


Merhaba, 
Yalnızca yeni bir yıla değil, yeni bir 

yüzyıla ve binyıla giriyoruz. Ortalığı 
kasıp kavuran "milenyum" 

muhabbetine rağmen, biliyoruz ki yeni yılın 
ilk sabahı, umutların yanı sıra, eskimeyen 
sorunlarımızla uyanacağız. "Geçtiğimiz 
yüzyıl kadınlar açısından nasıl 
değerlendirilebilir? Kadınların ne tür 
kazanından oldu, neleri hâlâ 
kazanamadılar? Kadınlar gelecek yüzyıldan 
ne umabilirler?" Türkiye'de 80'lerde 
yükselen feminist harekete katkıda 
bulunmuş kadınlara bu sorulan sorduk. 
Uluslararası feminist hareketin önemli 
isimlerinden Christine Delphy de 
sorularımıza yanıt verdi. Yaprak, Türkiye'de 
geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran üç farklı 
kadmı anmakla, unutturulmak istenen 
tarihimize dikkat çekti. 
Türkiye'nin AB'ye adaylık başvurusunun 
geçtiğimiz ay kabul edilmesi çok farklı • 
çevrelerde ortak bir sevinçle karşılandı. 
Önümüzdeki yıllarda AB'ye muhtemel bir 
üyeliğin kadın-erkek eşitliği açısından da 
çok önemli bir adım olacağı genel kabul 
gören bir yaklaşım. Ne var ki, yasal 
düzenlemelerin ötesinde, bugün AB 
ülkelerindeki kadınlann gerçek durumu ve 
AB üyeliğinin Türkiyeli kadınların gerçek 
yaşamlarını ne yönde değiştirebileceği ayrı 
bir tartışma konusu. Bu konuda en azından 
temkinli olmaya, daha çok bilgilenmeye ve 
düşünmeye ihtiyacımız var. I.U. Hukuk 
Fakültesi Anayasa Hukuku Araştırma 
Cofevfisi Emrah Çetinkaya-Oder Pazartesi 
için bir çahfmaryapârak. AB'nin kadınlara 
vönelik ayrımcılığı önlemek üzere yaptığı 
yasal düzenlemelerin derli toplu kısa bir 
özetini hazırladı. Bu metindeki bazı 
bölümleri bu sayımızda okuyacaksınız. 
Avrupa Topluluğu Mahkemelerinin konuyla 
ilgili birkaç örnek karanm da içeren bu 
metnin tümünden yararlanmak isteyenler 
Pazartesi yi arayabilirler. Emrah Çetinkaya-
Oder'e katkısından ötürü teşekkür ediyoruz. 
Kadın Eserleri Kiitüphanesi'nde 
27-28 Kasım tarihlerinde 

"Türkiye'de kadın kimliğiyle yazmak'' 
başlıklı bir atölye çalışması yapıldı. Müge 
İplikçi diğer kadın yazarlarla birlikte 
katıldığı bu çalışmayı Pazartesi okurlarıyla 
paylaştı. 

Orta sayfalarımızda, kocaları emekli 
olduktan sonra yaşadıklannı anlatan 
kadınlann sohbeti var. Bu kadınların geç 
gelen "iktidar"a ilişkin anılarım bakalım 
nasıl bulacaksınız? 
Ve 2000 yılına giriyonız. Aşkta, işte, 
politikada, mücadelede kararh bir yüzyıl 
diliyoruz. 

Ankara Pazartesi Grubu 
toplanıyor 

Ankara Pazartesi Gurubu'nun toplantılan 
devam ediyor. Konur Sakak'taki Bilim 
Sanat Kitaibevi'nm üst katındaki 
kütüphanesinde her pazartesi, saat 
18.30'da toplanıyoruz. 



Geçtiğimiz yüzyıl kadınların 
görünür hale geldikleri, 
sözlerini, seslerini 
duyurabildikleri bir yüzy il 
oldu. Kendi adlarına politika 
yapmak, mücadeleye girmek 
belki de geçen yüzyılda 
kadınların elde ettikleri en 
büyük kazanım. Öte yandan, 
kadınlar üzerine de çok şey 
söylendi 20. yüzyılda, zaman 
zaman kadınların kendi 
sözlerini bastıracak kadar çok 
şey. Yüzyılın sonunda, kadın-
erkek eşitliğinin artık 
sağlandığı, feminizme ihtiyaç 
kalmadığı biçiminde bir 
söylem yaygın hale geldi. Bu 
söylem kadınların giderek 
yoksullar ordusunu 
kalabalıklaştırdığı, kadınlara 
yönelik erkek şiddetinin 
azgınlaşarak sürdüğü bir 
dünyada yer bulabildi 
kendisine. 
"Geçtiğimiz yüzyıl kadınlar 
açısından nasıl 
değerlendirilebilir? Kadınların 
ne tür kazanımları oldu. 
neleri hâlâ kazanamadılar? 
Kadınlar gelecek yüzyıldan ne 
umabilirler?" Türkiye'de 
80 'lerde yükselen feminist 
harekete katkıda bulunmuş 
bazı kadınlar, Şirin Tekeli, 
Gülnur Savran, Ayşe Düzkan 
ve Handan Koç bu soruları 
yanıtladılar. Uluslararası 
feminist hareketin önemli 
isimlerinden Christine Delph\ 
de sorularımıza yanıt ren 

'ipti 
di. 

Militan sufrajetler 
Londra'mn 

kuzeyindeki Holloway 
Hapishanesi'nden 

bırakılırken. 

Gülnur Savran: 

^ K a z a n ı m l a r ı ı ı ı ı z tehdit a l t ı n d a 
•o 

• 20. yüzyılda kadınlann en 
önemli kazanımları nelerdi? 

19. yüzyılın sonlarından itiba-
ren alırsak, özellikle Batı'da ka-
dınlar için iki ana kazanımdan 
söz edilebilir. Bir tanesi kadınla-
rın eşit yurttaşlık statüsüne yavaş 
yavaş kavuşmaları. Erkeklerin 
yurttaş statüsüne gelmelerinden 
sonra, eşitsiz bir biçimde, dalga 
dalga kadınlara da yurttaşlık 
haklan sağlandı. Bu çok sayıda 
ülkede siyasi hakların elde edil-
mesiyle bir anlamda tamamlandı. 
Öte yandan hâlâ çeşitli ülkelerin 
medeni yasalarında ya da çalışma 
yasalarında tam bir yurttaş eşitli-
ği söz konusu değil. Ama bir dal-
ga olarak bundan söz edilebüir. 

19. yüzyılın ikinci yansından, ya-
ni süfrajet hareketinden itibaren, 
20. yüzyılda tamamlanmış bir 
yurttaşlık hakkı söz konusu. Şim-
di bu kadınlar için çok önemli, 
çünkü her ne kadar bu eşit yurt-
taş olma hakkı soyut eşitliğe da-
yalıysa da, her zaman durum 
eşitliğini kendiliğinden getirmi-
yorsa da, en azından kadınlar 
için birtakım mücadele araçlan 
sağlıyor, kadınlann birtakım ta-
lepler yükseltmelerine imkân ve-
riyor. Eşitlik etrafında giderek 
toplumsal eşitlik, durum eşitliği 
için, yani çalışma, medeni kanun-
da daha gerçek bir eşitlik doğrul-
tusunda mücadele vermeleri için 
bir çerçeve oluşturuyor. Bu bağ-

lamda ikinci önemli kazanımdan 
söz etmek mümkün. Yasal eşitli-
ğin sağlandığı bir durumda ya da 
eşitlik ideolojisinin yaygınlaştığı, 
kabul gördüğü bir durumda, ka-
dınlann kendi adlarına mücadele 
etmeleri hem mümkün oluyor 
hem de eşitlik söylemindeki çat-
laklar ortaya çıktıkça buna ihti-
yaç duyuyor kadınlar. Yani eşit-
lik söylemine rağmen aslında ka-
dınlarla erkeklerin eşit olmadığı 
ortaya çıktığında artık yurttaşlık 
haklan yolunda mücadele etmek-
ten ibaret bir mücadele anlayışı 
yetmiyor. O zaman ne oluyor, ka-
dınlar kendi adlarına, kendi kur-
tuluşlan için mücadeleye giriyor-
lar. Bu da 19. yüzyılın ikinci ya-

kazanacağız! 
PAZARTESİ 



rısmdan başlayıp 20. yüzyılda ikinci bir dalgayla 
doruğa çıkmış bir şey: feminizm. Geçmiş yüzyılı ka-
dınlar açısından 19. yüzyılın ortalarından başlattı-
ğımızda, en büyük iki kazanımını bu şekilde özetle-
mek mümkün, çok genel iki başlık anlamında. 
• Sence bu kazanımlar ne kadar kalıcı? Kadın-
larla erkekler arasında eşiklik sağlandı, feminiz-
me de artık gerek yok biçimindedir söylem var. 
Bu konuda ne düşünüyorsun? Gelecek yüzyıl-
dan kadınların ne tür beklentileri olabilir? 

Aslında dünyada sadece kadınların kazanımları-
nın değil, çeşitli ezilen toplumsal kesimlerin kaza-
nımlannm kalıcı olmayabileceği, her zaman geri 
alınabileceği çok çeşitli örneklerle ortaya çıkıyor. 
Şimdi kadınlar açısından baktığımızda çok kabaca 
iki şeyden söz edilebilir herhalde. Bir yandan femi-
nizmin özellikle ABD'de ve Batı Avrupa ülkelerinde 
yetmişlerde sağladığı kazanımlar var. Çalışma ha-
yatında pozitif ayrımcılık bağlamında çeşitli kaza-
nımlar, sosyal devlet çerçevesinde, eğitim ve sağlık 
hizmederinde çok çeşitli kazanımlar var. Fakat ge-
nel bir kriz ortamına girilmesiyle birlikte, bütün bu 
kazanımlanıı nasıl tehdit altına girdiği son on beş 
yıl boyunca çok açıkça görüldü. Öte yandan bütün 
dünyada yaygmlaşan köktendinci çeşitli akımlar 
ya da yeni sağın gerici ideolojisi ile birlikte kadınla-
rın kendi bedenleriyle ilgili karar verme haklan da 
tehdit altına giriyor. ABD'de kürtaj hep saldın al-
tında, yeniden ve yeniden bu alanda tehditle karşı-
laşıyor kadınlar ve bayağı şiddete dayalı bir saldırı 
söz konusu. Dolayısıyla, bu kazanımlann kalıcı ol-
ması ancak çok farklı bir dünyada mümkün olabi-
lir. Ama esas önemli olan şu, dünyada bir çok 
Üçüncü Dünya ülkesi, az gelişmiş ülke, güney ülke-
leri, ne dersek diyelim, bu ülkelerin çoğunda zaten 
Batı da ve ABD'de sağlanmış olan kazanımlar he-
nüz sağlanmış değil. Sadece Batı ülkelerine bakıp 
kadınların kısmi de olsa özgürleşmiş olduğunu söy-
lemek çok güç. Aslında dünya kadın nüfusunun bü-
yük çoğunluğunu geçen yüzyıllarda Batılı kadınla-
rın sağlamış olduğu kazanırdan sağlayamamış ka-
dınlar oluşturuyor. Bu yüzden de, önümüzdeki yüz-
yıla gelecek olursak, önümüzdeki yüzyıl aslında bir 
yandan bu kadınlann mücadeleleriyle geçecek, bir 
yandan da Batı'da, kuzey ülkelerinde ya da gelişmiş 
kapitalist ülkelerde diyelim, kadınlar sağladıkları 
kazanımlan koruma mücadelesi verecekler. Dolayı-
sıyla müthiş bir özgürleşme filan değil bence kadın-
ları esas bekleyen. Şu aşamada bunu söylemek çok 
güç. Çünkü şöyle bir şey de var: Küreselleşme ve ye-
ni dünya düzeniyle birlikte, aslında Batılı kadınla-
rın bir yandan kendi içlerinde bölünmelerine doğ-
ru bir gelişme var. Yani Batı'da kadınlar arasında 
sınıfsal farkların artması gibi bir gelecek bekliyor 
kadınlan. Düşük ücretli işlerde, güvencesiz işlerde 
çalışan, işsizlikten ilk elde etkilenen işlerde çalışan 
kadınlar yani alt sınıftan kadınların durumu gittik-
çe zorlaştıkça, ağırlaştıkça, bir seçkin kadın kesimi 
erkeklerle eşit koşullarda çalışma hakkına, politika-
ya katılma hakkına vb. sahip olacak gibi görünü-
yor. Ve bütün şamata aslında bu Seçkin azınlık ka-
dın kesiminin geleceği etrafında kopuyor. Yani son 
derece azınlık bir kadın kesiminin muhtemel gele-
ceği bütün kadınlann geleceğiymiş gibi sunuluyor. 
Oysa dediğim gibi, bu seçkin kesimle gerek Üçün-
cü Dünya ülkelerinin kadınları, gerekse de Batı'da-
ki alt sınıflardan kadınlar arasındaki uçurumun de-
rinleşeceği bir yüzyıl geliyor, söylenenlerin tersine 
diye düşünüyorum. Ve umulan, bu yeni bütünsel 
•dünya düzenine bir yandan Üçüncü Dünyalı veya 
güneyli kadınları entegre etmek, emeklerini dalıa 
rasyonel biçimlerde sömürülebilir hale getirmek, 
onların ucuz emeğinden daha çok yararlanılacak 
biçimde bu kadınları yeni dünya ekonomisine mon-
te etmek.Benim kişisel kanını şu, kalıcı kazanımlar 
için. kadınların gerçekten emeklerine sahip çıkabil-
meleri için ve bunun arkasından bedenlerine ve 
kimliklerine sahip çıkabilmeleri için yeni dünya dü-

zeninin tanı karşıtı bir dünya düzeninin kaçınılmaz 
olduğunu düşünüyorum. Bu kazanımlann kalıcı ol-
ması ancak insanların dünyadaki kaynakları eşit-
likçi ve rasyonel bir şekilde örgütledikleri bir dün-
yada, yani sosyalist bir dünyada mümkün olacak-
tır. Bu tabii ki kadınların kurtuluşunun sosyalizmle 
kendiliğinden geleceği anlamına gelmez ama başka 
türlü bir dünyada her tür kazanım her zaman teh-
dit altmda olacaktır. Çünkü eşitsizliğin sürekli yeni-
den üretildiği bir dünyada kadın erkek arasındaki 
eşitsizlik her zaman kullanılacaktır. 
• Küreselleşme ya da sermayenin uluslararası-
laşması 20. yüzyılın sonlarına damgasını vurdu. 
Bu dünyada zaten var olan cinsiyetçi işbölü-
müyle küreselleşmenin ilişkisini biraz açar mı-
sın? 

Sermayenin uluslar ötesi bir alanda hâkimiyeti-
ni kurmasına dayalı bir düzen öngörülüyor. Serma-
yenin dünya çapında dolanımının her tür engelden 
kurtulması anlamında bir düzen bu. Şimdi böyle 
bir düzende kadınların kol emeğinin, ucuz emeği-
nin çok önem kazandığını görüyoruz. Ve bu ucuz 
emek çeşitli biçimlerde bu dünya düzenine entegre 
edilecek. Gerek sınai işletmelerde ucuz emek gücü 
biçiminde, gerekse de şimdiden çok yaygınlaştığı 
biçimde eve iş alma şeklinde. Sermaye gittiği ülke-
de radikal dönüşümler yaparak kadınların ucuz 
emek gücünü gittikçe daha fazla kullanacak. Çün-

Lobicilik, proje feminizmi gibi bir 

bütün kadınların birlikte kurtuluşunu 
mümkün kılacak bir radikal talepler 
silsilesi geliştirmeliyiz, bunu yaparken 
uluslararası karim ağlarından 

dayanışmasını oluşturmaya 

çalışmalıyız. 

kü eskiden ülke sınırları içinde mevzuat, yasalar vs. 
ile bağlıyken sermaye, belli bir ülkenin cinsiyetçi 
gelenek ve yasalarına da uymak zorundaydı. Şimdi 
tahkim yasalarıyla, yıkılan sınırlarla artık kadınla-
nn emek gücünü bir anlamda "koruyan" arkaik 
cinsiyetçilik duvarlarım da yıkacak, bunun yerine 
çok daha kendine uygun bir cinsiyetçi düzeni geti-
recek yani kapitalizm öncesi bir patriyarkayı değil 
daha kapitalist bir patriyarkayı bütün dünyaya ya-
yacak. 
• 20. yüzyılın sonlarına doğru hâkim olan poli-
tik iklimde, kadın hareketi doğrudan ve bütün-
sel bir politik hareket olmaktan çıktı. Uluslara-
rası düzeyde örneğin BM çerçevesindeki ulusla-
rarası toplantılarda kadınlann biraraya gelmesi, 
bazı mücadeleleri ortaklaştırma çabalan, daha 
çok hükümet dışı örgütler kanalıyla yürüyen, 
hükümetllerle devletlerle pazarlık temelinde yü-
rüyen bir kadın mücadelesi var. Gelecek yüzyıla 
bu açıdan bakarsak, kadın örgütlenmesi ve mü-
cadelesi nasıl yürüyecek? 

BM'in kendi hedefi ne olursa olsun, ne kadar ka-
dına erişiyor olursa olsun, kadın ağlarım bir biçim-
de kullanmak lazım. Bu ağlar bence, kendi içlerin-
de, kadınların kurtuluşunu hedefleyen bir mücade-

l e n i n parçaları değil. Demin söylediğim hedefe yö-
nelik bu ağların çoğu, yani kadınları daha rasyonel 
bir biçimde sömiirülebilir bir hale getirmeye yöne-
lik. Ama bizim hedefimiz bu ağların daha radikal 
amaçlar için kullanılması olmalı diye düşünüyo-
rum. Bu yüzyılın sonuna doğru toptan dönüşümle-
re, köklü dönüşümlere olan inanç kayboldu. Parça-
başı reformlardan ibaret, yerel, kısmi dönüşümler-
den ibaret bir perspektif hâkim oldu. Ve bu ulusla-
rarası kadın ağları da esas olarak bu tür bir pers-
pektifle oluşturulan şeyler ama bizim sorunumuz 
lobicilik, proje feminizmi gibi bir yaklaşımın sınır-
larını aşıp gerçekten bütün kadınlann birlikte kur-
tuluşunu mümkün kılacak bir radikal talepler silsi-
lesi geliştirmek, bunu yaparken evet bu ağlardan 
yararlanmak, uluslararası kadın dayanışmasını 
oluşturmaya çalışmak ama hep şunu gözeterek: 
mevcut ağlann belli seçkinlerle sınırlı olmasını en-
gelleyip bunun çok daha kitlesel bir hale gelmesi 
için çabalanmızı seferber ederek... 

