir ortakyaşarlık ilişkisi içinde 
olan tarikatlar ortamı hazırla-
dılar ve iktidar da yasama süre-
cini yönetti. 

Kadınlar bütün bu kanuni 
hamlelerde önemli mücadele-
ler verdiler. Bazılarını püskürt-
meyi başardılar ancak mücade-
lenin tansiyonunun düştüğü za-
manları kollayan iktidar, daha 
önce geri çektiği yasa tasarıları 
tekrar tekrar ısıttı. Çoğunluğu-
na sahip olduğu Meclisten bun-
ları geçirdi.

Hiçbir yönetim yoktur ki kendi çocuklarının istisma-
rına kapı açan düzenlemelerde bu kadar ısrar etsin. Ge-
rici tarikatlarla birbirini besleyen siyasi iktidar buna de-
falarca cüret edebilmiştir.  

KUTSAL DEĞİL ENKAZ
Kadın ve çocuklara karşı bu kadar düşmanca davra-

nırken kadını korumayı ve aileyi kutsamayı kimseye bı-
rakmayan bir iktidar var karşımızda. Nitekim bu iktida-
rın sözcüleri ‘dini kıyafetleri serbest bırakan’ Anayasa 
değişikliğini Meclise getirirken aileyi yıktığı gerekçesiy-
le LGBTİ’leri suçluyor. Bu yasa değişikliği ile aileyi 
kurtaracağını iddia ediyor. Oysa erkekleri kadınlara 

Tarikat ve cemaatleri gizli 
koalisyon ortağı olarak 
kanatlarının altına alan, 
her birini okul, yurt, Kuran 
kursu açmaya 
yönlendiren, ihaleler 
dağıtarak 
zenginleşmelerinin yolunu 
açan iktidar bunları sürekli 
olarak yüreklendirdi.

Medeni hakların  
tasfiyesinde tarikat  
ve cemaatler

Fotoğraf: Canva

Bu yazıyı yazarken sosyal medyada rastla-
dığım bir videoda liseli akranları tarafın-
dan şiddete maruz kalan özel gereksinim-
li bir çocuğu izle-
dim... Henüz yazı-

yı bitirmemiştim ki bu zorba-
lığı kayıt altına alan gençler-
den birinin feci bir şekilde 
dövülerek fotoğrafının “Ada-
let sokakta” yazısıyla payla-
şıldığını gördüm. Adaletin 
şiddetle “sağlandığı”, şidde-
tin “çözümünün” yine şiddet-
ten geçtiği bir sarmal… Gün-
den güne artıyor böyle görüntüler. Yakın tarihlerde 
“12 yaşında bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürdüğü” 
haberlerini okumuştuk örneğin. Olayın ardından 
MEB bu konunun “takipçisi” olacağını ve “şiddete 
karşı sıfır tolerans” göstereceklerini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın akran zor-
balığına dair 
bilgilendir-

me broşürlerine baktığımızda çoğunlukla zorbalık ya-
pan ve zorbalığa uğrayan çocukların ailelerine, öğret-
menlere ve okula yaptığı önerileri görüyoruz. 

Çocuğun, zorbalığı bir arka-
daşını öldürmeye kadar vardı-
rabildiği bir gerçeklik var orta-
da. Ki bunun toplumsal bir 
karşılığı var. Dolayısıyla okulla-
rın güvenlik sorunu ya da okul-
daki şiddet sadece okulla ilgili 
bir sorun değil. Çocukların ge-
leceği, şiddet sarmalıyla örülü 
gündelik hayatın içinde böyle-
sine toplumsal bir mevzu ola-

rak tek bir kişinin, ailenin ya da okulun inisiyatifine bıra-
kılamayacak kadar mühim. 

Okullarda yaşanan akran zorbalığını, şiddet olaylarını 
önleyebilmek için okul iklimini etkileyen tüm ortamlar-
daki şiddet olaylarının önlenmesi veya azaltılması gere-
kir. Aileye, öğretmene ve okula sorumluluk yükleyen 
Bakanlığın ve nihayetinde tüm şiddet olaylarında konu-
nun sadece takipçisi olan devletin nasıl sorumluluk aldı-
ğı mühim.

1000 ÖĞRENCİYE  
1 REHBER ÖĞRETMEN

Müdahale edici bir mekanizma olarak rehberlik faali-
yetlerini düşününce; 1000 kişiye 1 rehber öğretmenin 
düştüğü okullar var. “Riskli gruplar” olarak kategorize 
edilen çocukların riskli durumlarını yaratan koşullara da-
ir ne yapıyor devlet? Öğretmen olarak müfredatı yetiştir-
me telaşından dolayı çocuğun okulda yaşadığı herhangi 
bir soruna dair bir şey yapamıyoruz. Herhangi bir çatış-
masında, duygusal ve sosyal gelişimini etkileyecek her-
hangi bir sorunda anlık bir müdahaleye bile imkân tanı-
mayan kaygılar yüklüyüz. Ne müfredat kapsamındaki 
dersler işe yarayacak şeylerle dolu ne de öğrenme şekline 
uygun bir öğretme ortamı sağlayacak vakit ve imkân var. 

Bugün bir dolu uzman eğitim-öğretimde “çağdaş” al-
ternatif yöntemlere dair bir sürü şey anlatıyor; oyunla, 
drama yöntemiyle öğrenme vs. Ama eğitim sistemimiz 
çocuğun nasıl öğrendiğini umursamıyor. Gerçekte ço-
cuklar boş bir müfredatla durmadan bir üst kurumun sı-
navına hazırlanırken kayboluyorlar. En doğal hakları 

olan oyun oynama hakları ellerinden alınıp, harala gü-
rele ders stresiyle, rekabet kültürüyle baş başa bıra-

kılıyorlar. Bugün teneffüste, yaşadığı ve belki kişi-
sel alanını ihlal eden bir örnekle karşılaşan öğren-
cime 10 dakikalık arada nasıl müdahale edebili-
rim? 1600 kişilik okulda 1 rehberlik öğretmeninin 
tamamen formaliteden doldurduğu formlarla ço-
cuklar nasıl korunacak? 

Bu kadar derinlikli bir sorun sadece “farkın-
dalık”larla çözülemez. Çocuklar şiddet görüyor. 
Şiddet de uyguluyor. Fakat devlet ne yapıyor? 
Bir çocuğun zorbalığa uğrayıp uğramadığını 
nasıl anlarız, anlatmış Bakanlık da; tek başına 
öğretmen tek başına aile hatta tek başına bir 
okul bununla başa çıkabilir mi? İşte bu yüz-
den sorunun ortaya çıkmasına sebep olan ko-
şulların değişmesine yönelik geniş bir çözüm 

arayışına ihtiyaç var.
Bir öğretmen

Kadıköy/İstanbul

Kadına yönelik  
şiddet dilde başlıyor…

HER toplumun dilinde kadınlar ve erkekler için kullanılan 
bazı kalıplar vardır. Ülkemizde kuşaktan kuşağa aktarılarak 
hafızalarımıza yerleşen bu kalıplar, atasözleri ve deyimler in-
celendiğinde kadın-erkek eşitsizliğinin, kadına şiddetin dilimi-
ze nasıl yer ettiğini görebiliyoruz. 

Günlük yaşamda kimi zaman kadınların, kimi zaman da 
erkeklerin rahatça kullandığı, açık açık şiddeti körükleyen o 
kadar çok deyim ve atasözü var ki… İnsanı en çok üzen de 
kadını değersizleştirerek aşağılayan bu ifadeleri çocukluğu-
muzdan itibaren en yakınlarınızın ağzından duymamız ve far-
kında olmadan içselleştirmemiz. Kadınları “alınıp verilebilecek 
bir mal” gibi gören, birçok kadının da dilinde olan sözler kadın-
ları hâlâ köle gibi gören zihniyetin sonucudur. Tam da insan 
haklarından söz ettiğimiz şu günlerde kadınların dilde yaşadığı 
şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Kadın ve erkek olarak bu cinsi-
yetlerin dildeki karşılığı “insan” olmalıdır. Bilim gibi değeri tartı-
şılamayacak bir alanda bile yıllarca “bilim adamı”ndan “bilim 
insanı” ifadesine henüz geçmeye çabalıyoruz.

Değişimine acil ihtiyaç duyduğumuz deyim ve atasözlerin-
den bazılarını inceleyelim: “Kadının yüzünün karası, erkeğin 
elinin kınası.” Bu deyimde kadın için namussuzluk sayılacak 
bir durumun erkek için övünülecek bir durum olarak aktarıl-
masıdır. “Dişi kuyruk sallamayınca erkek ardına düşmez” ifa-
desiyle suçlanan dişilerdir ve namus kavramının sadece kadı-
na ait bir kavram olarak aktarılmasına örnek gösterilebilecek 
deyimlerdendir. “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövün-
sün” sözünde de çocukları bile daha doğdukları adan itibaren 
ayrıştıran, kadını değersizleştirerek ikinci sınıf gören bir zihni-
yet vardır. Liste böyle uzayıp gider…

Son zamanlarda toplumumuzda artan fiziksel şiddetin te-
melinde dilde yatan şiddetin boyutunu da rahatlıkla görebili-
yoruz. Daha kötüsü ve üzücü olanı ise birçok kadının maruz 
kalınan bu şiddeti onaylamasıdır. “Dayak yiyorsa vardır bir se-
bebi” diyerek erkek şiddetinin korkunç boyutlara ulaşmasına 
destek olmaktadır. Bu da aslında psikolojik bir şiddettir.

“Kızın mı var derdin var” ifadesinin çocuk ruhlarımızı ne 
kadar yaraladığını hepimiz hatırlarız. Babam rahatsızlandığın-
da “Adam ne yapsın bu kadar ķızla hasta olmasın da” sözlerini 
duydum en yakınlarımdan. “Ne yaptık biz, ne suçumuz var 
acaba?” diye düşündüm yıllarca.

Eğitimin özellikle de kadının eğitim almasının ne kadar 
önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Ne istediğini bilen, 
ayakları yere sağlam basan, kendini her yönden iyi yetiştirmiş 
kadınlar değiştirebilir toplumdaki yanlış algıyı, dilimizdeki bo-
zuk kalıpları.  

Kadınlar değişirse kuşaklar 
değişir, dil değişir, toplum de-
ğişir. Yeter ki bunun farkına 
varalım ve önce biz kadınlar 
bir olalım güzel yarınlar için. 

Bir eğitim emekçisi
MALATYA 

Okuldaki şiddet sadece okulla 
ilgili bir sorun değil. Çocukların 
geleceği, şiddet sarmalıyla örülü 
gündelik hayatın içinde ailenin 
ya da okulun inisiyatifine 
bırakılamayacak kadar mühim. 

Akran zorbalığını önlemede Akran zorbalığını önlemede 
farkındalık yetmez!farkındalık yetmez!

Görseller: Canva
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Adile DOĞAN 
Esenyalı-İstanbul

Bu ay dergâhın temizlik sırası 
bizim komşu kadınlarda. 
Aralarından bir kadın hasta-
lanmış. Dergâhın temizliğine 
gidemediği için çok kötü his-

sediyor, bu ay kazanacağı sevabı alama-
yacak, eksik kalacağı için üzülüyor. Ar-
kadaşından gelecek ayki sırasını istiyor. 
Fakat o da sevap kaybedeceği için sırası-
nı vermek istemiyor.

Dergâhta kadınlar ve erkekler için ay-
rı ayrı yerler var. Her iki yerin halılarının 
yıkanmasından temizliğine kadar hepsini 
kadınlar yapıyor. Dergâh üyesi kadınlar-
dan biri ev temizliği işine giderek hayatı-
nı kazanıyor. Dergâhtan çalışmak için 
icazet almış olan bu kadın “Allah razı ol-
sun, eğer icazet vermeselerdi ben 
çalışamazdım. Başımda bir erkek olsaydı 
yine de çalışamazdım ama benim eşim 
beni terk ettiği için mecburen çalışmam 
gerekiyor yani dergâh böyle söylüyor” di-
yor.

Ama temizliğe gittiği evlerde erkek ol-
maması koşuluyla çalışmasına izin ver-
mişler. Bu koşulu sağlayan evlerin sayısı 
sınırlı olduğu için kazandığı para geçin-
mesi için yeterli olmuyor. “Biz dini bütün 
insanlarız, şeyhimizin elini eteğini öptük. 
Harama elimiz uzanmaz, mahremimizi 
bozmayız. Lükste gözümüz yok, fazla ka-
zanca karşıyız, aza tamah ederiz ki güna-
ha girmeyelim” diyor. Fazla kazancın ha-
ram olduğuna inandırılan kadın bırakın 
fazla kazanmayı zaman zaman yemek 
yapmaya aş bulamıyor. “Elektrik fatura-
sını ödeyemedim ve 4 gün karanlıkta kal-
dım. Yeni bir ev işi buldum gittim temiz-
ledim o parayla gidip elektriği yatırdım. 
Bazen oluyor akşam yemeği yapamıyo-
rum. Bu devirde geçinmek çok zor” di-
yor. Peki bunun nedeni nedir diye sordu-
ğumuzda “Dinsizler yüzünden” cevabını 
alıyoruz. “Dinden çıkmış insanlar aza ta-
mah etmiyor, Allah da hayat pahalılığıyla 

sınıyor, yaşın yanında kuruda da yanıyor” 
diyor. 

Melike de çalışmak zorunda olan bir 
kadın. Onun cemaati kadınların çalışma-
sına karşı çıkmıyor ama ibadetini aksat-
masına izin vermeyen işlerde 
çalışmalarını buyuruyor. Ama Melike’nin 
çalıştığı yerde namaz kılmasına izin veril-
miyor. Namaz kılan arkadaşlarıyla birbi-
rilerini idare ederek kılabiliyorlar nama-
zı. Kılamadığı zaman da kazasını akşam 
işten güçten vakit artırarak kılıyor. Bu 
durumu cemaat ablasına sormuş, 
“Çalışırken namaz kılmakta zorlanıyo-
rum” demiş, ablası ‘Senin zor durumda 
olduğunu Allah biliyor sen içini temiz 
tut. Eğer vakit bulursan kıl bulamazsan 
da kazasını kılarsın’ demiş. ‘Sence fabri-
kada neden namaz kılmanıza izin veril-
miyor’ diye soruyorum. “Koskoca bir fab-
rika kurmuş adam, herkese izin verse na-
sıl üretim yapacak?” diyor. ‘Peki sizin 
patron namaza gitmiyor mu?’ “Adam za-
ten en büyük sevabı işliyor herkese iş ve-
riyor. İnsanlar onun sayesinde karnını 
doyuruyor. Maaşı, zamanını bir saat geç-

meden yatırıyor. Allah katında yeri bü-
yük o yüzden ben ona laf edemem. Ama 
işçiler sorun çıkartıyor onlar idare etmi-
yorlar, etseler ben de namazımı kılarım” 
diyor. 

Melike’ye ‘Kazancın yetiyor mu ya da 
asgari ücret sence yeterli mi? ‘diye soru-
yoruz. “Aslında yetmiyor bazen faizsiz 
borç alıyorum öyle ayı tamamlıyorum. 
Ama yine de karnımız doyuyor mu do-
yuyor, daha fazlası insanları azdırıp yan-
lışa sürükleyebilir, günah işletebilir” di-
yor. ‘Daha iyi yaşamak, çocukların kar-
nının doyması ve istediklerini karşıla-
mak nasıl bir yanlış olabilir’ diyoruz, 
Melike’nin de böyle düşündüğünü fark 
ediyoruz ama “Acaba bu da mı günah” 
diye arada kaldığını görüyoruz. 

İşte cemaat örgütlerinin özeti. 
Kadınların nasıl ve kime ibadet 
edeceklerine, nasıl koşullarda çalışacak-
larına kadar karar veriyorlar. ‘Azla yetin 
patrona itaat et’ diyorlar. Cemaatler, 
yurtlar ve dergâhlar kadınlar, gençler ve 
çocuklar üzerinde ciddi etkiler bırakı-
yor. Kadınlarla sohbetimizde birçok 

çelişki görüyoruz, bir yere kadar onlar 
da anlam vermekte zorlanıyor. Özellikle 
işin ekonomik boyutu aslında çok açık 
bir biçimde mutsuz ediyor. 

Aslı da bu çelişkilere kızıyor “Biz za-
ten çok az kazanıyoruz, karnımızı zor 
doyuruyoruz ama aza az demek bile gü-
nah sayılıyor.” O bağlı olduğu 
cemaatten kendisini evlendirmek 
istedikleri için uzaklaşmış. Ama öyle 
birden olmamış epey zorluk çekmiş. Şe-
hir dışında bir akrabasının yanında uzun 
zaman kaldıktan sonra unutmuşlar onu. 
O da sesiz sedasız çekilmiş köşesine. Şu 
günlerde depresyon yaşıyor, bir boşluk-
ta hissediyor kendini. “Sanki ibadetim 
kabul olmuyor gibi hissediyorum” diyor. 

Hayatında ilk kez tv izlemiş, hoşuna 
gittiği için çok kızmış kendine ama yine 
de kendini alıkoyamayınca bir kez daha 
izlemiş. “Mesela sorguluyorum bize her 
şey yasak fakat bize yasak diyenlerin 
birçok şey yaptığını görüyorum” diyor. 
Ama buna da bir açıklama getiriyor he-
men “insanlar sapabilir önemli olan 
sapmamak” diye...

karşı kışkırtarak, kadına karşı şiddeti 
cezasız bırakarak ve kız ve erkek ço-
cuklarının istismarını görmezden gele-
rek dillerinden düşürmedikleri o kutsal 
aileyi kendileri çoktan yıktı. Kendi ha-
lindeki emekçi aileleri, artık bir insan 
öğütme makinası.

Kadınların ve çocukların altında kal-
dığı enkazdan başka bir şey olmayan bu 
aile uyduruk yara bantlarıyla kurtarıla-
maz. Tersine üstü kapatılan yaranın al-
tında kangren ilerlemeye devam edecek-
tir. Asıl hasar alan ise bütün toplumdur. 

Yapılacak şey adım adım, geliyorum 
diyen felakete karşı mücadeleyi daha 
da genişletmek, her yerde omuz omuza 
durmak. Kendimizi, çocuklarımızı ko-

rumak ve kurtarmak için ellerimizle 
barikat örmek. Devletin dinle bağını ve 
desteğini kestiği laiklik mücadelesi bu 
gidişatın çözümüdür. Tarikatların her 
türlü ticari ve siyasi işleri sonlandırıl-
malı, okul kitaplarında laikliğe aykırı 
her şey ayıklanmalı, kadınların medeni 
hakları güçlendirilmelidir. Hurafe ve 
istismar zayıflıktan sızar, bunu unutma-
mak gerekir.  

İnançlı kardeşlerimiz ‘gerçek İslam’ 
benim sana söylediğim diyen hiç kimseye 
inanmamalılar. Gerçek ve temiz inanç 
insanın vicdanında olandır. O bir sarıklı 
kanun koyucuya, istismarcıya, hurafe ya-
yıcısına ihtiyaç duymaz. İyi ahlakın kök-
lerinin sulandığı yer insanın kalbidir.Fotoğraf: Emre Orman/csgorselarsiv.org
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Annem, sabahları ağzım 
kokmasın diye zorla muz 
yediriyor öğretmenim.

Hiçbiri henüz hava ay-
dınlanmadan sıcak yatak-

larından kaldırılmayı sevmiyor ve her 
biri güneş ışınları odasına vurduğunda 
kendiliğinden uyanmanın eşsiz keyfinin 
farkında. 

Bir grup ilkokul çocuğuyla karanlıkta 
uyanmak onlar için ne ifade ediyor soh-
beti ediyorum. İşte bu yazı karanlıkta 
işe gitmek zorunda olan ailelerinin, an-
nelerin babaların hikâyesini değil kör 
karanlıkta kalkan, soğukta yola düşen 
çocukların gözünden anlatacak hikaye-
yi.

Çocuklar da farkında geceye uyandı-
rıldıklarının, farkındalar saat uygulama-

sında bir terslik var. “Ben bazen uyanı-
yorum, bakıyorum ki karanlık. Oh diyo-
rum daha uykum bitmedi. Sonra annem 
sesleniyor ‘Hazırlan artık’ diye o zaman 
anlıyorum ki sabah olmuş” diyor Ali. 

“Hava çok soğuk oluyor öğretmenim 
sabahları. Zaten karanlık, ben uyanma-
mak için uğraşıyorum. Annemin sesleri 
geliyor, bir şeyler hazırlıyor bize öyle 
kalkıyorum yataktan” diyor Kerim. 

Zeki’yi uyandırma görevi ise ağabeyi-
ne verilmiş. “Ben zor kalkıyorum o yüz-
den ağabeyim gelip su atıyor yüzüme” 
diyor. Kendi aralarında bir oyuna çevir-
mişler bunu. 

 “Bir keresinde babamla erkenden 
kalkmıştım. Arabaya bindik daha hiç 
aydınlık yoktu. Hava soğuktu, ben o za-
man çok üzüldüm babam hep karanlık-
ta işe gidiyor diye” sözleriyle tarif edi-
yor Ahmet. 

Sabah olmadan sabahmış gibi davra-
nılan bir seremoni dönüyor evlerinde 

belli. Diyorum ki “Anneleriniz kış sa-
bahları mı daha mutlu, yazın mı?” Hep-
si “yaz” diyor. Tabii anneler yönünden 
de zor hikaye, zifiri karanlıkta kaldırı-
yorsun çocuğu, kahvaltısı, giydirilmesi, 
gönlünün alınması derken dakikalarca 
boğuşuyorlar çocuklarıyla. Çocukların 
karanlıkta okula gitmesine razı da değil-
ler aslında. E, haklılar da, kim karanlık-
ta lokma kadar çocuğu sıcak yatağından 
kaldırınca mutlu olur ki? 

Ali’nin en çok yakındığı şeylerden bi-
ri de ellerinin çok üşümesi. “Giyiniyo-
rum, giyiniyorum ama ellerimi bir türlü 
ısıtamıyorum” diyor. O yüzden de kış iyi 
bir şey değil onun için. “Güneş olsa da-
ha iyi olur benim için, en azından üşü-
mem” diye ekliyor.

 Diğerlerinden daha küçük olan Mu-
rat’a soruyorum:

 — Sen kaçta kalksan mutlu olursun?
— Valla öğretmenim ben 10-11-12’de 

uyansam keşke. Uykuya hiç doymuyo-
rum ben.

Deniz de uyanmayı sevmez, zaten 
okula gitmeyi de sevmediğini biliyorum 
ama bir kere evden çıktıktan sonrası ko-
lay onun için. “Arabaya binince mecbu-
ren uyanıyorum artık” diyor. 

İçlerinde bir Hasan farklı düşünüyor. 
“Ben hep erken kalkmayı ve soğuğu se-
viyorum. Hiç üşümüyorum” diye anlatı-
yor.

Kalkmak ayrı dert, daha gün ışıma-
dan metabolizmalarının yemeğe hazır 
olması da ayrı. Kerim peynir, zeytin sev-
meyen çocuklardan:

— Bir kere mi ne yedim peyniri, zey-
tinin tadını bilmiyorum. O saatte yu-
murta da yemem. Annem zorla muz ye-
diriyor, ağzım kokmasın diye…

Murat ise annesinin ona çikolatalı 
ekmek vermesinden mutlu. 

Ali de sabahları reçelli ekmek yiyor 
ama kızıyor da “Sabah sabah ekmek ye-
memi istiyor annem. Ben daha acıkma-
mış oluyorum ki!” 

Merak ediyorlar onlarla neden bunu 
konuşuyorum diye, bir yandan da hoşla-
rına gidiyor. Biri konuyu genişletiyor. 
“Karanlıkta korkuyorum ben” diyor. 
Diğeri de katılıyor, “Ben de!”, sonra di-
ğeri de “Ben de!”. Karanlıktan hangi 
çocuk korkmaz ki. Elleri var sanki ka-
ranlığın, bir tekinsiz ilerliyor çocuklar 
karanlıkta, biri çekip alacak gibi karan-
lığın içinden onları. İşte her sabah kork-
tukları karanlığa uyanıyorlar. 

Türkan DOKUYAN 
Gülsuyu Gülensu Kadın 

Dayanışma Evi

HER yıl okullar başlamadan özellikle de annele-
ri bir telaş sarıyor. Önce okul bulma telaşı, adres al-
dırmak için tanıdık bulma, sonra da okula katkı pa-
yını ayarlayıp yatırma. Tüm bunlarla bitiyor mu aile-
lerin çilesi, tabii ki hayır! Eğer okul temizlenecekse 
ve henüz personel tutulmadıysa anneler hemen bir 
araya gelip, “Çocuğumuz temiz okulda eğitim alsın” 
diyerek temizlik için kolları sıvıyor.

Sıra okul eksiklerini almaya geldi; tuvalet kağıdı, 
el sabunu, tahta kalemi, A4 kağıdı... Bu liste uzayıp 
gidiyor. Henüz yaptıklarımız kadar yapacaklarımız 
da var. Örneğin, okullarda yeni başlanan eğitim se-

minerleri var, narkotik anne seminerleri. Bu semi-
nerle bizlere yeni bir görev düşüyor, çocuklarımızın 
güvenliğinden de bizler sorumluymuşuz. “Eee an-
nelik bunu gerektirir yine” diyerek sıvıyoruz kolları. 

Sonra sıra derslere çalışıp sınavlara girmeye 
geliyor... Bu sınavlarda başarılı olmak için de ço-
cukların kurslara yazılması gerek. Gülsuyu Gü-
lensu Kadın Dayanışma Evi Derneği olarak biz de 
çocuklarımıza faydamız olsun diye İngilizce kur-
su başlattık. A1 seviyesinden başlayacağımız için 
yaş sınırı koymadık. Fakat bir de baktık ki kursa 
çocuklardan çok anneler gelmeye başladı. Kur-
siyerlerimizden bir tanesi kursa gelmesinin asıl 
amacının çocuğunun İngilizce ödevlerine yardım 
etmek olduğunu söyledi. Biz bu duruma çok da 
şaşırmadık. Bunca şeyi başaran biz kadınlar İn-

gilizceyi de çözüp illa ki yardımcı olaca-
ğız çocuklarımıza ya bir de bakmışız ki 
onların yerine biz yapar olmuşuz her şe-
yi.

Bir tarafta temizlikçi, bir tarafta nar-
kotik anne, bir tarafta ders yaptıran an-
ne, bir taraftan da yetebilmek için kurs-
lara giden anne, ne çok bölünmüşüz, ne 
çok parçalamışız kendimizi. Peki tüm 
bunları sağlamakla yükümlü olanlar ne-
rede, ne yapıyor? 

Biz kadınlar olarak üzerimize yıkılan 
tüm bu sorumlulukları, sorumluların ye-
rine getirmesi için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Çocuklarımızla geçire-
ceğimiz zaman bize kalsın diye.

Hayatın her alanında her şey olan ‘anneler’

Duygu ERDAL
İzmir

İKİLİ öğretim yapan bir okulda görev 
yapmaktayım. Okulumuzda fiziksel koşulların 
yetersizliği, öğrenci sayısının okul kapasitesinin 
üstünde olması, dersliklerin de yetersiz olmasın-
dan kaynaklı tam öğretim uygulanamıyor. Gün 
daha doğmamışken okul yollarında 
debeleniyoruz. Hem öğrenciler hem de biz 
öğretmenler için yollarda birçok tehlikeyi göze 
alarak yetişme telaşı sarıyor. Hafta içi her sabah 
06.30’da karanlıkta, toplu ulaşıma giderken ara 
sokaklardan geçiyorum, tabii daha çok sokak ve 
dükkan ışıklarının aydınlattığı yerlerden geçmeye 
çalışıyorum. Ara sokaklardan caddeye ulaşana 
kadar hızlı adımlarla, arada da arkamı kollayarak 

tedirgin bir halde yürüyorum. Caddeye varınca da 
bir oh çekerek sakinliyor adımlarım. Toplu taşıma 
serüvenlerim de bitince okula varıyorum. Hâlâ gün 
aymamışken mahallelerden öğrencilerimiz, 
yolların ıssızlığına, tehlikelerine aldırmadan okula 
gelmeye çalışıyor. Çalıştığım okulun konumunu 
düşünürsek, çocukların başına bir şey gelmemesi 
şansa kalmış artık. Böylece birinci derse giriyoruz, 
hava hâlâ aydınlanmamış oluyor. Bazı çocuklar uy-
kulu gözlerle ayılmaya çalışırken, sıranın üstünde 
uykuya dalan küçük bedenler az değil…

İkinci derste yavaş yavaş gün aymaya 
başlıyor. Üçüncü derste artık güneşin aydınlığı 
bizimle… Kış saati uygulamasının kaldırılması, 
günümüzde okulların ikili öğretime mecbur bıra-
kılması, akıl kârı bir iş değil. Güneşli, aydınlık gün-
ler umuduyla diyelim…

‘KARANLIKTA ÇOCUKLARIN BAŞINA BİR İŞ GELMEMESİ ŞANSA KALMIŞ’ 
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Karanlıkta uyananlar

Fotoğraf: Freepik

Görsel: Canva
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BENIM adım Zehra, 30 yaşındayım. İki çocuğum 
var. Biri 2 buçuk yaşında, diğeri 4 buçuk. Büyüğü 
sıbyan mektebine gönderiyorum. Normalde kreşe 
göndermeyi düşünüyordum ama hem çok uzaktı 
hem de çok pahalıydı. 600 lira yarım gün kreş, 600 
lira servis parası... Benim 1200 lira verebilecek ko-
şulum yok. Kendim götürüp getireyim desem, kışı 
var soğuğu var, iki çocukla onca yolu yürüterek 
nasıl götüreyim. Şu an sıbyan mektebine 450 li-
ra ödüyoruz aylık. Sabah 10’da bırakıyoruz, ak-
şama doğru 4’te alıyoruz.

Mahallede belediyenin açtığı bir tane gün-
düz bakımevi var, çalışan annelerin çocukları-
nı alıyorlarmış. Her mahallede ikişer tane kreş 
olması lazım ki iyi kötü yetebilsin. Sıbyan mek-
teplerini çok araştırdım. Çok fazla kötü du-
yum aldım. Özellikle Ensar Vakfındaki çocuk 
istismarından sonra pek güven vermiyordu. 
Ben dini bütün bir insanım, elbette çocukları-
mın din ve ahlak eğitimi almasını istiyorum. 

Ama her yere güvenip bırakamıyoruz. Sıbyan mek-
teplerine 3 ve 6 yaş arasındaki çocukları alıyorlar. 
Çalışan anneler de sıbyan mekteplerine bırakıyor-
lar. Üç yaşında aldıkları çocuklara sabah kahvaltı 
yaptırıyorlar, uyutuyorlar, oyun oynatıyorlar. Dört 
yaşından sonra el becerilerini geliştirmek için çizim 
yaptırıyorlar. Sayıları öğretiyorlar. Normal anaoku-
lu kreş gibi aslında. Dini içerikli çizgi filmler izleti-

yorlar. Ben de izletiyorum. 

Kur’an-ı Kerim öğretiyorlar. Normal alfabe gibi Arap 
alfabesini öğretiyorlar. Tuvalete giderken çıkarken 
“Seni kimse görmesin. Kimsenin senin oranı buranı 
ellemesine izin vermemelisin” diyorlar. Kızım ge-
çenlerde “Gel anne üstümü giydir. Babam görme-
sin ayıptır” dedi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi haberlere 
yansıdı. Çok endişelendim ve göndermek isteme-
dim. İnsanların bazıları kendilerini dindar gösteri-

yor. Dinle alakalı olmayan kimseler onlar. 
Bunun ayrımını yapmak kolay değil. Çocu-
ğumuzu gözlemleyerek onun ayrımı yapa-
biliriz ancak. Çocuklar az çok anlatıyorlar 
sıbyan mekteplerinde yaptıklarını. 

Şahsen ben mecbur kaldım. Mahalleleri-
mizde devlet kreşleri olsa ben neden sıbyan 
mektebine göndereyim. Biz bu hale getiren 
devletimizdir. Biz mecbur kalıyoruz. Tedirgin 
oluyoruz.

Ben çalışmayı düşünüyorum, belediyenin 

gündüz bakımevi iki çocuğumu alırsa oraya vere-
ceğim. Almazsa mecburen sıbyan mektebine vere-
ceğim. Ben çalışamazsam geçinemeyiz. 

Komşumun eşi cemaate gidiyor. Komşum ve eşi 
seçimlerde oy kullanmadıklarını, günah olduğunu 
söylüyorlar. Komşumun eşi kadınlarla kolay kolay yüz 
yüze bakıp konuşamıyor. Ben oy kullanılmamasına 
karşıyım. Öyle kendi kendilerine gitmeyecekler. Bizim 
ülkenin nasıl yönetileceğine elbette bizim karar ver-
memiz gerekiyor. Bütün ahlaksızlığı yapacağım bunu 
dinle örteceğim... Bunu insanlara öğrettiler. Ben pan-
tolon giyiyorum diye çok hor görüldüm akrabalarım 
tarafından. Din örtünme ile ölçülemez. Arkadaşımın 
nasıl giyeceğini eşi karar veriyor. Genelde siyah bir 
ferace giymeden dışarı çıkamaz. Eşi cemaate gitti-
ğinden beri makyaj yapmasını karşı çıkıyor. Bizleri 
günaha sokan dini bize yanlış anlatanlar. Dini çarpıtı-
yorlar. Herkesin günahı da sevabı da kendi boynuna. 

Zehra
İkitelli /İSTANBUL

Sultan ARGUÇ
Ümraniye - İstanbul

DUDULLU Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) on-
larca büyük, orta büyüklükte pek çok fabrika ve işyerinde 
üretimde çalıştırılmak üzere kadın işçiler tercih ediliyor. 
Metal, gıda, plastik gibi işkollarını kapsayan fabrikalara 
son 1 yılda en fazla işe alınanlar kadın işçiler. Özellikle 
fabrika kapılarında işe girme formu doldurulurken işe 
çok ihtiyacı olduğunu belirten kadınlar ayaküstü hemen 
insan kaynakları müdürü ile buluşturuluyor. İşçi alımla-
rında her işletmenin İnsan Kaynakları müdürleri, idari 
amirler ve ustabaşılar tarafından bir anlamda mülakata 
tabi tutularak işe alınıyorlar. Sorulan sorular kadere ina-
nıp inanmadığı, alınyazısına göre mi hareket edeceği, 
sendika hakkında ne düşündüğü var.. Ayrıca gruplaşma, 
örgütlenme  olacağı zaman bundan uzak durma ve amir-
lerine haber vermesi için yemin ettirme gibi bir “sınav-
dan” geçiriliyorlar. “İş olsun da, işe gireyim de, ne derler-
seler yaparım” diyen kadın işçiler ağır çalışma koşulları, 
ağır sömürüyle karşı karşıya kaldıklarında bir yandan da 
kendilerinin duygu ve inançlarının sömürüsüyle de yüz 
yüze geliyorlar. 

‘KADERE İNANIYOR MUSUN?’
Organizede en büyük metal fabrikalarından birinde 

çalışan Firdevs, daha işe giriş formunu doldururken aya-
küstü özel güvenlik elemanlarınca eğilimlerinin yoklandı-
ğını söylüyor. “Evde tek asgari ücretle çalışan eşim vardı. 
Artık kira ve faturaları karşılayamaz durumdaydık.5 ya-
şındaki kızımı eltime bırakarak 20 gün boyunca iş aradım. 
Sonunda bu fabrikada işe girdim. Çok ihtiyacım vardı, 
borcumuz çoktu. Senelerce AK Partiye oy verdik, ilçe ör-
gütlerine gittik, kart aldık ama maalesef orada da adamın 
yoksa işe giremezsin. İşe girerken Alevi mi Sünni mi ol-
duğum soruldu. Kadere inanıp inanmadığım soruldu. 
Onların sorularına hep evet dedim. Benim inancım var 
ama kime ne, başkasından bana ne? Açlıkla terbiye edili-
yoruz. İnsanlık ayaklar altında bu fabrikada. Buna isyan 
etmeyeceğim, oturup Allah razı olsun diyeceğim. Bunu 
istiyorlar.” 