Mart 1971, Britanya'da ilk kadınların kurtuluşu yürüyüşü... 
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Christine Delphy 

"Ancak Sinirli 
bir özgürlük" 

Geçtiğimiz yüzyılda nelerin olduğu sorusu 
bu aralar sık sık soruluyor ve hep aynı 
şeyleri söylüyorum. Geçen yüzyıl, bütün 

kadınlar için aynı olmadı. Bana değişimlerin 
çoğu kültürel, yani hayat tarzına ilişkin konu-
larda oldu gibi geliyor. Ama ekonomik olarak 
kadınlar hâlâ bağımlı ve fakirler; dolayısıyla 
ancak sınırlı bir özgürlük yaşayabiliyorlar. Yüz-
yıl boyunca, kadınlar oy hakkını, eğitim ve yük-
sek eğitim hakkını kazandılar. Evlilik yasaları 
artık kâğıt üzerinde eşitlikçi ve kadınlar yüzyı-
lın başında gerçekleşmemiş olan sokakta gezme 
hakkım kazandılar, yani belli bir hareket öz-
gürlüğü. Aynı zamanda eskiden kendilerine ya-
sak olan bazı mesleklere girdiler ve eşitlik fikri 
zemin kazandı: Fransa'da bile kadınlara düşük 
ücret verilmesi bir anormallik olarak görülüyor. 
Ama kimse onların çocuklarm esas bakıcıları 
yani anne olmaları ve ücretli çalışmalarıyla bu-
nu bağdaştırmak zorunda kalmaları gerçeğine 
itiraz etmiyor. Bu annelik kavramı ve gerçeği, 
herhangi bir ilerlemeyi tökezleten başlıca engel-
dir. Bu gerçektir çünkü çocuklara bakanlar ka-
dınlardır, aynı zamanda bir kavramdır çünkü 
kadınlar bıma inamr. 

Kayıplara gelince, yüzyılın başında -yani 
1900'ler civarında- birçok kadın anne değildi 
durumları buna elvermiyordu; çünkü hizmetçi-
lik, fahişelik ya da benzeri işler yapıyorlardı. 
Oysa şimdi her kadının daha az çocuğu var ama 
neredeyse bütün kadınların en azından bir ço-
cuğu var: bu kadınlığın mecburi bir parçası ha-
line geldi. Ve henüz gerçekleştiremediğimiz ide-
olojik ve olgusal kazanından da kayıplanmız 
arasmda sayabüiriz. Dünyanın kalan kısmı için 
bir şey söyleyemiyorum çünkü yeterince bilgim 
yok ve genellemeler yapmak zor. 

Yirminci yüzyıl için feminist iddia ve hare-
ketlerde iç içe geçmiş olan iki güdüyü birbirin-
den ayırmak gerekmektedir: bunlardan birinci-
si kadınların şahıslar olduğu ve şahıslar olarak 
haklara sahip olmalan gerektiği fikrinden, ka 
dınların eşsizliğinden yola çıkar; kadınların 
çocuk yapmaları gerçeğini ve topluma eşsiz bir 
katkılan olmasını temel ahr. ikinci güdü, ise 
mantıksal olarak birincisinden tümüyle farklı 
hatta uzlaşmazdır çünkü özel bir rol temelinde 
bir grup olarak hak iddia etmeye dayanır, bun-
lar, belirli bir annelik gerçeğine dayandığı için 
özgül olmak zorunda olan haklardır; tıpkı Hı 
ristiyanlık olsun, Müslümanlık olsun, dinle yö-
netilen ülkelerde olduğu gibi. 

Feminizmin bu ikinci kolu, kadınlarla erke-
ler arasındaki farka, kadınlar ve erkekler ara 
smdaki ve bütün insanlar arasındaki fark paha-
cına vurgu yapar ve birey ve bireyin eşsizliği 
fikrini bulandırma eğilimindedir. Şimdi, bu fi-
kir daha çok hümanist çerçevenin ve insan 
haklarının bir parçasıdır: eğer şalisi ve dolayısı 
y la bireyi çıkarırsanız, elinizde insanların hak-
larını önemsizleştiren grup hakları kalır ve tek-
rar bireyin çıkarları karşısında devletin (grup. 
dini ya da etnik topluluk) çıkarlarına ilişkin 
entelektüel çerçeveye dönersiniz. Grup her şey-
dir ve. şahıs bir araçtan ibarettir, gerçekte bir 
değer olarak varolmaz. 

PAZARTESİ 4 

Ayşe Düzkan - Handan Koç 

"Kadın emeği gündemde olacak! 
Kadınlar açısından belki de en önemli yüzyılı geri 

de bırakmak üzereyiz. Yirminci Yüzyıl, birinci ve 

ikinci dalga feminizme tanıklık etti, kadınların nasıl 

y a ş a d ı k l a r ı , nasıl baskı altına alındıklarının 

üzerinden bir perde kalktı. 
u yüzyılda kadın-
lann çok önemli 
kazanımları ol-
du. Birinci dalga-
nın en önemli 

m r a s ı siyasi 
ıklar 

D 
halclar ve mülk 

J h F edinme hakkıyla 
ilgili gelişmelerdir. Aynca kadın-
lara kapalı tutulan bir çok mes-
leğin eğitimi ve icrası kadınlara 
açıldı. Genel olarak kadınların 
eğitim hakkı konusunda büyük 
merhaleler katedildi. Bu, yalnız-
ca basit ve kaba bir "fırsat eşitli-
ğf'nden öte sonuçlara yol açtı. 
Eğitim hakkıyla birlikte çeşitli 
bilim ve disiplinlere giren kadın-
lar bilginin ve bilimin üretilme 
ve değerlendirilme biçimlerini, 
bilimsellik kılıfıyla sorgulana-
maz ve yargılanamaz addedilen 
yöntemleri sorguladdar ve bili-
min nasıl erkekler tarafından, 
erkeklerin yararına geliştirildiği-
ni ortaya koydular. Böylece ta-
rih, sosyoloji, iktisat ve hatta 
nesnelliğinden kuşku duyulma-
yan tıp gibi disiplinler de sorgu-
landı. 

Kadınların kanun önünde er-
keklerle eşit vatandaşlar olmala-
rının pek bir şeyi halletmediğini 
fark etmeleri de bu yüzydda ger-
çekleşti. 

İkinci dalga feminizmin çok 
önemli bir kazanımı kadınların 
ve hatta erkeklerin bedeni üze-
rindeki erkek iktidannın sorgu-
lanması ve yıpratılması oldu. 
Kadınlann ve erkeklerin vücu-
dunu, erkeklerin cinsel hazzının 
nesnesi yapan anlayışla yüzleşil-
di. Feministler bedenlerini kulla-
nılabilir birer eşya haline getiren 
"erkek egemen" anlayışa ilk defa 
bu yüzyılda açıkça karşı çıktı-
lar.Daha da önemlisi kürtaj hak-
kının kazanılması ve doğum 
kontrol yöntemlerinin gelişme-
siyle kadınlar kendi doğurgan-
lıkları ve dolayısıyla bedenleri 
üzerinde kendilerine söz hakkı 
sağlayacak önemli araçlar elde 
ettiler. 

Kadınlara yönelik şiddet, mo-
dern şehir hayatının ayrılmaz bir 
parçası haline geldi, buna karşı 
kadınlar kendi örgütlülüklerini 
geliştirdiler. 

Kadınlar yüzyılın çeşitli dö-
nemlerinde ücretli emek ordusu 
içinde hâkim sınıflann ihtiyaçla-
rı doğrultusunda değişik oran-
larda yer aldılar. Burjuvazi ka-
dın emeğine genellikle daha az 
ücret ödedi, eğitimi düşük ka-
dınların pazarlık gücü her za-
man daha az oldu, kadınların 
evdeki yükümlülükleri dolayısıy-

la ücretli çalışmalan her zaman 
daha zayıf oldu. Emek örgütleri, 
sendikalar genellikle kadınların 
haklan için mücadele etmeyi ter-
cih etmediler.Ucretli kadın eme-
ği, kapitalizme patriyarkanın 
kâh birbirlerine payanda olup, 
kâh birbirleriyle çelişmeleri so-
nucu değişik veçheler aldıysa da 
geçtiğimiz yüzyılda kadınlar üc-
retli emek ordusunun en ağır sö-
mürü koşullannı yaşayan unsur-
lan oldular.Ucretli çalışma hak-
kını elde etseler bile kadınların 
eviçindeki yükümlülüklerinden 
kurtulamamalan onların sırtın-
daki yükü iki katına çıkardı ve 
bir çok kadın, böyle "cefalı" bir 
özgürlükten yılarak evlerine 
dönmeyi tercih ettiler. Sosyalizm 
tecrübesini yaşayan ülkelerde de 
erkekler ev işlerini ve çocukların 
bakımını paylaşmaya yanaşma-
dılar, bu yönde bir toplumsal de-
ğişikliğe teşvik de edilmediler. 
Bu ülkelerde kadınlar, kapitalist 
ülkelerde yaşayan kadınlan da 
etkileyen bir hayal kırıkhğıyaşa-
dılar. < 

Buııa karşılık kadınların ev 
içinde gerçekleştirdikleri üretim 
ve yaşadıkları sömürü çok zayıf 
biçimde ele alındı, feministler dı-
şındaki muhalefetin gündeminde 
kendisine pek yer bulamadı. 

Geçtiğimiz yüzyıl, kadınlar 
açısmdan vatandaşlık haklarının, 
siyasi hakların öne çıktığı bir dö-
nem oldu. "Soğuk savaş dönemi 
soması muhalefetin önemli bir 
kesimini kuşatan siyasi atmosfer, 
vatandaşlıktan kaynaklanan hak-
ların ön plana çıkarılması oldu. 
Dünyada ve Türkiye'de solun 
önemli kesimleri maalesef "sınıf" 



kavramının yerine, "yurttaş", ezilen 
cins yerine de "kadın yurttaş" kavra-
mım koydu. 

"Yurttaşlar" arasındaki egemenlik 
ilişiklerinin ımut turu İmasına dayanan 
liberal anlayıştan en çok kadınlar za-
rarlı çıkar. Kadınlann erkeklerle "eşit" 
yurttaşlık haklarına sahip bireyler ol-
maları, erkeklerin kadınlann bedenleri 
ve emekleri üzerindeki tahakkümünü 
ortadan kaldırmaz. Bu gerçek geçtiği-
miz yüzyılda kadın kurtuluş mücadele-
sinin en önemli tecrübelerinden birisini 
oluşturmakta. Yapısal uyum politika-
lan, küreselleşmenin üretim sürecini 
parçalaması gibi gelişmeler kadınlann 
eviçiride pazara yönelik üretimlerinin 
çeşitleneceği ve artacağının belirtileri-
ni veriyor. Eviçi tüketime yönelik üre-
timde ise bir azalmanın belirtileri gö-
rülmüyor. Dolayısıyla gelecek yüzyılda 
kadınlann eviçinde üretimlerini. önernL 
ve kapsamı artacak gibi göriiniiyorV-
Ücretli kadın emeğinin koşullannm 
iyüeşmesi ise, kadınlann eviçine mah-
kûm olmamalan için önemli bir etmen. 

Bütün bunlar önümüzdeki yüzyılın 
kadın emeğinin gündemimizin en 
önemli maddesini oluşturmaya aday 
olduğunu gösteriyor. 

Geçtiğimiz yüzyıl iki dünya savaşı-
na, sayısız bölgesel savaşlarla iç sa-
vaşlara ve önemli devrimlere şahit ol-
du. Kadınlar bunlarda hep en mağdur 
ve en önde oldular. Çeşitli devrimci 
mücadelelerde silahlı güçler içüıde bi-
le ye/ alabilen kadınlar, bu alt üst 

__olu5İann sonunda çok az şey elde ede-
bildiler. Öte yandan, dünya egemenle-
rinin, uluslararası' tekelci sermayenin 
ve orduların "patriyarkal" özelliği 
yüzyıl sonunda iyice pekişmiş görünü-
yor. 

Gelecek yüzyıl da maalesef bölge-
sel savaşlar, büyük göçler vaat edi-
yor.Feministlerin, patriyarkamn dün-
ya üzerindeki büyük paylaşım müca-
delesini gözetmeden politika üretmesi 
zor görünüyor.Bütün bunlar barış 
mücadelesini de kadınların gündemi-
nin önemli bir maddesi haline getiri-
yor. 

Geçtiğimiz yüzydda kadınların çe-
şitli özgürlük mücadelelerine yaptıkla-
n katkı kadınların kendi kurtuluş mü-
cadelelerine yönelmeleri açısından 
adeta bir ara durak işlevini gördü. 

Geçtiğimiz yüzyılın önemli konu-
larından birisi de ulusal meseleydi. 
Uluslaşma süreçleri genellikle mo-
dernleşmeyle bağlantılı ve bu anlam-
da hemen her zaman kadınların 
önemli rol oynadıklan, kadınlar açı-
sından önemli süreçler oldu. 

Yaşadığımız coğrafya açısmdan 
çok önemli olan bu sürece kısaca de-
ğinmekte fayda var. Geçtiğimiz yüzyı-
lın sonu kadmlann en geniş biçimde 
katıldığı son Kürt isyanına tanık oldu. 
Bu isyanın sonuçları gelmekte olan 
yüzyıla da taşınacak. Bugün Kürt ka-
dınları, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti -
nin kadınlarının yaşadığı sürece ben-
zer bir süreç içinde. Bu siirecüı coğ-
rafyamızda kadınlann kurtuluşu açı-
sından önemli bir dinamik olmaya 
aday olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. 

DARUlFUnunu fS'i. \ 

Şirin Tekeli: 

"21. yüzyıl Kadın Yüzyılı olacak 
Bilgisayarlar, evde çalışıp 

üretime katılmayı 

mümkün kıldığından, 

kadınların üzerindeki 

çifte emek baskısı 

azalacak. Verimlilik 

artışı, çalışma sürelerini 

kısaltacak. Monoton ev 

işlerinin robotlaşması 

sürecek ve bütün bunlar 

kadınların özgürleşmesini 

hızlandıracak. Kadınlar 

ekonomide ve siyasette 

karar alıcı konuma 

• O 

gelecekler. 

Bitmekte olan yüzyıl 
gelmiş geçmiş en 
barbar yüzyıldı. 
Demokrasileri yık-
mak için yapılan 
iki dünya savaşın-
da, yüzyılın başın-
da ve sonunda iki 
kez yükselişe geçen 
etnik milliyetçilik 

dadaşlarında, ırkçılık kıyımlarında, 
devrimler adına yürütülen iç savaş-
larda ve geniş halk kesimlerine (köy-
lüler) uygulanan "devrimci" şiddet 
sonucu yüz müyonlarca insanın öl-
mesi bu nitelemeyi haklı kılıyor. Ka-
dınlar bütün bu kidesel kıyımlardan 
nasiplerini aldılar. Hem öldüler, hem 
cephedeki erkeklere silah yetiştiren 
fabrikalarda çalıştılar, hem de geride 
kalanların, yaralıların, çocukların, 
yaşlıların ve yıkılan şehirlerin yaşatıl-
ması sorumluluğunu tek başma taşı-
chlar. 

Ama bu barbar yüzyılda iyi Şeyler 
de oldu. Bu bakımdan, istanbul'da 
halen sürmekte olan çok önemli bir 
sergiyi; Unutulmayanlar, 20. Yüzyı-
lın Portreleri sergisini görmenin ya da 
görme imkânı yoksa katalogunu in-
celemenin çok düşündürücü olduğu-
nu söylemeliyim. Suay ve Atilla Ak-
soy anlamlı seçimler yapmışlar. Ka-
dınlar da erkekler kadar görünür ve 
etkileyici bir konumdalar bu sergide. 

Yirminci yüzyıl, barbarlığmın ya-
nı sıra üç büyük özgürlük hareket iti in 
de yüzyılı oldu. Bunlar, kadınların, 
eski sömürgelerin ve siyahlar başta 
olmak üzere, ezilen ırkların kurtuluş 

hareketleriydi. Kadınlar iki büyük 
dalga halinde harekete geçtiler. Yüz-
yılın başmda, Avrupa ve Kuzey Ame-
rika'da 19. Yüzyılın ikinci yarısında 
başlayan oy hakkı mücadelesi büyük 
bir kavgaya dönüştü ve 1920'lerde 
kazanıldı. Odak noktası oy hakkı ol-
sa da bu ilk feminizm dalgası, kadm-
lann kamusal alanda yer edinmek, 
yüksek öğrenime, mesleklere adım 
atmak, kadın kimliğiyle yazmak, sa-
nat eseri yaratmak için de büyük 
kavgalar verdikleri bir aşamaydı. 
Virginia Woolf ve Collette, yirminci 
yüzyıl edebiyatına damgasını vuran 
ilk büyük kadın edebiyatçılar oldu-
lar. Saçlarını kısacık kesen, kısa etek 
ya da pantolon giymeyi moda haline 
getiren kadınlar ataerkil düzenin ka-
dınlara dayattığı tek "saygın" model 
olan "eş ve anne" kimliğini sorgula-
maya ve yerine konulacak "yeni ka-
dın kimliği"ni tüm yönleriyle araştır-
maya o dönemde başlamışlardı. Bu-
nun bir "devrim" boyutu kazanması, 
kitleselleşmesi ve tüm dünya kadınla-
rını etkilemesi için, ikinci feminizm 
dalgasını beklemek gerekecekti. 

Kamusal alanı sorgulayan ilk dal-
gadan farklı olarak 1970 lerde yük-
selen ikinci dalga feminizm, gerek te-o " o 
orik gerekse politik olarak çok daha 
derine iııdi:, özel hayatı sorguladı. Bu 

dalganın mücadelesini özetleyen 
"Özel olan politiktir" sloganı erkelî 
egemenliği tartışmasını o zamana dek 
sorgulanmayan bir alana, "eve" taşı-
dı, dolayısıyla evişini, cinselliği, teca-
vüzü, ensesti, eviçi şiddeti sorunsal-
laştırdı. Burada en önemli kazanım, 
yirminci yüzyılın bir başka büyük ge-
lişmesinden, bilimdeki gelişmeden 
kadınlann hissesine düşen şeyle sağ-
landı; doğum kontrolü ya da "Piiıe-
us"ün hapı."' Kadın cinselliğinin do-
ğurganlığa mahkûmiyetten kurtul-
ması, kadınlan bedenlerinin sahibi ve 
"efendisi" yaptı. Erkeklerle eşitlik ta-
lebi maddi temeline oturdu. Milyon-
larca kadın emeklerini özgürce kulla-
nabilir duruma geldi ve çalışma ha-
yatında, mesleklerde geri dönülmez 
biçimde yerini aldı. Annelik ve eşlik 
konumu mahkûmiyet değil, özgür se-
çim konusu oldu. Bunlar gerçekten 
çok müthiş kazanımlar, ilginç olan, 
yüzyıl biterken, yüzyılın başma dam-
gasını vuran siyasal eşitlik konusu-
nun yeniden gündeme gelmesi. Şimdi 
kadınlar artık demokrasiyi "adam et-
me" yani "kadmlaştırma mücadele-
si veriyorlar. Seçme hakkının ötesini, 
seçilme hakkını istiyorlar. İktidan 
eşit olarak paylaşmaya, yönetime 
kendi seslerini, sözlerini taşımaya ka-
rarlılar. Buradan belki doğrudan 
ikinci sorunuza geçmek olası ama, 
ben kadınlar konusunda yirminci 
yüzyılla ilgili bir yanılsamaya değin-
meden geçmek istemiyorum. 

Pek çok kadın, sosyalist erkekle-
rin yanı sıra kadmlann kurtuluşunun 
sosyalizmle olacağına inandı. Bu yüz-
den sovyet devrimlerine (Bus ve Çin) 
bel bağladı. Bu rejimler allında ka-
dınların kazannnlarınm (eğitim, ça-
lışma) kapitalist toplumlarda elde 
edilenlerin ötesine geçtiğini sandı ve 
dolayısıyla Berlin Duvan'nın çökme-
siyle birlikte Sovyetler Birliği nin da-
ğılması, Doğu Avrupa ülkelerinin de-
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mokratikleşmeye başlaması sürecinde kadınlann ka-
zanımlanm kaybettiklerini düşündü. Soğuk Savaş 
döneminde ikinci Dünya denilen bu dünyadaki ka-
dınlann bir tür üçüncü dünyalaşma süreci yaşadıkla-
rı doğrudur. Ama, unutmayalım ki, bu dünyada ka-
dınlar özgiirleşmemiş, buna karşılık araçsallaştırıl-
mışlardu. Özel hayatta ne olup bittiği hiç sorgulan-
madan emekleri alabildiğine sömürülmiiştür. Dolayı-
sıyla bu dünyada bir kazanımın kaybedilmesinden 
değil, hemen her konuda olduğu gibi herşeyi silbaştan 
kazanma zorunluluğundan söz etmek gerekir. Yata-
ğında ölme şansına erişen ender Bolşevik önderlerden 
Aleksandra Kollontay'm düşlerine yazık olmuştur. 

Gelecek yüzyılın ne getireceğine gelince. Ben, bü-
yük ütopyalar devrinin kapandığını düşünüyorum. 
Artık, önemli kazanımlann iğneyle kuyu kazarak, 
ufak ufak kazanımlann birikmesiyle elde edildiğini 
öğrendik. Gene de, 21. Yüzyılın bir "Kadın Yüzvılı" 
olacağmı söylemek gidişata uygun görünüyor bana. 
Bir kere, iş ve meslek dünyasında geri dönülmez nok-
tada olduğumuzu söylemiştim. Bu sürecek ve yayıla-
cak. Yeni teknolojiler, beden gücünü asgariye indirip 
bilgi ve yaratıcılığı ön plana çıkardığı için, kadınlar 
şaşırtıcı hamleler yapabilecekler. Bilgisayarlar, evde 
çalışıp üretime katılmayı mümkün kddığmdan, ka-
dınların üzerindeki çifte emek baskısı azalacak. Ve-
rimlilik artışı, çahşma sürelerini kısaltacak. Monoton 
ev işlerinin robotlaşması sürecek ve bütün bunlar ka-
dınların özgürleşmesini hızlandıracak, ikinci olarak, 
kadınlar ekonomide ve siyasette karar alıcı konuma 
gelecekler. Seçimle gelinen yönetim görevlerinde "pa-
rite"yi (50-50 eşitlik) yakalamak artık bir hayal de-
ğil. Fransa 1999'da pariteyi kabul eden anayasa de-
ğişikliğini yaptı. Bugünlerde kabul edilecek olan ya-
sayla 2001 yılında yapılacak yerel seçimlerde parite 
kuralı uygulanacak. Feminist hareket, iktidan ele ge-
çirmek için şiddeti bir yöntem olarak hiç bir zaman 
öngörmemiş ender siyasi hareketlerdendir. Kadınla-
rın siyasal karara ağırlıklannı koydukları yerde, 
uluslararası ilişkilerde şiddet giderek geri plana itile-
cek, banşçıl müzakereler ön plana geçecek. Kadınla-
rın siyasi iktidara ağırlıklannı koyduklan yerde iç 
politikada, dayanışmacı, güçsüzlerden (kadınlar, ço-
cuklar, yoksullar, üçüncü dünyalılar vb.) yana politi-
kaların benimsenmesi olasılığı artacak. Thatcher, 
Çiller gibi yirminci yüzyılın erkek modeline öykünen 
kadın politikacılarının yerine, Fransız Sosyal işler 
Bakanı Martine Aubry, Mo Marlow (Kuzey irlanda 
banşını hazırlayan ingiliz Bakan) gibi örnekleri şim-
diden görülmeye başlayan kadın politikacılaruı sayı-
sı artacak; kadınlar için onlar model olacaklar. Seçi-
len kadınların kendileri feminist olmasa da, varlığını 
değişerek sürdürecek feminist hareketler ve onların 
sesine kulak veren kadın seçmenler, ağırlıklannı da-
ha fazla hissettirecekler. Doğayla ona daha saygılı bir 
ilişki kurulacak. Enerji için nükleer yerine su, güneş 
gibi tükenmeyen kaynaklara öncelik verilecek. Şehir-
ler insan Uıtiyaçlanna cevap veren bir teknik ve este-
tikle kurulacak. Bunlar ütopya değildir. 

Ancak, bütün bunlar, dünyanın her yanında avnı 
hızla olmayacak. Bu kesin. Afrika belini doğrultabi-
lecek mi? Yoksa büvük AlDS salgmlanna mı kurban 
gidecek? Hüıdistan atavik? dillaruıı yakma geleneği-
ne son verebilecek mi? Çin, ekonomide devleşirken 
dünyayı tehdit etmekten alıkonabilecek mi? Bunlar 
büvük ve yanıtlan bilinmeyen sorular. 

Türkiye ise, Üçüncü Dünya Ülkesi olmaktan kur-
tulma şansmı yüzyılın son günlerinde yakaladı. Hel-
sinki süreci. Türkiye'nin nihayet demokratikleşmesi 
ve kadınlann vıllardır ıığnına savaştığı kazanınılara O 5 O 
kavuşması için ciddi bir ivme sağlayacak. 

Benim ufkuma girenler bunlar. Ama şunu da bili-
yorum. Ne kadar özgürleşirseniz. ufkunuz o kadar 
genişler. Onun için, 21. Yüzyılda bugünden çok daha 
özgür olacak olan kadınların daha neler neler hayal 
edeceklerini ve bunlardan hangilerini gerçekleştire-
ceklerini bugünden öngörmek zordur. 
(Fotoğraflar: Bir Yurttaş Yaratmak - YK Kültür Sanat Yayıncılık) 
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Bu yüzyılın üç "ENFUSI" şahsiyeti: 

Halide Edib, 
Nezihe Muhiddin, 
Sabiha Sertel 
Cumhuıiyet'in kuruluş yıllarında iktidarlarca dışlanan, değersizleştirilen ve 

unutturulan bu bağımsız, boyun eğmeyen üç kadım görünür kılmak ve 

ortak hafızaya kazandırmak üzere anıyoruz 

Tarihimizin üç ismi: üç kadın. 
Halide Edib Adıvar, Nezihe 
Muhiddin ve Sabiha Sertel. 
Türkiye'de kadınların yüzyılı-
na bakmak isteyen feministle-
rin, bu yüzydın başında siya-
sal ve sosyal ortamda etkin ol-
muş, "kadın sözünü" yarat-
mış, kadınlar için mücadele 

etmiş bu üç ismi feminist hafızaya kaydetmeleri 
ancak yüzyılın sonunda mümkün oldu. Nükhet 
Sirman, "Uç Kuşak Cumhuriyet* sergisinde,"* mü-
cadeleleri Türkiye'nin siyasal yaşamını etkilemiş 
bu üç kadmın büyük boy portrelerini serimlerkeıı 
cumhuriyet rejiminin unutturduğu, dışladığı hat-
ta karaladığı bu üç kadını tarihe nakşetmeyi amaç. -

^lamıştı. Gerçekten de bu seçim, yüzyılın ilk çey-
reğinde topluma, kadınlığa damgasını vurmuş üç 
kadını bugüne taşıması açısmdan önem taşıyor. 

Sanırım artık eğri oturup doğru konuşmanın 
zamanı geldi: Cumhuriyet rejimi, kadın hakların-
dan yana söylemine karşın, kadmlan apolitik, pa-
sif izleyiciler olarak tanımlamış ve kamu alanını 
kadınlann dışlandığı erkek egemenliğindeki bir 
alan olarak kurmuştur. Kadınların mücadeleleri-
nin yam sıra, bu üç kadının görüşlerini ve etkin-
liklerini yeniden okumak kadın tarihimizi açığa 
çıkarmaya yarayacak. Yakın tarihimizi feminist 
bir okumaya tabi tuttuğumuzda, kadınların ken-
dileri adına konuşan aktif eyleyiciler olmak iste-
melerine karşı, cumhuriyet idaresinin sert tepkisi-
ni ve kadın hakları alanındaki hegemonyasını gö-
rünür hale getirecek. Bu çatışma aynı zamanda, 
Kemalist reformların otoriter niteliğinin gösterge-
lerinden birini oluşturması bakımından da önem 
taşıyor. 

Bu üç "enfüsi"2 kadın şahsiyet, Osmanlı impa-
ratorluğu ııun anayasal düzene evrilişinin döne-
meçlerinden biri olan II. Meşrutiyet rejimi (1908-
1918) sırasında siyasal etkinliklerine başlamış, 
imparatorluk savaşı kaybedip müttefik devletler-
ce işgal edildiğinde "Milli Müdafaa" hareketine 
katılmış, Cumhurivet in kuruluşu vıllarında ise 
laik düzeni benimseyerek yeni rejimi desteklemiş-
ti. Farklı sivasal görüşlere sahip olsalar da, farklı 
feminist cevaplar üretseler de, Halide Edib. Nezi-
he Muhiddin ve Sabilıa Sertel in görüşlerinde ve 
eylemlerinde odaki aştı klan hat "kadınlığın teali-
si' ydi, yani toplumda kadınların konumunun 
yükselmesi, haklarına ve vatandaşlık statüsüne 
kavuşmaları. Siyasal dönüşümlere göre yeniden 

yapılanan kamu alanına kadınlann eşit koşullar-
da katılımını savundular. 

Üçü de Cumhuriyet rejimini destekledikleri 
halde, "Kemalist kadın kimliğf'nin çerçevesine 
sığmadıkları, Gazi Mustafa Kemal'in yarattığı 
"Cumhuriyet kadını"3 imgesinin dışında varlık 
gösterdikleri ve esas olarak "kadınlığın müdafa-
asının" eyleyicisi olduklan için cumhuriyet ikti-
darlannca dışlandılar, unufttınîhtırlar. değergiz-
leştirildiler. Şimdi, bizim yolumuzu açai) bu üç 
kadını burada anmak istiyorum. 

Halide Edib: 
Kemalist Kadın Kimliğinin Zıddı 

II. Meşrutivet'ten Cumhuıiyet'in kıinıluş yılla-
rına değin Halide Edib'in siyasal bir portresini çiz-
mek gerekirse, onun bir "Osmanlı liberali" olduğu 
öne sürülebilir. II. Meşrutiyet döneminde ittihat 
ve Terakki nin reform hareketlerini destekledi ve 
aktif siyasal roller üstlendi. Makaleleriyle devrin 
siyasal ortamında söz sahibi oldu. 192Ö'lerin ba-
şında cumhuriyetçiliği benimsedi. Kadınların si-
yasal hayatta aktif olarak yerlerini almalannm; 
kadınlann "şahsiyet"4 kazanmalannın ve "kişilik" 
olarak toplumda kendilerini kanıtlamalannın öne-
mini vurguladı. Nükhet Sirman'a göre Halide 
Edib edebi metinlerinde, kamu alanına çıktıkla-
nııda kadmlaruı kadınlığını kaybetmeyeceklerini 
savundu. Liberal görüşleri nedenivle Halk Fırka-
sı nın otoriter siyasalarıyla uzlaşmayan ve uyuş-
mayan H.Edib, çok geçmeden Cumhuriyet tin baş 
yazan Yunus Nadi5 ve daha soma Gazi Mustafa 
Kemal tarafından "mandacı" olarak suçlandı. 

işgal altında. Milli Müdafaa döneminde "Han-
gi ülkeden yardım alacağız?" sorusuna yanıt ara-
yan aydınlar arasında Halide Edib, dünyanın ve-
ni hakimi olmak isteyen empervalist ABD'nin öne 
sürdüğü "Wilson prensipleri olarak bilinen siya-
saları analitik olmayan, yüzeysel bir yaklaşımla 
değerlendirdi, içişlerimize karışmadan bize yar-
dım edecek tek ülkenin ABD olduğu sonucuna 
vardı. Mustafa Kemal Paşa ya yazdığı 10 Ağustos 
1919 tarihli. Nutuk ta6 kamuovuna sunulan mek-
tubunda "muvakkat (geçici) bir Amerikan man-
dasını ehven-i şer olarak gördüğünü belirtti. Bu 
mektubuna dayandırılan "mandacı tabiri ismi-
nin üstüne kazındı ve bu nedenle aşağılandı, hat-
ta siyaset sahnesinden silindi. 1925 yılında 
ABD'ye gitti ve 1938 yılında Mustafa Kemal Ata-
iirk iin vefatına değin yurda dönmedi. 1929 yılın-
da ancak yabancı bir gazetede yayımlanabilen bir 



T 

Halide Edib Adıvar 

makalesivle bu saldırılara kendi 
üslubunda yanıt verdi.7 Yurda 
döndükten sonra, 1964 te ölene 
değin istanbul'da yayımlanan 
Akşam, Yeni istanbul gibi mu-
halif gazetelerde siyasal, sosyal 
içerikli yazılarını sürdürdü. 
Cumhuriyet gazetesinde ise Hali-
de Edib'in imzasının ilk kez yer 
alışı, ancak Yunus Nadi'nin 
1945'te ölümden soma, Nadir Na-
di'nin Halide Edib'in bir romanmı 
1946'da tefrika etmesi ile gerçekleş-
ti.8 "Mandacı" etiketiyle siyaseten et-
kisini yitirmiş ve değer kaybetmiş bir 
Halide Edib imgesi eleştiriye uğrama-
dan kabullenilerek günümüze taşındı. 
Ironik bir biçimde, Halide Edib i 
"Kemalist kadın kimliği'ne biiründü-
ren feminist sosyal bilimcilerin çalış-
maları'' Edib'in siyasal kimliğinin or-
taya çıkmasına yardımcı olamadı, 
çünkü Edib, gerçekte "Kemalist ka-
dın kimliği"nin tam da zıddı bir şah-
siyet olarak toplumda varolduğu ve 
etkin olduğu için Kemalist iktidar ta-
rafından dışlanmıştı. 

Nezihe Muhiddin ve 
"Kadınlık Mefkuresi" 

Nezihe Muhiddin 19. yüzyılın son-
larında doğmuş (1889) ve ilk toplum-
sal etkinliklerine Meşrutiyet dönemin-
de başlamış olan, uııutturulması yö-
nündeki tüm çabalara rağmen, kadın 
tarihimizde iz bırakmış bir şahsivct. 
Nezihe Muhiddin "kadınlık ınefkftıe-
si nin, bugünün terimleriyle konuşur-O 3 
sak feminizmin, kadınların kurtulu-

Sosyalist Feminizmin 
ilklerinden: Sabiha Sertel 

Halide Edib ve Nezihe Muhid-
din'den genç olmakla birlikte aynı 
kuşaktan olan Sabiha (Zekeriya) 
Sertel bu yüzyılın başında siyasal 
alanda yetişmiş önemli kadın "şahsi-
yetlerden biri. Zafer Toprak'a göre 
"Türk feminizmi"nin10 öncülerinden. 
1919 yılında M. Zekerive Sertel ile 
birhkte yayımladıkları Büyük Mec-
muadaki sütununda "kadınlığa dair" 
yazılarıyla "Türk Kadınlığının Terak-
k i s i n i savundu ve ülkemizde "sosya-
list kadın" tiplemesinin ilk örnekle-
rinden birini oluşturdu. Kızı Yıldız 
Sertel'in11 bize taşıdığı Sabiha Sertel, 
"sürgünler, tutuklamalar, düş kırık-
lıkları ve bunlara direnen bir çalışma 
azmi, özgürlük uğruna mıicadele"nin 
simgesi oldu. 

Bu yüzyılın başlarında topluma ve 
kadınlığa damgasını vurmuş, bir libe-
ral (Halide Edib), bir Cumhuriyetçi 
(Nezihe Muhiddin) ve bir sosyalist 
(Sabiha Sertel) üç kadından geriye de-
ğersizleştirilmiş imgeler kaldı. Ta ki 
yüzyılın sonlarma gelene, feminist bir 
okumayla onları görünür hale getir-
meyi amaçlayan sosyal bilimcilerin ça-
lışmalarının ortaya çıkmasına değin... 
Bağımsız, iktidarlara boyun eğmeyen 
dııruşlarıyla' simgesel olarak 80'ler fe-
minizminin önceli olan bu üç kadının 
ortak hafızaya geri kazandırılmaları 

için yaşamöykiilerini, görüşlerini in-
celemek ve görünür olmalarını sağ-

lamak da bizlere düşüyor. 
Yaprak Zihnioğlu 

Nezihe Muhiddin, 
(Toplumsal Tarihten, Nisan '99) 

şunun savunucusu. 1923-1927 yılları 
arasında "re i ses i ' olduğu Kadın Birli-
ği, kadınların siyasal hakları kazan-
maları ve siyasal aktörler olarak etkin 
olmaları için mücadele etti. Muhid-
din in düşüncesinde kadınlık mefkû-
resi; öncelikle kadınların insan adde-
dilmeleri, sivil yaşama katılabilmele-
ri, toplumun üyeleri olarak kamu ala-
lımda yer almaları, toplumsal ko-
numlarının değişmesi, erkeklerle eşit 
düzeyde yurttaşlar ve toplumsal rolle-
ri üstlenebilen rasyonel, akıl yürüten 
çağdaş insanlar haline gelmeleri arzu-
su ve inancıydı. Nezihe Muhiddin in, 
cumhuriyetin kuruluş vıllaımda ka-
dın haklarını savunusu, onım Kema-
list iktidar tarafından suçlanarak, ka-
ralanarak susturulıııasıvla son buldu. 

Kaynaklar: 
1. "Uç Kuşak Cumhuriyet" Sergisi, "Müsa-

vattan Eşitliğe" bölümü (Nükhet Sirman), Ta-
rih Vakfı, Ekim 1998 

2. Bu sözcüğü Nezihe Muhiddinin anısına, 
Türk Kadını adlı kitabında, kadm tarihimizin 
isimlerini "enfüsi şahsiyetler" olarak aktardığı 
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Yeni yüzyılın eşiğinde etnik mesele ve kadınlar... 

"Yirminci yüzyıl pasaklı bir erkek gibiydi" 

Yirminci Yüzyıl te-
mizliği bilmeyen 
erkekler gibi çe-
rini, çöpünü, pili-
sini pırtısını ka-
nepelerin arkası-
na sokuşturarak 
Yirmi Birinci 
Yüzyıl ı karşıla-

maya çalışıyor. Sözde hummalı bir ye-
niden yapılanma, büyük sloganlarla 
acele bir temizlik çabasında. Ortalıkta 
bir sürü sabun köpüğü, baloncuk olu-
şuyor. Ama hakikatte yıkanan, temiz-
lenen bir şey yok. Mikroplan dezenfek-
te etmiyor, sadece gizliyor; ortada gö-
rünür boyutla bir şey bırakmamaya 
çalışıyor. 

Yirminci Yüzyıl yıkanmayı sevme-
yip kirini kokusunu deodorantla gizle-
yerek işe giden adamlar gibi bir yeni 
yüzyda ulaşıyor. Yirminci Birinci Yüz-
yıl'a "milenyum" çığlıklanyla "küre-
selleşme, globalleşme havasıyla, banş 
ve demokrasi sloganlanyla, ama aynı 
zamanda pasaklı evinin dibinde köşe-
sinde üreyen farelerle, kirli adamm 
maçlarındaki, vücudundaki bitlerle 
başlıyoruz. Umutla karşılıyoruz. Yir-
minci Yüzyıl'a da böyle girmiştik. 
Umutla. Devrim şarkılanyla. Hele bur-
juvazinin sesi çok gür çıkıyordu. Hak-
tan, hukuktan hürriyetten, ulusal ba-

PJKK davasından tutuklu 

çoğa Kürt 

bir grup kadın geçtiğimiz 

yüzyılı ve geleceği, kadınlar 

ve etnik sorun açısından 

değerlendirdiler. 