SERVİSLERE KADAR TAKİP
OSB içinde plastik eldiven ve enjeksiyon üreten bir 

fabrikada çalışan Ayşenur, daha işe alınırken “Başka işçi-
lerin dolduruşundan uzak durmasının” telkin edildiğini, 
işe çok ihtiyacı olduğu için de hiç ses çıkarmadan tüm ko-
şullara razı olarak işe başladığını anlatıyor. Pandemi sü-
recinde sağlıklarının nasıl hiçe sayıldığını görünce her şe-
yi daha net anladığını söyleyerek “İnsan işe girdikten son-
ra nasıl bir çarkın döndüğünü daha net görüyor. Hakkı-
mızda polise bile soru sormuşlar, güvenlik soruşturmasıy-
mış. Bir sendika deneyimi olmuş işyerinde daha önce di-
ye ispiyoncular kullanılarak mahallelerde servis inişleri-
mizde kimlerle görüştüğümüze kadar takibe alın-
dık. Ramazan’da oruç tutup tutmadığım bile so-
ruldu. Din kılıf için kullanılıyor. Ses çıkarma-
mamız için... Din bunun için varsa ben bu de-
ğilim” diyor. 

DİN ONLAR İÇİN 
CANKURTARAN

Bir gıda fabrikasında 4 yıl-
dır çalışan Birsen “İnanın bizi 
işe alırken koyun muamelesi 
yaparak işe alıyorlar. ‘Ne der-
sek yapın, yoksa burada fazla 
kalmaz, işinizden olursunuz’ 
diyorlar bize. ‘Sadece yemek, 
tuvalet 
ihti-
yacı 
dışın-
da bir 
tek kişi ile bir 
araya gelmeyin’ diyor-
lar. Hangi vakfa üye ol-
duğumuzu, Ümraniye’de 
Çayırönü-Altınşehir civa-
rında olan Davet-Der’e gi-
dip gelmediğimi bile sordu-
lar. Anladım ki bunlar birer 
kılıf. Buradaki sömürüyü giz-
lemek için dini duygulara oy-

namak onlar için tam bir cankurtaran. Bazen bunları gö-
rünce inanasım bile gelmiyor. Ama artık koyun gibi ol-
mak istemiyorum, boğazıma kadar doldum” diyor. 

KADER PLANI PATRONUN SÖMÜRÜ PLANI
10 yıldır aynı bölgedeki metal fabrikasında çalıştığını 

söyleyen Banu da diğer kadınlar gibi işe alım süreçle-
rinde inançlarının, hangi derneklere gidip geldikleri-
nin, ne kadar boyun eğeceklerinin sorgulandığını söy-
lüyor. “Ha soru çalınarak işe alınma, devlet dairelerine 
alınma, torpil yapma, ha bizim dini inançlarımızın test 

edilmesi… Hepsi aynı şey aslında… Her şeyin 
kaderle çizildiğine bizi ikna etmek isti-

yorlar. Madenciler öldüğünde ‘Biz 
kadere inanmış 

insanlarız. Ka-
der planımız 
var’ diyenler-
den başka ne 
beklenir ki” 
diyor.
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Ben çocuğumu niye sıbyan mektebine verdim? 

Fotoğraflar: CanvaFotoğraf: Ekmek ve Gül

Gözde MEYDAN
Kocaeli

 

2022 hiç kimse için kolay geç-
medi. Her gün bir öncekinden 
daha yoksul güne başladığımız 
bu yıl, kazanım hanemize bir 
çentik attık diyebiliriz. Çocuk-

larda beslenmeye bağlı görülen sağlık 
sorunlarındaki artışın gazetelere ha-
ber kanallarına konu olduğu, dolma-
yan pazar filelerinin yükümüzü ağır-
laştırdığı günlerde Mayıs ayında Kör-
fez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’n-
de bir ilkokul önünde öğle arasında 
çocuklarına beslenme çantası taşıyan 
kadınlar şöyle diyordu: “Bazen aç ka-
lıyor, bazen öğün atlıyoruz.”

Bu tablo Kocaeli Ekmek ve Gül Ka-
dın Derneği olarak somut bir talebi or-
taya çıkarmamızı sağladı: Çocuklarımı-
zın sağlıklı beslenmesi devletin sorum-
luluğundadır! Her devlet okulunda ay-
rımsız her çocuğa bir öğün ücretsiz sağ-
lıklı yemek verilsin!

Mayıs 2022’de okulların kapanması-
na sayılı günler kala derneğimizin kuru-
lu olduğu Yenikent Mahallesi’nde bü-
yük bir heyecanla kampanyayı duyuran 
ilk standımızı açtık. Çocuklarını okul-
dan alıp standa uğrayan onlarca kadın, 
‘İyi güzel de bu devlet vermez’, ‘Sabu-
nu, maskeyi, ıslak mendili, kağıdı bize 
aldırıyorlar, bir de yemek mi verecek-
ler?’, ‘Kesin zehirlerler çocukları’ gibi 
bir sürü ‘ama’ ile kampanyaya destek 
olmuştu.  

Kocaeli yerelinde kadınların çabasıy-
la büyük yankı uyandıran kampanya, 
Eylül ayında Ekmek ve Gül’ün çağrısıy-
la pek çok kente yayıldı. Ülkenin dört 

bir yanında okul önlerinde, pazar yerle-
rinde açtığımız stantlarla kampanyayı 
genişletmeye bir taraftan da sosyal 
medyada #1ÖğünÜcretsizSağlıklıYe-
mek sözünü görünür kılmaya uğraştık. 
Bu süreçte eğitim sendikaları başta ol-
mak üzere sendikalar, dernekler, millet-
vekilleri, belediyeler ve belediye meclis 
üyeleri ile basını kampanyadan haber-
dar ettik, destek olma çağrısında bulun-

duk. Okulların açılmasıyla birlikte tek-
rar okul önlerine gittiğimizde ya da pa-
zarda stant açtığımızda standa uğrayan-
ların tepkisi Mayıs ayındakinden daha 
farklıydı. Bir gün öncesinden mahallede 
stant açacağımızı sosyal medya hesapla-
rımızdan duyurduğumuzda, bir baktık 
ki ertesi gün iki kadın Kocaeli’nin bir 
ucundan standa imza atmak için Yeni-
kent’e gelmiş. Standa uğrayan kadınlar 

‘Nasıl olacak’, ‘Olsa çok güzel olur’, 
‘Acaba yaparlar mı’ sorularıyla kampan-
yayı yaymaya da uğraşacağının sözünü 
veriyordu.  

Milletvekilleri kampanyayı meclis 
gündemine taşıdı, ulusal kanallar kam-
panyamızı duyurdu. Tabi bu arada bun-
ca emeğimizi çabamızı görmezden ge-
lenler de olmadı değil.

Mecliste bütçe görüşmelerinde ‘Ço-
cuklar aç’ sözüne karşılık ‘amma abart-
tınız’ diyenler, AKP’li Gebze Belediye-
si’nde verilen önergeyi ‘solcuların uy-
durması bunlar’ diyenler itirazlarımızı, 
talebimizi görmek, sesimizi duymak zo-
runda kaldılar. Bu kadar acil ve haklı 
bir talebi geçiştirme, yok sayma çabaları 
ellerine yüzlerine bulaştı ve kadınların 
mücadelesinin bir sonucu olarak adım 
attılar. Sonuç olarak Milli Eğitim Baka-
nı Mahmut Özer, tüm okul öncesi öğ-
rencilere ücretsiz yemek verileceğini 
duyurdu. Ama yetmez! Eğitimin tüm 
kademelerine bu hakkın tanınmasını is-
tiyoruz ve sanılmasın ki bu kazanımın 
rehavetine kapılıp kenara çekileceğiz! 
Şimdi bu kazanımın verdiği güç ve gü-
venle işyerlerinde, fabrikalarda, gide-
mediğimiz mahallelerde, okul önlerinde 
bu sesi daha gür duyurmaya devam edi-
yoruz. Topladığımız on binlerce imzanın 
yanına yenilerini ekleyeceğiz. Mahalle-
lerde, sitelerde, işyerlerinde yapabildiği-
miz her yerde düzenlediğimiz forumlar-
la kampanyayı büyütme çağrımızı yine-
leyeceğiz. Çocuklarımızın okulda aç kal-
maması lütuf değil devletin birincil so-
rumluluğu, şimdilik bir kazanım elde et-
sek de yetmez diyoruz. Bu hakkı ilko-
kuldan üniversiteye herkes için söke sö-
ke alacak olan da yine biziz biliyoruz.

Lütuf değil hak, kadınlar söke söke alacak!
#1ÖğünÜcretsizSağlıklıYemek için mücade-

leye devam!
Kampanya pek çok kentte özgün biçimlerde 

yürüdü. İmzalar toplandı, kent merkezlerine, 
okul önlerine, pazarlara standlar kuruldu. Bro-
şürler, el ilanları, afişlerle pek çok mahallede 
kampanya anlatıldı. Ev ev buluşmalar, çeşitli et-
kinlikler, söyleşilerle kadınlar yan yana geldi. 
Öğretmenlerden esnaflara, sendikalardan yöre 
derneklerine pek çok kesim ve kuruluş bu çalış-
ma etrafında bir araya gelerek tartışmalar yü-
rüttü. Geldiğimiz noktada okullarda bir öğün üc-
retsiz yemek sağlanması çok geniş kesimlerce 
sahiplenen bir talep halinde. 

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesinde öğ-
rencilere yemek verileceğini açıklaması, pek 
çok partinin bir seçim vaadi olarak bu uygula-
mayı hayata geçirme sözü vermesi ise bizi dur-
durmayacak, çalışmamızı beklemeye bıraktır-
mayacak. Çünkü biz, haklarımızın seçim sandı-
ğına sıkıştırılamayacağını, seçim gündemine 
nesne haline getirilemeyeceğini savunuyoruz. 
Bekleyecek zaman yok! 

Çalışmamızın bu aşamasında mahalle ma-
halle yan yana gelmeye devam edeceğiz. Yerel-

lerdeki tüm güçlerle, muhtarlardan mahalle 
derneklerine, esnaftan eğitimcilere yan yana 
gelerek forumlar düzenleyeceğiz.

Bu forumlarda:
Bir öğün ücretsiz yemek hakkının eğitimin 

tüm kademelerinde ayrımsız tüm öğrencilere 
sağlanması için nasıl bir mücadele sürdürme-
miz gerektiğini

Foruma katılanların bu mücadeleye nasıl 
katkı sunabileceğini

Yerelde ve ülke çapında sorumlu kurumları 
harekete geçirmek, bu talebin gereğini yerine 
getirmek için nasıl zorlayabileceğimizi, 

Konunun gündemden düşmemesi ve hede-
fine varması için neler yapabileceğimizi konu-
şacağız. 

Ekmek ve Gül kürsümüz olmaya devam 
edecek. Bu forumların hazırlıklarını, bu forum-
larda yürüttüğümüz tartışmaları an be an Ek-
mek ve Gül’de yansıtmayı ve bu çalışmanın yü-
rütüldüğü her yerden aktarılan deneyimlerle 
güçlenmeyi, çalışmayı zenginleştirmeyi de he-
defliyoruz. 

Siz de bu mücadelenin bir parçası olabilirsi-
niz. Birlikte kazanacağız!

EĞITIMIN TÜM KADEMELERINDE AYRIMSIZ TÜM ÖĞRENCILERE

Patronlardan kadın işçilere ‘din sorgusu’



Günseli UĞUR
İzmir

Teşhis ya da tedavi amaçlı 
sağlık kurumuna başvuran 
çalışanlar işyerine vermek 
üzere “çalışabilir kağıdı” 
alırlar. Sağlık kurumuna 

giriş ve ayrılış saati, başvuranın tahlil 
ve tedavisi ile yapılan işlemler yazar 
evrakta. Resmi kaşe vs. böylece resmi 
izinli sayılır o süre içerisinde; rapor 
yerine geçmese de.

İlk bakışta ne var bunda denebilir; 
çalışan kişi keyfi olarak işe gelmemez-
lik de yapabilir, sağlık hizmeti alma 
hakkını kullanıyor, mesai saatlerinde 
başka türlü nasıl doktora görünecek?

Ancak tahlil, tanı, tedavi ve yapılan 
işlemler kişisel mahremiyeti zedeleye-
bilir çoğu kez.

Çalışabilir kâğıdını patronuna, mü-
dürüne, şefine, insan kaynaklarına vs. 
veren kişi, çalışmasına engel olmadığı 
halde, iş ortamında bilinmesini iste-
mediği kişisel durumunu bildirmek 
zorunda kalır. Farklı bölümlerde nice 
örnekleri vardır bu durumun: nörolo-
ji, psikiyatri, kadın doğum vs.

En çarpıcı olanlarından birisi çocuk 
istemi ile hastaneye başvuran çiftlerin 
yaşadıklarıdır. Dilimize çok da uygun 
olmayan şekilde çevrilmiş olan tüp be-
bek tedavisi (üremeye yardımcı tek-
nikler, demek daha doğru olur) gö-
renler çalışabilir kağıdına gördükleri 
tedavinin yazılmamasını talep edebili-
yorlar. Bunun genellikle iki sebebi 
oluyor: ya tedavi ile çocukları olduğu-
nun bilinmesini istemiyorlar ya da ka-
dın çalışan açısından gebelik planlan-
dığını.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE 
BAŞLADIĞI İÇİN İŞTEN 
ÇIKARILIYORLAR

Tüp bebek tedavisine başladığı için 
işten çıkarılan bir kadına şahit olmuş-
tum. Bir başkası da bu kaygıyla tedavi 
sürecinin işyerinde bilinmesini isteme-
mişti. Durum netleşsin deyip stresi ya-
şamamak için tedavinin başında işten 
ayrılan da oluyor ne yazık ki.

Kişisel mahremiyetin korunama-
ması, tedavinin stresli ve hastalıklar-
dan korunması gereken; bedensel, 
psikolojik ve sosyal açıdan zor bir 
süreç olmasına rağmen istirahat ra-
poru kullanılamaması gibi sorunların 
yanında belki de daha önemlisinin ka-
dının iş yaşamından koparılması oldu-
ğunu düşünüyorum.

Ekmek ve Gül “Haklarımız Var” 
köşesinde Onur Bakır’a sık gelen so-
rulardan biridir: “Gebe işten çıkarı-

labilir mi?”
Onur Bakır bu konuya ilişkin şöyle 

açıklama yapıyor: “İş Yasası’nda ha-
mile işçilerin işten çıkarılamayacağına 
ilişkin bir kural yoktur. Yani hamilelik 
durumu işçilere özel bir yasal güvence 
sağlamaz. Ancak iş Yasası’nın 18. 
maddesine göre ‘hamilelik ve doğum’ 
işten çıkarma gerekçesi olamaz. Yani 
kadın işçi sırf hamile olduğu ya da do-
ğum yaptığı için işten çıkarılamaz. İş 
Yasası’nın 5. maddesine göre ise cinsi-
yet ve gebelik nedeniyle ayrımcılık ya-
pılamaz.”

Bir işçinin iş güvencesi kapsamında 
yer alabilmesi için ise gerekli olan, İş 
Yasası’nın 18. maddesinin getirdiği 3 
koşul, işyerinin 30 veya daha fazla işçi 
çalıştırıyor olması, o işyerinde en az 6 
aydır çalışılıyor olması ve iş sözleşme-
sinin belirsiz süreli olması şeklinde ta-
nımlanır. Yani bu koşulları sağlamadı-
ğı için iş güvencesi kapsamında olma-
yan hamile işçi işe iade davası açama-
sa bile “kötü niyet tazminatı” ya da 
“ayrımcılık tazminatı” talebiyle arabu-
lucuya başvurabilir, anlaşma sağlana-
madığı takdirde de dava açabilir. 

Sonuç olarak anne olmanın bedeli-
ni işsiz kalmakla ödemeye mahkum 
olmadığımızı, işverenden ne talep 
edebileceğimizi, haksız hukuksuz bir 
tepkiyle karşılaştığımızda neler yapıla-
bileceğini bilmemiz oldukça önemli. 
Bu hakların kadının gebelik ve analık 
izinlerine ilişkin özlük haklarının ko-
runması adına toplu 
iş sözleşme-
sinde açık-
ça ifade 
edilmesi 
unutul-
mama-
lı.
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MİYOM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
HASTANIN tıbbi öyküsü, yaşı, miyomun belirtileri, miyomun oranı ve yerleşim yeri, hamilelik planı olma-sı gibi faktörlere göre belirlenen tedavi yaklaşımı, gözleme dayalı takip, medikal tedavi veya cerrahi te-davi olarak değişkenlik gösterebilir.

İhmal etmeyin!
Sosyokültürel ve ekonomik problemler kaynaklı bilgi eksiklikleri, sağlık hizmetine ulaşamama ve sağ-lık kontrollerinin atlanması tedavi sürecini ve yönte-mini değiştirebilir.
Rastlantısal olarak tespit edilen miyomlarda mevcut durum değerlendirilerek herhangi bir teda-vi verilmeksizin periyodik olarak gözlenebilir ve ta-kip edilebilir.
Oluşan şikâyetlerin şiddetine göre, medikal te-davi düzenlenebilir; ancak süreç cerrahi ilerleyebi-lir. 
Cerrahi tedavide yaklaşım hastanın klinik du-rumuna göre de değişkenlik gösterebilir. Miyom doğrudan çeşitli yöntemlerle çıkartılabileceği gibi, rahmin tamamının alınması şeklinde de tedavi edilebilir.
Uygun hastalarda, miyoma giden damarların girişimsel yöntemler ile tıkanması da son yıllarda yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yeni yılın başındayken, sağlıklı yaşamanın önemini her geçen gün daha da anladığımız bu günlerde, düzenli sağlık kontrolleri yaptırdığınız ve şikâyetlerinizi göz ardı etmediğiniz sağlıklı, umut dolu güzel bir yıl dilerim…

Tüp bebek tedavisi  
görmemden patronuma ne? 

Op. Dr. Ömer ULUGERGERLİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanı

GÜNÜMÜZDE kadınlarda rahimde en 
sık rastlanan kitle olan miyomlar, her 5 
kadından birinde görülebilir. Ağırlıklı ola-
rak 30-45 yaş arasındaki genç kadınlarda 
ortaya çıkar.

Rahim ve çevresinde gelişen iyi huylu 

olan bu kitlelerin oluşum mekanizması 
net ortaya koyulamamış olsa da özellikle 
östrojen ve progesteron hormonlarının ve 
genetik yatkınlığın miyomların oluşumuna 
sebep olduğu düşünülmektedir. Bunlara 
ek olarak, doğum yapmamış olmanın, ilk 
adetin erken yaşta görülmüş olmasının, 
obezite seviyesinde kilolu olmanın ve yük-
sek tansiyon hastalığının da miyomların 
gelişme riskini artırdığı gözlenmektedir. 

MİYOM BELİRTİLERİ NELERDİR?
ERKEN dönemde genellikle fark edilemeyen 

miyomlar, zaman içinde büyüyebilir ve rahimde 

bulunduğu yere bağlı olarak şikayet oluşturabilir. 
Şikâyetlerinizi göz ardı etmemekte fayda var!
Kronik kasık ve bel ağrıları, cinsel ilişki sıra-

sında ağrı, karın şişkinlikleri, adet dönemlerinde 

sonradan ortaya çıkan şiddetli sancıların olması, 

düzensiz, uzun süren, şiddetli kanama şikâyetle-
ri, kabızlık, makatta baskı hissi, idrar yapma alış-
kanlıklarında değişiklikler ve hamile kalamama 

şikâyetleri en sık rastlanan belirtilerdir.
Miyom tedavisi ihmal edildiğinde, miyomlara 

bağlı oluşan şikâyetlerde giderek artış gözlene-
bilir ve başka hastalıklarla rastlantısal olarak 

karşımıza çıkabilir. 
Örneğin hastaların düzensiz, uzun süren, şid-

detli kanama şikâyetleri ihmal edildiğinde derin 

kansızlık sonucu ortaya çıkabilir.
Miyomların neden olduğu sık idrara gitme, id-

rar yapmakta zorlanma, idrarını tam yapamama 

gibi idrar yapma alışkanlıklarındaki değişiklikler, 

çeşitli idrar yolu hastalıklarına sebep olabilir.
Miyomlar rahimde bulundukları yerlere göre 

hamile kalmayı engelleyebilecekleri gibi tekrar-
layan düşüklere de neden olabilirler. 

Kronik kasık ve bel ağrıları, cinsel ilişki sıra-
sında ağrı, karın şişkinlikleri, adet dönemlerinde 

sonradan ortaya çıkan şiddetli sancılar günlük 

hayatta yaşam kalitesini düşürebilir, psikolojik 

problemlere neden olabilir.
Görsel: Canva

Görsel: Canva

Her 5 kadından birinin  
sorunu: MİYOMLAR 

Berfin Ezgi TATLI
Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye’de uzunca bir süredir cemaat-tari-
katlar farklı biçimlerde sürekli gündemde 
yer alıyor. Son olarak İsmailağa Cemaati-
nin önde gelen ismi olan, cemaatin vakfı 
olan Hiranur Vakfının da başında bulu-

nan kişinin 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle 
evlendirmesi ve 6 yaşından beri sistematik olarak 
cinsel saldırıya maruz bırakmaları ile gündem oldu. 
Bu meseleyle birlikte cemaat ve tarikatlar büyük bir 
tepki çekti. 

AKP iktidarı 20 yıldır gerici-faşist bir rejimi güçlen-
dirme pozisyonunda yer aldı, almaya da devam ediyor. 
Bugün ise tek adam tek parti yönetiminde gerici faşist 
bir rejim kurma yolunda topyekûn bir saldırı sürecine 
giren AKP iktidarının bu saldırıları hayatın her alanın-
da baskı ve yasaklarla karşımıza çıkıyor. İstanbul Söz-
leşmesi’nin feshinden konser yasaklarına kadar. Elbet-
te ülkenin bu gidişatı üniversiteler içerisinde de ben-
zer bir biçimde ilerliyor. Türkiye ne kadar baskıcı, ge-
rici bir yöne doğru giderse üniversiteler de tek adamın 
atadığı kayyum yönetimler tarafından aynı yöne ilerle-
tilmeye çalışılıyor. 

Erdoğan’ın 2012’de AKP Gençlik Kolları Kongre-
sinde “Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. 
Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kini-
nin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum” 
sözleri, iktidarın nasıl bir gelecek istediğini ve gençliği 
nasıl bir geleceğe kazanmak istediğinin formülü adeta. 

ÜNİVERSİTELERİ GERİCİLİĞE NASIL 
YEDEKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR? 

Eğitim müfredatının dinci gerici bir biçimde organi-
ze ederek, zorunlu din dersleri, evrimin müfredattan 
kaldırılması gibi, eğitimin içeriğini dini ve gerici öğe-
lerle doldurmakla başlıyor. Üniversitelerde cemaat-ta-
rikat yurtlarının önünün açılmasıyla, kadrolaşmayla 
birlikte devam ediyor.

Özellikle geçtiğimiz dönem kriz haline gelen barın-
mayla birlikte sorunun çözümü için iktidarın en ufak 
adım atmaması ve üniversite gençliğini cemaat-tarikat 
yurtlarının karanlığına bırakması da iktidarın “dindar 
ve kindar” gençlik yaratma çabasının bir sonucuydu. 
Çünkü bu yurtlar KYK yurdu çıkmayan bir genç için 
ucuz olması, muhafazakâr bir aileden geliyorsa ailesi-
nin cemaat yurtlarına yöneltmesi gençler için tercihten 
öte bir zorunluluk hali olduğunu gösteriyordu. Bu 
yurtlarda çeşitli dini sohbetlere katılımın zorunluluğu, 
giriş-çıkış saatlerinin oldukça erken olması ve sertliği, 
yurt dışında herhangi bir yerde kalmanın kısıtlanışı gi-
bi birçok dayatmayla gelen bu karanlık, gençleri baskı 
yoluyla kendi ideolojilerine, yaşam tarzına zor yoluyla 
“kazanma” çabasıydı. Ancak bu zorunluluk üniversite-
li gençlerin bu baskılara dayanamayıp intihara meylet-
mesine yol açmaktan başka bir şeye yaramadı. 

Sadece yurtlarla da değil, birçok üniversitede çeşitli 
kadrolaşmalarla, üniversiteler içerisinde cemaat ve ta-
rikat örgütlenmelerinin de önü açılıyor. İstanbul Üni-
versitesi’nde gerici grupların LGBTİ karşıtı açıklama-
lar yapmaları, tüm öğrencilerin can güvenliğini tehli-
keye atacak biçimde cihat naraları atmalarının önü 
açılırken öğrencilerin bir fakülteden diğerine geçişleri-
nin yasaklandığı bir noktadayız. 

‘HOCAMIZIN YANINDAYIZ’
YTÜ’de son yaşanan olaylar da tüm bunların net 

bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Derste yaşanan 
dinle ilgili bir tartışma sonucu cemaat ve tarikatların 
hedefi haline gelen akademisyen Uğur Kutay’ın yaşa-
dıkları*, cemaat ve tarikatların üniversite içerisindeki 
örgütlenmeleri ve müdahaleleri açısından epey şey 
söylüyor. Öncelikle hoca hakkında verilen dilekçenin 
okul yönetimi tarafından doğrudan cemaatçilerin eli-
ne verilmesi ve bu şekilde sosyal medyada yayılması 
üniversite yönetimleri ve cemaatlerin nasıl bir ilişkisi 
olduğuna dair büyük bir gösterge. Devamında çeşitli 
cemaat ve tarikat gruplarının okul içinde tekbirlerle 
yürüyüş yapması ve okul yönetiminin buna göz yum-
ması, “Okul içerisinde siyaset yapmak yasak” diyerek 
diğer öğrencilerin taleplerini, demokratik hak ve öz-
gürlüklerini savunmalarını yasaklayan okul yönetimle-
rinin taraflılığını gösteriyor. “Okul içerisinde yalnızca 
AKP iktidarı ve onun yürüttüğü siyasetin yapılma-
sına izin var, gerisine yok” diyor adeta. 6 yaşın-
daki çocuğun istismarıyla gündeme gelen ta-
rikat ve cemaatlerin, YTÜ’deki bu tartışma-
yı bu biçimde gündem etmeleri, aslında he-
def haline geldikleri konumdan kendilerini 
çıkartmak ve yürütülen tartışmaları “İslam 
karşıtlığına” bağlayarak gündem değiştir-
me çabalarının bir yönü. Ancak bu çaba 
üniversite içerisindeki öğrencilerce “6 ya-
şındaki çocuğun istismarını savunanlar” 
olarak tepki görmeleriyle karşılık bul-
du. 

Cemaat ve tarikatların üniversite-
de böyle rahat hareket etmeleri 
üniversite gençliği ve 
özellikle genç ka-
dınlar açısından 
oldukça tedirgin 
edici. Cihat çağrıla-
rı, ölüm tehditleri, 
tekbirlerle yürüyüş-
ler vb. ve bunlarla 
beraber üniversitede 
gericilerin varlığı ka-
dınlara, çocuklara 
olan bakış açıları ve 
kadınların giyimleri, 
makyajları, yaşam 
tarzları üzerinden 
dile getirdikleri 
söylemler öğ-
rencilerin 
görece daha 
rahat olabil-
diği kampüs 
yaşantısını da 
yok etmeye çalış-
tıkları bir tablo yara-
tıyor. 

GENÇLERİN 
TEPKİSİ 
BÜYÜYOR

Her ne kadar eğiti-
me böylesi bir müda-
halede bulunsa da 

gençliği kendi siyasal-ideolojik çizgisine kazanmıyor. 
Çünkü bugün açısından gençliğin ihtiyaçları, gelecek 
planları, hedefleri, hayal ettiği yaşam AKP iktidarının 
çizgisiyle uyuşmuyor. YTÜ’de “Hocamızın yanında-
yız”** diyerek eylem yapan öğrenciler, tarikat ve ce-
maatlerin üniversitelerdeki varlığının karşısındaydılar 
bir yandan da. YTÜ’de gerçekleşen bu eylem aslında 
bu rahatsızlığın da bir dışavurumu. 

Üniversite gençliği açısından cemaat-tarikat karan-
lığı, dayatmak istediği yaşam tarzı, AKP iktidarının 
kurmak istediği fikri egemenliğin karşısında; kendi ta-
lepleri, özlemleri, hayalleri, kurmak istediği yaşam ve 
aydınlık bir gelecek için gerçek anlamda laikliği savun-
maktan ve bunun için mücadele etmekten başka çare 
kalmıyor. Laik bir üniversite kurma mücadelesi bugün 
talep ettiğimiz hak ve özgürlükler mücadelesinden, 
demokrasi mücadelesinden bağımsız değil. Demokra-

tik, laik bir üniversite için, demokra-
tik-laik bir Türkiye mücadelesinin 

parçası olmak bu karanlığı yırtıp 
atabilmenin tek yolu. 

* https://www.evrensel.net/ha-
ber/477015/ytude-akademisyen-u-

gur-kutaya-dini-degerlere-haka-
ret-suclamasiyla-sorusturma-a-

cildi
** https://www.evrensel.net/

haber/477460/ytude-ogrenci-
ler-engellere-ragmen-akade-

misyen-ugur-kutaya-sahip-cik-
ti

YTÜ örneğiYTÜ örneği

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

ÜNİVERSİTELERDE TARİKAT-CEMAAT GERÇEĞİ:ÜNİVERSİTELERDE TARİKAT-CEMAAT GERÇEĞİ:



Sibel KAYGUSUZ

Esenyalı-İstanbul

E
kmek ve Gül dergisinin 

Aralık sayısında “İşçinin 

ütüye uzanırken kaybetti-

ği zaman bile hesaplanı-

yor” yazısını okurken gö-

zümün önüne 1995 yılında tekstil 

atölyesindeki çalışma hayatım geldi. 

1995 yılındaki koşulların 2022’de de 

aynı şekilde devam ettiğini fark et-

tim. 1995’te tekstil işçisiydim ve zor 

şartlarda çalışıyordum. Sabah 8.30’da 

işbaşı yapıyorduk ama akşam çıkış 

saatimiz belli olmuyordu. Akşam me-

sailer yetmiyormuş gibi bir de sabah-

lamalar oluyordu. Üç kuruş mesai 

ücreti alacağım diye gece gündüz ça-

lışıyordum. İş yetiştirmek için bazen 

yemek saatlerinde bile çalışmamıza 

rağmen ustalardan “iş yetişmiyor” di-

ye azar işittiğimiz olurdu. Sanki biz-

lere hayrına maaş veriyorlarmış gibi 

“Neden iş yetişmiyor? Ay sonunda 

maaş almayı biliyorsunuz” diyorlardı. 

‘İŞİNE GELİRSE’ TEHDİDİ

Ben aylık olarak çalışıyordum bir 

de yevmiyeci olarak çalışanlar vardı. 

Yevmiyeciler daha hafif işlerde çalışı-

yor ve günlük olarak bizim iki katımız 

ücret alıyorlardı. Günlükçü işçinin 

yanlış yaptığı işi düzeltmek için ak-

şamları bizi mesaiye bırakıyorlardı. 

Sigortasız bir şekilde uzun saatler 

çok çalışıp az maaş alıyorduk. 15-20 

gün sigorta yapıyor birkaç ay sonra 

çıkış veriyorlardı, haberimiz bile ol-

muyordu. Bu duruma biraz itiraz et-

sek hemen kapıyı gösterip “işine ge-

lirse” diyorlardı.

‘KOLUMU KAŞIDIĞIM 

İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIM!’ 

Ütüye uzanırken kaybettiğimiz 

zamanı bir kenara bırakın, iş saati 

içinde tuvalete gitmemize bile izin 

vermiyorlardı. “Paydosta tuvalete 

gidersiniz” diyorlardı. Tekstil işinde ça-

lışmama kararıma sebep olan olay ise, 

kolumu kaşıdığım için azar işitmem 

yetmezmiş gibi bir de işten çıkartıl-

mamdı. O günden sonra bir daha 

tekstilde çalışmadım ama çalışmam 

gerekiyordu. 
Bir arkadaşım aracılığıyla ev işine 

başladım. En azından paranı peşin 

alıyorsun, sana bağıran yok diye baş-

lamıştım ama orada da farklı bir iş-

leyiş ile karşılaştım. Örneğin 2 gün-

de yapman gereken işi bir güne sığ-

dırmak zorundasın çünkü ev sahibi 

öyle istiyor. “Senin aldığın günlük 

ücreti fabrika işçileri almıyor” di-

yorlardı. Ama fabrikada çalışsam 

en azından sigortam ve güvenceli 

bir işim olurdu. Ev işinde her za-

man risk altında çalışıyorum. 

Bugün hâlâ tekstilde tuvalete 

gitmek işçiler için sıkıntılı ama iyi 

tarafı sigortasız çalışan sayısı es-

kiye nazaran daha az. Artık işçi-

ler daha bilinçli, haklarının daha 

çok farkında ve haksızlığa karşı 

ses çıkarabiliyorlar. 

SEVGILI Ekmek ve Gül okurları,Ben Tuzla’da bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Işe başlarken her şey çok normaldi. Sonra bir gün Lacivert işler dikilmeye başlandı. Işler çoğaldıkça rekabet arttı işçiler arasında bölünmeler yaşandı. 
Ustabaşı akşama kadar ne kadar iş verdiyse akşam sayı alır, az ya da çok, iş çıkmış çıkmamış pek karışılmazdı. Ama Bölge Müdürünün gelişiyle hayatımız ve sistem değişti. Ilk önce makinalar, sonra yerler, sonra da o lacivert işler geldi. Üç ponterez* makinasından saat başı 40 iş, baş ponterezde akşama kadar 290 iş çıkması gerektiğini söylediler. Her makinacının saatini tutmaya başladılar. Acemi makinacı ile 13 yaşından 50 yaşına kadar makinacılık yapan işçiyi yan yana koydular. Iki makinacı aralarında yarışa başladılar. Iki çalışma arkadaşımı da çok seviyorum ama onlar beni aralarında mahvettiler.

Acemi makinacı süreyle yarıştığı ve verilen sayıyı da yetiştirmek istediği için panikle elini ponterez makinasına sıkıştırdı. Bir saat sonra kulağıma usulca “Bana nazar duası okur musun?” dedi. “Iki dakikaya bir iş 

çıkarmanı istedikleri için bunu yaşadın. Bu nazar değil, iş kazası! Seni panik yapıp baskılayan sistem” diyemedim. Arkadaşıma sistemi anlatmak daha kolaydı, çünkü ben nazar duası bilmiyorum. 
Acemi makinacı iş istediğinde örneğin ona 10 iş veriyorsam diğer işçi arkadan elini kaldırıyordu “5’ini bana ver ben 15 yapayım” diyordu. Itiraz ettim. “Bu kadar iş bu makinadan ve diğer makinadan çıkıyor. Ben eşit dağıtıyorum” dedim, beni usta başına şikayet ettiler. Ustabaşına “Iş arkadan yetişmiyor. Iki ponterez makinacısı yerine biri yapsın. Hem yarışmasınlar yazık” dedim. Fabrikada günden güne rekabet artıyor. Her gün iki makinacı da beni yanlarında tutmak için hediye getiriyor. Biri ceviz fındık kuruyemiş getiriyor diğeri çikolata getiriyor. Tabii çikolatamı ve fındığımı yiyorum ve hâlâ kimse bilmiyor nazar duası bilmediğimi. Ben de lacivertin bu kadar tonu olduğunu bilmiyordum.*Ponterez: sağlamlaştırma dikişi
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ÖNCELIKLE size biraz kendimi tanıtarak baş-
lamak isterim. Ben 17 yaşındayım. 15 yaşıma ka-
dar Ağrı’da yaşadım. Benim bu hayatta tek bir ha-
yalim vardı. Okumak ve müzik öğretmeni olmak. 
Ama maalesef bu hayalimi gerçekleştiremedim. 
Önce okulumu sonra da hayalimi elimden aldılar. 
Yani beni hayata dair birçok şeyden kopardılar. 
Düşünsenize, yarın okula gitmek için hazırlanı-
yorsun ve sabah bir daha okula gidemeyeceğini 
öğreniyorsun. O gün tek bir şey düşündüm. Be-

nim hayallerim ne olacaktı? Tekrar okumak için 
çok çabaladım ama olmadı. Başaramadım. Aile-
me “Madem okuyamıyorum, Ağrı gibi bir yerde de 
kalmak istemiyorum” dedim. İstanbul’a gelmek 
için ailemle çok tartıştım. Hatta annem “Saçma-
lama, bizim ailemiz hep burada, biz orada nasıl 
yaşarız?” demişti ama pes etmedim. Ben onların 

İstanbul’a gelmeleri için çok çaba gösterdim ve 
bir şey istiyorsam önce mücadele etmem ve as-
la pes etmemem gerektiğini öğrendim.