ğımsızlıktan, demokrasiden, eşitlikten, 
kardeşlikten bahsediyordu. 

Bu sözlerin anlamı kısa zamanda 
makinalann dişlileri arasında parça-
landı gitti. Ama sözler kaldı. Demogoji 
bu sözlerle büyüdü. Biçim ve içerik 
birbirinden kopunca hakikati yakala-
mak imkânsız görünmeye başladı. Be-
lirsizlik, güvensizlik, tedirginlik ve 
yükselen çılgınlık bu yüzyılın ruh hali 
oldu. Yüzyd boyunca öne çıkan üç te-
mel çelişki smıf, kadın ve ulus çelişki-
leriydi. Bunlar üzerinde yepyeni sömü-
rü araçlan geliştirildi. 

Cins sorunu binyılları aşan bir tari-
he sahipti. Yaşadığımız yüzyıla da ka-
dın haklan ve özgürlüğü sloganlarıyla 
girilmişti. Ama en başından itibaren 
erkek-devletin ataerkil egemenlik iliş-
kisi ve sömürüsü yepyeni bir temelde 
şekillendi. Daha yüzyılın başında ulu-
sal ve sınıfsal çelişkiler doruğa varmış, 
büyük çatışmalara yol açmıştı. Yüzyd, 
geniş alanlara yayılan savaşlarla başla-
mış, giderek iki ayn dünya savaşma 
dönüşmüştü. Bu iki çelişki de acil çö-
zümü dayatıyordu. Diğer yandan tar-
tışmalar, antlaşmalar, sözleşmeler sü-
rüyordu: uluslara ve sınıflara adalet, 
eşitlik, kardeşlik, örgütlenme, sendika-
laşma, eşit işe eşit ücret, sekiz saatlik 
işgünü türünden kazanımlar, bunlan-
nn yanında insan haklan ve uluslann 
kaderlerini tayin hakkı gibi ilerici fi-
kirler, insanlığa büyük umut veriyor-
du. 

Yine bu üç çelişki de reel sosyalist-
lerin öncülüğünde çözümlenmeye çalı-
şıldı. Ancak reel sosyalistler sınıfsal çe-
lişkiyi temel alırken etnik-kör, cinsel-
kör hareket ettiler. Onlara göre cins so-
runu ve etnik sorunt kendiliğinden çö-
zümlenecekti. Bu bakış açısıyla reel 
sosyalizm etnik ve cins sorununa refor-
mist bir yaklaşım içinde oldu. Devrim-
ler sorunlan çözmek yerine çelişkileri 

yumuşattı ya da bastırdı. Yüzyılın so-
nunda çözümlenmeyen sorunlar bu de-
fa çok daha derinleşmiş olarak patlak 
verdi. Azerbaycan, Dağıstan, Çeçenis-
tan, Balkanlar'da kan gövdeyi götür-
dü. Sosyalizmin "kurtardığı" ama öz-
gürleştiremediği kadınlar ise. Nataşa 
olarak sembolize edildiler. Ulusal mü-
cadeleler de kendi cephelerinde etnik 
ve cins çelişkisini birlikte çözmeyi vaat 
ettiler, hatta bu konuda gözle görünür 
çıkışlar da gerçekleştirdüer. Bu zaten 
kendi uluslaşmaları için gerekliydi. 
Uluslaşma süreci top yekûn bir sosyal 
değişimi zorunlu kılıyordu. Kadımn 
toplumsal değişimi, üretime katılması 
ya da kapitalist sistemde yeni bir rol ve 
statü sahibi olması aynı zamanda o 
ulus için dönüşümün göstergesiydi. 
Cumhuriyet Türkiye'sinde başı açık 
kadın ve traktör resimlerinin yan yana 
konulması bunun bir örneği sayılabilir. 
Sorunlara erkek egemen düzen kendi 
çözümünü bulmuştu, gelişmeler onun 
başansıydı. 

Diğer yandan ulusal mücadele için-
de olan örgütlenmeler, sınıfsal çelişkiye 
yaklaşımlarındaki farkldıktan dolayı 
kadm sorununa da özgün yaklaşımlar 
getirdiler. Etnik sorun sınıfsal mücade-
le sınırlarında çözülmüyor, ilerleyebil-
mek için özgün bir yol açma zorunluğu 
taşıyordu. Burada biraz daha fazla ezi-
lenlerin gözüyle bir çözüm sözkonu-
suydu. Hatta bu durumda kadm soru-
nunu bizzat kendi sorunu haline getir-
meliydi. Bu yüzden kadm kurtuluşunu 
ulusal kurtuluşun bir kıstası olarak 
gördü. Ancak bu cinsiyetler arası çeliş-
ki temelinde değil, uluslaşma sürecinin 
zorunlu bir parçası olarak ele alındı. 
Çünkü uluslaşma özellikle bireysel 
haklarda kısmi bir demokratikleşmeyi 
gerekli kılıyordu. Başka türlü bir kapi-
talist gelişme yolunu tutturmak müm-
kün olmayacaktı. 

Geçtiğimiz yüzyıl bütün vaatlerine! 
rağmen sorunlara kökten bir çözüm 
bulamadı. Bu da aslmda çelişkilerin 
tüm dünya insanlarını kapsayacak 4 
onlann ortak dertlerini dillendirecek 
ve dönüştürecek güce ulaşmamış ol-I 
masıyla ilgiliydi. Erkek egemenlikle 
başlayan parçalanma klanlar, aşiret-l 
ler, köleci-feodal-ulusal devletler biçi-j 
minde örgütlenme çelişkilerin çözü-| 
münü de bu kapsamda dayatmış, ay-I 
rica bunların çözümü için geliştirilen 
anlayışların da sadece o sınıfın çıkar-| 
lan ve vizyonu sınırında kalmış erkel 
ideolojisini aşmamış, içinden çıktıg 
koşulların ötesine geçmemiş insanlığıl 
kapsamlı acısına çözüm getirememiş-
tir. 

Bundan dolayı parçalanma yaygın-l 
laşmış ve üısan neredeyse kendi kendi-| 
ne düşman kesilmiştir. Bugün çekilen 
acılar en doruktadır. 

0 halde Yirmi Birinci Yüzyıl'a ne-
den umutla giriyoruz? 

Çünkü ezilenler demokrasi ve öz-
gürlük kavranılan üzerinde ilk defa bul 
kadar kapsamlı duruyorlar. 

Mülkiyet ilişkilerine davalı türii cin-
sel, smıf sal ve ulusal sömürüler, erkek 
egemenliğince yürütüldüğüne göre, bu™ 
erkeklikle hesaplaşılmadıkça özgürlü-
ğü yeşertmek de mümkün olamaz. An-
cak böyle bir özgürlük anlayışı demo-
gojik bir kavram haline gelmiş demok-
rasiye gerçek özünü verebilir, Yirmi Bi-1 
rinci Yüzyıl'a demokrasi mücadelesi 
damgasını vuracaktır. Silahlann şidde-1 
tin gölgesi altmda kapanarak derinleş-1 
miş yaralar tek tek açığa çıkartılıp te-1 
davi edilecektir. 

Bunu ise erkekten beklemek müm- H 
kün görünmüyor, tüm egemenlik sis-B 
temlerini geliştiren erkeklikle en temel 
çelişkiyi kadınlar yaşıyor. Bu sistem-
den kurtularak kendi çıkarlan teme-» 
linde yeni bir varlık durumunu yarata-1 
cak olan kadınlar için Yirmi Birincil 
Yüzyıl milat olacaktır. Yirmi Birinci 
Yüzyıl'da kadmlar, nasd bir özgürlük, 
nasıl bir ilişki, nasıl bir demokrasi so-
rularına cevap arayacak, bu da vüzyı-1 
hmızın üstünü örttüğü sorunların çö-
zümü anlamına gelecektir. 

Kadm-erkek ilişkisi tüm diğer çeliş-
kilerin ilişkilenme düzeyini gösterir. Bu I 
ilişki de hâkim olan anaerkillik top-
lumsal ilişkilere rengini verir. Kadınla-
rın kendi politikalarını geliştirmeleri 
sadece kadm-erkek ilişkilerini değil, 
tüm toplumsal ilişkilerin yeniden dü-
zenlenmesini getirecektir. Ulusların, 
farklı etnik grupların, farklı cinsel 
gruplaruı, yaş gruplarının inanç vb. 
ideolojik grupların yan yana nasıl ya-
şayabileceklerinin göstergesi olacaktır. 
Yeni yüzyıl kadın manifestosunu bek-' 
liyor. 
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Kadın 
hareketinin 
1 0 0 y d ı 

Kadın Kütüphanesinin artık gele-
nekselleşen ajandası, bu yıl ol-
dukça kapsamlı bir çalışmanın 

ürünü' olarak çıktı. Meryem Turan, 
Hülya Gülbahar, Serpil Çakır, Aslı Da-
vaz-Mardiıı ve İmren Sipahi den olu-
şan bir komisyonun hazırladığı ajanda, i 
geride bıraktığımız yüzyılın kaduılar 
tarafından kadınlar için yaratılan tari-
hine, bu tarihi yaratan kadınların eme-
ğine, kadın mücadelesine bir göz atıyor. 
Ajandanın sonunda yer alan kronoloji-
de ise, 1843'den bugünefyer veriliyor. 

Ajandayı hazırlayanlardan Hülya 
Gülbahar, ne kadar zor bir işe soyun-
duklarını şöyle anlatıyor: "Kütüphane-
nin 10. kuruluş yılma denk düşen 2000 
yılı ajandasını, geçtiğimiz yüzyılın, biz-
leri de, Kiitiiphane'yi de yaratan kadm 
mücadelesine ayırdık. İlk kez bu denli 
geniş, kapsamlı bir konuyu işleme cesa-
retini de, on yıl boyunca kütüphane'de 
biriken materyalin zenginliğinden al-
dık. Ama yola koyulur koyulmaz, ne 
denli zor bir işe kalkıştığımızı gördük. 
Öncelikle, kütüphanede birikmiş olan 
bilgi ve belgenin çeşitliliği, daha eıi ba-
şında bizi "kadınların mı," "kadın ha-
reketinin mi," temel alınacağı sorusuy-
la karşı karşıya bıraktı, ikisinden de 
vazgeçemedik. Kadın hareketini esas 
aldık, ama zaman zaman hareketin 
toplumsal yaşamla bağlarını örnekle-
yen, ondan beslenen, onu besleyen ay-
rıntılarına da yer verdik." 

Özenli ve zor bir çalışma sonucu, bu 
yüzyıldaki yürüyüşler, mitingler, basın 
açıklamaları, gruplar, demekler, dergi-
ler ajandada yer almış. 

Kadın Kütüphanesi daha kapsamlı 
ajandalar için, tüm kadınların kadın 
hareketi n deki geçmişini ve bugününü, 
konu ile ilgili fotoğraflarını, kavıtlm'im. 
bilgilerini, kayıtlarını, bilgilerini, kayda 
geçmemiş ya da yanlış geçmiş tüm bil-
gileri bekliyor. 

burda sanki hep hurdaydı 

E V R E N S E L M O D A 

ablamın çok küçüklüğüne ait bir hatırası 
var: bana ucu kırık sarı kalemimi verin 
şu modellere kaş göz yapayım, demek is-
tiyor ama henüz konuşamadığı için bu-
nu söyleyemiyor, evdekiler de modelde-

ki, yüz hatları çizilmemiş kadın resimleriyle oynamak 
istediğini bir türlü anlamıyorlar, yaklaşık elli yıl önce, 
model kelimesinin kadınlık, aleminde şimdi yaygın ola-
rak kullanılan anlamını taşımadığı zamanlar, dergiler 
kıyafet resimleriyle dolu, henüz fotoğraflı modellere ge-
çümemiş, resimler el çizinü, yüz hatları da ihmal edil-
miş. burda'mn zamanları değil daha. 

babam yatınca annemle çay demliyoruz, kocaman 
bir kadın oldum, annemin evine misafir gidiyorum, ay-
rı bir evim olmasından kaynaklanan kırgınlıklarının 
üzerinden büe çok zaman geçmiş, "yeni model geldi, 
ayşe,' diyor, çaylarımızı içip, burda'ya bakıyoruz, ba-
bamı uyandırmayacak kısık bir sesle kendimize yeni kı-
yafetler, yeni hayaller seçiyoruz, annem terzidir, o yüz-
den bizim ailede burda herkesten daha uzun yıllar ya-
şadı. 

eskiden, şehirli kadınlar için kıyafet meselesi zorluy-
du. şehirli derken kendini şehre ait hissedenleri kaste-
diyorum. yoksa nerede yaşarsa yaşasın doğduğu yere 
aidiyetini koruma inadını gösterenler, şalvarın üzerine 
entari, onun üzerine yelek ve 
başörtüsünden oluşan kıyafet-
lerini şehirlilerin anlamadıkla-
rı ve henüz merak da salma-
dıkları oyalar, boncuk sıraları, 
yemenilerle süslerlerdi. 

ama şehirliler için durum 
kanşık, başka ülkelerde, başka 
topraklarda üretilen usullere 
göre giyinmek gerek, giyim 
medeniyetin göstergelerinden 
birisi, dikkat etmek gerek, ara-
da bir atina'daki, paris'teki ak-
rabalarını görmeye giden ekal-
liyetten terziler ve modeller 
vardı allahtan. parası yetenler 
terziye gider, daha mütevazı 
olanlar gündelikçi getirirdi, 
gündelikçi terzi evin bütün ka-
dınlarının elbiselerini biçer, 
evin kadınları sürfile, teğel gibi 
kalifiye olmayan işlere yardım 
ederler, akşam olduğunda, en 
küçük kızın pilili elbisesi de, 
ablasının dar yırtmaçlı eteği 
de, annenin döpiyesi de nere-
deyse biterdi. 

sonra, daha az para harca-
yabilen kadınlar da batılı kıya-
fetleri giymeye başladılar, her-
kes biraz dikiş öğrenmişti, burda'nm yıldızı parladı, 
patron veriyordu burda, dikiş dikmenin en zor bölümü 
böylece halloluyor ve siz de beğendiğiniz modeli kolay-
ca dikebiliyordunuz, ayııı patrondan bu kadar çok de-
ğişik modelin çıkabilmesi hayret vericiydi, küçük be-
denden evin genç kızma mezuniyet elbisesi, büyük be-
denden anneannesine bayramlık dikilebiliyordu. istan-
bul un, ankara'nın, izmir'in ve birçok taşra şehrinin so-
kaklannda aynı patrondan dikildiğini ancak uzman 
gözlerin anlayabileceği basmalar, tayyörler giymiş ka-
dınlar salınıyordu, evde, kendileri ve aileleri içiıı dikiş 
dikiyorlardı, lıazır giyim onların ulaşabileceğinden çok 
daha pahalıydı. 

ama bu durum uzun sürmedi, şehirde yaşayan ka-

dınların çoğu şehirli gibi giyiniyordu artık; işgücü ba-
tı'ya göre çok ucuzdu, asya kaplanlan da henüz kükre-
memişlerdi. lıani tiirkiye'nin muzaffer tekstil yıllan. 

artık en küçük bütçelere göre bile hazır giyim vardı, 
türkiyeli tekstilcilerin iflas yıllanııda ucuz mal bulmak 
daha da kolaylaşmıştı, herkes hazır giyinir oldu. kadın 
çizerlerden bir tanesi, kızının rocker tişörtlerini giyip 
temizliğe giden anne karikatürünü birkaç yıl sonra çi-
zecekti. çünkü artık varoş adı verilen gecekondu ma-
hallelerinde yediden yetmişe bütün kadınlar üzeri ingi-
lizce yazılı tişörtlere mahkûm kalmıştı. 

burda'mn biraz tapon olan çizgisini yenileyip daha 
havalı, daha sofistike modellere yönelmesi de bu za-
manlara tesadüf etti. bu tiirkiye'de okur(ya da bakar) 
değiştirmesini iyice kolaylaştırdı, hazır giyimin, üste 
oturmayan kalıplanna, birbirine benzeyen modellerine 
itibar etmeyen ama yıldırım mayruk'a falan da ölse 
bütçesi yetişmeyecek olan maharetli kadınlar bur-
da'dan kıyafet dikmeye başladılar kendilerine, kalıp çı-
karmayı bildiği için burda değil de, patron vermeyen 
şık fransız moda dergilerini tercih eden annem de bur-
da'ya daha bir itibar eder oldu. kalıplar hazır, dikiş sü-
resi kısalıyor, kendi kendine prova yapmanın zorlukla-
n yok. burda'nm bebek, oyuncak, çocuk sayılanndan 
kızıma kurdeleli elbiseler, bez hayvanlar, küçük hanı-

mefendi paltolan dikildi. 

KUMAŞLAR, 
L GÖRÜMÜM 
ekno kumaşlar 
îlitenin ayna»: 
im mükemmel, 
>r üst düzeyde. 

H 

Mllenyum Azel: Şıklığınız ve 
güzelliğiniz İçin ışıl ışıl öneriler 

bana, annemin bazen tas-
vip etmediği, bazen beğen-
diği elbiseler, etekler. 

şimdi hazır giyim çok 
gelişti, o kadar ki semt pa-
zarlannda aile reisleri ka-
rılannın evde diktiği etek-
leri, eşofmanlan, gecelikle-
ri, en son moda tişörtleri 
inanılmaz ucuz fiyatlara 
satıyorlar ve bu ekonomik 
kriz devam ettikçe de zam 
yapacağa benzemiyorlar, 
onlan diken kadınlar ara-
sında da burda'dan kalıp 
çıkaranlar vardır belki kim 
bilir, avrupa'nın birçok 
büyük şehrinde, ancak bir 
dükkânın bir köşesinde 
ürünleri satılan kenzo, da-
vid klein gibi büyük moda 
tekellerinin istanbul'da 
kendi diikkânlan var. ta-
lep öylesine büyük yani. 

hurda ise uzun zaman-
dır türkçe çıkıyor, zor ye-
mek tarifleri, ev süsleri, 
pek işe yaramayan güzellik 
öğütleri ve yaym yönetme-

ninin kibar yüzü ve kibar öğütleri, tiirkiye'de dikiş ya-
ıışmaları bile düzenliyor, orta sınıftan, meslek sahibi 
edilmemiş, maharetli kadınlar kocalarının geliriyle ula-
şamayacakları bir hayat tarzını, emekleriyle kuruyor-
lar. çeyizlik dantellerin bile çin'den ucuza getirildiği bir 
devirde, burda'nm el vermesiyle her şeylerini kendileri 
dikiyor, işliyorlar, evin her şeyim yok pahasına mal edi-
yorlar. 

burda bu yüzyılın son yansında bizlere kadınlık öğ-
retmek için hep buradaydı, öyle görünüyor ki yeni yüz-
yılın başında da olacak, düerim önümüzdeki yüzyılda 
burda değişsin, erkeklerin eline de geçsnı ve bize hur-
dadan fazlası düşsün. 

ayşe düzkan 

ŞATAFAT TRENDl 
Pantolon takımlaı 

pırıltı hakim, 

etekler bordürlü, 

ceketler kürklü 
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" B a ğ ı r a m a d ı m 

Okmeydanı 

çevreyolunda 

akşam saat dokuz 

buçukta bir kişinin 

saldırısına uğradı. 

Acımasızca 

dövüldü, tecavüze 

maruz kaldı. 

Şeyda Gergin, 

Kutup Yıldızı adlı 

bir müzik 

grubunun üyesi, 

gitar çalıyor ve 

vokal yapıyor. 

Saldırıyı yapanın 

polis olduğunu 

söylüyor. 
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Ö
nünde beklediğimiz 
demir kapının açılma-
sıyla içeri giriyoruz. 
Geniş bir salon da bir 
|kaç. kişi karşılıyor bizi. 
Bir çay ocağının ve ma-
sa sandalyelerin bulun-
duğu bu yer, Okmey-
danı ndaki Yapı Sanat 
Evi'ne ait. Masalardan 

birinde bir kadın ve bir erkek oturuyor, 
kadınm adı Şeyda Gergin. Numaralı göz-
lüklerinin altında, maruz kaldığı saldırı-
nın izleri var; saldırının üzerinden bir haf-
ta geçmesine rağmen gözlerinin çevresi 
mosmor. Boynun da küçük küçük kesik 
izleri var. Tanıştıktan sonra hazırlıkları-
mızı vapıyoruz. Masadaki erkek arkada-
şın izin isteyip gitmesini umuyoruz ama 
gitmiyor, röportajın sonuna kadar bize eş-
lik etmeye kararlı görünüyor, arada bir de 
çay ikram ediyor. Diğer üç masada ise ga-
zete okuyan birer erkek oturuyor. 

Şeyda Gergin zorlukla ve duraklaya-
rak konuşabiliyor. Bize yaşadığı saldırıyı 
lirajik, dramatik bir olay olarak yansıtıl-
masını istemediğini söylüyor. Bazı gazete-
lerin bu tür olayları yansıtış biçimini eleş-
tiriyor. 

Sürekli olarak bu saldırının kişi olarak 
kendisine değil devrimci kişiliğine yönelik 
yapıldığını vurguluyor. Toplumsal muha-
lefet tepkisini yeterince ortaya koyduğun-
da bu olayların bitmeyeceğini ama kolay-
lıkla da yapılamayacağını, bu saldırıların 
ve benzeri uygulamaların sistemden kay-
naklandığını ve yalnızca kadınlara yöne-

lik olmadığını düşünüyor. 
Şişli Etfal Hastanesi nin "28 gün iş gö-

remez ve hayati tehlikesi vardır" şeklinde 
rapor verdiği Şeyda Gergin'nin, fiziksel ve 
jinekolojik muayenesinin yapıldığı Çapa 
Tıp Fakültesi ndeki rapor sonuçları ise 
henüz açıklanmadı. 

Yirmi sekiz yaşındaki Şeyda Gergin, 
maruz kaldığı saldırıyla ilgili sorularımızı 
yanıtladı. 
• Bir saldırıya maruz kaldınız, nasd oldu 
anlatır mısınız? 

14 Aralık Sah günü grup olarak çalış-
mamız vardı, bittikten sonra dışarı çık-
tım. Otobüse binmek için yürüdüm. Bir 
kişi tarafından boğazım sıkılarak bir tepe-
ye doğru çekildim. Ne olduğunu anlaya-
madan sorgu başladı. Olduğum yerde bo-
ğazım sıkılarak dayak yemeye başladım. 
Bana, "Sen devrimcisin, konuşacaksın. 
Hangi örgüttensin, nerelere gidiyorsun, 
nerede kalıyorsun, ne yapıyorsun," gibi 
sorular sormaya başladı. Konuşmadıkça 
daha da çok sinirlendi, ilerleyen süreçte 
"Bana bak, burada öleceksin, kimse senin 
neden öldüğünü bilmeyecek, boşu boşuna 
öleceksin,' dedi. En son ölüyorum diye 
düşündüğümü hatırlıyorum. 
I Tecavüze maruz kaldınız mı? 

Evet. Ama tecavüz başladığı sırada ba-
yıldım. 
• Saldırının yaklaşık olarak ne kadar sür-
düğünü biliyor musunuz? 

Yaklaşık iki saat sürdü. Çünkü otobü-
se binmek için dışarı çıktığımda saat do-
kuz buçuktu, saldırıdan sonra o şahıs be-
ni bıraktığında saat on bir buçuktu. 

V 

• Nasd bıraktı sizi, ne dedi? 
Bayıldıktan sonra bir telaş oldu galiba, 

bana, "Kalk git buradaıj, yoksa ölüp ka-
lırsın, kimse de bulamaz seni,'1 dedi. Zor-
lukla çevre yoluna çıktım, bir kaç kez 
düştüğümü hatırlıyorum. Çok ayrıntılı 
hatırlayamıyorum ama otobüse büıdim 
sanırım. Hastaneye götürmek, polise gö-
türmek isteyen oldu ama kabul etmedim. 
Arkadaşlarımın yanına gittim, daha sonra 
avukatımı aradım. Şişli Etfal Hastanesi ne 
götürdü beni, sabaha kadar orada kaldım. 
Öğleden sonra Çapa ya gittik, hastaneye 
yatırddar. 
• Saldırı sırasında çevrede kimseyi gör-
dünüz mü? 

Çevrede tek tük insan vardı ama han-
gi aşamada yok oldular bilemiyorum. Ba-
ğırdım ama çok fazla sürmedi. Çünkü se-
simi kesti, boğazımı öyle bir sıktı ki ağzım 
açık olmasına rağmen bağıramadım. Ya-
pabildiğim ölçüde karşılık vermeye çalış-
tım ama boğazımı iyice sıkmaya başladı. 
• Size vururken herhangi bir araç kulla-
nıyor muydu? 

Taşla vurduğunu ve elüıde bir sopiTol* 
duğunu biliyorum. Boynumda kesikler 
var zannedersem telıdit aııratfıyta" yapti, 
kesmek isteseydi kolaylıkla keserdi. 
• Bıçakla mı kesti boğazınızı? 

Havır, yerde cam parçalan vardı, on-
larla. 
• Saldmdan sonra yüzünüz çok şişmişti, 
hep kafanıza mı darbe aldınız? 

Sürekli göğüsten yukan vurdu. Şöyle 
bir şey var, daha önce bir trafik kazası ge-
çirmiştim, belim, ayağım ve kolum kınl-
mıştı, ameliyat oldum. Darbeleri göğsü-
me, boynuma özellikle kafama aldım, 
özellikle göğsümün altına vurmadı. Duru-
mumu bilen biri olduğunu düşünüyorum. 
• Saldırıyı kimin yaptığım düşünüyorsu-
nuz? 

Polisin yaptığım düşünüyorum. Sordu-
ğu sorular ve durumumu bilerek hareket 
etmesi bunu gösteriyor. Kişisel bir olay de-
ğil bu. Saldınnm amacı gasp değil, çünkü 
benim çantamda 50 milyona yakm para 
vardı, gasp olsaydı parayı alırdı, tecavüz 
değildi, çünkü en baştan tecavüz üzerine 
kurulmuş bir saldın değildi. Bunların her 
biri birer tehdit aracı olarak kullanıldı. 
I Rahatsızlıklarınız var mı? 

ilk zamanlar konuşma güçlüğü ve 
duyma zorluğu vardı, şu anda biraz daha 
net duyabiliyor ve konuşabiliyorum. Baş 
ağrılarım var, kolumda sorun var. Kalbi-
min üzerine aldığım bir darbe nedeniyle 
sıkışma oldu, fenalaştım ama şimdi iyi-
yim. Testler sonrasında kalıcı bir şey sap-
tanmadı. 
• Ya psikolojik? 

Psikolojik vönden ise ciddi bir sorun 
yok. Çünkü hem buradaki arkadaşlarını, 
hem devrünti demokrat kamuoyu o kadar 
çok ilgi gösterip o.kadar yardımcı oldu ki. 
Belki yalnız bir insan için çok daha zor bir 
şeydir.Bir de düşüncelerinizden dolayı za-



t e n b i r t e h d i t a l t ı n d a s ı n ı z , b u n u n o l a -
b i l e c e ğ i n i b i l i y o r s u n u z . 0 y ö n ü y l e 
p s i k o l o j i k a n l a m d a b i r s o r u n u m y o k . 
• Hastanede fiziksel ve jinekolojik 
muayene yapıldı mı? 

Evet, yapıldı. Ama raporlar benim 
elime geçmedi, mahkemeye yollandı 
sanırım. Çünkü suç duyurusunda bu-
lunduk, savcılığa ifade verdim, savcı-
lık raporları istevecekti. 
• Daha önce tehdit ya da saldın ol-
muş muydu? 

Bir kaç kez gözaltına alındım. Gö-
zaltında işkence gördüm, tehdit edil-
dim. Mahkemeye başvurdum, tehdit 
ettiler, bana. ''Bizim karşımıza bir 
daha böyle gelme, geleceksen gerçek-
ten sana bir şey yaptığımızda gel," 
dediler. Ve bu yaptıklarına benzer 
şaylerle tehdit ettiler. Bunun dışında 
grup olarak da çok sık baskıyla, teh-
ditle karşı karşıya kalıyorduk zaten. 
Daha önce de çeşitli nedenlerden do-
layı çok sık gözaltına alınıyorduk. 
Bunların dışında da son bir buçuk iki 
aydan beri yaşanan bir şey var. Gö-
zaltına alman arkadaşlarımıza sürek-
li bizi sorup çıkınca onlara gösterece-
ğiz gibi haberler geliyordu bize. Ama 
bu yalnızca içimizden biri için özel 
olarak olmuyordu, daha çok gruba 
yönelik oluyordu. 
• Saldınyla ilgili olarak ne düşünü-
yorsunuz? 

Devrimci kimliğime yapılan bir 
saldırıdır bu. Ama bizim mücadelenin 
üzerine kurduğumuz değerler bunla-
rın hepsüıi aşabilecek kadar değerli 
ve güçlü. Tinerci çocuklar da dışarıda 
tecavüze uğruvorlar, bunların hiç bi-
rini tek bir olay olarak alamayız. 
Bunlar sistemin çürümüşlüğünü gös-
teren şeyler, bence olaylara biraz böy-
le yaklaşmak gerekiyor. 

Elbette ki şunu düşünüyorlar: ka-
dınlar için çok daha zor, bunu açıkla -
yamaz diye düşünüyorlar; çünkü 
açıkladığınızda bir sürü şeye manız 
kalacağınızı biliyorlar, feodal değer 
yargıları nedeniyle sadece sizi değil 
çevrenizi de, ailenizi de cezalandırmış 
oluyorlar. Tecavüzü bir işkence yön-
temi olarak kullanmalannm nedeni 
de bu. 

Bir insanın bundan etkilenmemesi 
rahatsızlık duymaması mümkün de-
ğil ama gerçekten bu yapılanla sizden 
ne isteniyor, bunu da gözardı etme-
mek lazım. Sizin işbirlikçi, itarafçı ol-
manız isteniyor ve bence bu yaşadığı-
nız olaydan daha iğrenç bir şey. B u 
olayın söylenmesi açığa çıkarılması 
gerek diye düşünüyorum. Bir insan 
mücadele ettiğinde daha güçlü oluvor 
ama sakladığınızda, gönııezden gel-
diğinizde hergüıı o yaşadıklarınızla 
daha çok karşı karşıya geliyorsunuz. 

Nevin Cerav 

Not: Şeyda Gergin e yapılan sal-
dırıdan bir hafta sonra. İHI) 'de basın 
açıklaması yapan Hayri Tunç, Beya-
zıt'da sivil polislerce kaçırılarak bir 
arabada sorgulandığını, sürekli telsiz 
sesleri duyduğunu, polislerin kendisi-
ni bırakırken, "Bu bir uyarıdır. Şeyda 
da bir uyarıydı. Bundan sonra böyle 
olmayacak," dediklerini söyledi. 

Hiç kimsenin değil, herkesin... 
Ankara'da kurulan Kadının İnsan Haklan Bilgi Belge 

Merkezi, bilgi, belge tekelim kırmayı, bilgi, belge 

sağlama hizmetini yaygınlaştırmayı, özellikle kadınların 

bilgiye belgeye ulaşma hakkım kullanmalarım sağlamayı 

amaçlıyor. 

Uzun bir çalışma döneminden 
sonra oluşt urulan Kadm 2000 
Kadının İnsan Hakları Bilgi 

Belge Merkezi, bilgi-güç eşitliğinden 
yola çıkarak ve bilgiye ulaşmayı ko-
laylaştırmak amacıyla, farklı bir ya-
pılanmayı hedefliyor. 

Türkiye'de ilk olarak denenecek 
olan bu sisteme göre; herkesin kitabı, 
süreli yayını kendisinde kalacak, 
kimse başkasının kitabını, dergisini 
almavacak, ama herkes elindekini 
merkeze bildirecek. Bu bilgiler bilgi-
sayara alınacak ve her ay Not Defte-
ri adlı bölümde veralacak. Not Defte-
rinde yararlanlar da vılda bir kez 
Kavnak-ça 2000 adı altında elden 
ele dolaşacak. Bir kitap ya da süreli 
vayın konusunda bilgilenmek iste-
yenler merkeze başvuracak, istenilen 
kitabın ya da süreli yayının ilgili bö-
lümlerinin fotokopisi isteyene iletile-
cek. 

Merkez, çalışmalarını herhangi 
bir mekâna bağlı olmadan, bilgi, bel-
ge birikimini başkalarıyla paylaşa-
cak katılımcıların katkılanyla, sanal 
ortamda, bir üyelik sistemine göre 
sürdürecek. Bu yöntemle hem bir ki-
taplık, mekân, raf. dolap, personel 
vb. giderlerden kurtulmanın yanı sı-
ra bilgiye, belgeye ulaşma hakkını 
kullanmak isteyen birey ve örgütlere 
en az yük getirecek şekilde hizmet 
verecek. 

Merkez ilk adımı 2000 yılına gi-
rerken atacak. Bir bölümü merkez 
tarafından satın alınan, büyük bölü-
mü de Füsun ve Tunç Tayanç tara-

fından sisteme sokulan 600 dolayın-
da yayını kapsayan Kavnak-ça 2000 
basın aşamasına gelmiş. Kullanıma 
açılan yayınların dökümünü içeren 
Kaynak-ça her yılın sonunda yayın-
lanacak. avnca internet aracılığıyla 
iletişime açılacak. 

Not Defteri, adı üstünde, bir kita-
bın adının, yayınevinin, bir telefon 
numarasının, adresin ya da gazete 
okurken dikkati çeken bir haberin 
not edildiği defter işlevi görecek. 
Türkiye'de ve yurt dışında kadm ça-
lışmalan yapan gerçek ve tüzel kişi-
lerin iletişim bilgilerini içeren "se-
vimli" kartlar ve "kadın adresbanka-
sı" yer alacak. Ve yazılı basına yan-
sıdığı ölçüde, kadının insan haklarını 
çiğneven ya da geliştiren uygulama-
lar kavda geçirilecek. 

Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge 
Merkezi, yanında ver almak isteyen 
herkese açık bir olu-
şum. Şu anda sa-
yısı yüze yak-
laşan kadın 
ve bir kaç 
erkek var. 
I s t a n -
bul dan İz-
in i r e , 
V a n ' d a n Bur-
sa'ya, Denizli'den 
Adana ya, Çanakka-
le den Sivas'a, birçok ilden öğrenci-
den, öğretim üyesine, iş kadınından 
ev kadınına kadar değişik meslekler-
den insan merkeze destek venniş. 

1999'da Ankara Enstitüsü Vak-

fı'nın Avrupa Birliği'ne verdiği Kadı-
nın İnsan Hakları ve Yurttaşlık Eği-
tim Projesi ile başlayan süreç uzun 
ve voğun bir çalışmayla devam et-
miş. Çalışmasının sonuna gelindiğm-
de, Ankara da bir dizi sivil toplum 
kuruluşu ile işbirliği yapılmış. Şenal 
Sanhan, Alev Ozkazaııç, Özlem Şa-
hin. İlknur Kalan, Esin Ozbey, Sey-
han Erdoğdu, Nurhayat Kemerli. Be-
tiil Uyar. Serpil Sancar Üşür, Aksu 
Bora, Ayla Kutlu, Seçil Büker, Ayşe 
Eziler Kıran, Zerrin Başer, Behire 
Öncüler, Pembe Behçetoğulları, Eser 
Köker, Hayriye Sönmez, Feride 
Acar, Fevzive Sayılan, Funda Tuğrul 
ve birçok kadın bilgilerini başka ka-
dınlara aktarmak içiıı. "eğitmen" 
olarak projeye destek vermiş. Ayrıca 
Ankara nın değişik semtlerinden ve 
değişik kesimlerinden gelen kadın-
larla birçok konu paylaşılıp tartışıl-
mış. Uzun tartışmalardan sonra, pro-
jede yer alan kütüphane kurma mad-
desi şekillenmeye başlamış ve eyleme 
dönüştürülmüş. 

Kadın 2000 Kadmin İnsan Hak-
ları Bilgi Belge Merkezi şöyle bir çağ-
rı yapıyor: "Merkez birkaç kişinin gi-
rişimiyle başlatılmış olabilir ama hiç 
kimsenin değil, herkesin. Başarı da, 
birkaç kişinin değil, kadınların bilgi-
ye, belgeye ulaşma hakkını kullana-
bilmelerinin vaygınlaştınlmasma ve 

bilginin demokratikleştirilme-
sine inananların olacak." 

Merkeze üye olmak 
için aylık olarak î mil-
yon va da yüzde 20 in-
dirimden yararlanmak 
için bir yıllık 10 milyon 

ödemek gerekiyor. Füsun 
Tayanç-Kadın 2000, Yapı 

ve Kredi Bankası, Farabi Şube-
si-Ankara, 136169622 no'lu hesaba 
belirtilen ıııiktan yatırıp dekontu ve 
kendinizle ilgili bilgileri merkeze yol-
layıp üye oluyorsunuz. Merkezle ile-
tişime geçmek için ise 0312. 467 13 
37'yi arayabilirsiniz. 

Eryamaıı'da Tecavüz... 
Eryaman Ankara'nın yeni yerleşim bölgelerinden. Merkezden uzak ve fiyatlar açısından şehir içinden daha 

ucuz. Bu yüzden tek başına yaşayan kadın sayısı fazla. Geçtiğimiz aylar içerisinde tam dokuz kadın Eryaman'da 
tecavüze uğradı. Bu kadınlardan sadece bir tanesi dava açtı. Diğerleri "rezil" olmamak için dava açmadılar. Şimdi 
Ervaman'daki kadınlar evlerine daha erken dönmeye çalışıyorlar. Tecavüzler, destekleyenlerin ve uygulayanların 
amaçlanna ulaştı. Namuslu kadmlar "kadm" gibi davranır(!)... 

Şimdi Ervamdn'da sivil insiyatif oluşturulmaya çalışılıyor. Bu amaçla toplantılar yapılıyor. Ama ne çare ki 
tecavüze uğrayan kadınlar, yaşamlarını yaşadıklarının etkisinde sürdürmeye çalışırlarken tecavüzcüler, 
çoğunlukla olduğu gibi cezasız kaldılar. Muhtemelen de yeni tecavüzlere hazırlanıyorlar. Bir tanesi hariç. Çünkü 
sadece bir kadm dava açmış durumda. 