Biz iki yıldır İstanbul’da yaşıyoruz. İstanbul’a 
geldiğimizde yine hapis hayatı yaşamaya devam 
ediyorduk ta ki Esenyalı Kadın Dayanışma Derne-
ği ve üyeleri karşımıza çıkana kadar. Onlar saye-

sinde bir tekstil atölyesinde işe girdik. Aldığımız 
ücret çok cüzi. Günlük 190 TL alıyoruz. Patronla-
rın hakkımızın gasbedilmesi, sigortalarımızın ya-
pılmaması, asgari ücretten daha düşük bir ücret 
almak benim çok zoruma gidiyor. Evet bu ücret 
hiçbir şeye yetmez ve yetmemesine rağmen dü-
şük ücretle çalışmak zorundayız. Ben hakkım 
olanı alamıyorum. O yüzden ben ve diğer işçi ar-
kadaşlarım bir an önce haklarımız için mücadele 
etmemiz lazım. Ben genç bir işçi olarak mücade-
le etmeye devam edeceğim. Her mücadele elbet 
başarı getirir.

OVERLOKA TAKILAN MECBURIYET

İş güvenliği için ‘nazar duası’ TEKSTİL İŞİ: Zorluğu  

1995’te neyse 2022’de de o!

Fotoğraf: Canva

Elif ERGİN

Yaşamın bir gününü geçi-
rip, ertesi güne uyanıp, 
aynı hengame içinde 
hayatta kalmaya çalışmak 
milyonlarca kadını mecal-

sizleştiriyor. Hayat sanki bin kollu bir 
ahtapotmuş da kadınları dört bir yan-
dan sarıp nefessiz bırakıyormuş gibi. 
Çünkü tek adam yönetimi hem temsil-
cisi olduğu sınıfların çıkarları hem de 
kendi yönetiminin bekası için bin kollu 
ahtapot misali kadınlara sarılıyor. Kol-
larından birini kessek hemen pat diye 
başka bir yerden başka bir kolla sarılı-
veriyor. 

Çok kısa zaman içinde şlak diye yü-
zümüze patlatılacak, hayatımızın orta 
yerine hak gaspı yağdıracak bir sürpriz 
konfeti elinde bekliyor tek adam ve eki-
bi. Bu konfetinin adı “Anayasa değişik-
liği.” 

CEHENNEMİ 
KALICILAŞTIRMAK 
İSTİYORLAR

Yaşamın bir gününü kotarma telaşı 
içerisinde “Anayasa değişikliği” soyut, 
“anlamı neydi bu kelimenin” diye dü-
şündüren “hukuki” terimlerle tartışılan 
sıkıcı bir haber programı konusu, Kılıç-
daroğlu’nun manasız çıkışına Erdo-
ğan’ın hodri meydan deyişi gibi algılanı-
yor olabilir. 

Oysa tüm kadınların hayatının orta 
yerinde adım adım inşa ettikleri cehen-
nemi kalıcı hale getirmek istiyorlar. 

Bu cehennemin ateşi 20 yıldır harıl 
harıl yanıyor. Neoliberal kapitalist poli-
tikaların muhafazakarlık kurgusuyla ha-
yata geçirilmesinde en temel hedef ka-
dınların ve kız çocuklarının hayatı ve 
haklarının gasp edilmesi oldu. Ama 20 
yılın sonunda gelinen noktada tek 
adam iktidarının kalıcılaşmasına, yaşa-
dığı krizleri aşmasına kadınların bunca 
yanması yetmedi; bir kez daha kadınları 
kurban ederek bu ateşi harlamak ve 
topyekûn demokrasi, eşitlik, özgürlük 
namına ne kaldıysa elimizde onu bu 
ateşte yakmak istiyorlar. 

Bakın fitili nasıl yaktılar: AKP’nin 
hazırlayıp 336 milletvekili imzası ile 
TBMM’ye sunduğu öneri; Anayasa’nın 
24. ve 41. maddelerinin değiştirilmesi. 

Bu değişiklik kabul edilirse, Medeni 
Kanun’daki kazanımların ortadan kal-
dırılmasının yolu açılmış olacak. Bir er-
keğin birden fazla kadınla evlenmesinin 
önünün açılmasından tutalım da kadını 
koruyan, hak arama mücadelelerini 
güçlendiren yasa ve düzenlemelerin fii-

len ortadan kaldırılmasına, nafaka 
hakkından kadının miras hak-
kına kadar çoğu 
hakkının gasp 
edilmesine ne-
den olacak, eşit-
sizliği, güvence-
sizliği derinleş-
tirecek, top-
lumsal yaşamı 
şeri yasalar 
temelinde 
yeniden şe-
killendire-
cek bir yolu 
açıyorlar.

KADININ NASIL 
GİYİNECEĞİNİ SEÇME 
ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE!

“Başörtüsü sorununu çözdük” der-
ken bir anda başörtüsü için yasal deği-
şiklik önerisi yapmalarındaki temel ne-
denlerden biri bir kadının nasıl giyine-
ceğini seçme özgürlüğünü yasal olarak 
da ortadan kaldırmak istemeleri. 

Eşitlik ekliyoruz diyerek eşitsizliği, 
özgürlük diyerek baskı ve ayrımcılığı, 
demokrasi diyerek kendi iktidarlarının 
bekasına yarayacak faşist uygulamaları, 
hukuk diyerek hukuksuzluğu 
örgütlemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. 

“Başörtüsü sorununu biz çözdük” di-
ye kabar kabar kabardıkları, seçim 
kampanyalarında kullandıkları en par-
lak malzemenin sanki bu ülkede başör-
tülü/başörtüsüz kadınların hafızasında 
yeri yokmuş gibi bir anda “Anayasa de-
ğişikliği ile bu sorunu çözeceğiz” diye 
kürsülerinden bağırmaya başladı-
lar. “Olmayan yasakları kaldıracağız” 

diyerek kadınların elinde olan ka-
zanımları ortadan kaldırma-

nın, Anayasa’da ka-
dınları eşitsizliğe 
mahkum edecek 
yasaları, şeri hu-
kuku toplumsal 
hayata egemen 
kılmanın gedi-
ğini açmak is-
tiyorlar. Bu 
gedik öyle 
bir gedik ki 
Medeni Ka-
nun’dan, 

Ceza Kanun’a 
kadar elimizde ne kaldıysa onları da 
yutacak bir gedik. 

NASIL DEĞİŞECEK? 
Bu gedik bir kez açılırsa kadınların 

hayatına kastedilmiş olacak. Çünkü; 
önerilen değişiklikler meclis oylaması 
ile veya referandumla Anayasa hükmü 
haline gelirse bu değişiklikler doğrul-
tusunda ilgili bütün yasalarda buna 
göre değişiklik yapılacak. 

Örneğin Medeni Kanun’un kişi, 
aile ve mirasla ilgili bölümlerinin 
tamamen, sil baştan değişmesine 
sebep olacak. 

Örneğin; kadınların kız 
çocuklarının uğradığı şiddete, şiddetin 
önlenmemesine, devlet yetkililerinin 
hukuksuz işlemlerine, söylemlerine, 
işyerinde kadın olmaktan kaynaklı 
yaşanılan sorunlara Anayasa’ya aykırı, 
insan haklarına aykırı diye pek çok 
yönden hukuk mücadelesiyle birlikte 
karşı koyabiliyor, “hakkımız var” 
diyerek mahkeme kapılarını 
aşındırıyor hayatlarını ve haklarını 

böyle koruyabiliyor kadınlar.
İşte tüm bu hak arayışlarının, 

itirazların, eşitlik talebinin karşısına 
“Anayasa değişti, buna bağlı olarak 
düzenlemeler yapıldı, artık öyle bir 
hakkınız yok” diyerek tüm yasal kapı-
ları kapatacak bir düzenleme bu. 

TANIYORUZ…
Tek adam iktidarını en iyi kadınlar 

tanıyor. Çünkü bu iktidar kadınların 
hayatlarına kastederek, haklarını gas-
bederek bugünlere geldi. Ücretsiz sağ-
lık, eğitim haklarından mahrum bırak-
mış, çalışma yaşamının dışına iterek 
güvencesiz ve kayıt dışı çalışmaya 
mahkum etmiş, şiddeti önlemek yerine 
İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmiş, 
çocuklara güvenli ve sağlıklı bir yaşam 
sunacağı yerde tarikat şeyhlerinin ku-
cağına, denetimsiz yurtlara itmiş bir 
yönetimi kadınlar öldürülerek, sömü-
rülerek, şiddete maruz kalarak tanıdı.

Tam da bu yüzden kendi iktidarları-
nın yaşam garantisi olsun diye kadın-
ları merkezine aldıkları bu hamleleri-
nin karşısına güçlü bir çıkış görmemek 
için de kadınları işin dışında bıraka-
cak, seçim tantanası içinde kadınların 
sesini boğacak, antidemokratik bir sü-
reç işletmek istiyor; kendilerine yol 
açmak istiyorlar.

ENGELLEMEK 
ZORUNDAYIZ!

Kadınlar hayatları için, gelecekleri 
için tek adamın bu yolu yürümesini 
engellemek zorunda. Bunu bizden 
başkası yapmayacak.  Bu yüzden “Bu-
na iznimiz yok; hayatımızı ve hakları-
mızı savunacak gücümüz var” diyerek 
tüm güçlerimizi seferber etmemiz ge-
rek. 2023 kadınların eşitlik ve özgür-
lük mücadelesinin ve kazanımlarının 
yılı olsun! 

TEHLIKE  
BÜYÜK!

Tüm haklarımızı yutacak 
karadelik: Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliği ola ki hayata 
geçerse detaylı olarak ne gibi 
sonuçlar doğurabileceğini sitemizdeki 
“Adım adım Anayasa değişikliği” 
dosyasından ya da QR linkini 
verdiğimiz Anayasa Değişikliği 
broşürümüzden detaylıca okuyabilir, 
bilgi edinebilirsiniz. 

Görsel: Canva

Fotoğraf: Evrensel



Sedef AKÇAY

İyi şiir yazmak da iyi şiiri okutabil-
mek de zor iş bana kalırsa. Üstelik 
şiir gibi daha çok erkek egemen 
edebiyat alanında şiirlerinle var 
olabilmek bir kadın için daha da 

zor. İşte bunu başarmış bir kadından 
bahsedeceğiz bugün. “Yaralarım gülsün 
diye şiir yazıyorum” diyen Özge Sön-
mez’den. Onu ve şiirlerini ilk defa 2018 
yılında Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir 
Ödülü’nü kazanmış olması vesilesiyle ta-
nıdım. Bu yazıda Manos Yayınlarından 
çıkan son iki şiir kitabından bahsetmeye 
çalışacağım.

“Güle Batır Öfkeni”, “Suya Bırak Sızı-
nı” başlıkları oldukça dikkat çekici öfke 
ve sızı gibi çok ‘insani’ iki duyguyu gül ve 
su aracılığıyla bastırmamızı söylüyor bize. 
Gül ve su şiirlerde sıklıkla kullanılan me-
taforlardan olsa da şair Özge Sönmez 
“Şiir sınırlı sayıda sözcükle sonsuz bağlar 
yaratma sanatıdır bana göre” diyerek 
önemli olanın dilin nasıl kullanıldığı ol-
duğunu söylüyor. 

“… sen yine/güle batır öfkeni/dişleri-
ni yarınlara sık” diyerek öfkeyle yüzle-
şip, yıkıcı olan bu duyguyu kontrol ede-
bilmeyi “büyük susuşların/büyük gidiş-
lerin/büyük ölümlerin küçük kızı/suya 
bırak sızını” diyerek de acıyı sessizce 

boğmayı tembihliyor. 

TAMAMLAYAN ANNE, EKSİK 
BIRAKAN BABA

Şiirlerinde sıklıkla iyiye dair bir anne-
likten bahseden Sönmez, bunun aksine 
babalığı da bir o kadar eksiklikle bağdaş-
tırıyor bana kalırsa. Ayrı ayrı şiirlerden 
örneklerle açıklamak gerekirse “sarhoş 
bir kirpik mi anne/durmadan ömrünü 
doğrar mutfağında”, “çünkü hiçbir tanrı/
çığlık çığlığa doğurmuş/ateşli bir rahim 
kadar/affedemez insanı”, “keşke dünya 
senden doğsaydı anne/mutlaka iki renkli 
menekşeler açtırırdın/mezar taşlarının 
yerine/reçeller kaynatırdın gece gündüz/
acılar şekere karışırdı usulca” gibi pek 
çok dizeyle anneliğin emekçi, şefkatli ni-

teliklerinin öne çıktığını görüyoruz. Ba-
balığa gelince… “yasaktı 23 Nisan/sarhoş 
babaların kızlarına/oysa ben babamın ka-
dehinde/akça buluttum”, “ilk sigaramı 
babam yaktı/sonra hayatın külünü suratı-
ma savurup/arkasına bakmadan kaçtı/oy-
sa kendisine birkaç sorum vardı/azraille 
konuştum, ölülere açık görüş yokmuş/
ben de oturup babamı hıçkıra hıçkıra 
unuttum/bir babayı unutmak insandan 
bir ömür istiyormuş efendim” diyerek bi-
ze pek söz bırakmıyor. 

GERÇEKLERDEN TAŞAN, 
ŞİİRE BULAŞAN YOKSULLUK

Sönmez şiirlerini toplumcu gerçekçi 
bir tarzda yazıyor ve bunu neredeyse 
her şiiriyle bize hatırlatıyor. Röportaj-

larının birinde de buna dair, “Sanat-
çı-özne; vicdan, sorumluluk ve du-
yarlılıktan oluşan bir kalptir bana 
göre. Ortaya koyduğu ürünün türü 
ne olursa olsun, hayata böyle bakan 
bir öznenin topluma sırt çevirmesi 
olanaksızdır” diyor. Şiirlerinde ince-
likle işliyor yoksulluğu da sınıf ayrımı-
nı da… “titriyor tencerede minicik se-
kiz kaşık/yalnız uyuyunca sofrada pir-
zola cacık/çöpleri kaliteli mahalleler 
biliyorum/çiçek kokmuyor yalanları/bir 
de kalitesiz kömür öksüren bebekler/
onları öyle çok, öyle çok seviyorum”, 
“düşlerimi, akşam pazarında/çürük 
meyve arayan ablaya sattım” dizeleriyle 
‘ceplerden taşan yoksulluğu’ anlatıyor. 

Dinle, devletle, sistemle ve yaşanmış 
bitmiş diyemeyeceğimiz geçmişle de 
derdi var şairin, aşktan, dirençten, 
ölümden bahseden şiirleri de var… 
Hepsini ayrı ayrı incelemek tek bir yazı-
da mümkün değil tabii ki. Her iki kitap-
ta bulunan şiirlerden dizeleri aldığım 
için meraklıların her iki kitabı da edin-
mesini tavsiye ederim. Özge Sönmez’in 
şiirlerinde hepimizin anlayabileceği bir 
kolaylık var, bu kolaylık sanılmasın ki 
şiirleri basitleştiriyor ve yazılabilir kılı-
yor. Aksine böylesine rahat anlaşılan ve 
insanın deneyimlerine dokunan şiirleri 
yazmak, işte bu kolay değil.
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A. Çiğdem ÖZERDOĞAN

“ROMA Saat 11”, 1952 tarihli, Giu-
seppe De Santis tarafından yönetilmiş, 
senaryosunu Cesare Zavattini’nin yazdı-
ğı bir İtalyan filmi.

Hikâyesi, bir kadının ölümü, 76 kadı-
nın yaralanmasıyla sonuçlanan yaşan-
mış bir olaya dayanan yapıt için, ‘Ye-
ni-Gerçekçi’ sinemanın en iyi örnekle-
rinden biri demek abartı olmaz sanırım.

1950’lerin başlarında, İtalya’da ciddi 
bir işsizlik yaşanmaktadır ve özellikle 
kadınların (bilhassa da evli kadınların) 
iş bulmaları çok zordur.

15 Ocak 1951 günü, Roma’da, saat 
11’de iki yüz kadar kadın, bir muhasebe 
bürosu için sekreter arayan gazete ila-
nından yola çıkarak, iş bulma umuduy-
la, küçük, eski binanın merdivenlerini 
doldurmuşlardır.

Hepsi de ayrı bir hikâyesi olan ama 
aynı yoksulluk, işsizlik pençesinde kıv-
ranan bir sürü kadın!

Filmden bir sahnede bu kalabalığın 
içinden, kamera bazı kadınlara odakla-
nır ve onları daha yakından tanıtır bize.

Kocası da işsiz olan Luciana çaresiz-

lik içinde, diğerlerinin 
hakkını çiğneyip öne 
geçtiğinde, kadınlar ara-
sında tartışma çıkar. 
Yaşanan arbede sonun-
da, zaten ayakta zor 
duran eski merdiven 
çöker.

Filmde kapitalist 
sistemin, böylesine tra-
jik bir faciayı bile fırsa-
ta çevirmek için her 
türlü kanaldan, alela-
cele çalışmaya başlaması öyle iyi iş-
lenmiş ki, aslında çürümenin, çökmekte 
olanın, o eski, yıpranmış merdiven de-
ğil, sistemin bizatihi kendisi olduğunu 
apaçık görebiliyoruz. 

Şöyle ki, medya üzerinden olayın 
magazinleştirilmesi, radyo muhabiri-
nin yaptığı röportajda asgari ücretin 
artması gerektiğini söyleyen vatanda-
şın konuşmasının sansürlenmesi, has-
taneye kaldırılan yaralılardan ücret 
talep edilerek mağdurlardan bu du-
rumda bile maddi kazanç sağlanma-
ya çalışılması…

Adli makamların, olayın soruştu-

rulmasında, müteahhiti, ev sahibini, 
yapıyı denetlemesi gereken resmî or-
ganları, insanları korkunç bir işsizliğe 
mahkum edip dolaylı olarak oraya yı-
ğılmalarına neden olan devleti-siste-
mi, başat sorumluluklarından sıyır-
ması, azade tutması…

Bütün suçu, işe kabul edilme arzu-
sunun üzerlerinde yarattığı baskı ve 
dış koşulların zorlamasıyla (dışarıda 
yağmur yağmaktadır) merdivenlere 
neredeyse üst üste dizilmek zorunda 
kalan kadınlara yüklemeye çalışması 
ve bunun için de içlerinden birini 

“günah keçisi” olarak se-
çip, onu suçlu ilan etme-
ye uğraşması da günü-
müzde yaşanılan benzer 
faciaları düşündüğümüzde 
bize hiç de yabancı değil.

Filmde, insanı acı acı 
gülümseten, insanlığından 
utandıran, umut dolu bek-
lentilerden derin umutsuz-
luklara savuran, güldüren, 
öfkelendiren, tedirgin 
eden, harika sahneler var. 
Kısacası filmde acısıyla tat-
lısıyla “hayat” var. Büyük 

insanlığın hikâyesi var!
Son söz; Roma Saat 11’de, top-

lumsal bir olayın içinden, bireylerin 
yaşadıklarına odaklanarak hayata 
dair o kadar çok durum, insan doğa-
sına, duyarlılıklarına, çelişkilerine 
ait öylesine zengin detaylar iç içe iş-
lenmiş ki, o günün koşullarını dü-
şündüğümüzde son derece iyi kota-
rılmış, üzerinden 70 yıl geçmesine 
rağmen güncelliğini hâlâ koruyan bu 
güzel filmi izlemediyseniz mutlaka 
izleyin…

Yaralarımız gülsün diye şiir yazan bir şair

Roma Saat 11: Anlatılan senin hikâyendir

Fotoğraf: Kişisel arşiv

Görsel Filmin Fragmanından alınmıştır

Arzu ERKAN

2023 yılı için geçerli olacak as-
gari ücret, bizzat Cumhurbaş-
kanı Erdoğan tarafından açık-
landı. Bir yanına Çalışma Ba-
kanı Vedat Bilgin’i, diğer ya-

nına TİSK başkanı Burak Akkol’u 
alan Erdoğan, yeni asgari ücreti net 8 
bin 506 lira olarak ilan ederken, yeni 
rakamın ülkenin genel ekonomik ve 
sosyal görünümüyle de uyumlu oldu-
ğunu öne sürdü! 

Zamların ardı arkası kesilmezken 
Erdoğan tarafından açıklanan asgari 
ücretin daha işçilerin cebine girmeden 
açlık sınırının gerisinde kalacağını ön-
görmek için kâhin olmaya gerek yok-
tu. Milyonlarca işçi ve ailesi açlığa 
mahkûm edilmişti; Erdoğan’ın “ülke-
nin sosyal görümüyle uyumlu” dediği 
tabloda emekçileri sefalet koşulları 
bekliyordu. Türk-iş Aralık ayı açlık ve 
yoksulluk sınırı araştırmasına göre 
dört kişilik bir aile için zorunlu gıda 
harcaması tutarı yani açlık sınırı 8 bin 
130 liraya yükseldi. 26 bin 485 lira ola-
rak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 
emekçilerin fersah fersah uzağında...

İşçi kesimini temsilen Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu görüşmelerine katı-
lan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün 
Atalay, ilk görüşme öncesi kendileri 
için kırmızı çizginin 7 bin 786 lira (aç-
lık sınırı) olduğunu açıkladı. İşçiler-
den gelen tepkiler üzerine yanlış anla-
şıldığını öne süren Atalay, son görüş-
mede istedikleri rakamı 9 bin lira ola-
rak güncelledi, bunun altında kaldığı 
için de belirlenen asgari ücrete şerh 
koyduklarını ifade etti. 

BİR SENDİKA 
KONFEDERASYONU 
DÜŞÜNÜN…

Her ay açlık ve yoksulluk sınırı 
araştırması yapacak, her ay kalem ka-
lem yaptığı bu araştırmayı kamuoyu 
ile paylaşacak, bu konfederasyonun 
genel başkanı ise milyonları ilgilendi-
ren bir ücretin belirleneceği toplantı-
da bir kez olsun bile yoksulluk sınırı 
rakamını telaffuz etmeyecek! Üstelik 
de patron ve hükümet temsilcileri ile 
pazarlığa en alt sınırdan, yani bir ön-
ceki ayın açlık sınırı rakamından baş-
layacak, güncellediklerini söyledikleri 
son teklif bile bekar bir çalışanın aylık 
yaşam maliyeti olan 10 bin 171 liranın, 
bin 171 lira gerisinde olacak. Sendikal 
bürokrasi bu tutumuyla işçi ve ailesi-
nin yaşam koşullarının iyileştirilmesi-
nin umurlarında olmadığını yeniden 
gösterdi. Yüzbinlerce üyesi olan sen-
dika başkanları çıkıp “İmza atmamak 
dışında yapacağımız bir şey yok” diye-

bildi! Üyesi olan işçilerle güçlü, etkili 
eylemler ve mitingler örgütlemek, iş 
bırakma ya da iş durdurma yapmak 
akıllarına bile gelmedi! Üstelik işçile-
re bunların yapılamayacağını anlattık-
ları gibi taleplerini baskılamaktan da 
geri durmadılar. 

ÜCRETLER PULA DÖNDÜ
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 

“Sendikalar benden 8 bin liranın üze-
rine çıkmamı istemedi, bizim toplu 
sözleşmelerde aldığımız ücreti aşma-
nızı istemiyoruz dediler” şeklindeki 
sözleri, işçilerin bürokrasiye duydukla-
rı öfkeyi de artırdı. Bakan bir sonraki 
gün çark edip, “Yanlış anlaşıldım be-
nim kastettiğim konfederasyonlar de-
ğil Anadolu’da örgütlü küçük sendika-
lar” dese de cin şişeden çıkmıştı bir 
kere. 

Her bozuk saatin günde iki kez 
doğruyu göstermesi gibi bakanın söz-
lerinde de çok yalın bir gerçek vardı. 8 
bin 500 liralık asgari ücret birçok işko-
lunda imzalanan toplu sözleşmeleri 
pula çevirmişti. 

130 bin metal işçisini ilgilendiren 
MESS grup toplu iş sözleşmesinde as-
gari ücrete gelen zamla birlikte işe ye-
ni giren işçinin saat ücreti 48,04 liraya 
yükseldi. Bu, MESS sözleşmesi kapsa-
mındaki işyerlerinde çalışan 12 yıllık 
işçinin saat ücreti ile aynı. Örneğin, şu 
anda Türkiye’nin en büyük ikinci sa-
nayi kuruluşu durumunda olan Ford 

Otosan’da ocak ayında işe yeni başla-
yacak bir işçiyle, o fabrikada 12 yıldır 
çalışan işçi aynı saat ücretini alacak! 
Kuşkusuz; her fabrikada işçilerin ba-
şat taleplerinden biri aynı işi yapan iş-
çiler arasındaki maaş farklılıklarının 
giderilmesidir. Kimi işyerlerinde üc-
retler arasındaki makas o kadar açık-
tır ki işçiler bu makasın kapanmasını, 
eşit işe eşit ücreti talep ederler, özel-
likle de kadın işçiler. Ortaya çıkan 
tablo bu makasın işçiler aleyhine ka-
pandığını gösteriyor. İşçiler maaşları-
nın arttırılmasını, ücretlerin tüm işçi-
ler lehine yukarı çekilmesini isterken 
bugünkü tabloda en aşağıda yani ta-
banda, asgari ücrette eşitlendiğini gö-
rüyoruz. 

6 YILLIK ÇALIŞANIN ÜCRETİ 
YENİ İŞE GİRENLE AYNI

12 yıldır Ford’da çalışan bir kadın 
işçi şöyle anlatıyor bu durumu: “Saat 
ücretim 47 lira. Asgari ücret zamlandı, 
sözleşmeye göre yeni işe giren bir işçi, 
asgari ücretin yüzde 8 üzerinde bir ar-
tışla işe başlayacak. Onun saat ücreti 
48,04 olacak, benden daha yüksek. 
Ocak ayında benim saat ücretim de 
buraya çekilecek. Böyle bir haksızlık 
olabilir mi? Ben bu fabrikada işe baş-
ladığımdan beri 6 sözleşme geçirdim. 
Geldiğim nokta asgari ücretle çalış-
mak. Fabrikanın yarısından fazlası 
böyle. Ford gibi bir işyerinde asgari 
ücretle çalışıyor işçiler. Bunu kabul et-

miyoruz. Herkes gibi ben de ek zam 
istiyorum. Bizim maaşlarımız da en az 
asgari ücrete gelen zam kadar arttırıl-
malı.”

Aktardıkları, metal işkolundaki 130 
bin işçinin durumunu bütün çıplaklığı 
ile ortaya koyuyor. 12 yıla kadar kıde-
mi olan işçiler asgari ücretten sadece 
yüzde 8 oranında fazla bir ücret alır-
ken 12 yıl ve üzerindeki işçilerin aldık-
ları ücretler ise asgari ücretten en faz-
la bin lira daha fazla. Bunlar devasa 
kârlar elde eden otomotiv, beyaz eşya, 
demir çelik tekellerinin işçileri… Bıra-
kın yoksulluk sınırına yaklaşmayı, 
onun yarısı kadar bile ücret almıyor-
lar. Bu sektörde çalışan işçilerin en az 
yarısı, çok değil bir ay sonra açlık sını-
rı seviyesinde ücretler alacak hale ge-
tirilecekler. 

Bu tabloyu yaratanlar hiç kuşku yok 
ki ağızlarını her açtıklarında “Gerçeği 
yansıtmıyor” dedikleri TÜİK enflasyo-
nu ile masaya oturan sendikacılar, iş-
çilerin hak ve çıkarlarını korumak ye-
rine patronların çıkarlarını önceleyen 
sendikal bürokrasi. Sendikal bürokra-
si; kriz sopasını elinden hiç düşürme-
yerek, “Aman ha işimizi koruyalım, iş-
ten atılmayalım” yönlü tehdit ve tel-
kinleriyle, işçilerin taleplerini baskıla-
yarak, sermayenin kârı uğruna ücret-
leri aşağılara çekmeyi başardı! İşçile-
rin sendikal bürokrasiyi aşacak bir ör-
gütlülüğe henüz sahip olamaması da 
işini kolaylaştırdı.

EK ZAM TALEBİ NASIL ETE 
KEMİĞE BÜRÜNECEK?

İşçilerin hoşnutsuzluğu öyle bir 
noktada ki Birleşik Metal yüzde 20 ek 
zam talebiyle mücadeleye girecekleri-
ni ilan etti. İşçi ve kamu emekçileri 
sendikaları ek zam talebini daha yük-
sek sesle dillendirmek durumunda 
kaldı. 

Ford işçisi kadının da dediği gibi 
“Hayat pahalı, ek zam kaçınılmaz.” 
Şimdi mesele ek zam talebinin işyerle-
rinde nasıl ete kemiğe bürüneceği. İn-
sanca yaşayacak bir ücret için, tüm iş-
yerlerinde kadın-erkek işçilerin ilk ya-
pacağı şey istenecek ek zam talebini 
belirlemek olmalı. Talep üzerinde or-
taklaşıldıktan sonra işçiler mücadele 
biçimine de karar vereceklerdir. 

Altını çizmekte fayda var, 2022 yılı 
asgari ücreti belirlendikten hemen 
sonra Gebze’de Farplas işçileri işi dur-
durup ek zam talebiyle direnişe geç-
mişlerdi. Farplas işçisi kadınlar, bu di-
renişin en önündeydi. Bugün de sen-
dikalı işyerlerinde hissedilen öfke ve 
hoşnutsuzluk bir harekete dönüştü-
ğünde emin olun ki kadın işçiler yine 
en önde olacak!

Sendikalı işçiler bile asgari ücretli, ek zam kaçınılmaz!
İnsanca yaşayacak bir ücret için, tüm 
işyerlerinde kadın-erkek işçilerin ilk yapacağı 
şey istenecek ek zam talebini belirlemek ve 
mücadele biçimine de karar vermek... 

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/Evrensel



4) İSTİSMARA KARŞI KURUMLARIN 
ORTAK ÇALIŞMASI ŞART!

- ÇOCUK istismarının hem önlenmesi hem de istismar olduktan sonra 
müdahale çok yönlü olmak durumunda. Bu nedenle birçok kurumun 
önemli görevleri var ve birlikte koordinasyon içinde çalışmaları gerekir.

- Örneğin istismardan sonra ifade süreci ile birlikte adli süreç başlar, 
çocuğun ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekir, çocuğun korunma ihtiyacı 
olabilir, çocuğun eğitim hayatı kesilebilir, tedavi ve rehabilitasyon süreci 
gerekir, kurum bakımı ihtiyacı olabilir vb. Ya da Çocuk Koruma Kanunu is-
tismar ya da risk durumunda çocukların korunması için belirli tedbirler 
belirlemiştir; mahkemeler çocuğun ihtiyacına göre bu tedbirleri verebilir;

Çocuğun kurum bakımı altına alınması gerekiyorsa Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı;

Çocuğun eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesi için Milli Eği-
tim Bakanlığı,

Çocuğun sağlığının korunması ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşı-
lanması için Sağlık Bakanlığı,

Çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti verilmesi için Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler,

Çocuğun barınma ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimler ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumlu.

Bir çocuk istismara uğradığında yaşamının sağlık-
la ve esenlikle devam edebilmesi için de, istismarla 
genel olarak mücadelede etkili olabilmek için de 
bu kurumların ortak hareket etmeleri zorunlu. 
Türkiye’de ise ortak çalışmada çok ciddi eksiklik-
ler var.

Ortak çalışmanın sağlanması için gerekli 
tedbirler zamana yayılmadan ve kişilerin 
inisiyatifine bırakılmadan hemen alın-
malı. Bu kadar kurumun ortak çalı-
şabilmesi için ise açık şekilde bir 
meclis, hatta devlet iradesi ge-
rekiyor! İşte biz, bu iradeyi ta-
lep ediyoruz...
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ekmek ve gülekmek ve gül

OKUL öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm 
zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.

4-6 yaş için açılan tüm kurslar ve sıbyan 
mektepleri kapatılmalı; her çocuk için anne babaların 
çalışma saatlerine uyumlu, ücretsiz, bilimsel ve 
nitelikli kreşler açılmalıdır!

Hem emekçilerinin vergilerine el konarak 
semirtilmiş bir sermaye grubu olan hem de 
yurttaşlara belirli bir dinin belirli bir yorumunu 
dayatan, ayrıca çocuklarımızın gelişimine zararlı pek 
çok kurumun kaynağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı 
derhal kapatılmalı, tüm ülkede tüm yurttaşlar için tam 
inanç özgürlüğüne dayalı gerçek bir laiklik tesis 
edilmelidir! 

Devlet ile tarikatlar ve cemaatler arasındaki 
ekonomik, bürokratik ve kurumsal tüm ilişkiler 
kesilmeli, Bakanlıklar ile bu cemaatler arasında 
imzalanan tüm protokoller iptal edilmelidir. 

Örgün eğitim 18 yaş altı tüm çocuklar için zorunlu 
hale getirilmeli, ortaöğrenimde nişanlanma ve 
evlenmeye izin veren tüm yönetmelikler iptal 
edilmelidir.

Okul yaşında olup da okul kaydı bulunmayan başta 
kız çocukları olmak üzere tüm çocukların durumu 
şeffaf bir şekilde araştırılmalı, eğitim hayatına geri 
kazandırılmalıdır.

Evlilik adı altında işlenen çocuk istismarı suçları 
tespit edilmeli, tüm failler yargılanmalı ve gereken 
ceza indirimsiz olarak uygulanmalı, bu çocukların 
toplumsal hayata sağlıklı katılımı sağlanmalıdır.

Yerli, göçmen ya da mülteci, statüsü fark 
etmeksizin çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! Çocuk 
işçiliğine neden olan sosyoekonomik nedenler ortadan 
kaldırılmalıdır. 

İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote Sözleşmesi 
hükümleri kayıtsız şartsız kabul edilip derhal hayata 
geçirilmelidir.

5) İSTİSMARDA 
SORUMLULUĞU OLAN 
HERKES HESAP 
VERMELİ

İSTİSMARLA mücadelede adalet çok 
önemli bir yer tutuyor. İstismara uğraya-
nın iyileşmesi için de adalet sağlandığı 
duygusu önemli. Uzun yargılama süreç-
leriyle çocukları yıldıran ve istismarı ya-
pana indirimler sunan adalet sistemi mut-
laka değişmeli.

Ancak adalet talep ederken genellik-
le sadece istismarı yapan kişinin ceza-
landırılmasına odaklanılıyor, oysa fail-
ler bu kişiyle sınırlı değildir. Alınma-
yan önlemler, istismarı gizleyenler, 
istismara zemin açanlar, istismarcıyı koru-

yanlar, çocuğu güçsüzleştirenler de faildir. Adalet 
talebinde 
istismarda 
bir biçimiy-
le sorumlu-
luğu olan 
tüm failler-
le ilgili yap-
tırımlar 
gerçekleşti-
rilmeli.

NE TALEP EDİYORUZ?

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

Yine art arda pek çok çocuk istismarı haberiyle 
sarsıldık. Hiranur Vakfı başkanının 6 yaşındaki kızını 
bir müridine evlilik adı altında cinsel olarak istismar 

etmek üzere teslim etmesi pek çoğumuzun kanını dondurdu. 
Ne var ki çocuk istismarı bir dönem gündem olduktan sonra 
geri plana düşüp, bir süre sonra yeniden hatırlayıp yeniden 
öfkeleneceğimiz bir sorun değil. Memleketin her köşesinde 
her an çocuklar istismara uğruyor! 
Çocuk istismarını daima gündemde tutmak, sorunu doğru tarif 
etmek, anlamak ve anlatmak gerekiyor. Sorunun ortadan 
kalkması için hukuki, sosyal ve politik yönleriyle bütüncül bir 
mücadele yürütülmeli ve başta bu sorunu en yakıcı şekilde 
yaşayan emekçiler olmak üzere istismara karşı mücadele tüm 
topluma yayılmalı. Dergimizin bu sayısında çocuk istismarını 
bu denli arttıranın ne olduğunu, çocuk istismarıyla nasıl 
mücadele edeceğimizi tartışıyoruz.

Fotoğraf: MA





 
EVLILIK YOLUYLA  
TECAVÜZÜN CEZASIZ 
KALMASI 

1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’na 
göre bir kız çocuğuna ya da kadına 
tecavüz suçu işleyen erkekler, cinsel 
saldırıda bulundukları kişiyle evlenir-
lerse cezaları erteleniyordu. 78 yıl 
boyunca yürürlükte kalan bu madde 
2004 yılında kabul edilen yeni Türk 
Ceza Kanunu’nda kaldırıldı. Bu, ka-
dınlar ve çocuklar adına bir kazanım-
dı. Ancak o günden bugüne çocuk is-
tismarının yolunu açan pek çok deği-
şiklik yapıldı. 

ORTAÖĞRENIMDE 
NIŞANLANMA 
SERBEST

1964’ten 2009’a kadar 
yürürlükte olan Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-
ları Yönetmeliğine göre evli veya ni-
şanlı olanlar okula öğrenci olarak kayıt 
yaptıramıyor, öğrenciyken evlenenlerin 
okul kaydı siliniyordu. 2009’da yayımla-
nan yönetmelikle nişanlılık şartı kaldırıl-
dı ve ortaöğrenim yaşındaki çocukların 
nişanlanması serbest bırakıldı. Bu; ço-
cuk yaşta evlilik yoluyla istismarın önü-
nü açan önemli adımlardan biriydi.

 
4+4+4’E GEÇILDI

TÜRKIYE’de okul yaşında olup da 
okulda olmayan ve devletin nerede ol-

duğunu bilmediği, belgeleyemediği tam 1 
milyon 200 bin çocuk var. Bu, 4+4+4 eği-

tim sisteminin eseri. Çünkü bu sistemle il-
köğretim bölündü, ikinci dört yıllık kısmı fiilen 
zorunlu olmaktan çıkarıldı. 

2012’de ayrıca MEB, dini eğitim veren, yurt 
açan kurumların denetiminden sorumlu olmaktan çı-

karıldı, bu görev Diyanet İşleri Başkanlığına verildi. 
Kız çocuklarının okuldan alınmasının ve öğrenimlerine 

“açık öğretim” şeklinde devam etmelerinin önü açıldı. Örgün 
eğitimdeki kız çocuklarının sayısında ciddi düşüş yaşanırken 

cemaatlere yurt açma yetkisinin verilmesiyle bu çocuklar okul-
lardan alınıp din eğitimi adı altında çeşitli kurumlara gönderildi.

CEMAATLERE YURT 
AÇMA YOLU AÇILDI

TCK’nin 263. maddesi kanuna aykırı eği-
tim kurumu açanlara, çalıştıranlara, bu ku-
rumlarda öğretmenlik yapanlara 6 aydan 3 yı-
la kadar hapis cezası ile kaçak yurtların kapa-
tılmasına hükmediyordu. 2013’te bu madde 
iptal edildi. Sıkça istismar ile gündeme gelen 
dini vakıf ve cemaatlerin açtığı kaçak kurs, 
yurt ve okullar serbest bırakılmış oldu.

2016 yılında Adana’da Süleymancıların aç-
tığı ve 200 öğrencinin kaldığı Aladağ Tahsil 
Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta öğ-
retim Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangında 
bir hizmetliyle 11 kız çocuğu hayatını kaybetti.

ORTAÖĞRETIMDE 
EVLENMENIN YOLU 
AÇILDI 

2009’daki yönetmelik değişikliğiyle orta-
öğrenimde nişanlanmanın önü açılmıştı, evli-
lik ise hâlâ öğrencilikle bağlaşmayan bir nite-
likti. Yani evlendirilen çocuğun okulla tüm ili-
şiği kesiliyordu. Bu durumda, örgün eğitimin 
zorunlu olması ve çocuğun eğitimden yoksun 
bırakılmasının cezalandırılması caydırıcı bir 
nitelik taşıyordu.

2013’ün eylül ayında yapılan değişiklikle 
ise evli öğrenciler için açık öğretim lisesi mec-
bur kılındı. Bu düzenleme erken yaşta evlilik-
lerin önündeki bir engeli daha kaldırmış oldu.

ÜNIVERSITELIYE 
EVLENIRSE BORÇLARINI 
SILEN KARAR
KASIM 2013’te bu kez üniversite okuyan öğrenciler 
hakkında evliliği teşvik eden uygulamalar gündeme 
geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni evle-
nen üniversite öğrencilerine 10 bin TL’ye kadar 
“evlilik kredisi” verme kararı aldı. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı da pek çok mezunun ödemekte zorluk 
çektiği KYK öğrenim kredisini ve yurt ücretlerini 
evlenen üniversitelilerden almayacağını ilan etti. 
Evlilik cüzdanıyla ilgili bakanlığa başvuran öğrenci-
ler yurtlarda ücretsiz barınabilecekti.

 
RESMI NIKÂHSIZ DINI NIKAHA CEZA YOK

TÜRK Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin başlığı “Birden çok evlilik, hileli evlenme, 
dinsel tören” başlığı taşır. Burada açıkça resmi nikah olmaksızın dini nikah kıyılması 
suç sayılıyor, buna aykırı davranan hem çiftler hem de imamlar cezalandırılıyor-
du. Ancak 2015 Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi resmi nikah kıyılmadan dini ni-
kah kıyanlara ceza verilmesi hükmünü kaldırdı. Böylece hem erkeklerin birden 
fazla kadınla birlikte olduğu çok eşliliğe hem de resmi nikah zorunluluğunun 
ortadan kalktığı koşullarda çocuk yaşta evliliğe doğru bir taş daha döşenmiş 
oldu.

MIRAS HAKKI TIRPANLANDI
KADINLARIN miras haklarına doğrudan müdahale edilerek, tarım ara-

zilerinin “ehil çocuğa” (yani fiiliyatta erkek çocuğa) bırakılmasına yönelik ya-
sa çıkartıldı.

AYM’DEN “RIZA YAŞI” KARARI
KASIM 2015’te Anayasa Mahkemesi yine bir yasa iptaliyle “Çocukla-

rın cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi”nin önünü açtı. 
Mahkemenin iptal gerekçelerinden biri “fiilden sonra mağdurun yaşı-
nın ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi ihtimali” idi. Yani 

“evlilik ihtimali” değerlendirilerek aslında bir cezasızlık öngörülmüştü.

YENI DOĞAN ÇOCUKLAR IÇiN 
BiLE ÇEYiZ HESABI

2015 mart ayında TBMM’de kabul edilen bir tor-
ba yasada devlet destekli çeyiz hesabı uygula-

ması da vardı. Buna göre bankalarda evlen-
meden en az 3 yıl önce açılmış bir çeyiz hesa-

bına düzenli ödemeler yapıldığında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının koyduğu kriterlere uyan-

lar, evlendikten sonra hesaptaki biriki-
min yüzde 20’si ila 25’i oranın-
da devlet desteği alacaktı. En geç 
24 yaşında çeyiz hesabı açtırmak 
gerekiyor, 18 yaş altındakiler için 
veli ya da vasisinin açtırabiliyordu. 
Evlenecek çiftlere destek adı al-
tında sunulan çeyiz hesabı bir 
yandan bankalara sıcak para akı-
şı sağlarken diğer yandan erken 
yaşta evlendirme teşvik ediliyor-
du.

ÇOCUK ISTISMARINA  
15 YAŞ KRITERI 

TEMMUZ 2016’da Anayasa Mahkemesi, çocuklara yönelik 
cinsel istismar suçunu düzenleyen TCK’nin 103. maddesindeki 
“15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her 
türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hük-
mü iptal etti. Bu iptale kadar, TCK’nin çocuk istismarını düzen-
leyen 103. maddesine göre, “15 yaşını tamamlamamış her çocu-
ğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış”, cinsel istis-
mar sayılıyordu.

ISTISMARA EVLILIKLE AF TEPKILER  
ÜZERINE GERI ÇEKILDI

2016 yılında AKP hükümeti, evlilikle çocuk istismarının aklanması önerisini meclise sunmuş-
tu. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çocuk istismarcılığını “Bunlar cinsel istismar suçunu 
zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” sözle-
riyle yasaları, sözleşmeleri çiğneye çiğneye savunmuştu. Önerge, toplumun her kesiminden ge-
len tepkiler üzerine geri çekilmişti. 

Aralık 2016’da çocuklara yönelik cinsel suçları düzenleyen TCK’nin 103. ve 104. maddelerinde 
değişiklik yapıldı ve cezalarda kademelendirmeye gidildi. 12 yaş ve altındaki çocuklara karşı işle-
nen suçlarda en üst sınırdan ceza verileceği belirtildi. 103. maddenin “15 yaşını tamamlamamış 
her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin 
hükmü iptal edildi. Böylelikle rıza yaşı fiili olarak 12’ye indirilmiş oldu. 

“BOŞANMA KOMISYONU”  
RAPORU YAYIMLANDIÇOCUKLARA yönelik cinsel istismarın ve şiddetin önlenmesi amacıyla 23 Mayıs 2017’de 

HDP’nin Meclise sunduğu araştırma önergesi AKP’li vekillerin salonu boşaltması nedeniyle 
görüşülemedi. 24 Mayıs’ta bir kez daha Meclise sunuldu önerge, bu defa da AKP’li vekiller ret 
oyu kullandığı için reddedildi. Aynı günlerde Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğinin çocuk-
lara istismardan nasıl korunacaklarını anlatan broşürü yasaklandı, aynı derneğin cezaevin-
deki çocuk istismarına ilişkin raporunu açıklaması da OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

2015 yılının aralık ayında Mecliste, kamuoyunda “Boşanma Komisyo-
nu” olarak bilinen bir komisyon kuruldu. 17 Mayıs 2016’da yayımlanan ko-
misyon raporu kadınların ve çocukların temel insan haklarına yönelik bir 
saldırı paketiydi. Kadınların nafaka hakkının sınırlandırılması, boşanma du-
rumunda eşit mal paylaşımının ortadan kaldırılması, din görevlilerinin arabu-
luculuk yaparak boşanmayı engellemesi, şiddet uygulayan kişinin çocuklarıyla gö-
rüşmeye devam edebilmesi gerektiği gibi bir dizi hak gaspı bu komisyon raporuyla 
gündeme getirildi. Çocuklar açısından en vahimi ise raporun çocuk istismarcısının 
tecavüz ettiği çocukla 5 yıl boyunca “sorunsuz” ve “başarılı” bir evlilik sürdürmesi 
halinde denetimli serbestlik önerisiydi. Raporda ayrıca cinsel saldırı, cinsel istismar 
suçlarında hadım uygulanması önerisi de vardı.

 MECLISTE çocuk istismarlarının araş-
tırılması ve önlenmesine yönelik araştırma 
komisyonu kurulması için verilen önergeye 
tüm muhalefet partileri evet derken, öneri 
AKP’lilerin oylarıyla reddedildi. Çocuk istis-
marının önlenmesi talebi kamuoyunda bü-
yüyünce, Erdoğan’ın talimatıyla bakanlıklar 
nezdinde Çocuk İstismarı Komisyonu ku-
ruldu, Nisan 2018’de komisyonun hazırladı-
ğı yasa taslağı, özellikle hadım ve cezaların 
artırılması öne çıkarılarak reklam edildi. 
Yayın yasağı da getiren yasa taslağı, 24 Ha-
ziran erken seçim nedeniyle rafa kaldırıldı. 
2018’in temmuz ayında yine üst üste çocuk 
istismarları gündem olduğunda tepkiler 
yeniden büyüyünce, iktidar taslağı raftan 
indirdi. Yasayla, küçük çocuklara yönelik 
tecavüz suçunun cezasının artırıldığı öne 
sürülse de 12 yaş kademelendirmesiyle 
“cinsel ilişkiye rıza yaşı” 12’ye düşürüldü. 

CINSEL 
ISTISMARDA ‘SOMUT 
DELIL’ ŞARTI

CINSEL saldırı, işkence, cinsel istismar gibi 
suçlardan tutukla-
nabilmek için gö-
rüntü benzeri so-
mut kanıtın zorun-

lu hale getiril-
mesini de içe-
ren 4. Yargı 
Paketi, tüm iti-

razlara 
rağmen 
Adalet Ko-
misyonu’n-
da kabul 
edildi. “So-
mut delil” 
şartının, ço-

cukların cin-
sel istismarı ile 

cinsel saldırı suçlu-
larının tutuklanmasını 

neredeyse imkânsız hale 
getireceği ifade edilirken, bu 
düzenlemenin cinsel saldırı 
suçlarında “kadının beyanı-
nın geçerli sayılması” ilke-
sini de ortadan kaldırdığı 
tartışıldı. 

ISTANBUL 
SÖZLEŞMESI’NDEN 
HUKUKSUZ ÇIKIŞ

20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gaze-
te’de bir cinsel-fiziksel her türlü şiddete 
karşı ciddi yasal ve 
kurumsal önlemler 
alınmasını devletle-
re yükümlülük ola-
rak getiren İstan-
bul Sözleşme-
si’nden çıkıldı-
ğına dair 
Cumhurbaş-
kanlığı kararı 
yay ımlandı . 
AKP’nin kadın-
larla ilgili ileri 
sürdüğü “ko-
ruma, geliştir-
me, güçlendir-
me” iddiası içeren 
bütün vaatlerinin 
uluslararası ve iç hu-
kuk bakımından en bü-
yük hukuksal dayanağının 
ortadan kaldırılmış oldu. Aslında 
imzalandığı günden itibaren bugün 
çocuk istismarıyla gündemimize 
oturan tarikat ve cemaatlerin özel 
hedefi halindeydi.
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REHBER ÖĞRETMENLIK GÖREV  
TANIMI DEĞIŞTIRILDI

OKULLARDA koruyucu, önleyici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmeti sunan 
psikolojik danışman ve rehber öğretmenler çocuk istismarlarını en çok açı-
ğa çıkaran meslek gruplarından. 2017’de “MEB Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışma Hizmetleri Yönetmeliği” dahilindeki psikolojik danışmanlık hizmeti 
kaldırıldı, “okul psikolojik danışmanlarına verilemeyecek görevler” kısmı çı-
karılarak rehber öğretmenler angaryaya boğuldu.

2017

MÜFTÜLERE DINI NIKÂH 
KIYMA YETKISI

MÜFTÜLÜKLERE resmi nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme tepkile-
re rağmen Aralık’ta Meclis’te onaylanarak yürürlüğe girdi. Din adamları ai-
le hukukuna karışabilir hale getirildi. Toplumsal yaşamın ve aile yaşamının 
temel kurallarını içeren Medeni Hukuk “dini hassasiyetler” adına delindi. 

2017

ÇOCUK ISTISMARI  
KOMISYONU KURULDU

AKP’DEN ISTISMARIN ARAŞTIRILMASINA RET 

EKIM ayında 2. Yargı Paketi’n-
de çocukların istismarcılarla “be-
lirli şartlarda” evlendirilmeleri du-
rumunda cezanın erteleneceğine 
yönelik hükmün bulunduğu orta-
ya çıktı. Taslakta, çocuk ile cinsel 
istismar faili arasındaki yaş farkı-
nın 10’un üzerinde olmaması ve 
evlendirilmeleri durumunda hük-
mün ertelenmesini kapsıyordu. 
Kadınlar ülkenin dört bir yanında 
eylem yaptılar.

2. Yargı Paketinde ayrıca ka-
dınların nafaka hakkına yönelik 
sınırlandırma içeren bir düzenle-
me olacağı da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından dile getirildi. 
Kadınların yükselttiği tepkiler so-
nucunda bu iki öneri pakette yer 
almadı. 

2019
YARGI PAKETINDEN 
TAŞAN HAK GASPLARI

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül



AILE VE DINI 
REHBERLIK BÜROLARI

2003 yılında Diyanet’e bağlı il müftülükleri 
içinde Aile Bürosu adıyla kurulan kurumlar, 
2007 yılında Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu 

adıyla çalışmaya başladı, sonra 
Aile ve Dini Reh-

berlik Büroları 
adını aldı. Bu 
bürolarda 
medeni 
haklara 
aykırı pek 
çok vaaz 
verildi.

OKUL ÖNCESI  
KURAN DERSLERI

2011’de Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru-
luş ve Görevleri Hakkında Kanun’da, ka-
rarname ile değişiklik yapılarak, Kuran 
kurslarına yaş sınırlaması getiren düzen-
leme yürürlükten kaldırıldı ve 12 yaş sınırı 
kaldırılmış oldu. Bu engelin ortadan kalk-
masıyla birlikte 2012 yılında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nca hazırlanan okul öncesi din 
eğitimi projesi kapsamında 4-6 yaş arası 
çocuklar için önce müftülüklerin bünye-
sinde kuran kursları açıldı. Daha sonra da 
Diyanet’le imzalanan protokoller aracılı-
ğıyla MEB’e bağlı anaokullarında “Değerler 

Eğitimi” adı altında kuran dersi 
verilmeye başlandı. 4-6 yaş 

aralığında dini eğitimin 
çocuğun bilişsel, 

mental ve ruhsal 
gelişimine aykırı 

olduğunu dile 
getiren öğret-

menler hak-
kında so-

ruştur-
malar 

açıl-
dı. 

14 11

ISTISMAR YUVASI YURTLAR AHTAPOT  
GIBI ÇOCUKLARIN HAYATLARINI SARMIŞ

2016 temmuzu. Maraş’ta Süleymancılara ait Hamidiye Erkek Öğ-
renci Yurdunda 10 yaşındaki 4 çocuğun yurtta çalışan bir öğret-
men tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 

HIRANUR VAKFINDA  
6 YAŞINDAKI ÇOCUĞA 
ISTISMAR

Tıpkı İsmailağa Ce-
maatine bağlı Hiranur 
Vakfı olayında olduğu 
gibi. Cemaat lideri bir 

baba, muhtemel bir halef seçiyor ve hiç çekin-
meden bu anlaşma 6 yaşında bir çocuğun istis-
mara teslim edilmesiyle mühürlenebiliyor. 6 ya-
şında!

Çocuk eğitimde yok, nüfusta yok! O çocuğun 
yaşadıklarını “istismar” olarak tanımlayabilmesi 
bir radyo programı sayesinde! Ama her istismar 
skandalı sonrası yayın yasakları getiriliyor. 

Daha önce hastaneye intikal etmiş; soruş-
turma açılması lazım ama yok! İstismar delille-
riyle ortada olduğu halde savcılık hemen tutuk-
lama kararı vermiyor; istismarcıların tutuklan-
ması için bile halkın ses çıkarması, kamuoyu 
oluşturması gerekiyor! 

MÜNFERİT DEĞİL!
Ve bir ülkenin Cumhurbaşkanı, sanki son 20 

yıldır tarikat-cemaat yurtlarında yaşanan onlar-
ca istismar vakası ortaya çıkmamış gibi “münfe-
rit bir hadise” diyebiliyor!

Çocukların sırf “dindar ve kindar” bir nesil ye-
tiştirmek uğruna tarikat ve cemaatlere bilinçli 
olarak teslim edilmesi, kız çocuklarının evlilik adı 
altında istismar edildiği bir aile düzeninin kurul-
ması… İktidarın bekası böylesi bir topluma bağ-
lı! Bu karanlık, 20 yıl boyunca eğitim sisteminde, 
ceza kanununda, anayasada ilmek ilmek örüldü.

Eylül 2017. Adıyaman Besni’de Süleymancılara ait Hayrünnisa Göl-
başı Çocuk Yurdunda kalan biri 10 diğeri 11 yaşında iki çocuğun yurt 
müdür tarafından istismara maruz bırakıldığını öğrendik.

Aynı yılın aralık ayında, İzmir’in Dikili ilçesinde Süleymancılara ait 
bir ortaöğrenim erkek yurdunda 11 yaşındaki bir çocuk istismara uğradığını anlattıktan sonra 
yurttaki görevlinin 7 öğrenciyi istismar ettiği açığa çıktı.

Aralık ayında Denizli’nin Çivril ilçesinde, bir okulun bahçesinde bir in-
tihar mektubu bulundu. Bu intihar mektubu 12 yaşında bir çocuğa ait-
ti. Çocuk, Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yur-
du’ndaki belletmen tarafından defalarca tecavüze maruz bırakılmıştı. 

Üstelik şiddetle susturulmuştu. Çocuk bu durumu yurt müdürüne anlattığında müdür, belletme-
ni tarikata ait başka bir yurda gönderdiğini, bu olayı unutması gerektiğini söylemişti. Ancak du-
rumu kabullenemeyen küçük, yaşadıklarını bir mektuba yazarak yaşamına son verecek kadar 
kendini kapana kısılmış hissetmişti. Soruşturma kapsamında yurt mühürlendi, ortaokul öğren-
cileri de “tadilat” gerekçesiyle evlerine gönderildi. Ancak yurt müdürünün istismarcı birini gön-
dereceği tarikata ait başka yurtların olduğu anlaşılıyor.
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Tek bir tarikatın ya da cemaatin 

dahi onlarca yurdunda istismar 

suçu işlenmesi, istismarın ne 

kadar olağan 
görüldüğünün bir 

göstergesi. İstismar asla 

münferit değil, aksine son 

derece sistematik. İlk vakada 

gerekli tedbirler alınmış 

olsaydı sonrasında onlarca, 

yüzlerce çocuğun hayatı 

kurtulmuş olacaktı. Eğer bu kadar ayyuka 

çıkmış bir sorunda tedbir alınmıyorsa bu 

politik bir tercihtir. Bu tercihin bedelini 

karanlıkta bırakılmış çocuklar ödüyor.

 
Bunlardan 10’u çocuklara istismar eden Mu-

harrem Büyüktürk hakkında şikâyetçi oldu. Ço-
cuklar, istismarcı öğretmenin kendilerine şiddet 
uyguladığını, tehdit edildikleri ve utandıkları için 
kimseye anlatamadıklarını söylediler. Failin bilgi-
sayarında ve cep telefonunda çocuk pornosuna 
rastlanması ikinci bir soruşturma sebebi oldu. İs-
tismarcı 4 Mart 2016 günü tutukladı, 29 Mart’ta 
da meslekten ihraç edildi. 

Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
dava sonunda 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bu, 
büyük bir kamuoyu baskısıyla oldu. İktidar olayın 
örtbas edilmesi için elinden geleni yaptı. Yayın ya-
sağı getirilerek halkın dava hakkında bilgilenmesi-

nin önüne geçilmek istendi. Karaman Valiliği dava 
boyunca il sınırları içerisinde toplanma, toplantı, 
basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting, oturma 
eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinlikleri 
yasakladı. Bunlara rağmen birçok kadın örgütü, 
çocuk hakları, insan hakları örgütleri, eğitim sen-
dikaları davanın peşini bırakmadı, tepki gösterdi. 

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Se-
ma Ramazanoğlu’nun olayın duyulmasından son-
ra sarf ettiği “Bir kereden bir şey olmaz” sözleri 
de tepkileri büyütmüştü. Çünkü Ensar Vakfında 
olduğu bilinen ne ilk ne de son istismar vakasıydı 
bu. AKP çocukları korumak yerine birlikte iş tut-
tuğu cemaati korumak istemişti.

 VAKFI YURDUNDA TOPLU ISTISMAR 

Toplu istismar ortaya çıktıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında görevi ihmal gerekçesiyle 
verilen gensorunun reddi ertesi bakanı tebrik için kuyruk oluştu. (Fotoğraf: @Atuncayozkan/Twitter)

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
Eğitim sistemindeki deği-

şiklikler, hukuki metin-
lerde, medeni hakların 
ortadan kaldırılması, ida-
ri yönetmeliklerdeki dü-

zenlemeler hepsi bir bütün olarak 
kadınları ve kız çocuklarını bir yolda 
hizaya sokmak üzere kurgulandı. Ve 
tüm yolların sonu kadınlar için şid-
det, kız çocukları için istismar ocağı-
na dönmüş bir aileye çıkıyor. Şüphe-
siz ki tarikat ve cemaatler eğitimin-
den sağlığına idaresinden ekonomi-
sine her yere sirayet etmiş durumda. 
Ama bu çocuk cehenneminin taşları-
nı döşemede Diyanet İşleri’nin yeri 
ayrı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 
1924 tarihinde kuruldu. Kurulduğu 
günden bugüne toplumun dini 
inançlarını kim iktidardaysa onun çı-
karına şekillendirmesine yarayan bir 
kurum oldu. Özellikle 1975’te kendi-
sine bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
kurulmasıyla birlikte bir sermaye 
odağı da haline geldi. Her sermaye 
odağına sunulan imtiyazlardan fay-
dalandı. Örneğin 1978’te vergiden 
muaf hale getirildi, 2005’teki bir dü-
zenlemeyle de izin almadan kayıtsız 
bağış toplama imtiyazı tanındı. 
AKP’nin iktidar olduğu yıllarday-
sa Diyanet’in statüsü 
yükseltilirken hazine 
bütçesinden al-
dığı pay her 
sene katla-
narak 
arttı. 

Bu-

gün Diyanet; İçişleri, Dışişleri, Ener-
ji, Kültür ve Turizm, Sanayi vb. pek 
çok kritik bakanlıktan daha yüksek 
bir bütçeye sahip. 

Bütçenin yanı sıra Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü üzerinden Diya-
net İşlerine ayrılan arazi ve binaların 
sayısı, örneğin Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na ayrılandan katbekat fazla.  

2010 yılında, genel müdürlük sevi-
yesinden müsteşarlık seviyesine yük-
seltilen ve kendisi de bir holding gibi 
çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
görev alanı da genişletildi; aile ve 
kadına yönelik kapsamlı işlevlere ka-
vuşturuldu “Aile, kadın, gençlik ve 
toplumun diğer kesimlerine yönelik 
dini konularda aydınlatma ve reh-
berlik yapmak” amacıyla donatıldı. 

Türkiye’de hem kadın haklarına 
yönelik saldırılarda hem de çocuk is-
tismarının yaygınlaşmasında baş rol-
lerden birine sahip olan Diyanet’in 
özellikle AKP döneminde müftülük-
ler, eğitim kurumları, sıbyan mek-
tepleri ve aile büroları aracılığıyla 
yürünen yola adım adım bakalım:

DİYANET okul öncesi Kuran kurslarında ilk etapta kendisi de 
Kuran kurslarına devam eden annelerin çocuklarını hedeflemişti. 

Sıbyan mektepleri özellikle yoksul semt ve mahallelerde 2013’ten itibaren 
pıtrak gibi çoğaldı. Hiçbir kurum tarafından denetlenmeyen bu sıbyan 

mekteplerine sadece dini gerekçelerle çocukların gönderilmediği, çocukların 
o evlerde neler yaşadığı Ekmek ve Gül’e gelen pek çok haber, yazı ve mektupta 
gördük. Hatırlayalım…

‘ÇOCUĞUN 
PSIKOLOJISI 

BOZULDU’
İSTANBUL’un emekçi semtle-

rinden biri olan Esenyalı’dan Fidan 
çocuğunun psikolojisinin ne kadar bo-

zulduğunu anlatmıştı: 
“Çocuğumu 3 yaşında sıbyan evine 

gönderdim. İki yıl gitti buraya. Sonra çocukta 
birtakım sorunlar görmeye başladım, küçük 
kardeşine şiddet uyguladı. Sonra yatağa işeme-
ye başladı. Evde ne yapsak ‘günah’ demeye baş-
ladı. Doktora götürdüm. Çocuk çok ciddi psikolojik 
sorunlar yaşıyormuş. Neyin günah olup neyin olmadığı-
nın çelişkisini yaşadığı için depresyona girmiş. 

Örneğin resim yapmak istiyor, ama resim yap-
mak günah! Sadece ev resmi, ağaç resmi yapa-
bilir. İnsan ve hayvan sureti yapmak Allah’ı in-
citmek olurmuş. Evin içinde anne, baba ve 
kardeş resimleri yapmak günah, ‘Öyleyse 
evin içinde yaşamaları da günah mı’ diye 
sorular sormaya başladı. Şimdi normal 
bir devlet okuluna gidiyor. Belirli gün-
lerde de rehabilitasyon merkezine 

gidiyor. Konuşma ve zeka geri-
liği tespiti konuldu.”

‘TEK BIR IŞLEM BILE YAPILMADI’
ÇALIŞTIĞI için çocuğunu sıbyan mektebine göndermek zorunda kalan Sevinç şikaye-

tine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını söylemişti: 
“İş bulduğum zaman çocuğum 5 yaşındaydı. Kaynanam tam gün bakmayı kabul etme-

yince ben de mahalledeki sıbyan okuluna hem bize yakın hem de çok uygun diye verdim. 
Okulda çalışanların düzeyi, aldığı eğitim nedir, hiç sormadım. Bazı günler fazla mesaiye ka-
lınca hiç göremiyordum. Babaannesinde uyuyakalıyordu, sonra da orada kalıyordu. Sorun-
ları bir hafta sonu fark ettim. Çocuk gece altını ıslatmaya başladı. İçine kapandı, evdeki eş-
yalara zarar verdi. 

Önce kaynanamla konuştum, o da beni suçladı. ‘Çocuk seni doğru dürüst görmüyor, 
seni özlediği için’ falan dedi. Baktım çocuğun durumu kötüye gidiyor, hemen işten ayrıldım, 
daha fazla ilgilendim ama yine de aynı.

Okula gittim, anlattım durumu, onlar da beni suçladı. Zaten bir anne olarak çalışmam 
doğru değilmiş! Çocuğu okuldan almak istedim, bu sefer beni ikna etmeye çalıştılar. ‘Hiç 
olmazsa çocuk, sizin asla veremeyeceğiniz dinimizi öğreniyor’ dediler. 

Arada merdiven temizliğine gidiyordum. 5 yaşındaki çocuk bir gün geldi dedi ki: ‘Anne-
lerin çalışması günah. Anne ne olur günah işleme, lütfen çalışma. Babam bize baksın, se-
nin paran da günahmış, o parayla bana sevdiğim şeyleri alma.’ Sonra aldık hemen okul-
dan. Ben en az iki defa şikayet ettim bu okulu, tek bir işlem yapılmadı.”

DİYANETİN YERİ AYRI… 

Sıbyan Mektepleri

‘KIME 
HESAP 

SORACAĞIM?’
KENDİSİ Alevi inancına mensup olma-

sına rağmen bir dönem küçük kızını sıbyan 
mektebine gönderen yevmiyeli tekstil işçisi 

Seda: 
“Dini eğitim çok fazla yok demişlerdi, ama öyle 

olmadığını gördüm, çocuğum ‘kapanacağım’ demeye 
başladı, namaz kılmak istiyordu. Ben ona büyüyünce 
karar vermesi gerektiğini anlattım. Bir gün kolu morar-

mış geldi. Sorduğumda öğretmeninin yaptığını söyledi. İs-
patlayamadım tabii. Kime hesap soracağım, MEB’e bağlı 

değil! Mahallemizde hala kreş yok. Geçim sıkıntısı olunca da 
mecbur kalıyoruz sıbyan mekteplerine.”

Oğlunu aynı sıbyana gönderen Seda’nın kız kardeşi oğlu-
nun gördüğü şiddeti anlatmıştı: 

“Söz dinlemeyen çocukları karanlık oda diye bir ye-
re koyuyorlardı. Aşağıda, yemekhanenin olduğu 

katta, çocukları tek başına, hiçbir şeyin ol-
madığı karanlık bir odaya kilitliyor-

lardı...”

Fotoğraflar: TCCB
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ÇOCUK 
İSTİSMARI 
NEDİR

N e zaman 
bir çocuk is-
tismarı haberi yayın-
lansa yetkililer olayın mün-ferit olduğunu dile getiriyor. Bir kereye mahsus olduğunu, yaygın olmadığını ima ediyorlar. Oysa çocuk istismarı tüm dün-yada yaşanan çok boyutlu bir sorun. Uluslara-rası sözleşmelerde de tanımlanıyor.1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakla-rına Dair Sözleşme devletlere, çocuklara kötü muamele konusunu kapsamlı bir şekilde ele al-mak gibi hukuksal bir sorumluluk da yüklüyor. Sözleşme’nin 1. bölümünde Madde 19’da açık:“Taraf Devletler; çocuğun ana-babasının, ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya va-silerinin veya bakımını üstlenen herhangi bir ki-şinin yanında iken, bedensel veya zihinsel saldı-rı, şiddet veya istismara, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her tür istismar ve kötü muameleye karşı korunması için, yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alır-lar.”

Yani bir devlet; eğitim sisteminden sağlık sistemine, sosyal politikalarından ekonomi po-litikalarına ve hatta dış politikasına kadar ço-cuğun üstün yararını gözetmek ve teminat al-tına almakla yükümlüdür. Aksi, devlet tarafın-dan işlenen bir suçtur.
Türkiye Cumhuriyeti de bu yükümlülükleri taşıyor. Anayasa’nın 41. maddesi diyor ki: “Devlet, her türlü istismara ve şiddete kar-şı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”Buna rağmen ülkede çocuk istismarı skan-dallarının ardı arkası kesilmiyor, çocuk yaşta evlilik yoluyla istismarın yasal statü kazan-ması için girişimler bir türlü bitmek bilmiyor. Yargı mensuplarıyla, bakanlıklarıyla, Diya-netiyle, eğitim kurumlarıyla ve siyasal yürüt-me erkiyle devletin çocuklardan yana tutum almak bir yana istismarın önünü açtığı, hatta ilmek ilmek ördüğü bir dönem yaşıyoruz.Son 20 yıla baktığımızda özellikle çocu-ğun cinsel istismarı vakalarının çeşitli tari-kat ve vakıflarla birlikte gündeme geldiğini görüyoruz. Bu durum adım adım örülen özel bir politikanın sonucu. Ancak çocuk istismarının salt bir inanç grubuyla özdeş-leşmesi de doğru değil. Türkiye’de dini odaklarla birlikte askeri ve sivil bürokrasi-nin koskoca bir ülkeyi çocuklar için nasıl cehenneme çevirdiğini anlamak için ör-nekleri hatırlamak ve hiç unutmamak ge-rekiyor.

N.Ç. DAVASI 
YIL 2002. Mardin’de 12 yaşında bir kız çocuğu 

aralarında esnafların, kaymakamlık yazı işleri müdü-
rü, yüzbaşı, muhtar, korucu asker, memur, öğret-
men gibi devlet görevlilerinin olduğu yetişkinlerce 
fuhşa zorlandı. 2003’de N.Ç.’nin şikâyeti üzerine Mar-
din Savcılığı soruşturma başlattı. 28 erkek şüpheli 
olarak kayda geçti, 27’si tutuklandı. Soruşturma sı-
rasında 13 yaşında olan N.Ç. pek çok defa tıbbi mu-
ayeneye maruz bırakıldı, duruşmalar sırasında defa-
larca olayı tekrar canlandırmaya zorlandı. 24 Şubat 
2013 günü görülen ilk duruşmanın ardından sanık 
yakınlarının saldırısına maruz kaldı. N.Ç. pek çok de-
fa koruma talep ettiyse de hiçbirine yanıt alamadı. 
N.Ç.’nin güvenliği gözetilerek davanın başka bir yer-
de görülmesi talebi mahkemece reddedildi. Bu da 
yetmedi, tecavüzcü sanıklar serbest bırakıldı. 

Kamuoyu bu yargılama sürecine “utanç davası” 
dedi. Davanın 8. yılında 3 sanık beraat ederken diğer 
sanıklara “çocuğun rızası olduğu” gerekçesiyle alt 
sınırdan ceza verildi. “Rızaya dayalı tutma” suçunun 
zamanaşımına uğradığına kanaat getirildi. Yargıtay 
da bu kararı onadı.

Hükümlülerden birinin oğlu ve yeğeni, on yıl son-
ra, 2013’te bir başka tecavüz davasının sanığı olarak 
yeniden karşımıza çıktı.

N.Ç. Malatya’dan Adana’ya, oradan da İstanbul’a, 
ergenlik yaşına gelinceye kadar şehir şehir çocuk 
koruma merkezlerinde gezdirildi. N.Ç. dava boyunca 
bizzat yargı eliyle yaşadığı ihlaller için başvurduğu 
AİHM tarafından 2021 yılında haklı bulundu. Bir çocu-
ğun ömrü uğradığı istismara karşı adalet arayışıyla 
geçti.

Elbette insan hakları örgütleri, kadın örgütleri ve 
bazı siyasi partiler bu duruma seyirci kalmadılar. On 
binlerce insan İstanbul’da ve pek çok kentte mahke-
menin tecavüzcüleri destekleyen tavrını ve sonunda 
aldığı kararı protesto etmek için sokaklara döküldü-
ler.