Yine Ervaman da oturan bir arkadaşından dönerken, aynı yerdeki ünlü bir marketin müşteri servis aracma 
biniyor ve tecavüze uğruyor. Çığlıklara çevredeki inşaatın işçileri koşuyorlar. Tecavüzcü son derece pişkin. 
"Benini kız kardeşim, delidir,, diyor. Ama işçiler inanmayıp karakola beraber gidiyorlar. Bu kez polisler fahişe 
muamelesi yapıyorlar, "Nereden bilelim parada anlaşamadığınızı, diyorlar. Dava açılıp olay duyulunca 
tecavüzcü işten atdıvor. Bu arada, sivil insiyatif oluştumıak için yapılan toplantıda tecavüze uğrayan kadının 
neden o saatte o arabaya bindiği sorgulanıyor... 

Humayun-Ankara 
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"İyilik değil, iş istedik" 

Gölcük, Şirinköv 
çadırkenti. Öğ-
leden sonra, 
hava soğuk ve 
ç o ğ u n l u ğ u 
oruçlu insanlar 
ç a d ı r l a r ı n ı n 
içindeler. Ça-
dırlar küçük, 
ancak iki sedir 

sığıyor ve çoğunun üzerinde naylon 
gerili. Henüz kışlık çadırlar gelmemiş, 
istisnasız herkes öksürüvor. 

Daha önce dışarıda çalışmayan 
birçok kadın şimdi çalışmak zorunda. 
Bu nedenle bir grup kadın bir tekstil 
firmasıyla görüşmüş. Fakat firmanın 
onlara teklif ettiği düşük ücret ve ağır 
şartlar dolayısıyla işi kabul etmemiş-
ler. Onlara tekstil firmasıyla yaptıkla-
rı görüşme hakkında konuşmak iste-
diğimi söylediğimde önce çekindiler, 
başlarının derde girmesini istemedik-
leri belliydi. İsimlerini vermeden ko-
nuşabüeceklerini söyleyince başladılar 
anlatmaya. < 

H.M.'nin depremde evi yıkılmış, 
dört çocuğu var ve hepsi okuyor. 

"Daha önce çalışmıyordum, evdey-
dim. Depremden sonra çalışmak zo-
runda hissettim kendimi. Bize bu işi 
Kadın Dayanışma Grubu'ndan Gül 
Hanım söyledi. Şartlan görüşmek için 
oraya gittik. Sanki bir iyilik yapıyor-
muş gibi davrandı oradaki hanım bi-
ze. ilk söylediği, 'Evli misiniz, hepiniz 
evlisiniz galiba,' oldu. 'Bekârları ter-

Asgari ücretin net altmış 

sekiz milyon lira ama 

deprem mağduru 

kadınların asgari ücretle 

çalışma "şansıları bile yok! 

Şirinköy Çadırkenti'ndeki 

kadınlar ya ev başına iki 

buçuk milyona prefabrike 

ev temizlemek ya da ayda 

kırk beş milyona tekstil 

atölyesinde çalışmak 

zorundalar... 

cilı ediyoruz, evlileri kabul etmiyo-
ruz. dedi. 'Evliler mesaiy e kalmıyor, 
eşi izin vermiyor, çocuğu hasta oluyor, 
devamsızlık yapıyor.' dedi. Maaş için. 
'Ayda kırk beş milyon verebiliriz, o 
da çalışmanıza bağlı-, dedi." 

G.Ö. otuz yedi yaşında, üç çocuğu 
var. Erzincan depreminden bir ay 
sonra, eşi işsiz kaldığı için Gölcük'e 
göç etmişler. Kendilerine ait evleri ta-
mamen yıkılmış, eşinin maaşı yetme-
diği için daha önce de evinde çeyizlik 
el işi yapıp satıyormuş. 

"Bize davramşlan kötüydü. 'Aslın-
da insana ihtiyacımız yok ama deprem 
mağduru olduğunuz için sizi alıyoruz,' 
dediler. Servis koymalan için de on ki-
şiden fazla olmamız gerektiğini söyle-
diler. ihtiyacı olmayan bu kadar çok 
sayıda inşam işe alır mı? Aynca biz 
onlardan iyilik değil iş istedik." 

ismini vermeyen bir başka kadın 
ise firmanın kendilerini düşük ücrede 
çalıştırmak istediğini söylüyor. Dep-
remde evleri yıkılmış, annesi yaralan-
mış. On sekiz yaşında ve evli. 

"Kendi ayaklarımızın üzerinde 
kalmaya çalışıyoruz. Eşimin iş yeri yı-
kıldı, şu anda Kızılay'da çalışıyor. Ka-
dın Emeğini Değerlendirme Vakfı'mn 
çok yardımını gördük. Daha önce ka-
dın çadınnda çeşitli faaliyetler yaptık, 
para kazandık. D e p r e m d e mağdur ol-
duğumuz için bizden yararlanmaya 
çalıştılar. Düşük parayla çalıştırmak 
istediler. Şartları- çok ağırdı, evli in-
sanlan kabul etmiyorlardı, benim ço-

cuğum yok ama çocuğu olan arkadaş-
lara uymazdı, işi kabul eden olmadı. 
Aramızda bekârlar da vardı ama onlar 
da kabul etmediler. Parası çok düşük-
tü, mesaileri çok fazlaydı, zaten öyle 
hemen sigorta yapacaklarını söyleme-
diler bize. Üstelik çalışmamızı gör-
dükten sonra bizi kabul edeceklerini 
söylediler. "Yaşı küçük olan kızları 
getirirseniz daha iyi olur, onlar bizim 
için daha değerli sigorta bakımından" 
dediler. 

Çadırların bulunduğu alanın he-
men üst kısmında yan yana prefabri-
ke evler var. Firmanın şartlarını ve 
parasım az bulan kadınlar bu evleri 
temizleme işinde çalışıyorlar. Her biri-
nin elinde birer spatula var, duvarlar-
dan, yerlere dökülen harçlan kazıyor-
lar. 

Ev başına iki buçuk milyon alıyor-
lar, yaptıkları iş beğenilmediğinde de 
paralan kesiliyor. Bir kısmı yalanda 
temizledikleri o evlerde oturacak. 
"Mecburuz prefabrike evlere girmeye, 
başka çaremiz yok. Ama devletin yap-
tırdığı evler tek odalı, bir tuvaleti var 
o kadar. Oysa Hollandalılar yapıyor, 
şu anda çalışıyoruz, üç odah, banyosu 
var," diyorlar. Aralannda tek odah 
prefabrike evlere geçemeyecek olanlar 
da var. Tek "suçlan" da evlerinin yı-
kılmamış olması! Evlerine az hasarlı 
raporu verildiği için prefabrike evlere 
girmeye haklan yok. Yazlık çadırlan-
nm içinde geleceklerinin ne olacağım 
bilmeden oturuyorlar. Zaten hiç biri-

A 

nin gelecekle ilgili bir düşüncesi kal-
mamış. Şu anda tek istedikleri bu kışı 
zatürree olmadan geçirebilmek. 

"Biraz abartmışlar o 
konuyu" 

Deprem mağdura kadınlara düşük 
ücretle iş teklif ettiği söylenen Lina 
Tekstil i aradık. Firmanın imalat So-
rumlusu Şengiil Arslan sorulanmızı 
yanıtladı. 
• Deprem mağduru kadınlara düşük 
ücretle iş teklif ettiğiniz söyleniyor? 

Yok, biraz abartmışlar o konuyu. 
Daha çocuk yaşta olanlar var, aileleri 
işe gönderiyor. O söylenen rakam, hiç 
işi bilmeyen, yetişsin diye çalışan ço-
cuklar için öyle. 
• Evli olanlan işe almayacağınızı, be-
kâr ve küçük yaştaki kız çocuklarını 
çalıştırmak istediğinizi söylemişsiniz? 

Evli kadın konusu şöyle: Mesaileri-
miz oluyor, akşam iş bırakma saatin-
den sonra birkaç saatlik mesai oluyor. 
O durumlarda evli olan kadınlann ko-
caları izin vermiyor mesai yapmaları-
na. Ben o kadınlara sordum, eğer me-
sailer konusunda sorun yaratmazsanız 
çalışabilirsiniz aıııa, iki gün sonra ko-
camız izin vermiyor derseniz kabul et-
mem, dedim. 

Biraz abartmışlar onu. Senede bir 
gün işimiz çok acil olursa bir ihtimal 
olarak arada bir mesai olabilir. Onlar 
çalışmaya alışkın olmadıkları için 
bunlan size biraz abartarak anlatmış-
lar. 

Bence onlar çalışmaya ciddi olarak 
niyetli değillerdi, öylesine, işi görmek 
için gelmişlerdi. Ben de eğer niyetiniz 
ciddiyse tekrar görüşürüz, işe başlar-
sınız dedim. 
• Ama ciddi olmasalar şu anda pre-
fabrike evlerin temizliğinde çalışırlar 
mıydı? 

Tamamen çarpıtmışlar size olayı. 
Ben burada cahil bir çocukla uğraşa-
cağıma yetişkin bir kadınla çalışmayı 
yeğlerim. Biz çocuk çalıştırılmasından 
yana değiliz, en küçük kızımız on dört 
yaşında ama biz ne yapalım aileleri 
yolluyor. Burada sadece bayan çalışı-
yor, özellikle de bayan olması bizim 
tercihimiz, iç çamaşın üretiyoruz. Ke-
sinlikle bayanın yapabileceği bir iş, 
benim söylediğim şeyler de onlara ters 
gelmiş. 
• Aynca hemen sigorta yapmayacağı-
nızı söylemişsiniz? 

Bizim çıraklık okulumuz başladı. 
14-15 yaşında, sigortalı olmayanları 
okulumuza başlattık. Hem sigortalan 
ödeniyor hem de okula devam ediyor-
lar. Biz bunlardan kaçsaydık bu kü-
çüklere hiç sigorta yaptırmazdık. 
• Yine de çok düşük bir ücret değil mi 
teklif ettiğiniz rakam? 
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Bizde yaptığı işe göre maaş verili-
yor. Ben onlara kırk beş milyon teklif 
etmedim, uyduruyorlar bunu. Bu fiyat 
konuşma olarak geçti aramızda ama 
şöyle geçti. Küçük bir çocuğu annesi 
yolluyor çalışması için, işe başlıyor, 
çocuk işi bilmiyor, öğrenene kadar bu 
maaş geçerli oluyor, ben onu örnek 
olarak verdim. Onlara da, çalışmanıza 
göre belirleriz dedim, çalışmalarını 
görmeden maaş söyleyemem. Ayrıca 
burada evli kadınlar da var, kurallara 
uysunlar yeter. 
• Ortalama ne kadar maaş veriyorsu-
nuz işçilerinize? 

Değişiyor, işine göre, çalışmasına 
göre alıyor. 
• Diyelim ki overlokçu kaduı ne ka-
dar alıyor? 

Ellinin üzerinde alıyor. Yemek var, 
servis var, sigorta var, yaşı tutanların 
sigortası var. On sekiz yaşından itiba-
ren sigortalı. On sekiz yaşına kadar 
olanlar da çırak okuluna gönderiliyor 
şimdi. 
• Okula ne zaman gidiyorlar çırak-
lar? 

Cumartesi günleri gidiyorlar, hafta 
içi çalışıyorlar. Sabah sekizden akşam 
altı buçuğa kadar çalışıyorlar. 

"Çocuk çalıştırmak 
yasal değil" 

Lina Tekstil in u y g u l a m a l a r ı n ı n 
h u k u k s a l n o r m l a r a u y g u n olup o l m a -
d ı ğ ı n ı ö ğ r e n m e k i ç i n T e k s t i l İş Genel 
Merkezi ııden Asalettin Arslanoğlu üe 
görüştük. 
• Yasal olarak çocuk çalıştırmak ser-
best midir, yasak mıdır? 

Yasal olarak çocuk çalıştırmak ya-
saktır. Kanunen çıraklık yasasına göre 
on üç yaşmdan itibaren çalıştırabilir 
ama bu çocukları çıraklık merkezine 
kaydettirip onları haftanın belli saat-
lerinde eğitime göndermesi koşuluyla. 
Hem çıraklık merkezine hem de çırak -
lık-ustalık eğitimi görsün diye okula 
göndermesi gerekiyor. Ama bu maale-
sef uygulanmıyor. 
• Görüştüğümüz bir tekstil firması 

' küçük yaştaki çalışanlarım haftada 
bir gün okula gönderdiklerini söyledi? 

Doğru olabilir ama çıraklık-yasası-
na göre haftanın bir günü yeterli değil. 
Bir günde dolduramazlar o saati, belli 
saatlerde çıraklık merkezine gönder-
meleri gerekiyor, bunu sağhyorlar mı 
büemiyorum ama sağladıklarını san-
mıyorum. 
• İş yasasına göre işe yeni alınan kişi-
lere işverenlerin uygulaması nasıl olu-
yor? 

İşe ilk başlayan insanlara bir kere 
maaş olarak asgari ücret vermek zo-
rundalar, sigorta yapmak zorundalar. 
Yeni yasaya göre seni bir ay deneyece-
ğim deme haklan yok. Eskiden bu sui-
istimal ediliyordu çünkü. Yeni yasaya 
göre işçiyi işe başlattığı gün sigortalı 
yapmak zorunda. 
• Şu anda asgari ücret ne kadar? 

Brüt olarak 93 milyon 600 bin lira, 
kesintilerden soma net olarak bir işçi-
nin eline geçen para 68 milyon küsur. 

Nevin Cerav 

Yemeğe yasak! 
İstanbul'da kurulu Dicle Kadın Kültür Derneği, 26 

Aralık akşamı, kuruluşunun birinci yıldönümünü kutla-
mak üzere Aksaray Yıldız Düğün Salonu'nda bir yemek 
düzenlemişti. Dernek bünyesinde kadınlann yürüttüğü 
tiyatro, müzik ve halk danslan çalışmalannın da sergile-
neceği yemeğe son dakikada emniyetçe izin verilmedi. 
Yemeğe katılmak amacıyla Aksaray'daki düğün salonu-
nun önüne gelen konuklar polis otobüsleriyle karşılaştı. 

Ödüller kadınlara 
Kültürlerarası Medya ve Sanat Çalışmalarını Destek-

leme Derneği, video ve kısa film dalında çalışan amatör-
lere eğitim ve maddi destek sunan bir kuruluş, kısa adı 
FÎMa olan demek, geçtiğimiz günlerde, "Deniz" konulu 
bir kısa film senaryosu yanşması düzenledi. Yanşmaya 
katılan eserler arasında ödül alan senaryolann hepsi ka-
dınlar tarafından yazılmış. Ceyda Karamürsel, Ödül 

RÜYALAR 

Tönger, Zarife Öztürk, Yeşim Peköz ve Olcay Arlı'nın 
ödül alan senaryolan FİMa'nın desteğiyle çekilmiş. Ödül 
töreninde gösterilen kısa filmler ve özellikle birinciliği 
kazanan Zarife Öztürk'ün çocukluğum Boğaz'da Geçti 
adlı senaryosundan çektiği film büyük hayranlık topla-
dı. FİMa'yla ilişki kurmak isterseniz telefonlan: 0216 
338 28 28. 

Bank-Sen kadınları çağırıyor 
Disk'e bağlı Bank-Sen, banka ve sigorta çalışanlan 

arasında örgütlü bir sendika. Yakın zamana kadar bu iş-
kolunda çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazlaymış. 
Şimdi ise bu sayılar eşitlenmiş. Ancak kadınların bu ka-
dar yoğun olduğu bir işkolunda örgütlü bulunan sendi-
kanın kadın üye sayısı çok düşük. 18-19 Aralık tarihle-
rinde toplanan sendikanın genel kurulunda yönetim ku-
ruluna yalnızca bir kadın aday oldu, o da seçilemedi. 
Bank-Sen yöneticileri gelecek dönemde işkolundaki ka-
dın çalışanlan sendikaya bekliyor. 
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Mlgtm i mal: 

"Usta olduğuma 
inanmıyorlar" 

• Müzikle tanışıklığın ya da müzik sevgin 
ne zaman başladı? 

Ben ilkokuldayken mandolin çalardım, 
ortaokulda da devam ettim. Konserler fa-
lan verirdim. Ama ortaokuldan soma mü-
zik öğretmenimi lüç sevmediğim için mü-
zikle uğraşmayı bıraktım, resimle uğraş-
maya başladım. Ressam olmak istiyordum 
aslmda. Sonra Mimar Sinan Üniversite-
si'nin resim sınavlarına girdim, orayı kaza--
namayınca Türk Sanat Müziği bölümüne 
girdim. Tanıdıklarım, "Müzikle daha çok 
para kazanabilirsin şeklinde beni destek-
lediler. Kulak denemesinde başardı olunca 
İTÜ'de kaldım. Ama seçtiğim bölüm mü-
zik aletleri yapımıydı. Erkek mesleği ola-
rak bilinen bu bölüme girişim benim psi-
kolojimi de etkilemişti. Bu bölümde nasd 
varolabileceğimi bir türlü kestiremiyor-
dum. Ama babamın çok desteğini gördüm. 
Bölümde on beş erkeğin arasında iki kız-
dık. Erkek bölümü diye bilinmesine rağ-
men erkek arkadaşların çoğu askerlikten 
kaçmak için bu bölüme gelmişlerdi. Kolay 
bir bölüm gibi görünmesine karşın giderek 
kantinde oturmaya bile zaman bulamayın-
ca anladık ki hiç de kolay değilmiş. 

I Bu bölümde okumaya başlamanla bir-
likte çevrenden aldığın tepkiler nasd ol-
du? 

Çevremdeki herkes bu bölümde ne ka-
dar yiikselirsem yükseleyim bir bankada 
çalışmanın ya da öğretmen olmanın ka-
dınlar için her zaman daha iyi olacağmı, 
kadına daha çok yakışacağını söylüyordu. 
Ama ben beş yd bu bölümde okuduysam, 
erkek mesleği olarak tanınması hiç umu-
rumda değil deyip, daha okurken 1995'in 
Şubat'ında atölye açtım. Sınıftan üç kişiy-
le açtık atölyeyi. Diğer ikisi erkekti. Atöl-
yeyi açmam erkek arkadaşlara örnek ol-
du, kadın arkadaşlarıma da cesaret verdi. 
Benim başarım okula kayıt olan kadıh sa-
yısını da artırdı. Benden birkaç yıl soma 
on beşe yakm kız öğrenci kayıt olmuş. 
Kayıtlan yapan kişinin, benden sonra bu 
bölümü kızlara da önermesiyle de ilgili bu 
galiba. Çünkü ben kayıt olurken aynı 
adam teşvik edici tek söz etmediği gibi, 
"sen yapamazsın" demişti. Ama biz er-
keklerden daha başarılı olduk. Hocalar da 
erkeklerle diyalog kurmaya daha alışkın-
dı. Bizi daha zayıf görüyorlardı ama bir 
süre sonra işin sadece güçle ilgili olmadı-
ğı, el becerisi ve incelik gerektirdiğini her-
kes kabul etmek zorunda kaldı. Tabii ki 
biz hep daha azimli olmak zorunda kal-
dık. Çünkü bizunle çok ilgilenmiyorlardı. 

Hep daha fazla zorlamak gerekiyordu. 
Erkek arkadaşlarımız hocalarm bize tor-
pilli davrandığını ima ediyorlardı. Ama 
şunu rahatlıkla iddia edebilirim ki biz da-
ha çok çalıştık. Bu belki de bir şeyleri ka-
bul ettirebilmek, bazı önyargıları yıkabil-
mek için gerekli olan bir şeydi. 

• Peki atölye açtıktan soma neler yaşa-
dın? 