KANUNI SULTAN 
SÜLEYMAN 
HASTANESINDE HAMILE 
ÇOCUKLAR VAKASI

2018’de İstan-
bul’daki Kanuni Sul-
tan Süleyman Eği-
tim ve Araştırma 

Hastanesinde ocak-mayıs 2017 arasındaki 
5 ay gibi bir süre içerisine 115 çocuğun ha-
mile olarak hastaneye geldiğini öğrenmiş-
tik. Ve çocuk yaşta gebelikler hakkında 
tek bir görüşme raporu hazırlanmamış, 
yasanın gereği yerine getirilmemiş ve suç 
duyurusunda bulunulmamıştı. Olay, bir 
sosyal hizmet görevlisinin yerine bir baş-
kasının bakması üzerine ortaya çıkmıştı.

Soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı-
nın raporu durumun daha vahim olduğu-
nu ortaya koydu: Hastanede kayıt altına 
alınan hamile çocuk sayısı 115 değil, 158 
idi. Rapora göre 37’si 15 yaş altında olan 
çocukların; biri 12 yaşında, beşi 13 yaşında, 
on biri 14 yaşında, yirmisi 15 yaşında, yet-
miş biri 16 yaşında, ellisi ise 17 yaşındaydı. 
Ayrıca, 2016 yılında bin 260 çocuğun ha-
mileliğinin tespit edildiği, bunların 64’ünün 
ise 15 yaş altında olduğu bilgisine yer veri-
len rapora göre, bu sayı içinde Suriyeli 
mülteci çocuklar da yer alıyordu.

Bir yılda bir hastanede bin 260 hamile 
çocuk!

AKP döneminde hastane dışında yapı-
lan doğumların sadece sözlü beyanla nü-
fusa kaydettirilebilmesi boşuna değil!

2002

2018??
UNUTMAYALIM!

 
BIR gün Karaman’da bir çocuk okula gitmek istemedi. Bu-

nun üzerine ablası kardeşini psikiyatriste götürdü. Çocuğa zorla 

hayvan pornosu izletildiğini ortaya çıkaran doktor durumu s av-
cılığa bildirdi. Ardından civar köy ve uzak yerlerden devlet yur-
du olmadığı için Ensar evlerine gönderilen onlarca çocuğun is-
tismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Türkiye, bu durumu 12 Mart 2016 tarihinde Birgün gazetesinin 

“Karaman’da 45 erkek öğrenciye tecavüz!” başlıklı haberiyle duy-

du. Nakşibendi tarikatından Erenköy Cemaatinin kurduğu Ensar 

Vakfı ile Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensupları Derneğinin (KAİMDER) kiraladığı ev-

lerde kalan 9-10 yaşlarındaki en az 45 öğrenci 2012-2015 yılları 
arasında bir öğretmenin sistematik tecavüzüne maruz kalmıştı.

 KARAMAN’DA ENSAR 

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
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Çocuk istismarında  
gerçek önlemler işte böyle alınır!
5 MADDEDE SAYIYORUZ:

1-) ISTISMARI ÖNLEMEYE 
ODAKLANMAK GEREK

BUGÜN Türkiye’de istismar olduktan sonra müdahale et-

meye dayalı bir sistem var. Ki, bu da çok sınırlı. Oysa istismar-

la mücadele için temel olan, istismarın oluşmasına zemin su-

nan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması için seferber olmaktır.

- Her alanda çocuğun haklarının, çocuğun üstün yararının 

odak alındığı; çocukların yaşama-gelişme, eğitim, sağlık, ko-

runma ve katılım haklarının öncelik olarak belirlendiği; ailelerin 

ve toplumun da çocuk hakları ve istismar konusunda bu yak-

laşımla sürekli bilgilendirildiği bir sistem oluşturulmalı.
- Kanunlar, eğitim sistemi, sağlık sistemi, toplumsal hayatın 

her alanı, kurumların işleyişleri çocukların ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilmeli. Bunun eksik kaldığı her durum istismara ze-

min hazırlar. 
- 18 yaşının altındaki her bireyin çocuk olduğu kabul edilme-

li; tüm yasal mevzuat buna uygun hale getirilmeli, evlenme ya-

şının küçültüldüğü her türlü düzenleme kaldırılmalı.

- ÇOCUĞUN her tür riskli durumdan, ebeveyn istismarı da dahil ihmal – istismardan korunma hakkı vardır ve bu hak, devlet kurumları 
aracılığıyla yerine getirilmelidir.

- Bunun için de çocuğun iyilik halinin takip 
edilmesi, herhangi bir ihmal - istismara uğrama riskinin fark edilebilmesi ve ortadan 
kaldırılması gerekir. İstismar durumlarının da 
erken fark edilip müdahale edilebilmesi için 
çocuğun anne karnından 18 yaşına kadar devlet kurumları tarafından sürekli izleminin yapılması gerekli. 

- Türkiye’de 0-2 yaş arası dönemde bu 
izlemin yapılması görevi Sağlık Bakanlığı’ndadır, aile hekimlikleri tarafından yapılması gerekir. 

- Okul yaşına geldikten sonra ise çocukların izleminden okullar, yani Milli Eğitim Bakanlığı 
sorumludur. Kaymakam, vali gibi mülki 

amirlerin de çocukların takibinde sorumluluğu 
vardır. Sosyal Hizmet Merkezleri çocukların 
takibinden ve diğer kurumlarla iş birliği 
yapmaktan temel olarak sorumludur. Bu izlem 
sırasında çocuklarla ilgili riski, istismarı, vs. 
fark edenler durumu adli kurumlara bildirmekle görevlidir.

- Bu görevlerin kâğıt üstünde kaldığını bugün yaşadığımız örneklerden görüyoruz. Bu 
sistemin gerçekten işlemesi için kurumları 
zorlamalıyız. Bu sistem detaylandırılmalı, içeriği genişletilmeli, sistemin çalışır hale gelmesi için gerekli tedbirler alınmalı, buralarda çalışan 
kişiler çocuk izleminin nasıl yapılması gerektiği konusunda yetkinleştirilmeli, hatta okul 
eğitimleri bu bilgileri kapsamalı. Bildirme 
yükümlülüğüne engel olan sorunlar ortadan 
kaldırılmalı.

Çocukların istismardan ko-
runması için önleyici ve 
koruyucu yaklaşıma sahip, 
etkili, çocuk odaklı, hak te-
melli bütünlüklü bir çocuk 
koruma sistemi kurulmalı 
ve sistemi denetleyecek ba-

ğımsız bir izleme mekanizması kurul-
malı. Adım adım bu mekanizmaların 
ne olması gerektiğini anlatalım:

2) İSTİSMARI FARK EDEBİLECEK BİR İZLEME SİSTEMİ GEREK
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan/csgorselarsiv.org

- İSTİSMAR gerçekleştikten sonra 
çocuğun hızla korunması için çocuk 
odaklı, çocukların kurumlar tarafından 
hırpalanmadığı, yargılanmadığı, suçlan-
madığı, hızlı işleyen, faile cezasızlık getir-
meyen, çocuğu mağdur etmeyen, çocu-
ğu istismar ortamından ve istismarcıdan 
koruyacak, güvenlik önlemleri olan, ço-
cuğun iyileşmesi için gerekli olanakların 
sağlandığı bir başvuru ve müdahale sis-
temi kurulmalı.

- Başvuru mekanizması herkesin ra-
hatlıkla ulaşabileceği bir sistem olmalı ve 
bu mekanizma sadece çocuklara özel ol-

malı. Ayrıca çocukların da kendilerinin ra-
hatlıkla bağlantı kurup kendileri başvuru 
yapabilecekleri bir sistem olmalıdır bu. 
Çocukların ulaşamayacağı bir başvuru 
sistemi ihtiyacı karşılayacak bir sistem 
olamaz. Bugün var olan Alo 183 gibi her 
konuyu içeren bir başvuru adresi bu ihti-
yacı karşılamaktan çok uzak. 

- Çocuğun iyileşme süreci için de 
istismarın ortaya çıktığı andan itiba-
ren çocuk ve yakınları için ücretsiz, 
ulaşılabilir, nitelikli, çocuk istismarı 
alanında yetkin psikolojik/psikiyatrik 
sağlık hizmetleri oluşturulmalı. 

3) EĞER ISTISMAR VARSA, MÜDAHALE  
VE IYILEŞTIRME NASIL OLMALI?

s



4) İSTİSMARA KARŞI KURUMLARIN 
ORTAK ÇALIŞMASI ŞART!

- ÇOCUK istismarının hem önlenmesi hem de istismar olduktan sonra 
müdahale çok yönlü olmak durumunda. Bu nedenle birçok kurumun 
önemli görevleri var ve birlikte koordinasyon içinde çalışmaları gerekir.

- Örneğin istismardan sonra ifade süreci ile birlikte adli süreç başlar, 
çocuğun ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekir, çocuğun korunma ihtiyacı 
olabilir, çocuğun eğitim hayatı kesilebilir, tedavi ve rehabilitasyon süreci 
gerekir, kurum bakımı ihtiyacı olabilir vb. Ya da Çocuk Koruma Kanunu is-
tismar ya da risk durumunda çocukların korunması için belirli tedbirler 
belirlemiştir; mahkemeler çocuğun ihtiyacına göre bu tedbirleri verebilir;

Çocuğun kurum bakımı altına alınması gerekiyorsa Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı;

Çocuğun eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesi için Milli Eği-
tim Bakanlığı,

Çocuğun sağlığının korunması ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşı-
lanması için Sağlık Bakanlığı,

Çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti verilmesi için Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler,

Çocuğun barınma ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimler ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumlu.

Bir çocuk istismara uğradığında yaşamının sağlık-
la ve esenlikle devam edebilmesi için de, istismarla 
genel olarak mücadelede etkili olabilmek için de 
bu kurumların ortak hareket etmeleri zorunlu. 
Türkiye’de ise ortak çalışmada çok ciddi eksiklik-
ler var.

Ortak çalışmanın sağlanması için gerekli 
tedbirler zamana yayılmadan ve kişilerin 
inisiyatifine bırakılmadan hemen alın-
malı. Bu kadar kurumun ortak çalı-
şabilmesi için ise açık şekilde bir 
meclis, hatta devlet iradesi ge-
rekiyor! İşte biz, bu iradeyi ta-
lep ediyoruz...
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ekmek ve gülekmek ve gül

OKUL öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm 
zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.

4-6 yaş için açılan tüm kurslar ve sıbyan 
mektepleri kapatılmalı; her çocuk için anne babaların 
çalışma saatlerine uyumlu, ücretsiz, bilimsel ve 
nitelikli kreşler açılmalıdır!

Hem emekçilerinin vergilerine el konarak 
semirtilmiş bir sermaye grubu olan hem de 
yurttaşlara belirli bir dinin belirli bir yorumunu 
dayatan, ayrıca çocuklarımızın gelişimine zararlı pek 
çok kurumun kaynağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı 
derhal kapatılmalı, tüm ülkede tüm yurttaşlar için tam 
inanç özgürlüğüne dayalı gerçek bir laiklik tesis 
edilmelidir! 

Devlet ile tarikatlar ve cemaatler arasındaki 
ekonomik, bürokratik ve kurumsal tüm ilişkiler 
kesilmeli, Bakanlıklar ile bu cemaatler arasında 
imzalanan tüm protokoller iptal edilmelidir. 

Örgün eğitim 18 yaş altı tüm çocuklar için zorunlu 
hale getirilmeli, ortaöğrenimde nişanlanma ve 
evlenmeye izin veren tüm yönetmelikler iptal 
edilmelidir.

Okul yaşında olup da okul kaydı bulunmayan başta 
kız çocukları olmak üzere tüm çocukların durumu 
şeffaf bir şekilde araştırılmalı, eğitim hayatına geri 
kazandırılmalıdır.

Evlilik adı altında işlenen çocuk istismarı suçları 
tespit edilmeli, tüm failler yargılanmalı ve gereken 
ceza indirimsiz olarak uygulanmalı, bu çocukların 
toplumsal hayata sağlıklı katılımı sağlanmalıdır.

Yerli, göçmen ya da mülteci, statüsü fark 
etmeksizin çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! Çocuk 
işçiliğine neden olan sosyoekonomik nedenler ortadan 
kaldırılmalıdır. 

İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote Sözleşmesi 
hükümleri kayıtsız şartsız kabul edilip derhal hayata 
geçirilmelidir.

5) İSTİSMARDA 
SORUMLULUĞU OLAN 
HERKES HESAP 
VERMELİ

İSTİSMARLA mücadelede adalet çok 
önemli bir yer tutuyor. İstismara uğraya-
nın iyileşmesi için de adalet sağlandığı 
duygusu önemli. Uzun yargılama süreç-
leriyle çocukları yıldıran ve istismarı ya-
pana indirimler sunan adalet sistemi mut-
laka değişmeli.

Ancak adalet talep ederken genellik-
le sadece istismarı yapan kişinin ceza-
landırılmasına odaklanılıyor, oysa fail-
ler bu kişiyle sınırlı değildir. Alınma-
yan önlemler, istismarı gizleyenler, 
istismara zemin açanlar, istismarcıyı koru-

yanlar, çocuğu güçsüzleştirenler de faildir. Adalet 
talebinde 
istismarda 
bir biçimiy-
le sorumlu-
luğu olan 
tüm failler-
le ilgili yap-
tırımlar 
gerçekleşti-
rilmeli.

NE TALEP EDİYORUZ?

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

Yine art arda pek çok çocuk istismarı haberiyle 
sarsıldık. Hiranur Vakfı başkanının 6 yaşındaki kızını 
bir müridine evlilik adı altında cinsel olarak istismar 

etmek üzere teslim etmesi pek çoğumuzun kanını dondurdu. 
Ne var ki çocuk istismarı bir dönem gündem olduktan sonra 
geri plana düşüp, bir süre sonra yeniden hatırlayıp yeniden 
öfkeleneceğimiz bir sorun değil. Memleketin her köşesinde 
her an çocuklar istismara uğruyor! 
Çocuk istismarını daima gündemde tutmak, sorunu doğru tarif 
etmek, anlamak ve anlatmak gerekiyor. Sorunun ortadan 
kalkması için hukuki, sosyal ve politik yönleriyle bütüncül bir 
mücadele yürütülmeli ve başta bu sorunu en yakıcı şekilde 
yaşayan emekçiler olmak üzere istismara karşı mücadele tüm 
topluma yayılmalı. Dergimizin bu sayısında çocuk istismarını 
bu denli arttıranın ne olduğunu, çocuk istismarıyla nasıl 
mücadele edeceğimizi tartışıyoruz.

Fotoğraf: MA



Sedef AKÇAY

İyi şiir yazmak da iyi şiiri okutabil-
mek de zor iş bana kalırsa. Üstelik 
şiir gibi daha çok erkek egemen 
edebiyat alanında şiirlerinle var 
olabilmek bir kadın için daha da 

zor. İşte bunu başarmış bir kadından 
bahsedeceğiz bugün. “Yaralarım gülsün 
diye şiir yazıyorum” diyen Özge Sön-
mez’den. Onu ve şiirlerini ilk defa 2018 
yılında Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir 
Ödülü’nü kazanmış olması vesilesiyle ta-
nıdım. Bu yazıda Manos Yayınlarından 
çıkan son iki şiir kitabından bahsetmeye 
çalışacağım.

“Güle Batır Öfkeni”, “Suya Bırak Sızı-
nı” başlıkları oldukça dikkat çekici öfke 
ve sızı gibi çok ‘insani’ iki duyguyu gül ve 
su aracılığıyla bastırmamızı söylüyor bize. 
Gül ve su şiirlerde sıklıkla kullanılan me-
taforlardan olsa da şair Özge Sönmez 
“Şiir sınırlı sayıda sözcükle sonsuz bağlar 
yaratma sanatıdır bana göre” diyerek 
önemli olanın dilin nasıl kullanıldığı ol-
duğunu söylüyor. 

“… sen yine/güle batır öfkeni/dişleri-
ni yarınlara sık” diyerek öfkeyle yüzle-
şip, yıkıcı olan bu duyguyu kontrol ede-
bilmeyi “büyük susuşların/büyük gidiş-
lerin/büyük ölümlerin küçük kızı/suya 
bırak sızını” diyerek de acıyı sessizce 

boğmayı tembihliyor. 

TAMAMLAYAN ANNE, EKSİK 
BIRAKAN BABA

Şiirlerinde sıklıkla iyiye dair bir anne-
likten bahseden Sönmez, bunun aksine 
babalığı da bir o kadar eksiklikle bağdaş-
tırıyor bana kalırsa. Ayrı ayrı şiirlerden 
örneklerle açıklamak gerekirse “sarhoş 
bir kirpik mi anne/durmadan ömrünü 
doğrar mutfağında”, “çünkü hiçbir tanrı/
çığlık çığlığa doğurmuş/ateşli bir rahim 
kadar/affedemez insanı”, “keşke dünya 
senden doğsaydı anne/mutlaka iki renkli 
menekşeler açtırırdın/mezar taşlarının 
yerine/reçeller kaynatırdın gece gündüz/
acılar şekere karışırdı usulca” gibi pek 
çok dizeyle anneliğin emekçi, şefkatli ni-

teliklerinin öne çıktığını görüyoruz. Ba-
balığa gelince… “yasaktı 23 Nisan/sarhoş 
babaların kızlarına/oysa ben babamın ka-
dehinde/akça buluttum”, “ilk sigaramı 
babam yaktı/sonra hayatın külünü suratı-
ma savurup/arkasına bakmadan kaçtı/oy-
sa kendisine birkaç sorum vardı/azraille 
konuştum, ölülere açık görüş yokmuş/
ben de oturup babamı hıçkıra hıçkıra 
unuttum/bir babayı unutmak insandan 
bir ömür istiyormuş efendim” diyerek bi-
ze pek söz bırakmıyor. 

GERÇEKLERDEN TAŞAN, 
ŞİİRE BULAŞAN YOKSULLUK

Sönmez şiirlerini toplumcu gerçekçi 
bir tarzda yazıyor ve bunu neredeyse 
her şiiriyle bize hatırlatıyor. Röportaj-

larının birinde de buna dair, “Sanat-
çı-özne; vicdan, sorumluluk ve du-
yarlılıktan oluşan bir kalptir bana 
göre. Ortaya koyduğu ürünün türü 
ne olursa olsun, hayata böyle bakan 
bir öznenin topluma sırt çevirmesi 
olanaksızdır” diyor. Şiirlerinde ince-
likle işliyor yoksulluğu da sınıf ayrımı-
nı da… “titriyor tencerede minicik se-
kiz kaşık/yalnız uyuyunca sofrada pir-
zola cacık/çöpleri kaliteli mahalleler 
biliyorum/çiçek kokmuyor yalanları/bir 
de kalitesiz kömür öksüren bebekler/
onları öyle çok, öyle çok seviyorum”, 
“düşlerimi, akşam pazarında/çürük 
meyve arayan ablaya sattım” dizeleriyle 
‘ceplerden taşan yoksulluğu’ anlatıyor. 

Dinle, devletle, sistemle ve yaşanmış 
bitmiş diyemeyeceğimiz geçmişle de 
derdi var şairin, aşktan, dirençten, 
ölümden bahseden şiirleri de var… 
Hepsini ayrı ayrı incelemek tek bir yazı-
da mümkün değil tabii ki. Her iki kitap-
ta bulunan şiirlerden dizeleri aldığım 
için meraklıların her iki kitabı da edin-
mesini tavsiye ederim. Özge Sönmez’in 
şiirlerinde hepimizin anlayabileceği bir 
kolaylık var, bu kolaylık sanılmasın ki 
şiirleri basitleştiriyor ve yazılabilir kılı-
yor. Aksine böylesine rahat anlaşılan ve 
insanın deneyimlerine dokunan şiirleri 
yazmak, işte bu kolay değil.
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A. Çiğdem ÖZERDOĞAN

“ROMA Saat 11”, 1952 tarihli, Giu-
seppe De Santis tarafından yönetilmiş, 
senaryosunu Cesare Zavattini’nin yazdı-
ğı bir İtalyan filmi.

Hikâyesi, bir kadının ölümü, 76 kadı-
nın yaralanmasıyla sonuçlanan yaşan-
mış bir olaya dayanan yapıt için, ‘Ye-
ni-Gerçekçi’ sinemanın en iyi örnekle-
rinden biri demek abartı olmaz sanırım.

1950’lerin başlarında, İtalya’da ciddi 
bir işsizlik yaşanmaktadır ve özellikle 
kadınların (bilhassa da evli kadınların) 
iş bulmaları çok zordur.

15 Ocak 1951 günü, Roma’da, saat 
11’de iki yüz kadar kadın, bir muhasebe 
bürosu için sekreter arayan gazete ila-
nından yola çıkarak, iş bulma umuduy-
la, küçük, eski binanın merdivenlerini 
doldurmuşlardır.

Hepsi de ayrı bir hikâyesi olan ama 
aynı yoksulluk, işsizlik pençesinde kıv-
ranan bir sürü kadın!

Filmden bir sahnede bu kalabalığın 
içinden, kamera bazı kadınlara odakla-
nır ve onları daha yakından tanıtır bize.

Kocası da işsiz olan Luciana çaresiz-

lik içinde, diğerlerinin 
hakkını çiğneyip öne 
geçtiğinde, kadınlar ara-
sında tartışma çıkar. 
Yaşanan arbede sonun-
da, zaten ayakta zor 
duran eski merdiven 
çöker.

Filmde kapitalist 
sistemin, böylesine tra-
jik bir faciayı bile fırsa-
ta çevirmek için her 
türlü kanaldan, alela-
cele çalışmaya başlaması öyle iyi iş-
lenmiş ki, aslında çürümenin, çökmekte 
olanın, o eski, yıpranmış merdiven de-
ğil, sistemin bizatihi kendisi olduğunu 
apaçık görebiliyoruz. 

Şöyle ki, medya üzerinden olayın 
magazinleştirilmesi, radyo muhabiri-
nin yaptığı röportajda asgari ücretin 
artması gerektiğini söyleyen vatanda-
şın konuşmasının sansürlenmesi, has-
taneye kaldırılan yaralılardan ücret 
talep edilerek mağdurlardan bu du-
rumda bile maddi kazanç sağlanma-
ya çalışılması…

Adli makamların, olayın soruştu-

rulmasında, müteahhiti, ev sahibini, 
yapıyı denetlemesi gereken resmî or-
ganları, insanları korkunç bir işsizliğe 
mahkum edip dolaylı olarak oraya yı-
ğılmalarına neden olan devleti-siste-
mi, başat sorumluluklarından sıyır-
ması, azade tutması…

Bütün suçu, işe kabul edilme arzu-
sunun üzerlerinde yarattığı baskı ve 
dış koşulların zorlamasıyla (dışarıda 
yağmur yağmaktadır) merdivenlere 
neredeyse üst üste dizilmek zorunda 
kalan kadınlara yüklemeye çalışması 
ve bunun için de içlerinden birini 

“günah keçisi” olarak se-
çip, onu suçlu ilan etme-
ye uğraşması da günü-
müzde yaşanılan benzer 
faciaları düşündüğümüzde 
bize hiç de yabancı değil.

Filmde, insanı acı acı 
gülümseten, insanlığından 
utandıran, umut dolu bek-
lentilerden derin umutsuz-
luklara savuran, güldüren, 
öfkelendiren, tedirgin 
eden, harika sahneler var. 
Kısacası filmde acısıyla tat-
lısıyla “hayat” var. Büyük 

insanlığın hikâyesi var!
Son söz; Roma Saat 11’de, top-

lumsal bir olayın içinden, bireylerin 
yaşadıklarına odaklanarak hayata 
dair o kadar çok durum, insan doğa-
sına, duyarlılıklarına, çelişkilerine 
ait öylesine zengin detaylar iç içe iş-
lenmiş ki, o günün koşullarını dü-
şündüğümüzde son derece iyi kota-
rılmış, üzerinden 70 yıl geçmesine 
rağmen güncelliğini hâlâ koruyan bu 
güzel filmi izlemediyseniz mutlaka 
izleyin…

Yaralarımız gülsün diye şiir yazan bir şair

Roma Saat 11: Anlatılan senin hikâyendir

Fotoğraf: Kişisel arşiv

Görsel Filmin Fragmanından alınmıştır

Arzu ERKAN

2023 yılı için geçerli olacak as-
gari ücret, bizzat Cumhurbaş-
kanı Erdoğan tarafından açık-
landı. Bir yanına Çalışma Ba-
kanı Vedat Bilgin’i, diğer ya-

nına TİSK başkanı Burak Akkol’u 
alan Erdoğan, yeni asgari ücreti net 8 
bin 506 lira olarak ilan ederken, yeni 
rakamın ülkenin genel ekonomik ve 
sosyal görünümüyle de uyumlu oldu-
ğunu öne sürdü! 

Zamların ardı arkası kesilmezken 
Erdoğan tarafından açıklanan asgari 
ücretin daha işçilerin cebine girmeden 
açlık sınırının gerisinde kalacağını ön-
görmek için kâhin olmaya gerek yok-
tu. Milyonlarca işçi ve ailesi açlığa 
mahkûm edilmişti; Erdoğan’ın “ülke-
nin sosyal görümüyle uyumlu” dediği 
tabloda emekçileri sefalet koşulları 
bekliyordu. Türk-iş Aralık ayı açlık ve 
yoksulluk sınırı araştırmasına göre 
dört kişilik bir aile için zorunlu gıda 
harcaması tutarı yani açlık sınırı 8 bin 
130 liraya yükseldi. 26 bin 485 lira ola-
rak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 
emekçilerin fersah fersah uzağında...

İşçi kesimini temsilen Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu görüşmelerine katı-
lan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün 
Atalay, ilk görüşme öncesi kendileri 
için kırmızı çizginin 7 bin 786 lira (aç-
lık sınırı) olduğunu açıkladı. İşçiler-
den gelen tepkiler üzerine yanlış anla-
şıldığını öne süren Atalay, son görüş-
mede istedikleri rakamı 9 bin lira ola-
rak güncelledi, bunun altında kaldığı 
için de belirlenen asgari ücrete şerh 
koyduklarını ifade etti. 

BİR SENDİKA 
KONFEDERASYONU 
DÜŞÜNÜN…

Her ay açlık ve yoksulluk sınırı 
araştırması yapacak, her ay kalem ka-
lem yaptığı bu araştırmayı kamuoyu 
ile paylaşacak, bu konfederasyonun 
genel başkanı ise milyonları ilgilendi-
ren bir ücretin belirleneceği toplantı-
da bir kez olsun bile yoksulluk sınırı 
rakamını telaffuz etmeyecek! Üstelik 
de patron ve hükümet temsilcileri ile 
pazarlığa en alt sınırdan, yani bir ön-
ceki ayın açlık sınırı rakamından baş-
layacak, güncellediklerini söyledikleri 
son teklif bile bekar bir çalışanın aylık 
yaşam maliyeti olan 10 bin 171 liranın, 
bin 171 lira gerisinde olacak. Sendikal 
bürokrasi bu tutumuyla işçi ve ailesi-
nin yaşam koşullarının iyileştirilmesi-
nin umurlarında olmadığını yeniden 
gösterdi. Yüzbinlerce üyesi olan sen-
dika başkanları çıkıp “İmza atmamak 
dışında yapacağımız bir şey yok” diye-

bildi! Üyesi olan işçilerle güçlü, etkili 
eylemler ve mitingler örgütlemek, iş 
bırakma ya da iş durdurma yapmak 
akıllarına bile gelmedi! Üstelik işçile-
re bunların yapılamayacağını anlattık-
ları gibi taleplerini baskılamaktan da 
geri durmadılar. 

ÜCRETLER PULA DÖNDÜ
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 

“Sendikalar benden 8 bin liranın üze-
rine çıkmamı istemedi, bizim toplu 
sözleşmelerde aldığımız ücreti aşma-
nızı istemiyoruz dediler” şeklindeki 
sözleri, işçilerin bürokrasiye duydukla-
rı öfkeyi de artırdı. Bakan bir sonraki 
gün çark edip, “Yanlış anlaşıldım be-
nim kastettiğim konfederasyonlar de-
ğil Anadolu’da örgütlü küçük sendika-
lar” dese de cin şişeden çıkmıştı bir 
kere. 

Her bozuk saatin günde iki kez 
doğruyu göstermesi gibi bakanın söz-
lerinde de çok yalın bir gerçek vardı. 8 
bin 500 liralık asgari ücret birçok işko-
lunda imzalanan toplu sözleşmeleri 
pula çevirmişti. 

130 bin metal işçisini ilgilendiren 
MESS grup toplu iş sözleşmesinde as-
gari ücrete gelen zamla birlikte işe ye-
ni giren işçinin saat ücreti 48,04 liraya 
yükseldi. Bu, MESS sözleşmesi kapsa-
mındaki işyerlerinde çalışan 12 yıllık 
işçinin saat ücreti ile aynı. Örneğin, şu 
anda Türkiye’nin en büyük ikinci sa-
nayi kuruluşu durumunda olan Ford 

Otosan’da ocak ayında işe yeni başla-
yacak bir işçiyle, o fabrikada 12 yıldır 
çalışan işçi aynı saat ücretini alacak! 
Kuşkusuz; her fabrikada işçilerin ba-
şat taleplerinden biri aynı işi yapan iş-
çiler arasındaki maaş farklılıklarının 
giderilmesidir. Kimi işyerlerinde üc-
retler arasındaki makas o kadar açık-
tır ki işçiler bu makasın kapanmasını, 
eşit işe eşit ücreti talep ederler, özel-
likle de kadın işçiler. Ortaya çıkan 
tablo bu makasın işçiler aleyhine ka-
pandığını gösteriyor. İşçiler maaşları-
nın arttırılmasını, ücretlerin tüm işçi-
ler lehine yukarı çekilmesini isterken 
bugünkü tabloda en aşağıda yani ta-
banda, asgari ücrette eşitlendiğini gö-
rüyoruz. 

6 YILLIK ÇALIŞANIN ÜCRETİ 
YENİ İŞE GİRENLE AYNI

12 yıldır Ford’da çalışan bir kadın 
işçi şöyle anlatıyor bu durumu: “Saat 
ücretim 47 lira. Asgari ücret zamlandı, 
sözleşmeye göre yeni işe giren bir işçi, 
asgari ücretin yüzde 8 üzerinde bir ar-
tışla işe başlayacak. Onun saat ücreti 
48,04 olacak, benden daha yüksek. 
Ocak ayında benim saat ücretim de 
buraya çekilecek. Böyle bir haksızlık 
olabilir mi? Ben bu fabrikada işe baş-
ladığımdan beri 6 sözleşme geçirdim. 
Geldiğim nokta asgari ücretle çalış-
mak. Fabrikanın yarısından fazlası 
böyle. Ford gibi bir işyerinde asgari 
ücretle çalışıyor işçiler. Bunu kabul et-

miyoruz. Herkes gibi ben de ek zam 
istiyorum. Bizim maaşlarımız da en az 
asgari ücrete gelen zam kadar arttırıl-
malı.”

Aktardıkları, metal işkolundaki 130 
bin işçinin durumunu bütün çıplaklığı 
ile ortaya koyuyor. 12 yıla kadar kıde-
mi olan işçiler asgari ücretten sadece 
yüzde 8 oranında fazla bir ücret alır-
ken 12 yıl ve üzerindeki işçilerin aldık-
ları ücretler ise asgari ücretten en faz-
la bin lira daha fazla. Bunlar devasa 
kârlar elde eden otomotiv, beyaz eşya, 
demir çelik tekellerinin işçileri… Bıra-
kın yoksulluk sınırına yaklaşmayı, 
onun yarısı kadar bile ücret almıyor-
lar. Bu sektörde çalışan işçilerin en az 
yarısı, çok değil bir ay sonra açlık sını-
rı seviyesinde ücretler alacak hale ge-
tirilecekler. 

Bu tabloyu yaratanlar hiç kuşku yok 
ki ağızlarını her açtıklarında “Gerçeği 
yansıtmıyor” dedikleri TÜİK enflasyo-
nu ile masaya oturan sendikacılar, iş-
çilerin hak ve çıkarlarını korumak ye-
rine patronların çıkarlarını önceleyen 
sendikal bürokrasi. Sendikal bürokra-
si; kriz sopasını elinden hiç düşürme-
yerek, “Aman ha işimizi koruyalım, iş-
ten atılmayalım” yönlü tehdit ve tel-
kinleriyle, işçilerin taleplerini baskıla-
yarak, sermayenin kârı uğruna ücret-
leri aşağılara çekmeyi başardı! İşçile-
rin sendikal bürokrasiyi aşacak bir ör-
gütlülüğe henüz sahip olamaması da 
işini kolaylaştırdı.

EK ZAM TALEBİ NASIL ETE 
KEMİĞE BÜRÜNECEK?

İşçilerin hoşnutsuzluğu öyle bir 
noktada ki Birleşik Metal yüzde 20 ek 
zam talebiyle mücadeleye girecekleri-
ni ilan etti. İşçi ve kamu emekçileri 
sendikaları ek zam talebini daha yük-
sek sesle dillendirmek durumunda 
kaldı. 

Ford işçisi kadının da dediği gibi 
“Hayat pahalı, ek zam kaçınılmaz.” 
Şimdi mesele ek zam talebinin işyerle-
rinde nasıl ete kemiğe bürüneceği. İn-
sanca yaşayacak bir ücret için, tüm iş-
yerlerinde kadın-erkek işçilerin ilk ya-
pacağı şey istenecek ek zam talebini 
belirlemek olmalı. Talep üzerinde or-
taklaşıldıktan sonra işçiler mücadele 
biçimine de karar vereceklerdir. 

Altını çizmekte fayda var, 2022 yılı 
asgari ücreti belirlendikten hemen 
sonra Gebze’de Farplas işçileri işi dur-
durup ek zam talebiyle direnişe geç-
mişlerdi. Farplas işçisi kadınlar, bu di-
renişin en önündeydi. Bugün de sen-
dikalı işyerlerinde hissedilen öfke ve 
hoşnutsuzluk bir harekete dönüştü-
ğünde emin olun ki kadın işçiler yine 
en önde olacak!

Sendikalı işçiler bile asgari ücretli, ek zam kaçınılmaz!
İnsanca yaşayacak bir ücret için, tüm 
işyerlerinde kadın-erkek işçilerin ilk yapacağı 
şey istenecek ek zam talebini belirlemek ve 
mücadele biçimine de karar vermek... 

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/Evrensel
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E
kmek ve Gül dergisinin 

Aralık sayısında “İşçinin 

ütüye uzanırken kaybetti-

ği zaman bile hesaplanı-

yor” yazısını okurken gö-

zümün önüne 1995 yılında tekstil 

atölyesindeki çalışma hayatım geldi. 

1995 yılındaki koşulların 2022’de de 

aynı şekilde devam ettiğini fark et-

tim. 1995’te tekstil işçisiydim ve zor 

şartlarda çalışıyordum. Sabah 8.30’da 

işbaşı yapıyorduk ama akşam çıkış 

saatimiz belli olmuyordu. Akşam me-

sailer yetmiyormuş gibi bir de sabah-

lamalar oluyordu. Üç kuruş mesai 

ücreti alacağım diye gece gündüz ça-

lışıyordum. İş yetiştirmek için bazen 

yemek saatlerinde bile çalışmamıza 

rağmen ustalardan “iş yetişmiyor” di-

ye azar işittiğimiz olurdu. Sanki biz-

lere hayrına maaş veriyorlarmış gibi 

“Neden iş yetişmiyor? Ay sonunda 

maaş almayı biliyorsunuz” diyorlardı. 

‘İŞİNE GELİRSE’ TEHDİDİ

Ben aylık olarak çalışıyordum bir 

de yevmiyeci olarak çalışanlar vardı. 

Yevmiyeciler daha hafif işlerde çalışı-

yor ve günlük olarak bizim iki katımız 

ücret alıyorlardı. Günlükçü işçinin 

yanlış yaptığı işi düzeltmek için ak-

şamları bizi mesaiye bırakıyorlardı. 

Sigortasız bir şekilde uzun saatler 

çok çalışıp az maaş alıyorduk. 15-20 

gün sigorta yapıyor birkaç ay sonra 

çıkış veriyorlardı, haberimiz bile ol-

muyordu. Bu duruma biraz itiraz et-

sek hemen kapıyı gösterip “işine ge-

lirse” diyorlardı.

‘KOLUMU KAŞIDIĞIM 

İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIM!’ 

Ütüye uzanırken kaybettiğimiz 

zamanı bir kenara bırakın, iş saati 

içinde tuvalete gitmemize bile izin 

vermiyorlardı. “Paydosta tuvalete 

gidersiniz” diyorlardı. Tekstil işinde ça-

lışmama kararıma sebep olan olay ise, 

kolumu kaşıdığım için azar işitmem 

yetmezmiş gibi bir de işten çıkartıl-

mamdı. O günden sonra bir daha 

tekstilde çalışmadım ama çalışmam 

gerekiyordu. 
Bir arkadaşım aracılığıyla ev işine 

başladım. En azından paranı peşin 

alıyorsun, sana bağıran yok diye baş-

lamıştım ama orada da farklı bir iş-

leyiş ile karşılaştım. Örneğin 2 gün-

de yapman gereken işi bir güne sığ-

dırmak zorundasın çünkü ev sahibi 

öyle istiyor. “Senin aldığın günlük 

ücreti fabrika işçileri almıyor” di-

yorlardı. Ama fabrikada çalışsam 

en azından sigortam ve güvenceli 

bir işim olurdu. Ev işinde her za-

man risk altında çalışıyorum. 

Bugün hâlâ tekstilde tuvalete 

gitmek işçiler için sıkıntılı ama iyi 

tarafı sigortasız çalışan sayısı es-

kiye nazaran daha az. Artık işçi-

ler daha bilinçli, haklarının daha 

çok farkında ve haksızlığa karşı 

ses çıkarabiliyorlar. 

SEVGILI Ekmek ve Gül okurları,Ben Tuzla’da bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Işe başlarken her şey çok normaldi. Sonra bir gün Lacivert işler dikilmeye başlandı. Işler çoğaldıkça rekabet arttı işçiler arasında bölünmeler yaşandı. 
Ustabaşı akşama kadar ne kadar iş verdiyse akşam sayı alır, az ya da çok, iş çıkmış çıkmamış pek karışılmazdı. Ama Bölge Müdürünün gelişiyle hayatımız ve sistem değişti. Ilk önce makinalar, sonra yerler, sonra da o lacivert işler geldi. Üç ponterez* makinasından saat başı 40 iş, baş ponterezde akşama kadar 290 iş çıkması gerektiğini söylediler. Her makinacının saatini tutmaya başladılar. Acemi makinacı ile 13 yaşından 50 yaşına kadar makinacılık yapan işçiyi yan yana koydular. Iki makinacı aralarında yarışa başladılar. Iki çalışma arkadaşımı da çok seviyorum ama onlar beni aralarında mahvettiler.

Acemi makinacı süreyle yarıştığı ve verilen sayıyı da yetiştirmek istediği için panikle elini ponterez makinasına sıkıştırdı. Bir saat sonra kulağıma usulca “Bana nazar duası okur musun?” dedi. “Iki dakikaya bir iş 

çıkarmanı istedikleri için bunu yaşadın. Bu nazar değil, iş kazası! Seni panik yapıp baskılayan sistem” diyemedim. Arkadaşıma sistemi anlatmak daha kolaydı, çünkü ben nazar duası bilmiyorum. 
Acemi makinacı iş istediğinde örneğin ona 10 iş veriyorsam diğer işçi arkadan elini kaldırıyordu “5’ini bana ver ben 15 yapayım” diyordu. Itiraz ettim. “Bu kadar iş bu makinadan ve diğer makinadan çıkıyor. Ben eşit dağıtıyorum” dedim, beni usta başına şikayet ettiler. Ustabaşına “Iş arkadan yetişmiyor. Iki ponterez makinacısı yerine biri yapsın. Hem yarışmasınlar yazık” dedim. Fabrikada günden güne rekabet artıyor. Her gün iki makinacı da beni yanlarında tutmak için hediye getiriyor. Biri ceviz fındık kuruyemiş getiriyor diğeri çikolata getiriyor. Tabii çikolatamı ve fındığımı yiyorum ve hâlâ kimse bilmiyor nazar duası bilmediğimi. Ben de lacivertin bu kadar tonu olduğunu bilmiyordum.*Ponterez: sağlamlaştırma dikişi

Tekstil işçisi
Tuzla/İSTANBUL
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ÖNCELIKLE size biraz kendimi tanıtarak baş-
lamak isterim. Ben 17 yaşındayım. 15 yaşıma ka-
dar Ağrı’da yaşadım. Benim bu hayatta tek bir ha-
yalim vardı. Okumak ve müzik öğretmeni olmak. 
Ama maalesef bu hayalimi gerçekleştiremedim. 
Önce okulumu sonra da hayalimi elimden aldılar. 
Yani beni hayata dair birçok şeyden kopardılar. 
Düşünsenize, yarın okula gitmek için hazırlanı-
yorsun ve sabah bir daha okula gidemeyeceğini 
öğreniyorsun. O gün tek bir şey düşündüm. Be-

nim hayallerim ne olacaktı? Tekrar okumak için 
çok çabaladım ama olmadı. Başaramadım. Aile-
me “Madem okuyamıyorum, Ağrı gibi bir yerde de 
kalmak istemiyorum” dedim. İstanbul’a gelmek 
için ailemle çok tartıştım. Hatta annem “Saçma-
lama, bizim ailemiz hep burada, biz orada nasıl 
yaşarız?” demişti ama pes etmedim. Ben onların 

İstanbul’a gelmeleri için çok çaba gösterdim ve 
bir şey istiyorsam önce mücadele etmem ve as-
la pes etmemem gerektiğini öğrendim.

Biz iki yıldır İstanbul’da yaşıyoruz. İstanbul’a 
geldiğimizde yine hapis hayatı yaşamaya devam 
ediyorduk ta ki Esenyalı Kadın Dayanışma Derne-
ği ve üyeleri karşımıza çıkana kadar. Onlar saye-

sinde bir tekstil atölyesinde işe girdik. Aldığımız 
ücret çok cüzi. Günlük 190 TL alıyoruz. Patronla-
rın hakkımızın gasbedilmesi, sigortalarımızın ya-
pılmaması, asgari ücretten daha düşük bir ücret 
almak benim çok zoruma gidiyor. Evet bu ücret 
hiçbir şeye yetmez ve yetmemesine rağmen dü-
şük ücretle çalışmak zorundayız. Ben hakkım 
olanı alamıyorum. O yüzden ben ve diğer işçi ar-
kadaşlarım bir an önce haklarımız için mücadele 
etmemiz lazım. Ben genç bir işçi olarak mücade-
le etmeye devam edeceğim. Her mücadele elbet 
başarı getirir.

OVERLOKA TAKILAN MECBURIYET

İş güvenliği için ‘nazar duası’ TEKSTİL İŞİ: Zorluğu  

1995’te neyse 2022’de de o!

Fotoğraf: Canva

Elif ERGİN

Yaşamın bir gününü geçi-
rip, ertesi güne uyanıp, 
aynı hengame içinde 
hayatta kalmaya çalışmak 
milyonlarca kadını mecal-

sizleştiriyor. Hayat sanki bin kollu bir 
ahtapotmuş da kadınları dört bir yan-
dan sarıp nefessiz bırakıyormuş gibi. 
Çünkü tek adam yönetimi hem temsil-
cisi olduğu sınıfların çıkarları hem de 
kendi yönetiminin bekası için bin kollu 
ahtapot misali kadınlara sarılıyor. Kol-
larından birini kessek hemen pat diye 
başka bir yerden başka bir kolla sarılı-
veriyor. 

Çok kısa zaman içinde şlak diye yü-
zümüze patlatılacak, hayatımızın orta 
yerine hak gaspı yağdıracak bir sürpriz 
konfeti elinde bekliyor tek adam ve eki-
bi. Bu konfetinin adı “Anayasa değişik-
liği.” 

CEHENNEMİ 
KALICILAŞTIRMAK 
İSTİYORLAR

Yaşamın bir gününü kotarma telaşı 
içerisinde “Anayasa değişikliği” soyut, 
“anlamı neydi bu kelimenin” diye dü-
şündüren “hukuki” terimlerle tartışılan 
sıkıcı bir haber programı konusu, Kılıç-
daroğlu’nun manasız çıkışına Erdo-
ğan’ın hodri meydan deyişi gibi algılanı-
yor olabilir. 

Oysa tüm kadınların hayatının orta 
yerinde adım adım inşa ettikleri cehen-
nemi kalıcı hale getirmek istiyorlar. 

Bu cehennemin ateşi 20 yıldır harıl 
harıl yanıyor. Neoliberal kapitalist poli-
tikaların muhafazakarlık kurgusuyla ha-
yata geçirilmesinde en temel hedef ka-
dınların ve kız çocuklarının hayatı ve 
haklarının gasp edilmesi oldu. Ama 20 
yılın sonunda gelinen noktada tek 
adam iktidarının kalıcılaşmasına, yaşa-
dığı krizleri aşmasına kadınların bunca 
yanması yetmedi; bir kez daha kadınları 
kurban ederek bu ateşi harlamak ve 
topyekûn demokrasi, eşitlik, özgürlük 
namına ne kaldıysa elimizde onu bu 
ateşte yakmak istiyorlar. 

Bakın fitili nasıl yaktılar: AKP’nin 
hazırlayıp 336 milletvekili imzası ile 
TBMM’ye sunduğu öneri; Anayasa’nın 
24. ve 41. maddelerinin değiştirilmesi. 

Bu değişiklik kabul edilirse, Medeni 
Kanun’daki kazanımların ortadan kal-
dırılmasının yolu açılmış olacak. Bir er-
keğin birden fazla kadınla evlenmesinin 
önünün açılmasından tutalım da kadını 
koruyan, hak arama mücadelelerini 
güçlendiren yasa ve düzenlemelerin fii-

len ortadan kaldırılmasına, nafaka 
hakkından kadının miras hak-
kına kadar çoğu 
hakkının gasp 
edilmesine ne-
den olacak, eşit-
sizliği, güvence-
sizliği derinleş-
tirecek, top-
lumsal yaşamı 
şeri yasalar 
temelinde 
yeniden şe-
killendire-
cek bir yolu 
açıyorlar.

KADININ NASIL 
GİYİNECEĞİNİ SEÇME 
ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE!

“Başörtüsü sorununu çözdük” der-
ken bir anda başörtüsü için yasal deği-
şiklik önerisi yapmalarındaki temel ne-
denlerden biri bir kadının nasıl giyine-
ceğini seçme özgürlüğünü yasal olarak 
da ortadan kaldırmak istemeleri. 

Eşitlik ekliyoruz diyerek eşitsizliği, 
özgürlük diyerek baskı ve ayrımcılığı, 
demokrasi diyerek kendi iktidarlarının 
bekasına yarayacak faşist uygulamaları, 
hukuk diyerek hukuksuzluğu 
örgütlemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. 

“Başörtüsü sorununu biz çözdük” di-
ye kabar kabar kabardıkları, seçim 
kampanyalarında kullandıkları en par-
lak malzemenin sanki bu ülkede başör-
tülü/başörtüsüz kadınların hafızasında 
yeri yokmuş gibi bir anda “Anayasa de-
ğişikliği ile bu sorunu çözeceğiz” diye 
kürsülerinden bağırmaya başladı-
lar. “Olmayan yasakları kaldıracağız” 

diyerek kadınların elinde olan ka-
zanımları ortadan kaldırma-

nın, Anayasa’da ka-
dınları eşitsizliğe 
mahkum edecek 
yasaları, şeri hu-
kuku toplumsal 
hayata egemen 
kılmanın gedi-
ğini açmak is-
tiyorlar. Bu 
gedik öyle 
bir gedik ki 
Medeni Ka-
nun’dan, 

Ceza Kanun’a 
kadar elimizde ne kaldıysa onları da 
yutacak bir gedik. 

NASIL DEĞİŞECEK? 
Bu gedik bir kez açılırsa kadınların 

hayatına kastedilmiş olacak. Çünkü; 
önerilen değişiklikler meclis oylaması 
ile veya referandumla Anayasa hükmü 
haline gelirse bu değişiklikler doğrul-
tusunda ilgili bütün yasalarda buna 
göre değişiklik yapılacak. 

Örneğin Medeni Kanun’un kişi, 
aile ve mirasla ilgili bölümlerinin 
tamamen, sil baştan değişmesine 
sebep olacak. 

Örneğin; kadınların kız 
çocuklarının uğradığı şiddete, şiddetin 
önlenmemesine, devlet yetkililerinin 
hukuksuz işlemlerine, söylemlerine, 
işyerinde kadın olmaktan kaynaklı 
yaşanılan sorunlara Anayasa’ya aykırı, 
insan haklarına aykırı diye pek çok 
yönden hukuk mücadelesiyle birlikte 
karşı koyabiliyor, “hakkımız var” 
diyerek mahkeme kapılarını 
aşındırıyor hayatlarını ve haklarını 

böyle koruyabiliyor kadınlar.
İşte tüm bu hak arayışlarının, 

itirazların, eşitlik talebinin karşısına 
“Anayasa değişti, buna bağlı olarak 
düzenlemeler yapıldı, artık öyle bir 
hakkınız yok” diyerek tüm yasal kapı-
ları kapatacak bir düzenleme bu. 

TANIYORUZ…
Tek adam iktidarını en iyi kadınlar 

tanıyor. Çünkü bu iktidar kadınların 
hayatlarına kastederek, haklarını gas-
bederek bugünlere geldi. Ücretsiz sağ-
lık, eğitim haklarından mahrum bırak-
mış, çalışma yaşamının dışına iterek 
güvencesiz ve kayıt dışı çalışmaya 
mahkum etmiş, şiddeti önlemek yerine 
İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekmiş, 
çocuklara güvenli ve sağlıklı bir yaşam 
sunacağı yerde tarikat şeyhlerinin ku-
cağına, denetimsiz yurtlara itmiş bir 
yönetimi kadınlar öldürülerek, sömü-
rülerek, şiddete maruz kalarak tanıdı.

Tam da bu yüzden kendi iktidarları-
nın yaşam garantisi olsun diye kadın-
ları merkezine aldıkları bu hamleleri-
nin karşısına güçlü bir çıkış görmemek 
için de kadınları işin dışında bıraka-
cak, seçim tantanası içinde kadınların 
sesini boğacak, antidemokratik bir sü-
reç işletmek istiyor; kendilerine yol 
açmak istiyorlar.

ENGELLEMEK 
ZORUNDAYIZ!

Kadınlar hayatları için, gelecekleri 
için tek adamın bu yolu yürümesini 
engellemek zorunda. Bunu bizden 
başkası yapmayacak.  Bu yüzden “Bu-
na iznimiz yok; hayatımızı ve hakları-
mızı savunacak gücümüz var” diyerek 
tüm güçlerimizi seferber etmemiz ge-
rek. 2023 kadınların eşitlik ve özgür-
lük mücadelesinin ve kazanımlarının 
yılı olsun! 

TEHLIKE  
BÜYÜK!

Tüm haklarımızı yutacak 
karadelik: Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliği ola ki hayata 
geçerse detaylı olarak ne gibi 
sonuçlar doğurabileceğini sitemizdeki 
“Adım adım Anayasa değişikliği” 
dosyasından ya da QR linkini 
verdiğimiz Anayasa Değişikliği 
broşürümüzden detaylıca okuyabilir, 
bilgi edinebilirsiniz. 

Görsel: Canva

Fotoğraf: Evrensel



Günseli UĞUR
İzmir

Teşhis ya da tedavi amaçlı 
sağlık kurumuna başvuran 
çalışanlar işyerine vermek 
üzere “çalışabilir kağıdı” 
alırlar. Sağlık kurumuna 

giriş ve ayrılış saati, başvuranın tahlil 
ve tedavisi ile yapılan işlemler yazar 
evrakta. Resmi kaşe vs. böylece resmi 
izinli sayılır o süre içerisinde; rapor 
yerine geçmese de.

İlk bakışta ne var bunda denebilir; 
çalışan kişi keyfi olarak işe gelmemez-
lik de yapabilir, sağlık hizmeti alma 
hakkını kullanıyor, mesai saatlerinde 
başka türlü nasıl doktora görünecek?

Ancak tahlil, tanı, tedavi ve yapılan 
işlemler kişisel mahremiyeti zedeleye-
bilir çoğu kez.

Çalışabilir kâğıdını patronuna, mü-
dürüne, şefine, insan kaynaklarına vs. 
veren kişi, çalışmasına engel olmadığı 
halde, iş ortamında bilinmesini iste-
mediği kişisel durumunu bildirmek 
zorunda kalır. Farklı bölümlerde nice 
örnekleri vardır bu durumun: nörolo-
ji, psikiyatri, kadın doğum vs.

En çarpıcı olanlarından birisi çocuk 
istemi ile hastaneye başvuran çiftlerin 
yaşadıklarıdır. Dilimize çok da uygun 
olmayan şekilde çevrilmiş olan tüp be-
bek tedavisi (üremeye yardımcı tek-
nikler, demek daha doğru olur) gö-
renler çalışabilir kağıdına gördükleri 
tedavinin yazılmamasını talep edebili-
yorlar. Bunun genellikle iki sebebi 
oluyor: ya tedavi ile çocukları olduğu-
nun bilinmesini istemiyorlar ya da ka-
dın çalışan açısından gebelik planlan-
dığını.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE 
BAŞLADIĞI İÇİN İŞTEN 
ÇIKARILIYORLAR

Tüp bebek tedavisine başladığı için 
işten çıkarılan bir kadına şahit olmuş-
tum. Bir başkası da bu kaygıyla tedavi 
sürecinin işyerinde bilinmesini isteme-
mişti. Durum netleşsin deyip stresi ya-
şamamak için tedavinin başında işten 
ayrılan da oluyor ne yazık ki.

Kişisel mahremiyetin korunama-
ması, tedavinin stresli ve hastalıklar-
dan korunması gereken; bedensel, 
psikolojik ve sosyal açıdan zor bir 
süreç olmasına rağmen istirahat ra-
poru kullanılamaması gibi sorunların 
yanında belki de daha önemlisinin ka-
dının iş yaşamından koparılması oldu-
ğunu düşünüyorum.

Ekmek ve Gül “Haklarımız Var” 
köşesinde Onur Bakır’a sık gelen so-
rulardan biridir: “Gebe işten çıkarı-

labilir mi?”
Onur Bakır bu konuya ilişkin şöyle 

açıklama yapıyor: “İş Yasası’nda ha-
mile işçilerin işten çıkarılamayacağına 
ilişkin bir kural yoktur. Yani hamilelik 
durumu işçilere özel bir yasal güvence 
sağlamaz. Ancak iş Yasası’nın 18. 
maddesine göre ‘hamilelik ve doğum’ 
işten çıkarma gerekçesi olamaz. Yani 
kadın işçi sırf hamile olduğu ya da do-
ğum yaptığı için işten çıkarılamaz. İş 
Yasası’nın 5. maddesine göre ise cinsi-
yet ve gebelik nedeniyle ayrımcılık ya-
pılamaz.”

Bir işçinin iş güvencesi kapsamında 
yer alabilmesi için ise gerekli olan, İş 
Yasası’nın 18. maddesinin getirdiği 3 
koşul, işyerinin 30 veya daha fazla işçi 
çalıştırıyor olması, o işyerinde en az 6 
aydır çalışılıyor olması ve iş sözleşme-
sinin belirsiz süreli olması şeklinde ta-
nımlanır. Yani bu koşulları sağlamadı-
ğı için iş güvencesi kapsamında olma-
yan hamile işçi işe iade davası açama-
sa bile “kötü niyet tazminatı” ya da 
“ayrımcılık tazminatı” talebiyle arabu-
lucuya başvurabilir, anlaşma sağlana-
madığı takdirde de dava açabilir. 

Sonuç olarak anne olmanın bedeli-
ni işsiz kalmakla ödemeye mahkum 
olmadığımızı, işverenden ne talep 
edebileceğimizi, haksız hukuksuz bir 
tepkiyle karşılaştığımızda neler yapıla-
bileceğini bilmemiz oldukça önemli. 
Bu hakların kadının gebelik ve analık 
izinlerine ilişkin özlük haklarının ko-
runması adına toplu 
iş sözleşme-
sinde açık-
ça ifade 
edilmesi 
unutul-
mama-
lı.
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MİYOM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
HASTANIN tıbbi öyküsü, yaşı, miyomun belirtileri, miyomun oranı ve yerleşim yeri, hamilelik planı olma-sı gibi faktörlere göre belirlenen tedavi yaklaşımı, gözleme dayalı takip, medikal tedavi veya cerrahi te-davi olarak değişkenlik gösterebilir.

İhmal etmeyin!
Sosyokültürel ve ekonomik problemler kaynaklı bilgi eksiklikleri, sağlık hizmetine ulaşamama ve sağ-lık kontrollerinin atlanması tedavi sürecini ve yönte-mini değiştirebilir.
Rastlantısal olarak tespit edilen miyomlarda mevcut durum değerlendirilerek herhangi bir teda-vi verilmeksizin periyodik olarak gözlenebilir ve ta-kip edilebilir.
Oluşan şikâyetlerin şiddetine göre, medikal te-davi düzenlenebilir; ancak süreç cerrahi ilerleyebi-lir. 
Cerrahi tedavide yaklaşım hastanın klinik du-rumuna göre de değişkenlik gösterebilir. Miyom doğrudan çeşitli yöntemlerle çıkartılabileceği gibi, rahmin tamamının alınması şeklinde de tedavi edilebilir.
Uygun hastalarda, miyoma giden damarların girişimsel yöntemler ile tıkanması da son yıllarda yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yeni yılın başındayken, sağlıklı yaşamanın önemini her geçen gün daha da anladığımız bu günlerde, düzenli sağlık kontrolleri yaptırdığınız ve şikâyetlerinizi göz ardı etmediğiniz sağlıklı, umut dolu güzel bir yıl dilerim…

Tüp bebek tedavisi  
görmemden patronuma ne? 

Op. Dr. Ömer ULUGERGERLİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanı

GÜNÜMÜZDE kadınlarda rahimde en 
sık rastlanan kitle olan miyomlar, her 5 
kadından birinde görülebilir. Ağırlıklı ola-
rak 30-45 yaş arasındaki genç kadınlarda 
ortaya çıkar.

Rahim ve çevresinde gelişen iyi huylu 

olan bu kitlelerin oluşum mekanizması 
net ortaya koyulamamış olsa da özellikle 
östrojen ve progesteron hormonlarının ve 
genetik yatkınlığın miyomların oluşumuna 
sebep olduğu düşünülmektedir. Bunlara 
ek olarak, doğum yapmamış olmanın, ilk 
adetin erken yaşta görülmüş olmasının, 
obezite seviyesinde kilolu olmanın ve yük-
sek tansiyon hastalığının da miyomların 
gelişme riskini artırdığı gözlenmektedir. 

MİYOM BELİRTİLERİ NELERDİR?
ERKEN dönemde genellikle fark edilemeyen 

miyomlar, zaman içinde büyüyebilir ve rahimde 

bulunduğu yere bağlı olarak şikayet oluşturabilir. 
Şikâyetlerinizi göz ardı etmemekte fayda var!
Kronik kasık ve bel ağrıları, cinsel ilişki sıra-

sında ağrı, karın şişkinlikleri, adet dönemlerinde 

sonradan ortaya çıkan şiddetli sancıların olması, 

düzensiz, uzun süren, şiddetli kanama şikâyetle-
ri, kabızlık, makatta baskı hissi, idrar yapma alış-
kanlıklarında değişiklikler ve hamile kalamama 

şikâyetleri en sık rastlanan belirtilerdir.
Miyom tedavisi ihmal edildiğinde, miyomlara 

bağlı oluşan şikâyetlerde giderek artış gözlene-
bilir ve başka hastalıklarla rastlantısal olarak 

karşımıza çıkabilir. 
Örneğin hastaların düzensiz, uzun süren, şid-

detli kanama şikâyetleri ihmal edildiğinde derin 

kansızlık sonucu ortaya çıkabilir.
Miyomların neden olduğu sık idrara gitme, id-

rar yapmakta zorlanma, idrarını tam yapamama 

gibi idrar yapma alışkanlıklarındaki değişiklikler, 

çeşitli idrar yolu hastalıklarına sebep olabilir.
Miyomlar rahimde bulundukları yerlere göre 

hamile kalmayı engelleyebilecekleri gibi tekrar-
layan düşüklere de neden olabilirler. 

Kronik kasık ve bel ağrıları, cinsel ilişki sıra-
sında ağrı, karın şişkinlikleri, adet dönemlerinde 

sonradan ortaya çıkan şiddetli sancılar günlük 

hayatta yaşam kalitesini düşürebilir, psikolojik 

problemlere neden olabilir.
Görsel: Canva

Görsel: Canva

Her 5 kadından birinin  
sorunu: MİYOMLAR 

Berfin Ezgi TATLI
Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye’de uzunca bir süredir cemaat-tari-
katlar farklı biçimlerde sürekli gündemde 
yer alıyor. Son olarak İsmailağa Cemaati-
nin önde gelen ismi olan, cemaatin vakfı 
olan Hiranur Vakfının da başında bulu-

nan kişinin 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle 
evlendirmesi ve 6 yaşından beri sistematik olarak 
cinsel saldırıya maruz bırakmaları ile gündem oldu. 
Bu meseleyle birlikte cemaat ve tarikatlar büyük bir 
tepki çekti. 

AKP iktidarı 20 yıldır gerici-faşist bir rejimi güçlen-
dirme pozisyonunda yer aldı, almaya da devam ediyor. 
Bugün ise tek adam tek parti yönetiminde gerici faşist 
bir rejim kurma yolunda topyekûn bir saldırı sürecine 
giren AKP iktidarının bu saldırıları hayatın her alanın-
da baskı ve yasaklarla karşımıza çıkıyor. İstanbul Söz-
leşmesi’nin feshinden konser yasaklarına kadar. Elbet-
te ülkenin bu gidişatı üniversiteler içerisinde de ben-
zer bir biçimde ilerliyor. Türkiye ne kadar baskıcı, ge-
rici bir yöne doğru giderse üniversiteler de tek adamın 
atadığı kayyum yönetimler tarafından aynı yöne ilerle-
tilmeye çalışılıyor. 

Erdoğan’ın 2012’de AKP Gençlik Kolları Kongre-
sinde “Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. 
Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kini-
nin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum” 
sözleri, iktidarın nasıl bir gelecek istediğini ve gençliği 
nasıl bir geleceğe kazanmak istediğinin formülü adeta. 

ÜNİVERSİTELERİ GERİCİLİĞE NASIL 
YEDEKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR? 

Eğitim müfredatının dinci gerici bir biçimde organi-
ze ederek, zorunlu din dersleri, evrimin müfredattan 
kaldırılması gibi, eğitimin içeriğini dini ve gerici öğe-
lerle doldurmakla başlıyor. Üniversitelerde cemaat-ta-
rikat yurtlarının önünün açılmasıyla, kadrolaşmayla 
birlikte devam ediyor.

Özellikle geçtiğimiz dönem kriz haline gelen barın-
mayla birlikte sorunun çözümü için iktidarın en ufak 
adım atmaması ve üniversite gençliğini cemaat-tarikat 
yurtlarının karanlığına bırakması da iktidarın “dindar 
ve kindar” gençlik yaratma çabasının bir sonucuydu. 
Çünkü bu yurtlar KYK yurdu çıkmayan bir genç için 
ucuz olması, muhafazakâr bir aileden geliyorsa ailesi-
nin cemaat yurtlarına yöneltmesi gençler için tercihten 
öte bir zorunluluk hali olduğunu gösteriyordu. Bu 
yurtlarda çeşitli dini sohbetlere katılımın zorunluluğu, 
giriş-çıkış saatlerinin oldukça erken olması ve sertliği, 
yurt dışında herhangi bir yerde kalmanın kısıtlanışı gi-
bi birçok dayatmayla gelen bu karanlık, gençleri baskı 
yoluyla kendi ideolojilerine, yaşam tarzına zor yoluyla 
“kazanma” çabasıydı. Ancak bu zorunluluk üniversite-
li gençlerin bu baskılara dayanamayıp intihara meylet-
mesine yol açmaktan başka bir şeye yaramadı. 

Sadece yurtlarla da değil, birçok üniversitede çeşitli 
kadrolaşmalarla, üniversiteler içerisinde cemaat ve ta-
rikat örgütlenmelerinin de önü açılıyor. İstanbul Üni-
versitesi’nde gerici grupların LGBTİ karşıtı açıklama-
lar yapmaları, tüm öğrencilerin can güvenliğini tehli-
keye atacak biçimde cihat naraları atmalarının önü 
açılırken öğrencilerin bir fakülteden diğerine geçişleri-
nin yasaklandığı bir noktadayız. 

‘HOCAMIZIN YANINDAYIZ’
YTÜ’de son yaşanan olaylar da tüm bunların net 

bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Derste yaşanan 
dinle ilgili bir tartışma sonucu cemaat ve tarikatların 
hedefi haline gelen akademisyen Uğur Kutay’ın yaşa-
dıkları*, cemaat ve tarikatların üniversite içerisindeki 
örgütlenmeleri ve müdahaleleri açısından epey şey 
söylüyor. Öncelikle hoca hakkında verilen dilekçenin 
okul yönetimi tarafından doğrudan cemaatçilerin eli-
ne verilmesi ve bu şekilde sosyal medyada yayılması 
üniversite yönetimleri ve cemaatlerin nasıl bir ilişkisi 
olduğuna dair büyük bir gösterge. Devamında çeşitli 
cemaat ve tarikat gruplarının okul içinde tekbirlerle 
yürüyüş yapması ve okul yönetiminin buna göz yum-
ması, “Okul içerisinde siyaset yapmak yasak” diyerek 
diğer öğrencilerin taleplerini, demokratik hak ve öz-
gürlüklerini savunmalarını yasaklayan okul yönetimle-
rinin taraflılığını gösteriyor. “Okul içerisinde yalnızca 
AKP iktidarı ve onun yürüttüğü siyasetin yapılma-
sına izin var, gerisine yok” diyor adeta. 6 yaşın-
daki çocuğun istismarıyla gündeme gelen ta-
rikat ve cemaatlerin, YTÜ’deki bu tartışma-
yı bu biçimde gündem etmeleri, aslında he-
def haline geldikleri konumdan kendilerini 
çıkartmak ve yürütülen tartışmaları “İslam 
karşıtlığına” bağlayarak gündem değiştir-
me çabalarının bir yönü. Ancak bu çaba 
üniversite içerisindeki öğrencilerce “6 ya-
şındaki çocuğun istismarını savunanlar” 
olarak tepki görmeleriyle karşılık bul-
du. 

Cemaat ve tarikatların üniversite-
de böyle rahat hareket etmeleri 
üniversite gençliği ve 
özellikle genç ka-
dınlar açısından 
oldukça tedirgin 
edici. Cihat çağrıla-
rı, ölüm tehditleri, 
tekbirlerle yürüyüş-
ler vb. ve bunlarla 
beraber üniversitede 
gericilerin varlığı ka-
dınlara, çocuklara 
olan bakış açıları ve 
kadınların giyimleri, 
makyajları, yaşam 
tarzları üzerinden 
dile getirdikleri 
söylemler öğ-
rencilerin 
görece daha 
rahat olabil-
diği kampüs 
yaşantısını da 
yok etmeye çalış-
tıkları bir tablo yara-
tıyor. 

GENÇLERİN 
TEPKİSİ 
BÜYÜYOR

Her ne kadar eğiti-
me böylesi bir müda-
halede bulunsa da 

gençliği kendi siyasal-ideolojik çizgisine kazanmıyor. 
Çünkü bugün açısından gençliğin ihtiyaçları, gelecek 
planları, hedefleri, hayal ettiği yaşam AKP iktidarının 
çizgisiyle uyuşmuyor. YTÜ’de “Hocamızın yanında-
yız”** diyerek eylem yapan öğrenciler, tarikat ve ce-
maatlerin üniversitelerdeki varlığının karşısındaydılar 
bir yandan da. YTÜ’de gerçekleşen bu eylem aslında 
bu rahatsızlığın da bir dışavurumu. 

Üniversite gençliği açısından cemaat-tarikat karan-
lığı, dayatmak istediği yaşam tarzı, AKP iktidarının 
kurmak istediği fikri egemenliğin karşısında; kendi ta-
lepleri, özlemleri, hayalleri, kurmak istediği yaşam ve 
aydınlık bir gelecek için gerçek anlamda laikliği savun-
maktan ve bunun için mücadele etmekten başka çare 
kalmıyor. Laik bir üniversite kurma mücadelesi bugün 
talep ettiğimiz hak ve özgürlükler mücadelesinden, 
demokrasi mücadelesinden bağımsız değil. Demokra-

tik, laik bir üniversite için, demokra-
tik-laik bir Türkiye mücadelesinin 

parçası olmak bu karanlığı yırtıp 
atabilmenin tek yolu. 

* https://www.evrensel.net/ha-
ber/477015/ytude-akademisyen-u-

gur-kutaya-dini-degerlere-haka-
ret-suclamasiyla-sorusturma-a-

cildi
** https://www.evrensel.net/

haber/477460/ytude-ogrenci-
ler-engellere-ragmen-akade-

misyen-ugur-kutaya-sahip-cik-
ti

YTÜ örneğiYTÜ örneği
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BENIM adım Zehra, 30 yaşındayım. İki çocuğum 
var. Biri 2 buçuk yaşında, diğeri 4 buçuk. Büyüğü 
sıbyan mektebine gönderiyorum. Normalde kreşe 
göndermeyi düşünüyordum ama hem çok uzaktı 
hem de çok pahalıydı. 600 lira yarım gün kreş, 600 
lira servis parası... Benim 1200 lira verebilecek ko-
şulum yok. Kendim götürüp getireyim desem, kışı 
var soğuğu var, iki çocukla onca yolu yürüterek 
nasıl götüreyim. Şu an sıbyan mektebine 450 li-
ra ödüyoruz aylık. Sabah 10’da bırakıyoruz, ak-
şama doğru 4’te alıyoruz.

Mahallede belediyenin açtığı bir tane gün-
düz bakımevi var, çalışan annelerin çocukları-
nı alıyorlarmış. Her mahallede ikişer tane kreş 
olması lazım ki iyi kötü yetebilsin. Sıbyan mek-
teplerini çok araştırdım. Çok fazla kötü du-
yum aldım. Özellikle Ensar Vakfındaki çocuk 
istismarından sonra pek güven vermiyordu. 
Ben dini bütün bir insanım, elbette çocukları-
mın din ve ahlak eğitimi almasını istiyorum. 

Ama her yere güvenip bırakamıyoruz. Sıbyan mek-
teplerine 3 ve 6 yaş arasındaki çocukları alıyorlar. 
Çalışan anneler de sıbyan mekteplerine bırakıyor-
lar. Üç yaşında aldıkları çocuklara sabah kahvaltı 
yaptırıyorlar, uyutuyorlar, oyun oynatıyorlar. Dört 
yaşından sonra el becerilerini geliştirmek için çizim 
yaptırıyorlar. Sayıları öğretiyorlar. Normal anaoku-
lu kreş gibi aslında. Dini içerikli çizgi filmler izleti-

yorlar. Ben de izletiyorum. 

Kur’an-ı Kerim öğretiyorlar. Normal alfabe gibi Arap 
alfabesini öğretiyorlar. Tuvalete giderken çıkarken 
“Seni kimse görmesin. Kimsenin senin oranı buranı 
ellemesine izin vermemelisin” diyorlar. Kızım ge-
çenlerde “Gel anne üstümü giydir. Babam görme-
sin ayıptır” dedi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi haberlere 
yansıdı. Çok endişelendim ve göndermek isteme-
dim. İnsanların bazıları kendilerini dindar gösteri-

yor. Dinle alakalı olmayan kimseler onlar. 
Bunun ayrımını yapmak kolay değil. Çocu-
ğumuzu gözlemleyerek onun ayrımı yapa-
biliriz ancak. Çocuklar az çok anlatıyorlar 
sıbyan mekteplerinde yaptıklarını. 

Şahsen ben mecbur kaldım. Mahalleleri-
mizde devlet kreşleri olsa ben neden sıbyan 
mektebine göndereyim. Biz bu hale getiren 
devletimizdir. Biz mecbur kalıyoruz. Tedirgin 
oluyoruz.

Ben çalışmayı düşünüyorum, belediyenin 

gündüz bakımevi iki çocuğumu alırsa oraya vere-
ceğim. Almazsa mecburen sıbyan mektebine vere-
ceğim. Ben çalışamazsam geçinemeyiz. 