Atölye açtıktan sonra daha farklı zor-
luklar yaşadım. Kadınsanız, tek başınay-
sanız, hele bir de kadın başınıza dükkân 
açmışsanız bu erkeklerin her türlü tacizi-
ne açık bir durum yaratıyor. Müşterisin-
den tut, yoldan geçen adama kadar her-
kes farklı davranıyor. Erkeklerin bu ko-

nuda kompleks sahibi yaratıklar olduğu-
nu düşünüyorum. Kendilerine mal ettik-
leri bir alanda bir kadının başanlı olması-
nı hazmedemiyorlar. Bir de onlardan da-
ha başarılıysa vay haline o kadının. Er-
kekler başarılı kadını ya aşağılıyor ya da 
ona sahip olmaya kalkıyorlar, sonuç ola-
rak hazmedemiyorlar. Beş yıl oldu burayı 
açalı ve bazen bunları önceden bilseydim 
zor açardım diye düşünüyorum. Bunun 
dışında kadm olmanın avantajları da var. 
Ben eskiden dantel falan yapardım. Şimdi 
aynı işçiliği eşik yaparken, zımparada, ci-
lada kullanıyorum. Kadınların estetik 
duygulanılın daha gelişkin olduğunu dü-
şünüyorum. Bu da işimizi kolavlaştınyor. 
Üstelik bize sadece sehpa örtüsü yapmak 



için öğretilmiş bazı becerilerin şimdi 
bana para kazandırması, yaşamımı ida-
me ettirmemi sağlaması daha güzel. Bu 
dükkân bana öyle bir güven kazandırdı 
ki bugün burayı kapatıp başka bir işe 
başlasam yine başarılı olacağımı biliyo-
rum. Genç olmak da dikkate alınmak 
konusunda dezavantaj. Yaşım ilerledik-
çe ciddiye alınma oram artıyor. Bir de 
bu işe başladığımda şunu fark ettim, er-
kekler ticarete daha yatkın, çünkü daha 
gaddar olabiliyorlar. Okulda da bize bu 
konuda hiçbir şey öğretmediler. Ben ne-
redeyse bir sene para almadan iş yap-
tım; çünkü müzikle uğraşan, parası ol-
mayan insanlardan para alamıyordum. 
Bir de yaşadığım birkaç olay var, beni 
hem üzen hem de şaşırtan. Bir gün bir 
müşterim beni oradaki çaycı zannetmiş, 
benden çay istedi. Başka bir müşterim, 
benim usta olduğuma inanmadı, ısrarla 
ustan nerede diye sordu. Bu mesleği ya-
kıştıramadılar bana. Burada erkek ar-
kadaşlarım oturduğu zaman benim us-
ta olduğumu büseler bile onlara dönüp 
konuşuyorlar. Kadım sadece taciz için 
muhatap alıyorlar. Bir ara tacizler yü-
zünden atölyeyi kapatmayı bile aklım-
dan geçirdim. Sonra başka iş yerlerinde 
de farklı tacizler yaşamyordur diye dü-
şündüm. Ayrıca bunca yıllık emeğimi 
birkaç erkek yüzünden heba etmemeye 
karar verdim. 

• Müşterilerin kimlerden oluşuyor? 
Her kesimden müşterim var. Radyo-

lardan tutun, sanatçıların saz ekiplerine 
kadar, öğrenciler, evinde amatör çalış-
ma yapanlar. Bütün müşterilerim be-
nim arkadaşlarım oldu zamanla. Genel-
likle tamir işi oluyor, yapım çok az. Ben 
gitar yapmayı çok seviyorum ama mad-
di zorluklar tamire yöneltiyor. Çünkü 
parası en çabuk dönen o. Bu işi yapan 
çok az insan var. Erkek daha fazla, ka-
dm olarak birkaç kişiyiz. Bazı müşteri-
lerim sırf kadm olduğum için geliyorlar. 

• Daha ileride neler yapmayı düşünü-
yorsun? 

Mesleğime devam etmek istiyorum 
ama işimle mesela evim ya da çocuğum 
arasında kalmaktan da korkuyorum. 
Tercih yapmak zorunda kalmak istemi-
yorum. Bunları düşününce moralim bo-
zuluyor. Bir erkeğin böyle problemleri 
olmuyor işte. Otuz yaşındayım ama ev-
lilik bana hem çok yakın hem çok uzak. 
Bir yandan aşkı yaşamak çok güzel, di-
ğer yandan işimi ye birşeyler üretmeyi 
çok seviyorum. Özgürlüğümden vaz-
geçmek istemiyorum. Kızım olsa aynı 
mesleği yapmasını ister miydim bilmi-
yorum. Bir erkek toplumunun kadınlar 
üzerinde bu kadar baskı kurduğunu 
ben burada fark ettim. Bu, insanı etki-
liyor. Katılaşmak zorunda kahyorsun. 
Benim inadım annemi de olumlu etkile-
di. Kadınların zannedildiği kadar zayıf 
olmadığım ben öncehkle anneme kanıt-
ladım. Son olarak bütün kadınlara içle-
rindeki büyük gücü keşfetmeleri gerek- , 
tiğini söyleyebilirim. Başkaları için şim-
diye kadar çok şey yaptılar bence artık 
kendilerine dönmelerinin zamanı geldi. 
Farkına varmadığımız çok büyük bir 
gücümüz var. 

Beyhan Demir 

"Buradan ancak 
cenazem çıkar" 

adırlardan birinde Belediye Iş 2 no'lu şubeden 
I insanlar kalıyor, diğerinde işinden atılan Fadime 
\ J l Morsümbül. Elli sekiz gündür çadırda yaşıyor. 

18®isan seçimlerinden soma Fazilet Partisi'nin dev-
raldığı belediyedeki işinden sekiz arkadaşıyla birlikte 
çıkanlmış. Gerekçe ise işçi fazlahğı nedeniyle kadro 
azaltmak. 

Fadime Morsümbül direnişiyle ilgili şöyle konuşu-
yor: '4On senedir Zeytinburnu Belediyesi nde kadrolu 
olarak çalışıyordum. Beşimiz kadm toplam dokuz ki-
şiydik, otuz üçüncü günde diğer arkadaşlar tazminat-
larım kabul edip direnişten vazgeçtiler. Ama bir başka 
iş olsun, tazminat olsun, kabul etmem mümkün değil, 
işimden başka hiçbir şeyim yok. Bir kızım var, liseye 
gidiyor, eşimden ayrıldım, maaşımdan başka hiçbir ge-
lirim yok. Ben orada işçi olarak çalışıyordum, bana ne 
iş verseler onu yapıyordum. Yedi sene sekreterlik yap-
tım, hatta bu işi kaybetmemek için ilk zamanlar üç ây 
asfaltlama işinde çalıştım. Daha önceki yönetim bize, 
'Ya herkes işini yapacak ya da gidecek demişti,' ben de 
işimi kaybetmemek için asfaltlamada çalışmıştım. Be-
nim için fark etmiyor, ne iş verseler onu yaparım. So-
nuçta bu benim ekmek param, emeğim, yaşam hak-
kım, yani bugün başkanın yaptığı şu: Benim yaşam 
hakkımı elimden alıyor." „ 

Morsümbül, otuz beş yaşında, bir kızı var ve yalnız 
başma yaşama mücadelesi veriyor. Ayrıldığı eşi başka 
bir kadınla evli ve iki çocuğu var. Siyasi partilerin po-
litikalarının faturasını o ödüyor, işinden başka hiçbir 

güvencesi ve geliri yok. Başka bir iş teklifi istemiyor, 
eski işini geri istiyor sadece, "iki haftadır yönetim bize 
ümit veriyor, oyalıyor. Bana iş teklifleri sunuyorlar, 
kahve mi, büfe mi istiyor, özel şirkette iş mi istiyor, kı-
zma burs veririz gibi teklifler yaptılar ama kabul etme-
dim. Çünkü zaten benim bir işim vardı, onu geri istiyo-
rum. Bir suçum varsa, yaptığım bir yanlış varsa söylen-
sin, o zaman ben kendim giderim ama böyle şeyler yok 
ortada. Bana göre kendi kadrolarım kurmaya çalışıyor-
lar. Çünkü bizi atmadan önce beş tane yeni kadro aldı-
lar. Oysa bizi işçi fazlalığını neden göstererek attılar. 
Kendileri bana açıkça personel politikamız bu, sıfıra 
indireceğiz diyorlar." 

iki aydır çadırda yaşayan Fadime Morsümbül, kızım 
Mersin'e babasının yanma yollamak zorunda kalmış. 
Direnişin ilk ayında da çadırdan hiç ayrılmamışken so-
nunda arkadaşlarının zoruyla evine banyo yapmaya git-
miş. Soğuktan dolayı hastalanmış, tüm düzeni bozulmuş 
ama koşullar ne olursa olsun vazgeçmeye niyeti yok. 
Gündüzleri gelen ziyaretçileri ağırlıyor, gece geç saatler-
de Belediye İş Sendikası'ndaıı arkadaşları dışarıda gezi-
nirken birkaç saat uyuyor. "Ya işime geri dönerim ya da 
benim buradan cenazem çıkar. Çok zorluk çektim, bele-
diye benim için bir şanstı, işimin olması beni ayakta tu-
tuyordu. Kızım ve kendim için birşeyler yapmaya çalışı-
yordum, bu beni çok mutlu ediyordu, bunu elimden al-
dılar," diyor. Çevredeki insanlardan destek gördüğünü 
söyleyen Morsümbül, kadınlardan , sivil toplum kuru-
luşlarından, partilerden de destek istiyor. 
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Zeytinburnu 

Belediyesi'nin 

bahçeline giren herkes 

kurulu iki çadır 

görünce şaşırıyor. 

İnsanın aklına önce 

netılnı deprem oldu da 

haberimiz mi olmadı 

sorusu geliyor. 

Ama iki çadırdan 

büyük olanının 

üzerindeki Belediye Is 

yazısını okuyunca 

durum anlaşılıyor. 

Belediyenin 

bahçesinde direniş 

var. 
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Mehpare: Eşimle aramda on dört 
yaş var. Görücü usulü sayılabilecek bir 
yolla evlendik. Ailelerimiz birbirini ta-
nıdı, sonra bize söylediler. Biz zaten ay-
nı işyerindeydik, ben o zaman öğret-
menliğe başlamamıştım. O parlak bir 
insandı, iyi bir mevkideydi ve daha da 
yükseleceği kesindi. Çok az insanın 
yüksekokul mezunu olduğu bir dönem-
de o üniversite mezunu olarak ön plana 
çıkmıştı. İyi derecede yabancı dil bili-
yordu, çalışkandı, çok takdir ediliyor-
du. Ben öğretmenliğe başladığımda 
onun üçte biri kadar bile kazanamadı-
ğımı gördüm. Ama zaten buna gerek 
voktu. Rahat bir yaşam sürüyorduk. 
İki çocuğumuz oldu. Onlara da sıkıntı 
çektirmedik. Eşim çalıştığı yerin genel 
müdürlüğüne geçti, gece mesaileri fa-
lan vardı. Eve geç geliyordu. Evde oto-
rite demeyeyim ama büyük bir saygın-
lığı vardı. Zaten çalışma saatleri 
birlikte fazla zaman geçirmemize izin 
vermiyordu. Ama yine de gece yemeğe 
filan gidebiliyorduk. Çocuklarla ben 
daha fazla meşguldüm. 

Gülseren: Bizim rahmetli emekli ol-
duğunda çok yaşlıydı. Altmışındaydı 
neredeyse. Daha önce bir yerden emek-
li olmuştu ama teknik adamdı, bir fab-
rikada çalışmaya başladı. İşini çok se-
verdi. Eli de herşeye yatkındı. Her yeri 
tamir ediyor, çiçek gibi yapıyordu. 
Ama çocuk gibi kaprisi çoktu. Yemeği 
özel, içkisi özel, televizyon programla-
rını kendi bilir, kendi izler. Zaten bir 
kaprisi vardı, ona da evde az zaman ge-
çirirse katlanabiliyordum. Ama son işi-
ni bırakıp temelli eve geldiğinde benim 
için cehennem azabı yarattı. 

Sevil: Biz de görücü usulü evlendik. 
Kocam öğretmendi, yarım gün evde 
olurdu. Okulda müdür olunca evde da-
ha az vakit geçirir oldu. Mutfakmış, ev 
temizliğiymiş, hiçbir şeyden anlamaz. 
Hatta ben olmazsam kendine çay bile 
demleyemez. Yirmi beş seneyi doldu-
rup emekli olunca evde çok 
kalmaya başladı. Büyük kı-
zım artık bizimle yaşamı-
yordu, küçük kızım da yurt-
ta kaldığı için sadece hafta 
sonu eve geliyordu. Böylece 
biz kaldık başbaşa. Asıl o 
zaman kocamı tanımaya 
başladım. 

Ayten: Biz Sivas tan İs-
tanbul'a göç ettik. Ben ko-
camın ikinci karışıyım. Bi-
rincisi ölmüş. Kurban olu-
rum ben, kocam ona çok çektirmiş. Ko-
cam benden on sekiz yaş büyük. İstan-
bul'a gelip kendimize ev tuttuk. Kayın-
peder, kaynana, kayınlarım aynı evde 
kalıyoruz. Büyük kaynımla kocam çalı-
şıyor. Ben de evdeki herşeyi yapıyorum. 
Dört tane de çocuğum oldu. Affedersi-
niz hem çocukların altım değiştiriyo-
rum, hem de kayınbabamın ayaklarım 
yıkıyordum. Kocam bunları yapmaz-
sam beni döverdi. Bunlardan kurtul-
mak için evlere temizliğe gitmeye baş-
ladım. Ama kocam sonra yasakladı, 
"Para kazanınca senin dilin çok uza-
dı," dedi. Kocam zaten benden yaşh, 
seneler geçtikçe iyice çöktü, fabrikadan 
emekli oldu. Çocuklar da artık yavaş 
yavaş çalışmaya başladılar.Ben zulmü 
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a en çok kocam emekliyken gördüm.Ön-
ce de yapıyordu ama işten yorgun gelir 
yatardı. Emekli olunca hep evde. 

Mehpare: Bizimkinin yaşı geçmeye 
başladıkça ikinci çocuğun çok üstüne 
düştü. Bana çok müdahale etti. ikinci 
çocuğu torun gibi gördü ve çok el üs-
tünde tuttu. Emekli olduğunda küçük 
kızım dokuz yaşındaydı. Emekli olur dışarıda görüşür oldum. Evi ona teslim 
olmaz, çocuğun hizmetçiliğine soyundu ettim ama kendim teslim olmadım, 
ve evdeki otoritemi yıkmaya başladı. Ayten: Kocam evde daha sinirli ol-

e 

GUlüeren, 62, 
İ V k a t l ı n ı 

Ben ak desem o kara diyordu. Ben de 
bir süre dinlenmesine ses çıkartmadım 
ama soma daha yaşı genç çalışsın de-
dim. Emekli maaşı çalışırken aldığının 
onda biriydi neredeyse. Bir-
den ekonomik olarak allak 
bullak olduk. Iş teklifi gelse 
de reddediyordu. Yorgunum 
diyordu. Evde sıkıntıdan ic-
raatlara girişti. Tabii adam 
evde boş durunca da sıkılı-
yor. Günde on kez markete 
gitmeye başladı. Ne nerede 
daha ucuz, onları takip edi-
yor, kilolarca sebze, meyve 
alıyor. Becerdiği kadar ye-
mek pişiriyor. 

Sevü: Keşke benimki de kendini ev 
işine vursaydı. Bizimkinin evde kalma-
sı demek sürekli hasta olması demek. 
Sürekli bir hastalık icat ediyor. Daha 
yemeği yer yemez gözü ecza dolabında. 
Hep biryerleri ağrıyor. Hiç evden çık-
madan adamın sürekli hasta olması be-
ni de şaşırtıyordu ama ben yine de sü-
rekli onun hizmetindeydim. Soma son-
ra fark ettim ki adam sıkıntıdan böyle. 

Mehpare: Ben de bir süre soma fark 
ettim ki iş yapacağım derken bana iki 
kat iş çıkarıyor. Mutfağa her girdiğim-
de en az bir kavanozu kırılmış, kırıkla-
rını da tezgâhın üstünde buluyorum. 
Ispanak mı ayıklıyor, bütün saplar, 
çöpler lavabonun içinde, delik tıkan-
mış, sular taşıyor. Çok düzensiz bir ke-
re. Çalışırken daha az evde olduğu için 

bunlar göze batmıyor. 
Emekli olunca bütün üstü 
başı salona yayıldı. Ceketini 
çıkarıyor, hop koltuğun üze-
rine, baş köşeye. Çoraplarını 
çıkarıyor, yuvarlayıp top ya-
pıyor, hoop sehpanın altına. 
Gazeteler okunur, halıya ya-
yılır. Sanki kasıtlı yapıyor. 

Gülseren: Ben de bazen 
kasıtlı mı yapıyor diye düşü-
nürdüm. Herşeye kızıyor. Şe-
ker hastasıydı. Artık sinirin-

den geçilmiyordu. Sokakta top oyna-
yan çocuklara bile bağırıyor, kapıya 
gelen mandalcıyı azarlıvor, komşularla 
görüşmeme laf ediyor. Ben ipleri ele al-
mak gerektiğini hissettim. Yoksa olma-
yacak. Onu mutfaktan uzak tuttum. 
Varsın salonda yatıp paşalığa devam 
etsin. Ama televizyon keyfim filan kal-
madı. Sabah kalkıyor, televizyonu açı-
yor. Haberlere bakıyor. Sürekli TRT-1 
açık. Başka bir kanal da açtırmıyor. Bir 
de iyice küfürbaz oldu. Ağzımı açsam 
bağırıyor. Nihayet ben de patlamaya 
başladım. Dışarıya yöneldim- Torun-
larla sinemaya gidiyorum, yazlığa gidi-
yorum. Onu evde bırakıp kaçıyordum 
resmen. Aslında bu bir bakıma iyi oldu. 
Ben dışarıya açıldım. Arkadaşlarımla 

du. Ben de sinir hastası oldum. Ama 
baktım bu böyle olmuyor. Canıma kıy-
mayı bile düşündüm. Hep şaşardm, bu 
adam hiç çalışmıyor, hep bize zulmedi-

yor. Bu güç nerden geliyor? 
Bunları düşününce birşey 
olmuyor ama kocama söyle-
yince çok dövdü beni. On-
dan sonra çok kavga ettik. 
Ben bağırdıkça o sustu. Bu 
güç nerden geliyor diyor-
dum ya, buldum, bağırmak-
tan. 

Sevil: Benim öyle dışarı 
çıkma durumum olmadı. 
Evi ona teslim etmek benim 
için ölüm. Ev işine, yemeğe 

o kadar yabancı ki evi ona bıraksam 
evin halini düşünemiyorum. Ben kendi-
mi feda ettim. Onun etrafında fır dön-
düm. Yeter ki evde kurduğum düzeni 
bozmasın diye düşündüm. 