Komşumun eşi cemaate gidiyor. Komşum ve eşi 
seçimlerde oy kullanmadıklarını, günah olduğunu 
söylüyorlar. Komşumun eşi kadınlarla kolay kolay yüz 
yüze bakıp konuşamıyor. Ben oy kullanılmamasına 
karşıyım. Öyle kendi kendilerine gitmeyecekler. Bizim 
ülkenin nasıl yönetileceğine elbette bizim karar ver-
memiz gerekiyor. Bütün ahlaksızlığı yapacağım bunu 
dinle örteceğim... Bunu insanlara öğrettiler. Ben pan-
tolon giyiyorum diye çok hor görüldüm akrabalarım 
tarafından. Din örtünme ile ölçülemez. Arkadaşımın 
nasıl giyeceğini eşi karar veriyor. Genelde siyah bir 
ferace giymeden dışarı çıkamaz. Eşi cemaate gitti-
ğinden beri makyaj yapmasını karşı çıkıyor. Bizleri 
günaha sokan dini bize yanlış anlatanlar. Dini çarpıtı-
yorlar. Herkesin günahı da sevabı da kendi boynuna. 

Zehra
İkitelli /İSTANBUL

Sultan ARGUÇ
Ümraniye - İstanbul

DUDULLU Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) on-
larca büyük, orta büyüklükte pek çok fabrika ve işyerinde 
üretimde çalıştırılmak üzere kadın işçiler tercih ediliyor. 
Metal, gıda, plastik gibi işkollarını kapsayan fabrikalara 
son 1 yılda en fazla işe alınanlar kadın işçiler. Özellikle 
fabrika kapılarında işe girme formu doldurulurken işe 
çok ihtiyacı olduğunu belirten kadınlar ayaküstü hemen 
insan kaynakları müdürü ile buluşturuluyor. İşçi alımla-
rında her işletmenin İnsan Kaynakları müdürleri, idari 
amirler ve ustabaşılar tarafından bir anlamda mülakata 
tabi tutularak işe alınıyorlar. Sorulan sorular kadere ina-
nıp inanmadığı, alınyazısına göre mi hareket edeceği, 
sendika hakkında ne düşündüğü var.. Ayrıca gruplaşma, 
örgütlenme  olacağı zaman bundan uzak durma ve amir-
lerine haber vermesi için yemin ettirme gibi bir “sınav-
dan” geçiriliyorlar. “İş olsun da, işe gireyim de, ne derler-
seler yaparım” diyen kadın işçiler ağır çalışma koşulları, 
ağır sömürüyle karşı karşıya kaldıklarında bir yandan da 
kendilerinin duygu ve inançlarının sömürüsüyle de yüz 
yüze geliyorlar. 

‘KADERE İNANIYOR MUSUN?’
Organizede en büyük metal fabrikalarından birinde 

çalışan Firdevs, daha işe giriş formunu doldururken aya-
küstü özel güvenlik elemanlarınca eğilimlerinin yoklandı-
ğını söylüyor. “Evde tek asgari ücretle çalışan eşim vardı. 
Artık kira ve faturaları karşılayamaz durumdaydık.5 ya-
şındaki kızımı eltime bırakarak 20 gün boyunca iş aradım. 
Sonunda bu fabrikada işe girdim. Çok ihtiyacım vardı, 
borcumuz çoktu. Senelerce AK Partiye oy verdik, ilçe ör-
gütlerine gittik, kart aldık ama maalesef orada da adamın 
yoksa işe giremezsin. İşe girerken Alevi mi Sünni mi ol-
duğum soruldu. Kadere inanıp inanmadığım soruldu. 
Onların sorularına hep evet dedim. Benim inancım var 
ama kime ne, başkasından bana ne? Açlıkla terbiye edili-
yoruz. İnsanlık ayaklar altında bu fabrikada. Buna isyan 
etmeyeceğim, oturup Allah razı olsun diyeceğim. Bunu 
istiyorlar.” 

SERVİSLERE KADAR TAKİP
OSB içinde plastik eldiven ve enjeksiyon üreten bir 

fabrikada çalışan Ayşenur, daha işe alınırken “Başka işçi-
lerin dolduruşundan uzak durmasının” telkin edildiğini, 
işe çok ihtiyacı olduğu için de hiç ses çıkarmadan tüm ko-
şullara razı olarak işe başladığını anlatıyor. Pandemi sü-
recinde sağlıklarının nasıl hiçe sayıldığını görünce her şe-
yi daha net anladığını söyleyerek “İnsan işe girdikten son-
ra nasıl bir çarkın döndüğünü daha net görüyor. Hakkı-
mızda polise bile soru sormuşlar, güvenlik soruşturmasıy-
mış. Bir sendika deneyimi olmuş işyerinde daha önce di-
ye ispiyoncular kullanılarak mahallelerde servis inişleri-
mizde kimlerle görüştüğümüze kadar takibe alın-
dık. Ramazan’da oruç tutup tutmadığım bile so-
ruldu. Din kılıf için kullanılıyor. Ses çıkarma-
mamız için... Din bunun için varsa ben bu de-
ğilim” diyor. 

DİN ONLAR İÇİN 
CANKURTARAN

Bir gıda fabrikasında 4 yıl-
dır çalışan Birsen “İnanın bizi 
işe alırken koyun muamelesi 
yaparak işe alıyorlar. ‘Ne der-
sek yapın, yoksa burada fazla 
kalmaz, işinizden olursunuz’ 
diyorlar bize. ‘Sadece yemek, 
tuvalet 
ihti-
yacı 
dışın-
da bir 
tek kişi ile bir 
araya gelmeyin’ diyor-
lar. Hangi vakfa üye ol-
duğumuzu, Ümraniye’de 
Çayırönü-Altınşehir civa-
rında olan Davet-Der’e gi-
dip gelmediğimi bile sordu-
lar. Anladım ki bunlar birer 
kılıf. Buradaki sömürüyü giz-
lemek için dini duygulara oy-

namak onlar için tam bir cankurtaran. Bazen bunları gö-
rünce inanasım bile gelmiyor. Ama artık koyun gibi ol-
mak istemiyorum, boğazıma kadar doldum” diyor. 

KADER PLANI PATRONUN SÖMÜRÜ PLANI
10 yıldır aynı bölgedeki metal fabrikasında çalıştığını 

söyleyen Banu da diğer kadınlar gibi işe alım süreçle-
rinde inançlarının, hangi derneklere gidip geldikleri-
nin, ne kadar boyun eğeceklerinin sorgulandığını söy-
lüyor. “Ha soru çalınarak işe alınma, devlet dairelerine 
alınma, torpil yapma, ha bizim dini inançlarımızın test 

edilmesi… Hepsi aynı şey aslında… Her şeyin 
kaderle çizildiğine bizi ikna etmek isti-

yorlar. Madenciler öldüğünde ‘Biz 
kadere inanmış 

insanlarız. Ka-
der planımız 
var’ diyenler-
den başka ne 
beklenir ki” 
diyor.
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Ben çocuğumu niye sıbyan mektebine verdim? 

Fotoğraflar: CanvaFotoğraf: Ekmek ve Gül

Gözde MEYDAN
Kocaeli

 

2022 hiç kimse için kolay geç-
medi. Her gün bir öncekinden 
daha yoksul güne başladığımız 
bu yıl, kazanım hanemize bir 
çentik attık diyebiliriz. Çocuk-

larda beslenmeye bağlı görülen sağlık 
sorunlarındaki artışın gazetelere ha-
ber kanallarına konu olduğu, dolma-
yan pazar filelerinin yükümüzü ağır-
laştırdığı günlerde Mayıs ayında Kör-
fez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’n-
de bir ilkokul önünde öğle arasında 
çocuklarına beslenme çantası taşıyan 
kadınlar şöyle diyordu: “Bazen aç ka-
lıyor, bazen öğün atlıyoruz.”

Bu tablo Kocaeli Ekmek ve Gül Ka-
dın Derneği olarak somut bir talebi or-
taya çıkarmamızı sağladı: Çocuklarımı-
zın sağlıklı beslenmesi devletin sorum-
luluğundadır! Her devlet okulunda ay-
rımsız her çocuğa bir öğün ücretsiz sağ-
lıklı yemek verilsin!

Mayıs 2022’de okulların kapanması-
na sayılı günler kala derneğimizin kuru-
lu olduğu Yenikent Mahallesi’nde bü-
yük bir heyecanla kampanyayı duyuran 
ilk standımızı açtık. Çocuklarını okul-
dan alıp standa uğrayan onlarca kadın, 
‘İyi güzel de bu devlet vermez’, ‘Sabu-
nu, maskeyi, ıslak mendili, kağıdı bize 
aldırıyorlar, bir de yemek mi verecek-
ler?’, ‘Kesin zehirlerler çocukları’ gibi 
bir sürü ‘ama’ ile kampanyaya destek 
olmuştu.  

Kocaeli yerelinde kadınların çabasıy-
la büyük yankı uyandıran kampanya, 
Eylül ayında Ekmek ve Gül’ün çağrısıy-
la pek çok kente yayıldı. Ülkenin dört 

bir yanında okul önlerinde, pazar yerle-
rinde açtığımız stantlarla kampanyayı 
genişletmeye bir taraftan da sosyal 
medyada #1ÖğünÜcretsizSağlıklıYe-
mek sözünü görünür kılmaya uğraştık. 
Bu süreçte eğitim sendikaları başta ol-
mak üzere sendikalar, dernekler, millet-
vekilleri, belediyeler ve belediye meclis 
üyeleri ile basını kampanyadan haber-
dar ettik, destek olma çağrısında bulun-

duk. Okulların açılmasıyla birlikte tek-
rar okul önlerine gittiğimizde ya da pa-
zarda stant açtığımızda standa uğrayan-
ların tepkisi Mayıs ayındakinden daha 
farklıydı. Bir gün öncesinden mahallede 
stant açacağımızı sosyal medya hesapla-
rımızdan duyurduğumuzda, bir baktık 
ki ertesi gün iki kadın Kocaeli’nin bir 
ucundan standa imza atmak için Yeni-
kent’e gelmiş. Standa uğrayan kadınlar 

‘Nasıl olacak’, ‘Olsa çok güzel olur’, 
‘Acaba yaparlar mı’ sorularıyla kampan-
yayı yaymaya da uğraşacağının sözünü 
veriyordu.  

Milletvekilleri kampanyayı meclis 
gündemine taşıdı, ulusal kanallar kam-
panyamızı duyurdu. Tabi bu arada bun-
ca emeğimizi çabamızı görmezden ge-
lenler de olmadı değil.

Mecliste bütçe görüşmelerinde ‘Ço-
cuklar aç’ sözüne karşılık ‘amma abart-
tınız’ diyenler, AKP’li Gebze Belediye-
si’nde verilen önergeyi ‘solcuların uy-
durması bunlar’ diyenler itirazlarımızı, 
talebimizi görmek, sesimizi duymak zo-
runda kaldılar. Bu kadar acil ve haklı 
bir talebi geçiştirme, yok sayma çabaları 
ellerine yüzlerine bulaştı ve kadınların 
mücadelesinin bir sonucu olarak adım 
attılar. Sonuç olarak Milli Eğitim Baka-
nı Mahmut Özer, tüm okul öncesi öğ-
rencilere ücretsiz yemek verileceğini 
duyurdu. Ama yetmez! Eğitimin tüm 
kademelerine bu hakkın tanınmasını is-
tiyoruz ve sanılmasın ki bu kazanımın 
rehavetine kapılıp kenara çekileceğiz! 
Şimdi bu kazanımın verdiği güç ve gü-
venle işyerlerinde, fabrikalarda, gide-
mediğimiz mahallelerde, okul önlerinde 
bu sesi daha gür duyurmaya devam edi-
yoruz. Topladığımız on binlerce imzanın 
yanına yenilerini ekleyeceğiz. Mahalle-
lerde, sitelerde, işyerlerinde yapabildiği-
miz her yerde düzenlediğimiz forumlar-
la kampanyayı büyütme çağrımızı yine-
leyeceğiz. Çocuklarımızın okulda aç kal-
maması lütuf değil devletin birincil so-
rumluluğu, şimdilik bir kazanım elde et-
sek de yetmez diyoruz. Bu hakkı ilko-
kuldan üniversiteye herkes için söke sö-
ke alacak olan da yine biziz biliyoruz.

Lütuf değil hak, kadınlar söke söke alacak!
#1ÖğünÜcretsizSağlıklıYemek için mücade-

leye devam!
Kampanya pek çok kentte özgün biçimlerde 

yürüdü. İmzalar toplandı, kent merkezlerine, 
okul önlerine, pazarlara standlar kuruldu. Bro-
şürler, el ilanları, afişlerle pek çok mahallede 
kampanya anlatıldı. Ev ev buluşmalar, çeşitli et-
kinlikler, söyleşilerle kadınlar yan yana geldi. 
Öğretmenlerden esnaflara, sendikalardan yöre 
derneklerine pek çok kesim ve kuruluş bu çalış-
ma etrafında bir araya gelerek tartışmalar yü-
rüttü. Geldiğimiz noktada okullarda bir öğün üc-
retsiz yemek sağlanması çok geniş kesimlerce 
sahiplenen bir talep halinde. 

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesinde öğ-
rencilere yemek verileceğini açıklaması, pek 
çok partinin bir seçim vaadi olarak bu uygula-
mayı hayata geçirme sözü vermesi ise bizi dur-
durmayacak, çalışmamızı beklemeye bıraktır-
mayacak. Çünkü biz, haklarımızın seçim sandı-
ğına sıkıştırılamayacağını, seçim gündemine 
nesne haline getirilemeyeceğini savunuyoruz. 
Bekleyecek zaman yok! 

Çalışmamızın bu aşamasında mahalle ma-
halle yan yana gelmeye devam edeceğiz. Yerel-

lerdeki tüm güçlerle, muhtarlardan mahalle 
derneklerine, esnaftan eğitimcilere yan yana 
gelerek forumlar düzenleyeceğiz.

Bu forumlarda:
Bir öğün ücretsiz yemek hakkının eğitimin 

tüm kademelerinde ayrımsız tüm öğrencilere 
sağlanması için nasıl bir mücadele sürdürme-
miz gerektiğini

Foruma katılanların bu mücadeleye nasıl 
katkı sunabileceğini

Yerelde ve ülke çapında sorumlu kurumları 
harekete geçirmek, bu talebin gereğini yerine 
getirmek için nasıl zorlayabileceğimizi, 

Konunun gündemden düşmemesi ve hede-
fine varması için neler yapabileceğimizi konu-
şacağız. 

Ekmek ve Gül kürsümüz olmaya devam 
edecek. Bu forumların hazırlıklarını, bu forum-
larda yürüttüğümüz tartışmaları an be an Ek-
mek ve Gül’de yansıtmayı ve bu çalışmanın yü-
rütüldüğü her yerden aktarılan deneyimlerle 
güçlenmeyi, çalışmayı zenginleştirmeyi de he-
defliyoruz. 

Siz de bu mücadelenin bir parçası olabilirsi-
niz. Birlikte kazanacağız!

EĞITIMIN TÜM KADEMELERINDE AYRIMSIZ TÜM ÖĞRENCILERE

Patronlardan kadın işçilere ‘din sorgusu’
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Adile DOĞAN 
Esenyalı-İstanbul

Bu ay dergâhın temizlik sırası 
bizim komşu kadınlarda. 
Aralarından bir kadın hasta-
lanmış. Dergâhın temizliğine 
gidemediği için çok kötü his-

sediyor, bu ay kazanacağı sevabı alama-
yacak, eksik kalacağı için üzülüyor. Ar-
kadaşından gelecek ayki sırasını istiyor. 
Fakat o da sevap kaybedeceği için sırası-
nı vermek istemiyor.

Dergâhta kadınlar ve erkekler için ay-
rı ayrı yerler var. Her iki yerin halılarının 
yıkanmasından temizliğine kadar hepsini 
kadınlar yapıyor. Dergâh üyesi kadınlar-
dan biri ev temizliği işine giderek hayatı-
nı kazanıyor. Dergâhtan çalışmak için 
icazet almış olan bu kadın “Allah razı ol-
sun, eğer icazet vermeselerdi ben 
çalışamazdım. Başımda bir erkek olsaydı 
yine de çalışamazdım ama benim eşim 
beni terk ettiği için mecburen çalışmam 
gerekiyor yani dergâh böyle söylüyor” di-
yor.

Ama temizliğe gittiği evlerde erkek ol-
maması koşuluyla çalışmasına izin ver-
mişler. Bu koşulu sağlayan evlerin sayısı 
sınırlı olduğu için kazandığı para geçin-
mesi için yeterli olmuyor. “Biz dini bütün 
insanlarız, şeyhimizin elini eteğini öptük. 
Harama elimiz uzanmaz, mahremimizi 
bozmayız. Lükste gözümüz yok, fazla ka-
zanca karşıyız, aza tamah ederiz ki güna-
ha girmeyelim” diyor. Fazla kazancın ha-
ram olduğuna inandırılan kadın bırakın 
fazla kazanmayı zaman zaman yemek 
yapmaya aş bulamıyor. “Elektrik fatura-
sını ödeyemedim ve 4 gün karanlıkta kal-
dım. Yeni bir ev işi buldum gittim temiz-
ledim o parayla gidip elektriği yatırdım. 
Bazen oluyor akşam yemeği yapamıyo-
rum. Bu devirde geçinmek çok zor” di-
yor. Peki bunun nedeni nedir diye sordu-
ğumuzda “Dinsizler yüzünden” cevabını 
alıyoruz. “Dinden çıkmış insanlar aza ta-
mah etmiyor, Allah da hayat pahalılığıyla 

sınıyor, yaşın yanında kuruda da yanıyor” 
diyor. 

Melike de çalışmak zorunda olan bir 
kadın. Onun cemaati kadınların çalışma-
sına karşı çıkmıyor ama ibadetini aksat-
masına izin vermeyen işlerde 
çalışmalarını buyuruyor. Ama Melike’nin 
çalıştığı yerde namaz kılmasına izin veril-
miyor. Namaz kılan arkadaşlarıyla birbi-
rilerini idare ederek kılabiliyorlar nama-
zı. Kılamadığı zaman da kazasını akşam 
işten güçten vakit artırarak kılıyor. Bu 
durumu cemaat ablasına sormuş, 
“Çalışırken namaz kılmakta zorlanıyo-
rum” demiş, ablası ‘Senin zor durumda 
olduğunu Allah biliyor sen içini temiz 
tut. Eğer vakit bulursan kıl bulamazsan 
da kazasını kılarsın’ demiş. ‘Sence fabri-
kada neden namaz kılmanıza izin veril-
miyor’ diye soruyorum. “Koskoca bir fab-
rika kurmuş adam, herkese izin verse na-
sıl üretim yapacak?” diyor. ‘Peki sizin 
patron namaza gitmiyor mu?’ “Adam za-
ten en büyük sevabı işliyor herkese iş ve-
riyor. İnsanlar onun sayesinde karnını 
doyuruyor. Maaşı, zamanını bir saat geç-

meden yatırıyor. Allah katında yeri bü-
yük o yüzden ben ona laf edemem. Ama 
işçiler sorun çıkartıyor onlar idare etmi-
yorlar, etseler ben de namazımı kılarım” 
diyor. 

Melike’ye ‘Kazancın yetiyor mu ya da 
asgari ücret sence yeterli mi? ‘diye soru-
yoruz. “Aslında yetmiyor bazen faizsiz 
borç alıyorum öyle ayı tamamlıyorum. 
Ama yine de karnımız doyuyor mu do-
yuyor, daha fazlası insanları azdırıp yan-
lışa sürükleyebilir, günah işletebilir” di-
yor. ‘Daha iyi yaşamak, çocukların kar-
nının doyması ve istediklerini karşıla-
mak nasıl bir yanlış olabilir’ diyoruz, 
Melike’nin de böyle düşündüğünü fark 
ediyoruz ama “Acaba bu da mı günah” 
diye arada kaldığını görüyoruz. 

İşte cemaat örgütlerinin özeti. 
Kadınların nasıl ve kime ibadet 
edeceklerine, nasıl koşullarda çalışacak-
larına kadar karar veriyorlar. ‘Azla yetin 
patrona itaat et’ diyorlar. Cemaatler, 
yurtlar ve dergâhlar kadınlar, gençler ve 
çocuklar üzerinde ciddi etkiler bırakı-
yor. Kadınlarla sohbetimizde birçok 

çelişki görüyoruz, bir yere kadar onlar 
da anlam vermekte zorlanıyor. Özellikle 
işin ekonomik boyutu aslında çok açık 
bir biçimde mutsuz ediyor. 

Aslı da bu çelişkilere kızıyor “Biz za-
ten çok az kazanıyoruz, karnımızı zor 
doyuruyoruz ama aza az demek bile gü-
nah sayılıyor.” O bağlı olduğu 
cemaatten kendisini evlendirmek 
istedikleri için uzaklaşmış. Ama öyle 
birden olmamış epey zorluk çekmiş. Şe-
hir dışında bir akrabasının yanında uzun 
zaman kaldıktan sonra unutmuşlar onu. 
O da sesiz sedasız çekilmiş köşesine. Şu 
günlerde depresyon yaşıyor, bir boşluk-
ta hissediyor kendini. “Sanki ibadetim 
kabul olmuyor gibi hissediyorum” diyor. 

Hayatında ilk kez tv izlemiş, hoşuna 
gittiği için çok kızmış kendine ama yine 
de kendini alıkoyamayınca bir kez daha 
izlemiş. “Mesela sorguluyorum bize her 
şey yasak fakat bize yasak diyenlerin 
birçok şey yaptığını görüyorum” diyor. 
Ama buna da bir açıklama getiriyor he-
men “insanlar sapabilir önemli olan 
sapmamak” diye...

karşı kışkırtarak, kadına karşı şiddeti 
cezasız bırakarak ve kız ve erkek ço-
cuklarının istismarını görmezden gele-
rek dillerinden düşürmedikleri o kutsal 
aileyi kendileri çoktan yıktı. Kendi ha-
lindeki emekçi aileleri, artık bir insan 
öğütme makinası.

Kadınların ve çocukların altında kal-
dığı enkazdan başka bir şey olmayan bu 
aile uyduruk yara bantlarıyla kurtarıla-
maz. Tersine üstü kapatılan yaranın al-
tında kangren ilerlemeye devam edecek-
tir. Asıl hasar alan ise bütün toplumdur. 

Yapılacak şey adım adım, geliyorum 
diyen felakete karşı mücadeleyi daha 
da genişletmek, her yerde omuz omuza 
durmak. Kendimizi, çocuklarımızı ko-

rumak ve kurtarmak için ellerimizle 
barikat örmek. Devletin dinle bağını ve 
desteğini kestiği laiklik mücadelesi bu 
gidişatın çözümüdür. Tarikatların her 
türlü ticari ve siyasi işleri sonlandırıl-
malı, okul kitaplarında laikliğe aykırı 
her şey ayıklanmalı, kadınların medeni 
hakları güçlendirilmelidir. Hurafe ve 
istismar zayıflıktan sızar, bunu unutma-
mak gerekir.  

İnançlı kardeşlerimiz ‘gerçek İslam’ 
benim sana söylediğim diyen hiç kimseye 
inanmamalılar. Gerçek ve temiz inanç 
insanın vicdanında olandır. O bir sarıklı 
kanun koyucuya, istismarcıya, hurafe ya-
yıcısına ihtiyaç duymaz. İyi ahlakın kök-
lerinin sulandığı yer insanın kalbidir.Fotoğraf: Emre Orman/csgorselarsiv.org

Kadınların 
nasıl ve kime 

ibadet 
edeceklerine, 

nasıl 
koşullarda 

çalışacaklarına 
kadar karar 

veriyorlar. 
‘Azla yetin 

patrona itaat 
et’ diyorlar.  

Yaşamak için dergahtan ‘icazet’ almak… 

Fotoğraf: Canva

Eren SARAN
İzmir 

Annem, sabahları ağzım 
kokmasın diye zorla muz 
yediriyor öğretmenim.

Hiçbiri henüz hava ay-
dınlanmadan sıcak yatak-

larından kaldırılmayı sevmiyor ve her 
biri güneş ışınları odasına vurduğunda 
kendiliğinden uyanmanın eşsiz keyfinin 
farkında. 

Bir grup ilkokul çocuğuyla karanlıkta 
uyanmak onlar için ne ifade ediyor soh-
beti ediyorum. İşte bu yazı karanlıkta 
işe gitmek zorunda olan ailelerinin, an-
nelerin babaların hikâyesini değil kör 
karanlıkta kalkan, soğukta yola düşen 
çocukların gözünden anlatacak hikaye-
yi.

Çocuklar da farkında geceye uyandı-
rıldıklarının, farkındalar saat uygulama-

sında bir terslik var. “Ben bazen uyanı-
yorum, bakıyorum ki karanlık. Oh diyo-
rum daha uykum bitmedi. Sonra annem 
sesleniyor ‘Hazırlan artık’ diye o zaman 
anlıyorum ki sabah olmuş” diyor Ali. 

“Hava çok soğuk oluyor öğretmenim 
sabahları. Zaten karanlık, ben uyanma-
mak için uğraşıyorum. Annemin sesleri 
geliyor, bir şeyler hazırlıyor bize öyle 
kalkıyorum yataktan” diyor Kerim. 

Zeki’yi uyandırma görevi ise ağabeyi-
ne verilmiş. “Ben zor kalkıyorum o yüz-
den ağabeyim gelip su atıyor yüzüme” 
diyor. Kendi aralarında bir oyuna çevir-
mişler bunu. 

 “Bir keresinde babamla erkenden 
kalkmıştım. Arabaya bindik daha hiç 
aydınlık yoktu. Hava soğuktu, ben o za-
man çok üzüldüm babam hep karanlık-
ta işe gidiyor diye” sözleriyle tarif edi-
yor Ahmet. 

Sabah olmadan sabahmış gibi davra-
nılan bir seremoni dönüyor evlerinde 

belli. Diyorum ki “Anneleriniz kış sa-
bahları mı daha mutlu, yazın mı?” Hep-
si “yaz” diyor. Tabii anneler yönünden 
de zor hikaye, zifiri karanlıkta kaldırı-
yorsun çocuğu, kahvaltısı, giydirilmesi, 
gönlünün alınması derken dakikalarca 
boğuşuyorlar çocuklarıyla. Çocukların 
karanlıkta okula gitmesine razı da değil-
ler aslında. E, haklılar da, kim karanlık-
ta lokma kadar çocuğu sıcak yatağından 
kaldırınca mutlu olur ki? 

Ali’nin en çok yakındığı şeylerden bi-
ri de ellerinin çok üşümesi. “Giyiniyo-
rum, giyiniyorum ama ellerimi bir türlü 
ısıtamıyorum” diyor. O yüzden de kış iyi 
bir şey değil onun için. “Güneş olsa da-
ha iyi olur benim için, en azından üşü-
mem” diye ekliyor.

 Diğerlerinden daha küçük olan Mu-
rat’a soruyorum:

 — Sen kaçta kalksan mutlu olursun?
— Valla öğretmenim ben 10-11-12’de 

uyansam keşke. Uykuya hiç doymuyo-
rum ben.

Deniz de uyanmayı sevmez, zaten 
okula gitmeyi de sevmediğini biliyorum 
ama bir kere evden çıktıktan sonrası ko-
lay onun için. “Arabaya binince mecbu-
ren uyanıyorum artık” diyor. 

İçlerinde bir Hasan farklı düşünüyor. 
“Ben hep erken kalkmayı ve soğuğu se-
viyorum. Hiç üşümüyorum” diye anlatı-
yor.

Kalkmak ayrı dert, daha gün ışıma-
dan metabolizmalarının yemeğe hazır 
olması da ayrı. Kerim peynir, zeytin sev-
meyen çocuklardan:

— Bir kere mi ne yedim peyniri, zey-
tinin tadını bilmiyorum. O saatte yu-
murta da yemem. Annem zorla muz ye-
diriyor, ağzım kokmasın diye…

Murat ise annesinin ona çikolatalı 
ekmek vermesinden mutlu. 

Ali de sabahları reçelli ekmek yiyor 
ama kızıyor da “Sabah sabah ekmek ye-
memi istiyor annem. Ben daha acıkma-
mış oluyorum ki!” 

Merak ediyorlar onlarla neden bunu 
konuşuyorum diye, bir yandan da hoşla-
rına gidiyor. Biri konuyu genişletiyor. 
“Karanlıkta korkuyorum ben” diyor. 
Diğeri de katılıyor, “Ben de!”, sonra di-
ğeri de “Ben de!”. Karanlıktan hangi 
çocuk korkmaz ki. Elleri var sanki ka-
ranlığın, bir tekinsiz ilerliyor çocuklar 
karanlıkta, biri çekip alacak gibi karan-
lığın içinden onları. İşte her sabah kork-
tukları karanlığa uyanıyorlar. 

Türkan DOKUYAN 
Gülsuyu Gülensu Kadın 

Dayanışma Evi

HER yıl okullar başlamadan özellikle de annele-
ri bir telaş sarıyor. Önce okul bulma telaşı, adres al-
dırmak için tanıdık bulma, sonra da okula katkı pa-
yını ayarlayıp yatırma. Tüm bunlarla bitiyor mu aile-
lerin çilesi, tabii ki hayır! Eğer okul temizlenecekse 
ve henüz personel tutulmadıysa anneler hemen bir 
araya gelip, “Çocuğumuz temiz okulda eğitim alsın” 
diyerek temizlik için kolları sıvıyor.

Sıra okul eksiklerini almaya geldi; tuvalet kağıdı, 
el sabunu, tahta kalemi, A4 kağıdı... Bu liste uzayıp 
gidiyor. Henüz yaptıklarımız kadar yapacaklarımız 
da var. Örneğin, okullarda yeni başlanan eğitim se-

minerleri var, narkotik anne seminerleri. Bu semi-
nerle bizlere yeni bir görev düşüyor, çocuklarımızın 
güvenliğinden de bizler sorumluymuşuz. “Eee an-
nelik bunu gerektirir yine” diyerek sıvıyoruz kolları. 

Sonra sıra derslere çalışıp sınavlara girmeye 
geliyor... Bu sınavlarda başarılı olmak için de ço-
cukların kurslara yazılması gerek. Gülsuyu Gü-
lensu Kadın Dayanışma Evi Derneği olarak biz de 
çocuklarımıza faydamız olsun diye İngilizce kur-
su başlattık. A1 seviyesinden başlayacağımız için 
yaş sınırı koymadık. Fakat bir de baktık ki kursa 
çocuklardan çok anneler gelmeye başladı. Kur-
siyerlerimizden bir tanesi kursa gelmesinin asıl 
amacının çocuğunun İngilizce ödevlerine yardım 
etmek olduğunu söyledi. Biz bu duruma çok da 
şaşırmadık. Bunca şeyi başaran biz kadınlar İn-

gilizceyi de çözüp illa ki yardımcı olaca-
ğız çocuklarımıza ya bir de bakmışız ki 
onların yerine biz yapar olmuşuz her şe-
yi.

Bir tarafta temizlikçi, bir tarafta nar-
kotik anne, bir tarafta ders yaptıran an-
ne, bir taraftan da yetebilmek için kurs-
lara giden anne, ne çok bölünmüşüz, ne 
çok parçalamışız kendimizi. Peki tüm 
bunları sağlamakla yükümlü olanlar ne-
rede, ne yapıyor? 

Biz kadınlar olarak üzerimize yıkılan 
tüm bu sorumlulukları, sorumluların ye-
rine getirmesi için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Çocuklarımızla geçire-
ceğimiz zaman bize kalsın diye.

Hayatın her alanında her şey olan ‘anneler’

Duygu ERDAL
İzmir

İKİLİ öğretim yapan bir okulda görev 
yapmaktayım. Okulumuzda fiziksel koşulların 
yetersizliği, öğrenci sayısının okul kapasitesinin 
üstünde olması, dersliklerin de yetersiz olmasın-
dan kaynaklı tam öğretim uygulanamıyor. Gün 
daha doğmamışken okul yollarında 
debeleniyoruz. Hem öğrenciler hem de biz 
öğretmenler için yollarda birçok tehlikeyi göze 
alarak yetişme telaşı sarıyor. Hafta içi her sabah 
06.30’da karanlıkta, toplu ulaşıma giderken ara 
sokaklardan geçiyorum, tabii daha çok sokak ve 
dükkan ışıklarının aydınlattığı yerlerden geçmeye 
çalışıyorum. Ara sokaklardan caddeye ulaşana 
kadar hızlı adımlarla, arada da arkamı kollayarak 

tedirgin bir halde yürüyorum. Caddeye varınca da 
bir oh çekerek sakinliyor adımlarım. Toplu taşıma 
serüvenlerim de bitince okula varıyorum. Hâlâ gün 
aymamışken mahallelerden öğrencilerimiz, 
yolların ıssızlığına, tehlikelerine aldırmadan okula 
gelmeye çalışıyor. Çalıştığım okulun konumunu 
düşünürsek, çocukların başına bir şey gelmemesi 
şansa kalmış artık. Böylece birinci derse giriyoruz, 
hava hâlâ aydınlanmamış oluyor. Bazı çocuklar uy-
kulu gözlerle ayılmaya çalışırken, sıranın üstünde 
uykuya dalan küçük bedenler az değil…

İkinci derste yavaş yavaş gün aymaya 
başlıyor. Üçüncü derste artık güneşin aydınlığı 
bizimle… Kış saati uygulamasının kaldırılması, 
günümüzde okulların ikili öğretime mecbur bıra-
kılması, akıl kârı bir iş değil. Güneşli, aydınlık gün-
ler umuduyla diyelim…

‘KARANLIKTA ÇOCUKLARIN BAŞINA BİR İŞ GELMEMESİ ŞANSA KALMIŞ’ 
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Karanlıkta uyananlar
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Nuray SANCAR

Bir kız çocuğunun 6 yaşından itibaren yıllar-
ca istismar edildiğinin ortaya çıkmasıyla ta-
rikatlar yeniden konuşulur oldu. Yeniden 
diyoruz, çünkü Ensar Vakfına bağlı yurtlar-
da 45 çocuğa tecavüz edilmesi, Aladağ’da 

bir kız yurdunda, kapı öğrencilerin üzerine kilitlendiği 
için 12 kız öğrencinin yanarak ölmesi, İstanbul Sözleş-
mesi’nden çıkılmasında tarikat lobisinin etkili olduğu-
nun yayılması ve daha birçok somut olgu, zaman za-
man tarikat gerçeğini ortaya dökmüştü. Bu somut ol-
guların dışında da sosyal medyada yayınladıkları vaaz 
ve röportaj videolarında tarikat şeyhleri, şıhları ve ho-
caları olarak toplumda bir yer işgal etmeye çalışan sa-
rıklı erkekler, kadınlar hakkında sansasyonel ‘fetvalar’ 
verdiler. Televizyonlarda toplumu terbiye etmeye de-
vam ettiler. 

Sayılamayacak kadar çok sayıdaki tarikat ve cemaat-
lerin her biri ‘gerçek İslam’ın temsilcisi rolü oynayarak 
mürit kazanmaya devam ediyor. Bu yapıların ‘tebliğci’ 
ve vaizlerinin konuştukları konular arasında sömürü, 
kadın cinayetlerine, şiddete ve tacize yönelik eleştiri, ço-
cuk açlığı, sağlık ve eğitim sistemindeki kötüye gidiş, 
lüks ve şatafat içinde yaşayanların olduğu bir yerde nasıl 
bunca yoksulluğun var olabildiği gibi konular yer almı-
yor. Tersine kadınlar ne kadar çok boyun eğerse, ne ka-
dar çok acıya katlanırsa toplumun o kadar ihya olacağı-
nı anlatıyorlar. Bugün kadın cinayetlerinin artışında, is-
tismar oranının yükselişinde bu teşvikin payının olmadı-
ğı söylenebilir mi?

Gelgelelim tarikatlar bu süreçte yalnız olmadılar. Bu 
kurumları gizli koalisyon ortağı olarak kanatlarının altı-
na alan, her birini okul, yurt, kuran kursu açmaya yön-
lendiren, kimilerine ihaleler dağıtarak şeyhlerine zen-
ginleşmenin yolunu açan iktidar bunları sürekli olarak 
yüreklendirdi. Basit ticaret yapmaktan devlet ihalelerin-
den yararlanan kapitalist işletmelere kadar ekonomik 
birer birim haline geldiler. Bugün birçok cemaat ve tari-
kat mensubu holdingleşmiş, liderleri lüks otomobillerle 
gezer olmuştur. Bakanlıkların her birinde bir tarikat 
egemendir ve kadrolarını kendi tarikatlarından devşir-
mektedirler. 

O kadar zenginleşemeyen merdiven altı tarikatlar ise 
hurafe satarak günü kurtarıyor. Cin çıkarma, tedavi edi-
yorum adı altında cahil ve yoksul insanları istismar et-

me, müritleri soyup soğana çevirme, üfürükçülük gibi 
her türlü batıl kötülük varsa onun simsarlığını üstlenmiş 
durumdalar. 

DAYANIŞMA DEĞİL DAYANMA
Tarikat ve cemaatler yoksulluk durumunu istismar 

eden kurumlardır. Ama onlara geniş bir hareket alanı 
açan yine iktidardır. Devletin sağlık alanındaki özelleş-
tirme politikalarının sonucu bugün hastanelerde sıra 
alamamak, ilaca güç yetirememek gibi sonuçlar doğuru-
yor. Tarikatlar hemen bu boşluğu dolduruyor. Yine dev-
let eğitime kaynak ayırmaktan vazgeçtiğinde okul, yurt, 
dershane açan tarikatlar bu ihtiyacın olduğu yerde biti-
yor. Yoksul ve yardıma muhtaç olanlara kanca atanlar 
da onlar; çocuğa iş bulmak, işsiz babayı bir yere yerleş-
tirmek, ev bulamayana ev bulmak, evlilik çağına gelen-
leri evlendirmek gibi sosyal yar-
dımlarla devletin yüzüne bakma-
dığı yoksullar için çalacak kapı ha-
line geliyorlar. Böylece süreç yok-
sulluğun istismarıyla devam edi-
yor.  

Çünkü bu tarikatların bünye-
sinde hukuk kurallarının hükmü 
geçerli olmaz. Onun yerine her ta-
rikatın kendine göre bir şer’i hu-
kuku vardır. Üstelik bunu bütün 
toplum düzenine yaymayı da bir 
misyon sayarlar. Bu hükümler en 
çok en kolay nüfuz edebildikleri 
kadın erkek ilişkilerine uyarlanı-
yor. Toplumun şeriat yolunda ter-
biyesine buradan başlanıyor. Ka-
dının nasıl oturup kalkacağı, kaç 
yaşında namahrem olacağı, kime nikah düşeceği tartışı-
lırken aslında kanunla çerçevesi belirlenmiş insan hakla-
rı manzumesi, medeni haklar, eşitlik vaat eden kanunlar 
delik deşik ediliyor. 

Tarikat içinde, kapalı bir çevrede provası yapılıp uy-
gulanan aşındırmanın bugün giderek daha geniş alanları 
kapladığını söylemek yanlış olmaz. Üstelik başlarken sö-
zünü ettiğimiz 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına ge-
linceye kadar tarikat/cemaat pratiği iktidar icraatıyla iç 
içe geçti. 

ADIM ADIM İSTİSMAR
Hatırlayalım; bundan on yıl önce ‘4+4+4’ eğitim sis-

temi adıyla mevcut eğitim sistemi değiştirildi ve yerine 
hem erkek hem kız çocuklarının okullaşmasını azaltacak 
bir sistem getirildi. Daha o zamanlar bu yöntemle bir-
çok kız çocuğunun okuldan alınacağı, erken yaşta evlili-
ğe zorlanacağı öngörülmüştü.

Ondan önce de tecavüz ettiği kadınla evlenmesi du-
rumunda suçlunun cezasız kalmasını düzenleyen bir ka-
nun Meclise getirilmiş; lise ve orta okul öğrencilerinin 
nişanlanması serbest bırakılmıştı. Çok geçmeden de li-
seli kızların evlenebilmesinin önü açıldı. Cinsel ilişkide 
‘küçüğün rıza yaşı’ 15’ten 12’ye düşürüldü. Bundan altı 
sene önce, 15 yaşını tamamlamamış bir çocuğa karşı 
gerçekleştirilen cinsel davranışı cinsel istismar sayılama-
yacağı hükmü getirildi.  

2015’te Anayasa Mahkemesi resmi nikah kıymadan 
dini kıyanlara ceza verilmesini 
gerektiren kanun maddesini ip-
tal ederek çocuk yaşta evlilikle-
rin ve çok eşliliğin önünü açtı.

Demek ki mevcut yönetimle 
bir ortakyaşarlık ilişkisi içinde 
olan tarikatlar ortamı hazırla-
dılar ve iktidar da yasama süre-
cini yönetti. 

Kadınlar bütün bu kanuni 
hamlelerde önemli mücadele-
ler verdiler. Bazılarını püskürt-
meyi başardılar ancak mücade-
lenin tansiyonunun düştüğü za-
manları kollayan iktidar, daha 
önce geri çektiği yasa tasarıları 
tekrar tekrar ısıttı. Çoğunluğu-
na sahip olduğu Meclisten bun-
ları geçirdi.

Hiçbir yönetim yoktur ki kendi çocuklarının istisma-
rına kapı açan düzenlemelerde bu kadar ısrar etsin. Ge-
rici tarikatlarla birbirini besleyen siyasi iktidar buna de-
falarca cüret edebilmiştir.  

KUTSAL DEĞİL ENKAZ
Kadın ve çocuklara karşı bu kadar düşmanca davra-

nırken kadını korumayı ve aileyi kutsamayı kimseye bı-
rakmayan bir iktidar var karşımızda. Nitekim bu iktida-
rın sözcüleri ‘dini kıyafetleri serbest bırakan’ Anayasa 
değişikliğini Meclise getirirken aileyi yıktığı gerekçesiy-
le LGBTİ’leri suçluyor. Bu yasa değişikliği ile aileyi 
kurtaracağını iddia ediyor. Oysa erkekleri kadınlara 

Tarikat ve cemaatleri gizli 
koalisyon ortağı olarak 
kanatlarının altına alan, 
her birini okul, yurt, Kuran 
kursu açmaya 
yönlendiren, ihaleler 
dağıtarak 
zenginleşmelerinin yolunu 
açan iktidar bunları sürekli 
olarak yüreklendirdi.

Medeni hakların  
tasfiyesinde tarikat  
ve cemaatler

Fotoğraf: Canva

Bu yazıyı yazarken sosyal medyada rastla-
dığım bir videoda liseli akranları tarafın-
dan şiddete maruz kalan özel gereksinim-
li bir çocuğu izle-
dim... Henüz yazı-

yı bitirmemiştim ki bu zorba-
lığı kayıt altına alan gençler-
den birinin feci bir şekilde 
dövülerek fotoğrafının “Ada-
let sokakta” yazısıyla payla-
şıldığını gördüm. Adaletin 
şiddetle “sağlandığı”, şidde-
tin “çözümünün” yine şiddet-
ten geçtiği bir sarmal… Gün-
den güne artıyor böyle görüntüler. Yakın tarihlerde 
“12 yaşında bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürdüğü” 
haberlerini okumuştuk örneğin. Olayın ardından 
MEB bu konunun “takipçisi” olacağını ve “şiddete 
karşı sıfır tolerans” göstereceklerini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın akran zor-
balığına dair 
bilgilendir-

me broşürlerine baktığımızda çoğunlukla zorbalık ya-
pan ve zorbalığa uğrayan çocukların ailelerine, öğret-
menlere ve okula yaptığı önerileri görüyoruz. 

Çocuğun, zorbalığı bir arka-
daşını öldürmeye kadar vardı-
rabildiği bir gerçeklik var orta-
da. Ki bunun toplumsal bir 
karşılığı var. Dolayısıyla okulla-
rın güvenlik sorunu ya da okul-
daki şiddet sadece okulla ilgili 
bir sorun değil. Çocukların ge-
leceği, şiddet sarmalıyla örülü 
gündelik hayatın içinde böyle-
sine toplumsal bir mevzu ola-

rak tek bir kişinin, ailenin ya da okulun inisiyatifine bıra-
kılamayacak kadar mühim. 

Okullarda yaşanan akran zorbalığını, şiddet olaylarını 
önleyebilmek için okul iklimini etkileyen tüm ortamlar-
daki şiddet olaylarının önlenmesi veya azaltılması gere-
kir. Aileye, öğretmene ve okula sorumluluk yükleyen 
Bakanlığın ve nihayetinde tüm şiddet olaylarında konu-
nun sadece takipçisi olan devletin nasıl sorumluluk aldı-
ğı mühim.

1000 ÖĞRENCİYE  
1 REHBER ÖĞRETMEN

Müdahale edici bir mekanizma olarak rehberlik faali-
yetlerini düşününce; 1000 kişiye 1 rehber öğretmenin 
düştüğü okullar var. “Riskli gruplar” olarak kategorize 
edilen çocukların riskli durumlarını yaratan koşullara da-
ir ne yapıyor devlet? Öğretmen olarak müfredatı yetiştir-
me telaşından dolayı çocuğun okulda yaşadığı herhangi 
bir soruna dair bir şey yapamıyoruz. Herhangi bir çatış-
masında, duygusal ve sosyal gelişimini etkileyecek her-
hangi bir sorunda anlık bir müdahaleye bile imkân tanı-
mayan kaygılar yüklüyüz. Ne müfredat kapsamındaki 
dersler işe yarayacak şeylerle dolu ne de öğrenme şekline 
uygun bir öğretme ortamı sağlayacak vakit ve imkân var. 

Bugün bir dolu uzman eğitim-öğretimde “çağdaş” al-
ternatif yöntemlere dair bir sürü şey anlatıyor; oyunla, 
drama yöntemiyle öğrenme vs. Ama eğitim sistemimiz 
çocuğun nasıl öğrendiğini umursamıyor. Gerçekte ço-
cuklar boş bir müfredatla durmadan bir üst kurumun sı-
navına hazırlanırken kayboluyorlar. En doğal hakları 

olan oyun oynama hakları ellerinden alınıp, harala gü-
rele ders stresiyle, rekabet kültürüyle baş başa bıra-

kılıyorlar. Bugün teneffüste, yaşadığı ve belki kişi-
sel alanını ihlal eden bir örnekle karşılaşan öğren-
cime 10 dakikalık arada nasıl müdahale edebili-
rim? 1600 kişilik okulda 1 rehberlik öğretmeninin 
tamamen formaliteden doldurduğu formlarla ço-
cuklar nasıl korunacak? 

Bu kadar derinlikli bir sorun sadece “farkın-
dalık”larla çözülemez. Çocuklar şiddet görüyor. 
Şiddet de uyguluyor. Fakat devlet ne yapıyor? 
Bir çocuğun zorbalığa uğrayıp uğramadığını 
nasıl anlarız, anlatmış Bakanlık da; tek başına 
öğretmen tek başına aile hatta tek başına bir 
okul bununla başa çıkabilir mi? İşte bu yüz-
den sorunun ortaya çıkmasına sebep olan ko-
şulların değişmesine yönelik geniş bir çözüm 

arayışına ihtiyaç var.
Bir öğretmen

Kadıköy/İstanbul

Kadına yönelik  
şiddet dilde başlıyor…

HER toplumun dilinde kadınlar ve erkekler için kullanılan 
bazı kalıplar vardır. Ülkemizde kuşaktan kuşağa aktarılarak 
hafızalarımıza yerleşen bu kalıplar, atasözleri ve deyimler in-
celendiğinde kadın-erkek eşitsizliğinin, kadına şiddetin dilimi-
ze nasıl yer ettiğini görebiliyoruz. 

Günlük yaşamda kimi zaman kadınların, kimi zaman da 
erkeklerin rahatça kullandığı, açık açık şiddeti körükleyen o 
kadar çok deyim ve atasözü var ki… İnsanı en çok üzen de 
kadını değersizleştirerek aşağılayan bu ifadeleri çocukluğu-
muzdan itibaren en yakınlarınızın ağzından duymamız ve far-
kında olmadan içselleştirmemiz. Kadınları “alınıp verilebilecek 
bir mal” gibi gören, birçok kadının da dilinde olan sözler kadın-
ları hâlâ köle gibi gören zihniyetin sonucudur. Tam da insan 
haklarından söz ettiğimiz şu günlerde kadınların dilde yaşadığı 
şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Kadın ve erkek olarak bu cinsi-
yetlerin dildeki karşılığı “insan” olmalıdır. Bilim gibi değeri tartı-
şılamayacak bir alanda bile yıllarca “bilim adamı”ndan “bilim 
insanı” ifadesine henüz geçmeye çabalıyoruz.

Değişimine acil ihtiyaç duyduğumuz deyim ve atasözlerin-
den bazılarını inceleyelim: “Kadının yüzünün karası, erkeğin 
elinin kınası.” Bu deyimde kadın için namussuzluk sayılacak 
bir durumun erkek için övünülecek bir durum olarak aktarıl-
masıdır. “Dişi kuyruk sallamayınca erkek ardına düşmez” ifa-
desiyle suçlanan dişilerdir ve namus kavramının sadece kadı-
na ait bir kavram olarak aktarılmasına örnek gösterilebilecek 
deyimlerdendir. “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövün-
sün” sözünde de çocukları bile daha doğdukları adan itibaren 
ayrıştıran, kadını değersizleştirerek ikinci sınıf gören bir zihni-
yet vardır. Liste böyle uzayıp gider…

Son zamanlarda toplumumuzda artan fiziksel şiddetin te-
melinde dilde yatan şiddetin boyutunu da rahatlıkla görebili-
yoruz. Daha kötüsü ve üzücü olanı ise birçok kadının maruz 
kalınan bu şiddeti onaylamasıdır. “Dayak yiyorsa vardır bir se-
bebi” diyerek erkek şiddetinin korkunç boyutlara ulaşmasına 
destek olmaktadır. Bu da aslında psikolojik bir şiddettir.

“Kızın mı var derdin var” ifadesinin çocuk ruhlarımızı ne 
kadar yaraladığını hepimiz hatırlarız. Babam rahatsızlandığın-
da “Adam ne yapsın bu kadar ķızla hasta olmasın da” sözlerini 
duydum en yakınlarımdan. “Ne yaptık biz, ne suçumuz var 
acaba?” diye düşündüm yıllarca.

Eğitimin özellikle de kadının eğitim almasının ne kadar 
önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Ne istediğini bilen, 
ayakları yere sağlam basan, kendini her yönden iyi yetiştirmiş 
kadınlar değiştirebilir toplumdaki yanlış algıyı, dilimizdeki bo-
zuk kalıpları.  

Kadınlar değişirse kuşaklar 
değişir, dil değişir, toplum de-
ğişir. Yeter ki bunun farkına 
varalım ve önce biz kadınlar 
bir olalım güzel yarınlar için. 

Bir eğitim emekçisi
MALATYA 

Okuldaki şiddet sadece okulla 
ilgili bir sorun değil. Çocukların 
geleceği, şiddet sarmalıyla örülü 
gündelik hayatın içinde ailenin 
ya da okulun inisiyatifine 
bırakılamayacak kadar mühim. 

Akran zorbalığını önlemede Akran zorbalığını önlemede 
farkındalık yetmez!farkındalık yetmez!

Görseller: Canva



Geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Dai-
releri Kurulu, kadına yönelik şiddeti yaratan 
eşitsizliği ortadan kaldırma, şiddeti önleme, 
kadınları koruma konusunda devlete sorum-
luluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çe-

kilme kararını hukuka uygun bulduğunu açıkladı. 2021 yı-
lında tek adamın söylediği söz, 2023 yılının ilk ayında hu-
kuk kurumları aracılığıyla hukuksuz bir fermana dönüştü. 
Onlarca kurum Meclis kararı ile onaylanmış ve kadınların 
yaşamı için uygulanmasının hayati olduğu bir sözleşmeden 
Cumhurbaşkanı’nın kararı ile çıkılmasına karşı Danıştay’a 
dava açmışlardı. Bini aşkın avukatın takip ettiği davalar 
sonucunda Danıştay, sanki bu kadar duruşma görülürken 
kulağına tıkaç takmış gibi kararın reddedilmesi istemini 
reddetti. Yapılan itirazlar sonrası Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulu da Danıştay’ın bu hukuksuz kararını onadı 
ve Türkiye tek adam kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden 
resmen çekilmiş oldu. İstanbul Sözleşmesi AKP’nin sırtını 
dayadığı tarikat ve cemaatler tarafından hedefe konmuştu, 
şimdi İstanbul Sözleşmesi’nden iç hukukumuza yerleşen 
6284 sayılı yasayı hedef gösteriyorlar; çocukları her türlü 
istismara ve sömürüye karşı koruma sorumluluğunu 
devlete veren Lanzarote Sözleşmesi’ni hedef gösteriyorlar. 
Ve her seferinde seslerini daha yüksek çıkartarak. İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan 
Danıştay yarın çocukları istismara karşı koruyan Lanzaro-
te Sözleşmesi’nin de akıbetini riske attı. Tarikat 
ve cemaatlerin yüzünü güldürecek yeni 
Anayasa değişikliği teklifi de “başörtü-
sü” tartışmasına sıkıştırıladursun iki 
ittifakın arasında; tehlike tüm bir 
halk için timsah misali 
sessizce yaklaşıyor. 

Devletin çocuk-
ları istismara 
karşı koruma 
konusundaki 
yükümlülüğü-
nü 20 yıllık 

AKP iktidarı süresince yaptığı politikalardan tutalım millet-
vekili ve bakanlarının konuşmalarına gördük. Dergimizin bu 
sayısı da tam olarak bunu irdelemek üzere özel bir dosya ile 
çıkıyor. Timur Soykan’ın Hiranur Vakfı’nda bir kız çocuğu-
nun 6 yaşında evlendirilip hayatı boyunca istismara maruz bı-
rakılması haberi, kadınların ve kız çocuklarının tarikatlarda 
nasıl yaşamlara sıkıştırıldığını, yargı nezdinde buralarda yaşa-
nanların nasıl üzerinin örtüldüğünü, kadınların mahkum 
edildiği karanlıktan nasıl çıkmak için çaba harcadığını ortaya 
çıkarttı. Ancak Hiranur Vakfında yaşanan bir ilk olmadığı gi-
bi bu politikalar böyle sürdükçe son da olmayacaktır; her ne 
kadar AKP sözcüleri bunu münferitleştirmeye çalışsa da. 
Unutmayacağımız ve üzeri örtülmeye çalışılan o kadar çok 
hadise var ki… Unutmayacaklarımız, çocuk istismarını önle-
meye dönük göstermelik komisyonlar yerine çocuk istismarı-
nın gerçekten nasıl önlenebileceği, bugün bizi bu tartışmaları 
yapmaya iten 20 yıllık politikalar; hepsini 8 sayfalık dosya-
mızda topladık. İsterseniz bu dosyayı derginin tamamından 
ayırıp dönüp dönüp hatırlamak için ayrı bir broşür olarak 
saklayın, ister işyerinizde okulunuzda elden ele dolaştırın.

Tarikatlar artan ve derinleşen yoksulluk ile alanlarını ge-
nişletirken şiddet de geçim kaygısı da kadınların sırtında bi-
rer sopa. Asgari ücrete zam geldi gelmesine de ilk zamlı as-
gari ücret hesaplara yattığında çoktan eriyip gitmiş olacak. 
Bir yandan da işsizlik korkusu, sesini çıkarmanın önüne bas-
kı unsuru olarak konuyor kadınların önüne. Asgari ücret sa-
dece asgari ücret alanlar arasında tartışılmıyor. Sendikaların 

tutumundan sefalet ücretine, ek zam talebine işyerleri tar-
tışmalar ve hoşnutsuzluklarla 

kaynıyor. Ama 2022 yılı ka-
dınların öfkeleriyle bu kor-

kuyu yırtıp attığını grev-
lerde en önde olan ka-
dın işçiler ile gösterdi. 
2023 yılının ilk Ek-
mek ve Gül’ünü de 
kadınların 2023’e bı-
raktığı öfke, cesaret 
ve tartışmalar ile dol-
duruyoruz. 

İyi okumalar…

PATRONLARIN INSAFINA TERK 
EDILEN MÜLTECI BIR KADINIM!

DUDULLU OSB’de bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Özbek asıllı 
bir kadın işçiyim. Özbekistan’dan Türkiye’ye gelip fuhuş batağına sapla-
nan ve bazı çeteler ve mafya gurupları tarafından getirilen kadınlar 
var. Bu kadınların evi, barkı yok. İşi yok. Eşini, çocuklarını, anne ve ba-
basını bırakarak üç kuruş daha fazla kazanmak için buraya getiriliyorlar.

Aslında Özbek çeteleri iş vaadiyle binlerce dolarımızı alıp bizi buraya 
getiriyorlar. Sonra otel köşelerinde fuhuş çetelerinin ağına düşüyoruz 
ya da binlerce dolar karşılığında oturma izni ve çalışma izni alıyoruz. 
Hep polis korkusu yaşıyoruz. 

Ben iki yıldır Türkiye’deyim. Bir yıldır da tekstilde çalışıyorum. Mülteci 
olunca patronlar ve ustabaşıların insafına kalıyorsun. Herkese asgari üc-
ret, fazla mesai var bize yok. İtiraz edince de kapıyı gösteriyorlar veya 
polis çağırmakla tehdit ediyorlar. Atölyemizde 100’e yakın işçi çalışıyor. 
Yarısı kadın. 

‘FUHUŞ YAP PARA KAZAN’
Erkeklerin sürekli kullandıkları cinsiyetçi küfür ve tacizlerine maruz 

kalıyoruz. Gece fazla mesaiye kalmak kadın işçiler için kâbus gibi. Hele 
benim gibi mülteci kadın işçiler için kat be kat korkutucu. Ben Özbe-
kistan’da terziydim ve tekstilde de modelist yardımcısıydım. Ben nor-
mal bir ustadan daha fazla iş yapıyorum ve modelistten daha fazla 
model çiziyorum ama daha üç dört aydır asgari ücret alıyorum. 
Dudullu mahallesinde 1+ 1 bir evde üç kadın kalıyoruz. 2 bin 900 TL ki-
ra ödüyoruz. Zar zor ayda birkaç kuruş biriktirip çocuklarıma yolluyo-
rum. Özbekistan’da iş de yok, gelecek de yok. Olsa ne işimiz var bura-
da. Türkiye müslüman bir ülke güya, Allah korkusu var diyorlar, hiçbiri 
yok. Beş vakit namaz kılan, oruç tutan ustabaşı bana ‘Gel fuhuş yap. 
Çok daha fazla kazanırsın’ dedi. Kanım dondu. Yemek ve sigorta hakkı-
nı bir yıl çalıştıktan sonra kazandım. Patronlar çalışma izni karşılığında 
bizi istedikleri gibi ucuz işgücü olarak kullanıyorlar. 

Patronlar Türkiyeli arkadaşlarımıza ‘İyi çalışmaz, itiraz edersen Su-
riye’den, Afganistan’dan, Özbekistan’dan gelenler her gün kapıya geli-
yorlar. Onları işe alırım sende iş bulamazsın’ diyerek bizi tehdit ve bas-
kı unsuru olarak kullanıyorlar. 

Artık bu ıstırabı yaşamak istemiyorum… Keşke kardeşçe bir arada 
yaşayabilsek. 

Göçmen bir tekstil işçisi
Dudullu/İSTANBUL
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Göç İdaresi Dairesi tarafından 21 
Nisan 2022 tarihi itibariyle kayıt 
altına alınmış 3 milyon 762 bin 
mülteci ülkemizde yaşıyor. Özel-
likle 18 yaş altı sığınmacı çocukla-

rın fazla olması eğitim ayağının önemini ortaya 
koyuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son verile-
rine göre anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede 
kayıtlı 771 bin mülteci çocuk eğitim alıyor. Eği-
tim çağında olup da okula gitmeyen mülteci 
çocuk sayısı ise 432 bin civarında. Mülteci ço-
cuklar, yeni bir çevreye, kültüre ve dilini bilme-
dikleri bir ortama katılarak bir taraftan da ha-
yatlarını sürdürme mücadelesi veriyor. 

Göçmen ve mülteci 
çocukların okullarda en 
çok yaşadığı problem dil 
sorunu. Göç etmiş çocuk-
ların birçoğu Türkçe bil-
miyor ve bu yüzden ak-
ranlarıyla ve öğretmenle-
riyle iletişim kurmakta 
güçlük yaşıyor. Bazı ço-
cukların ilkokulda Türk-
çeyi öğrenerek eğitim se-
viyelerinde ilerleme kay-
dettikleri, bazılarının ise 
dil seviyeleri gözetilme-
den yaşlarına göre sınıf-
lara yerleştirilmelerinden 
kaynaklı Türkçe okuma ve 
yazma öğrenemediklerini gözlemliyoruz. 

Öğretmenler ise mülteci çocuklara yönelik dil 
öğretme noktasında yeterliliklere sahip değil. Bu 
durum gerekli bilimsel çalışmaların yapılmama-
sından da kaynaklı hem öğretmenleri hem de 
mülteci çocukları sınıflarda çaresizliğe itiyor. Ai-
lelerin Arapçayı unutmak kaygısı ile Türkçeyi 
günlük hayatta kullanmaya mesafeli durması da 
bir başka durumu işaret etmektedir.

ÖĞRETMENLER ODASINDA 
OLMAMASI GEREKENLER 

Mülteci çocukların okullarda aldığı eğitimde 
karşılaştıkları zorluklardan biri de ötekileştirici 
uygulamalara maruz kalmak. Eğitim politikaları-
nın yetersizliği, kalabalık sınıflar, fiziksel ve do-
nanım yeterliliğine sahip olmayan okullar mülteci 
çocuklara yönelik dışlayıcı ifadeler ve davranış-
larda kendini gösteriyor. Öğretmen odalarında 
bile “Zorla da olsa bu çocuklara Türkçeyi öğrete-
ceğiz”, “Ben bunlar yüzünden çocuğumu sokağa çı-

karamıyorum”, “Hümanistim ama bu kadar da de-
ğil. Bunlar geldi okul bozuldu” gibi söylemleri sık 
sık duyar olduk. Böylece eğitimdeki tahribatın so-
nucu savaş mağduru çocuklara yüklemek en kolay 
yol olarak izleniyor.

Sınıf içinde akranları tarafından dışlayıcı tutuma 
maruz kalan mülteci çocuklar derslerde ve tenef-
füslerde kendileri gibi mülteci akranlarıyla yan yana 
gelmeyi tercih etmeye itiliyor. Bu da çocuklarda 
sosyal ve duygusal gelişimini engelleyerek o ortama 
ait olmadığı, öteki olduğu algısını pekiştiriyor. 

EĞİTİMDEKİ MÜLTECİ KIZ 
ÇOCUĞU SAYISI AZALIYOR

Mülteci çocukların yaşadıkları bunlarla da sı-
nırlı değil.  Savaşın mağduru bu çocuklar ekono-
mik yetersizlikten kaynaklı erken yaşta çalışmak 

zorunda kalıyorlar. Okullar-
da sürekli devamsızlık yapan 
öğrencilerin çoğunu mülteci 
çocuklar oluşturuyor. Ço-
cukların ailelerine ekonomik 
katkı sağlamak için az bir 
ücretle bedenlerinin kaldıra-
mayacağı işlerde çalışmak 
zorunda olması küçük yaşta 
bedenlerinin ve emeklerinin 
sömürülmesine yol açıyor. 
Ülkemizde gün geçtikçe ar-
tan çocuk işçiliği, Suriyeli 
mülteci çocuklarla beraber 
daha da artmıştır. Okullarda 
bununla ilgili denetim sağ-
lanması, öğrencilerin de-

vam kontrolünün takibinin yapılması, her çocu-
ğun parasız eğitim hakkına kavuşması için acilen 
bir çalışma yapılması elzem.

Bir taraftan da okullardaki mülteci kız çocuk-
larının sayılarındaki azalma da gözden kaçmıyor. 
Özellikle ilkokul eğitimi sonrasında kız çocukları 
okullardan alınıyor, aile içinde çocuk ya da an-
ne, babaya bakma, ev içi temizlik işleriyle yü-
kümlü kılınıyor. Ailelerin yaşadığı yoksulluktan 
kaynaklı bir nüfus eksilir düşüncesiyle de kız ço-
cuklarının erken yaşta evlendirilmesi de yaygın 
bir hal almış durumda. 

Mülteci kız çocukları hangi gerekçeyle olursa 
olsun eğitim hakları ellerinden alınamaz, bu so-
runlara dair tedbirlerin alınması, çocukların gü-
venle eğitim alabilecekleri imkanların sağlan-
ması önemli. Ayrıca mülteci çocuklar için eşit-
likçi politikalarla, cinsiyetçi ve ayrımcılıktan 
arındırılmış, ön yargılardan uzak, nitelikli bir 
eğitim programına acilen ihtiyaç var. 

Bir eğitimcinin gözünden mülteci çocuklar

Görseller: Canva
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Filiz GÜR*

“Gül ağacı canınızı yakarken 
sizde ihanete uğramışsınız gi-
bi bir his bırakır. Isırgan otu-
nun dalamasından bu ihanet 
hissi geçmez.”

Kıymetli hazirun, siz bu yazıyı 
okurken yeni yıla gireli bir hafta ol-
muş olacak. Şu anda okuduğunuza 
göre bu yıl da bir haftadır hayattası-
nız, tebrikler. 2023 yılına girmenin 
2022’den kaçarak çıkmak gibi bir an-
lamı vardı bencileyin. Geride bırak-
mak istediğimiz bizden koca bi ısırık 
almış bir enflasyon canavarı, eeeyyy 
ünlemesini artık duymak istemediği-
miz canavarın Doktor Frankestein’ı, 
sakal uzatarak dindar olduklarına 
inanan sübyancı ademoğulları, geçmiş 
kahramanlara tapınmaktan başka nu-
marası olmayan sahte bezirganlar, 
Voldemort’a can veren karanlık ruh-
lar, ruh emiciler, ciğer tüketiciler ve 
bunlarla uğraşırken küçülen BİZ var-
dı. Evet, en çok da kendimize dair bir 
şeyleri bırakmak istedik eşiğin diğer 
tarafında. Tüm bunlara katlanan, ses 
çıkaramayan o umutsuz zombiyi.

2022’ye girerken şöyle yazmışım:
“Eşikte mütereddit durmayı sevi-

yorum. Yapabileceğimi hayal etmeyi 
yapamadığımı görmeye yeğ tutuyo-
rum. Onun için dolabımda hâlâ 38 
beden kıyafetler duruyor.

Babil’de Roma’da böyle Janus 
eşikleri var. Ocak, yeni başlangıçları 
dört gözle bekleyen ve derinlemesine 
düşünmek ve çözüm bulmak için geri-
ye bakan iki yüzü olan Roma tanrısı 
Janus’un adını almış.

Seni zayıflatan şeyleri geride bıra-
kıyorsun. Ben beni şişmanlatan şeyle-
ri geride bıraksam olacak ama hepsi 
önümdeki çerez tabağında duruyor. 
Hayranı olduğum bir yazar, mütevazı 
ya da umutsuz bir biçimde gelecek 
yıldan yaşadığımız yıl kadar kötü ol-
maması dışında bir beklentisinin ol-
madığını yazmış.”

Bu yıl eşikte mütereddit durmayıp, 
erişilebilir yeni yıl kararları almaya 
karar verdim. Bu kendime yazdığım 
reçeteyi geçmiş altı ay içinde de uygu-
lamaya koydum. Birim ölçü karar alıp 
yanına tik atınca ilerlemek kolay olu-

yor. Bunlar bu yıl “zayıflıycam” gibi 
genel başlıklar değil. Çünkü böyle de-
vasa kararlar alıp uygulayamayınca 
kendime saygım azalıyor. İradesi olan 
her insanın düşebileceği tuzaklara dü-
şebileceğimi peşinen kabul edip şef-
katle kendimi o tuzakların içinden çe-
kip alabileceğim bir tasavvur.

YENİ KARARLARLA ÇOK 
KARARLIYIZ!

New Year Resolutions ifadesi ilk 
kez 1813 tarihli bir Boston gazetesin-
de yer almış: “Yine de yeni yıla yeni 
kararlar ve yeni davranışlarla başlaya-
cak olanların aralık ayı boyunca ben-
zer alışkanlıklarını ve günahlarını de-

vam ettireceklerini düşünüyorum” di-
ye yazmış yazarı; kendimize karşı bile 
ne kadar riyakâr olabildiğimizin altını 
çizerek.

Bu ifadeyle olmasa bile 19. yüzyıl-
dan çok daha önce insanoğlunun sa-
dece kendilerine değil tanrılarına ver-
dikleri böyle yeni yıl sözleri var. MÖ 
2000’lerde Babil’de başlayan Yeni Yıl 
Akiti denilen bu söz verme törenleri, 
Roma’ya geçince Janus’a verilen söz-
lerle devam etmiş. 17. yüzyılda verilip 
de uyulmayan bu yeni yıl kararlarıyla 
ince ince dalga geçilmeye başlanmış.

İzninizle ben de bu mizahi damar 
üzerinden kendimle ilgili ayıldığım 

bazı örüntülerden kurtulmaya yönelik 
aldığım kararları yazmak istiyorum, 
belki “Heh, aynısından kaynımda da 

var!” diyenler olur.
İnsanlar bizim “aferin” piliyle 

çalıştığımızı fark ettiklerinde bizi 
parmaklarında oynatıyorlar ya. Mi-
sal “Kız senin pırasalı böreğin ha-
rika oluyor” dedikleri için ömrü-
müz el âleme pırasalı börek döşe-
mekle geçiyor. Buna tersten baka-
lım. Birilerinin bizde eksik/kusur 

bulmasına tahammül edememekten 
kaynaklanan yıpranma hali. Ben buna 
bir arkadaşımın verdiği ilhamla “kır-
baçlama sanatı” ismini koymak istiyo-
rum. Şöyle ki, etrafımızda gözlerini 
kısıp en küçük eksiğimizi söyledikle-
rinde bizim kurmalı oyuncak gibi koş-
turarak çalıştığımız gören bazı “pat-
ronlar” bizi sürekli eleştirileriyle ma-
niple edip bizi kırbaç manyağına çevi-
riyorlar. Böyle bir manyağa dönüştü-
ğünüzde eşinizin, kayınvalidenizin, 
patronunuzun, annenizin sesleri karı-
şıp içimizde sürekli eksik bulan bir 
anons halinde yankılanıyor. 

Birinci kararımı açıklıyorum; yaptı-
ğımızı hakikate dayanarak yapmak: 

Bu eksiği kimse söylediği için değil, 
gerçek bir eksik olduğu için ben fark 
ettim ve bir fayda sağlamak istediğim 
için çalışıyorum. Kendime dışarıdan 
baktığımda ancak böylece saygı duyu-
yorum. Hakikatin sesi en büyük “afe-
rin”dir.

İkinci kararım; fazla teşekkürü bı-
rakmak: Gereğinden fazla teşekkür, 
bizim değerimizde bir erozyona dönü-
şüp “öteki”ni azdırır. Çünkü gereğin-
den fazla teşekkür, hak etmediğiniz 
bir şeyi kabul ettiğinize dair bir me-
sajla ulaşır muhatabınıza. Yardım ta-
lebi olmadan yaşamak zordur ve her-
kesin bir gün başkalarına yardımcı 
olacağı peşin bilgisiyle yardım talep 
etmesi kadar normal bir şey olamaz. 
Aldığımız kadarını vereceğiz.

Üçüncü kararım; kendimize layık 
görmediğimiz ihtimamı başkalarına 
göstermemek:

Başkaları ikişer dilim yerken tek 
dilime razı oluyorsanız ve ikişer dilim 
yiyenler çocuklarınız bile olsa onlara 
geçen mesaj adaletten yoksun bir me-
saj olacaktır. Siz fark etmeseniz de bu 
paylaşım sizin içinizde demlenen bir 
haksızlık. Bir gün karnınızda büyüyen 
bu öfkenin nereden geldiğine şaşıra-
bilirsiniz. Kendi diliminize sahip çı-
kın!

Bu üç kararı bir ülkenin vatandaşı 
olarak okuyalım:

“Şükret!” kırbacını tanıyalım. Bizi 
emeğimize ve verdiklerimize körleşti-
ren o kükreyen iktidarı. 

İçi istemekle dolu alacaklı insanlar 
topluluğunun mutsuz karanlığında 
değil, beslendikçe besleyen debisi din-
gin bir ırmağın güneşli akıntısında yü-
zelim. Arada musmutlu bir balık zıp-
layıp yüzeye çıkarsa yakalayıp dövme-
yelim ☺

* filizy63@gmail.com

Yeni yıla yeni motto: Bu yıl eşikte mütereddit 
durmayıp, erişilebilir 
yeni yıl kararları almaya 
karar verdim. Bu 
kendime yazdığım 
reçeteyi geçmiş altı 
ay içinde de 
uygulamaya koydum. 
Birim ölçü karar alıp 
yanına tik atınca 
ilerlemek kolay oluyor.

Kendi değerini bil!

Fotoğraf: Pixabay
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