İş, para, iktidar... 
Erkek işsiz ve 
parasız kalıncş, 
iktidarı da 
sargılıyor gal 
ya da yıllar 
geçtikçe kadınlar 
bu iktidarla baş 
etmeyi öğreniyor 

Dört kadın 
kocaları em 
olıutea 
yaşadıkları 

siki ' 

Mehpare: Ben de dışarıya yöneldim. 
Çünkü eve kadın meslektaşlarımla gel-
mek istemiyordum. Evi kimbilir nasıl 
dağıtmıştır, diye düşünüyordum. Zaten 
eve kim gelse oturup dinler olmuştu. 
Eskiden böyle değildi. Emekli olunca 
kadm arkadaşlarımla muhabbetime de 
girmeye başladı. Biz bir şey konuşuyo-
ruz, o da lafa giriyor. Daha olmadı ya-
nımızda oturup bizi dinliyor. Hiç çıka-
yım bir dolaşayım, bunlar kadın kadı-
na konuşsun demiyor. Bizde bir tabir 
vardır, hanım kız gibi dinliyor diye. 
Eşim de aynen öyle oldu, hanım kız gi-
bi dibimizde. Bir de konuştuklarımıza 
muhalefet ediyor. Kahve falı bakıyo-
ruz, benim yaşı geçkin bekâr arkadaş-
larım var onlarla esprili muhabbetler 
ediyoruz. Eşim. "Fal da neymiş," diye 
lafa giriyor. Konuşuyor da konuşuyor. 
Tamamen gereksiz konuşmalar. Artık 
çocuklarını bile sıkılmaya başladı. Za-
ten onları bana karşı korumak gibi ge-
reksiz bir çabaya girdi. Ben bir şeyleri-
ni görüp onlara nasihat etmeye çalış-

anlattılan 
Erkekler 
değişmiş, 

kadınlar 

değişmiş, ilişki 

değişmiş.. . 



sam, "Aman çocuklan üzme, sen onla-
n bunaluna sokuyorsun," diye başlıyor. 
Çocuklarla arama giriyor sürekli. Bü-
yük kendini kurtardı ama küçük konu-
sunda eşim çok problem çıkardı. Hiçbir 
konuda kural koyamaz ol-
dum. Ama kendisi istediğin-
de pekâlâ azarlıyor çocuğu. 
Maddi güçsüzlüğünün acısı-
nı bizden çıkarıyor. 

Sevil: Maddi güçsüzlük 
dışında, bir de işe-yaramaz 
oluyorlar. Uç ayda bir yata-
rak emekli maaşını alıyor, 
ama ne evde ne de başka 
yerde hiç çalışmıyor. Benim 
eşimin bu saltanatı bir sene 
sürdü. Saltanat diyorum 
çünkü evde ağa gibi bir şeydi. Ben siz-
ler gibi gezmeye falan da gitmezdim, 
bir sene hep evde ona hizmet ettim. Si-
nirden bir sürü hastalığım çıktı. Ne için 
doktora gitsem sinirsel diyorlardı. Kız-
lar evde olduğunda biraz kafa tutuyor-
dum. Onlar da benden yana oluyorlar-

S t»»11. 4 9 . 
Ev k.d<ci»«s 

di, özellikle televizyon konusunda, iste-
diğim hiçbir programı seyrettirmiyor-
du. Kızlar olunca üstün geliyorduk. Bir 
ara boşanmayı bile düşündüm. O da, 
ben de çok asabi olmuştuk. Ama o ba-

ğırıyordu, ben içime atıyor-
dum. Şimdi kardeşlerimle 
çalışıyor da rahatladık biraz. 

Ayten: Çocuklarım büyü-
dükçe onlarla birlik olduk. 
Kaynanamlara ayrı yer yap-
tık. Kocamın da eskisi kadar 
sesi çıkmıyordu. Çünkü ço-
cuklarım onun emekli ma-
aşından daha çok para geti-
riyorlardı. Kocam iyice bir 
ezik oldu. Bazen üzülüyo-
rum ona ama, yine çahşsa 

yine o güçlü olur bunu da biliyorum. 
Bu yaşamda eve parayı getiren güç sa-
hibi oluyor. 

Gülseren: Ben yazın torunlarla tati-
le gitmeye başladığımda bize yakın 
oturan kızım babasının işleriyle ilgilen-
meye başladı. Daha önce o çalışırken, 

yemek, bilmem ne deyip beni alıkoyu-
yordu. Ben olmayınca, kızım yemeğini 
pişiriyor, bırakıp gidiyor. Bizimki de 
biraz hizaya geldi. Ev nasıl dönüyor-
muş bunu gördü. Hatta bir ara beni 
takdir eder gibi bile olmuştu. Yani tam 
beni takdir edecek kadar yola geliyordu 
ki, hastalandı, yatağa düştü. Sonra da 
vefat etti. Yani ben ondan hiç iltifat 
görmeden o terk-i dünya eyledi. 

Mehpare: Ben şimdi bir özel okulda 
çalışıyorum. Birde özel ders veriyorum. 
Çevrem çok iyi. Onun emekli maaşını 
katlıyorum. Eskiden bana sen ne kaza-
nıyorsun ki, derdi. Hep yüzüme vurur-
du. Bütün varlığımızı onun çalışkanlı-
ğına ve tutumluluğuna borçluymuşuz 
gibi davranırdı. Hakkını yemeyeyim, 
ona çok şey borçluyuz ama ben de hep 
tasarruflu oldum. Hâlâ çalışıyorum, 
maaşım ve kredi kartlarım onun elinde. 
Mutfak alışverişini o yapıyor, yine de 
beni müsriflikle suçluyor. Kazanmak 
için deli gibi çalıştığım parayı kullan-
maya hakkım yok. Hiç bir şey bula-
mazsa sigara masrafın çok diye tuttu-
ruyor. Eh tabii kavga ediyoruz o za-
man. Bir de emeklilik kılığına bile yan-
sıdı. Hep pasaklı, hep bakımsız oldu. 
Kendine iyi bakmıyor. Çok iyi bir in-
san, onu çok seviyorum ama görüntü 
konusunda beni hiç dinlemiyor. Kaç 
kere gömlek değiştirmesi konusunda 
yalvardım. Hatta bir kere giymesin di-
ye bir gömleğini parçaladım. Hiç üze-
rinden çıkartmıyordu. Yıkatmıyordu 
da. Ben de ellerimle parçaladım. Ama 
bunun yanında spor salonlarına gidi-
yor, resim yapıyor. Hobilerine zaman 
ayırıyor, reçeller yapıyor. O keyfine 
bakarken ben, emeklilik yaşım geldiği 
halde çalışıyorum. Evin ekstra paraya 
ihtiyacı var. Benim hiçbir hobim yok, 
arada bir büyük kızımla dışarı çıkıyo-
rum, o da eğer beni yanında isterse. 
Kadm arkadaşlarımla geziyorum ama 
buna bile zamanım yok. Haf-
ta sonu da çalışıyorum. Haf-
tanın yedi günü işteyim. O 
da evde taht kuruyor. Gezme 
hayatımız da bitti. Ortak 
çevremiz azaldı. Artık konu-
şacak konumuz bile kalmadı. 
O kendiyle ilgileniyor çünkü. 
Bir de emeklilik sonrası bir 
huy edindi, hastalık hastası 
oldu. Her hastalığa yakalan-
dığını sanıyor. Artık kimden 
duyarsa. Boyuna doktora gi-
diyor. Tuhaf ilaçlar içiyor. Yok sarılık 
oldum, yok ülser oldum, yok beynimde 
ur var... Hiç bir şey çıkmıyor, Allah'a 
şükür sapasağlam. Ama canı çok tatlı 
ya, her gün doktorda. Acayip vitamin-
ler almaya başlamıştı, neyse ki kesti. 
Hiper enerjiden yerinde duramaz ol-
muştu vitaminlerden. Cildi çok gergin, 
bütün gün spor yapıyor. Sigara yok, iç-
ki yok. Saat on bir dedin mi yatar. As-
la düzenini bozmaz. Ama sızlanır, iş-
sizlikten tabii. Kendini dinliyor sürekli. 
Bu nedenle hastayım sanıyor. "Hasta-
yım, öleceğim..." Doktorlara acıyorum, 
zaten her seferinde nörologa sevkedi-
yorlar onu. Nörolog da ne yapsın, hafif 
ilaçlar verip gönderiyor. Bir de duy-
dum, doktora, "Karım beni hasta edi-
yor," demiş. Böyle sivri dilli oldu, her-

A y t e n , 3 9 , 
Ev kmûtm 

kese beni şikâyet ediyor. 
Gülseren: Ben daha önce de duy-

muştum, emekli adamla uğraşmak zor-
dur diye. Hep konuşulurdu arkadaşlar 
arasında. Bir arkadaşım kırkından son-
ra boşandı bu yüzden. Kocası emekli 
olmuş ve zamparalığa başlamış. Hani 
boş vakitte, genç kızlarda şansımı de-
neyeyim diye. Çünkü erkek yaşlandığı-
nı kabul etmiyor. Kendini işe yaramaz 
görmekten hoşlanmıyor hiç. Hep seni 
kadın olarak işe yaramaz görürler. 
Ama o senin konumuna düşünce zıva-
nadan çıkıyor. Ev işini küçümser, eme-
ğine saygı duymaz, bir de kendisi gelsin 
otursun bakalım evde kolay mı? Zam-
paralık merakı yaygın birşey. Çünkü 
emekli kendini o yönden kanıtlayacak. 
Bir yerden yenmeye uğraşacak komp-
leksini. Bizimki artık yaşlıydı, evde 
küfretmekle kaldı. Sinirini kaprisini 
ben çektim. Bir de gereksiz titizliğini 
çektim. Bir ara yaptığım temizliği be-
ğenmemeye başlamıştı. Ulan, ben o te-
mizliği kırk yıldır yapıyorum, sen şim-
di mi görüyorsun? Soma ben de titiz 
bir insanım, ama onunki resmen kusur 
aramak. Kendini müfettiş gibi görmeye 
başlamıştı. Rahmetli işte. Zor adamdı. 
Yani sorarsan söylerim, onun emekli 
olmadığı zamanlarda da ezildim, yorul-
dum. Emekli olunca birkaç şey değişti. 
Ama iktidar yine onun elinde kaldı. 
Ben başka bir yere yöneldim. Yer de-
ğiştirdim. Alışkanlıklarım değişti. Belki 
böylesi daha iyiydi, onu da bilemiyo-
rum. Yani ben belki de hep dışarıda ol-
malıymışım. O da hep koltuğunda 
oturmalıymış. Benim işim olsa, asla bı-
rakmayı düşünmem. Ev insanı boğuyor 
çünkü. Bunu artık bu yaşta iyice anla-
dım. 

Sevü: Ben yıllarca çalışmadığım için 
eziklik duydum. Hep o çalıştı, ben ye-
dim diye düşündüm, hiç sesimi çıkar-
madım. Ama onun hiç çalışmadan aldı-

ğı üç aylığı eve yetireceğim 
diye uğraşırken de laf söyle-
mesi bana daha çok batıyor. 
Keşke biz de ev kadınlığın-
dan emekli olsak. Zaten hep 
çalışıyoruz. Ama karşılığı 
yok. Onlar tamam çalışıyor-
lar, para kazanıyorlar ama 
biraz elden ayaktan düşün-
ce, evde kalınca yaptıkları 
eziyet. Kimseye göstereme-
dikleri siniri bize gösteri-
yorlar. Ben artık, "Şu 

emekli maaşını niye yetiremiyor sun," 
dediğinde, git hakkını savun da daha 
fazla zam al ben de yetireyim, git sen-
dikana bağır, bana ne bağırıyorsun di-
yorum. Ne yapalım. 

Mehpare: Emekli olmasaydı, ya da 
hâlâ çahşıyor olsaydı bizim ilişkimiz 
herhalde farkh olurdu. Cinsel açıdan 
da koptuk. Eskiden daha başka bir he-
yecan olurdu. Ben de düzenimi daha iyi 
kurardım. Şimdi evde dursam sıkılıyo-
rum. Bütün gün bilgisayar oynayıp, si-
gara içiyorum. O emekli olunca ne hik-
metse o değil ben sigaraya başladım. 
Sigara içme bahanesiyle komşulara gi-
de gele sigara bağımlısı oldum. Önce-
den içmezdim, işte hem yaşlılık, hem 
işsizlik onu çocuklaştırdı. Yapacak bir 
şey yok, sabredip geçiniyoruz. 
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Yaşamak istiyorumJ t 
H § r s ü m taamı 

olan ivgimi 

duvara vi hu 

sonsuz karanlığa 

kulaklarım tüm 

of f l i tyor , 

çığlıklarını ya 

l ^ v s d i n u i 

duyuyorum, 

Bu mektubu kal-
pığım koğuşta 
bulunan bir ar-
kadaşın yardı-
mıyla yazıyo-
rum. Öncelikle o 
ve ben sizi se-

lamlıyor, dokunmadan da olsa 
elinizi kuvvetle sıktığımızı ha-
ber veriyoruz. Belki bunu siz 
de hissetmişsinizdir. Attığınız 
adımlar, barış için söylediğiniz 
her bir söz zindanları birden 
her yerinden sular fışkıran çöl-
ler gibi ferahlattı. Umudumuz, 
yaşama sevincimiz son derece 
kuvvetli. Ben hem bunları ifa-
de etmek, hem de kendimden 
bahsetmek istiyorum. Özellik-
le son gelişmelerden sonra, 
içinde bulunduğum durumun 
daha iyi anlaşdabileceğini, da-
ha iyi önyargısız ve insani çö-
zümlerle yaklaşılabileceğini 
düşünüyorum. 

1994 ydı Temmuz ayından 
beri cezaevindeyim. Cezaevine 
girerken her iki gözüm de gör-
müyordu. Ancak doktorlar bir 
daha görebilme ihtimalinin 
yüzde 50 olduğunu söylüyor-
lardı. Bugün ise böylesi bir ih-
timalin tamamen ortadan 
kalktığı söyleniyor. Yani bir 
daha görebilme şansım yok. 

Cezaevine girdiğimde on 
sekiz yaşındaydım. Ve beşinci 
yılım bitti, altıncı yıla girerken 
sürekli yaşamın zorluklan ile 
mücadele ederek yaşamımı 
sürdürebildim. 

Sorun sadece gözlerimin 
görmemesi değildir. Bunun ya-
nında çeşitli fiziki rahatsızlık-
lara ! da var. Bu rahatsızlıkla-
nmı tek tek yazmak istemiyor-
dum. Ancak durumumun da-
ha iyi anlaşılabilmesi için bu-
na ihtiyaç duyuyorum. Gözle-
rimi kaybederken başımdan 
da ciddi yaralar aldım. Ka-
famda, yüzümde şarapnel par-
çalan bulunmaktadır. Aldığım 
darbeler sonucunda sürekli 
baş dönmesi ve baygınlık du-
rumum var. Diğer yandan bir 
böbreğimde yedi tane taş, di-
ğerinde de iltihap var. Her iki-
si de giderek işlevini yitiriyor, 
böbrek rahatsızlıklan da hal-
sizlik, şişkinlik yapıyor. Yine 
yaralanmam sonucunda yoğun 
kan kaybından dolayı ortaya 
çıkan çeşidi rahatsızlıklar var. 
Bu rahatsızlıklara birleşme-
siyle yaşamın nasıl olacağını 
siz tahmin edebilirsiniz.. 

İçinde bulunduğum ceza-
evinin zor koşullarında dara-
cık bir alanda bile rahat hare-

ket edememek, dolaşamamak, 
günün yirmi dört saatini ya-
takta geçirmek zorunda ol-
mam var. Gözlerimin görme-
mesi nedeniyle doğal ihtiyaçla-
nmı bile arkadaşlanm olma-
dan karşdayamıyorum. Bu ya-
zılanlar abartısız yaşamın ger-
çekleridir. Bu durumun da 
herkes tarafından bilinmesini, 
görülmesini istiyorum. Beş yıl 
önce eğer tedavi olma imkâ-
nım olsaydı, bugün fiziki de 
olsa karanlıkta kalmazdım. 
Bilinçli olarak bu yaşama terk 
edildim. Ama her zaman ben 
insana olan sevgimi korudum. 
Dört duvara ve bu sonsuz ka-
ranlığa rağmen kulaklanm 
tüm insanlığın yürek çırpıntı-
sını dinliyor, çocuklara çığlık-
larını ve kadınlara feryatlan-
nı duyuyorum. Ve el yorda-
mıyla da olsa kavramaya çalı-
şıyorum çevremdeki gerçeği, 
insanlar ancak yaşanan gerçe-
ği yaşayanlardan ve yansıtan-
lardan öğrenebilir. Ben yaşa-
dım, yaşıyorum. Gökyüzünün 
rengim, güneşin doğarken çev-
resine yansıttığı ışığı ve sıcak-
lığı yüreğimde taşıyorum. Şu-
nu bilmenizi istiyorum, nasd 
bu mektubu yazmama son 
açıklamalar vesile olmuşsa, 

eminim binler, on binler için 
de bir umut kaynağı olmuştur. 
Bu sesleri kendine insanım di-
yen herkesin duyması, bu ses-
lere herkesin sesini katması 
gerekir. Böylesi bir biraraya 
geliş, yaşamı onuruyla yaşa-
mak isteyenlerin hakkıdır. Ve 
en güzel yaşamı onurlu ve şe-
refli insanlann hakkettiğine 
inanıyorum. 

Ben de bir insan olarak 
böyle onurlu ve özgür bir or-
tamda yaşamak ve yaşamın 
güzelliklerini bütün çocuklara 
ve bütün kadınlara birlikte 
tatmalarını isterim. Her ne ka-
dar fiziki olarak yaşamım ka-
ranlık olsa da yüreğimde sön-
meyen ışıkla yürümek ve yaşa-
mımı sürdürmek için bu im-
kânsız koşullarda farklı yaşa-
nabüecek bir ortamda olmam 
gerekiyor. Bir çiçek nasıl gü-
neşin sıcaklığını ve enerjisini 
alıp suyla yaşam buluyorsa, 
insanın da sağlıklı bir yaşam-
da olması gerekiyor. Benim is-
tediğim de böyle bir ortamın 
sağlanılıp yaşamımı sürdür-
mektir. Bu konuda sizin gere-
ken ilgiyi göstereceğinize olan 
inancımla selam ve saygılarımı 
sunuyorum. 

Hediye Aksoy 

Kadınlar, 
bu tehdidi 
yemeyin... 

Adamcağız çok sevmiş, 

hani ölesiye... Ama 

acımasız sevgili kendisim 

terk etmeye meyletmiş 

zahir. O da haşlamış 

duygusal sömürünün 

feriştahım yapmaya... Bu akşam ölürmüş, onu kimse 
tutamazmış... Son derece popü-
ler bir pop şarkıcımız. Murat 

Kekeli adıyla maruf sanatçımız(!) bu 
parçayı aslmda iki yıl önce yapmış 
ama o zamanlar pek tutulmamış. 
Şimdilerde her gün elli kere çalınan 
parçalardan biri oldu. Aynca çok da 
çirkin bir reklam biçimi var. H e m e n 
hemen her gün değişik bir kanalın 
sabah programında yer ahyor; soru 
h e p aynı, "Bu parça daha önce çık-
mış ama çok sayıda İnsan intihar et-
tiği için yasaklanmış, doğru mu?" 
Cevap da hep aynı, 'Bu bize çok ra-
hatsızlık veriyor. Böyle duyumlar var 
ama kesin birşey bilmiyoruz. N'olur 
bu konuyu konuşmayalım. Biz bu 

şarkıyı insanlar intihar etsin diye 
yapmadık.' Bu söylentiler kasıtlı ya-
yılmış demek ki. V a y be, adamlar bir 
şarkı yapmış, dinleyen intihar ediyor. 
Bu kadar etkili bir şarkıyı bilmemek 
en azından çağ dişilik! Ben de oturup 
dinledim. Dinlemekle de kalmadım, 
seyrettim. Adamcağızın sevgilisini 
yanında tutmak için pek fazla şansı 
yok gibi geldi bana, ona da öyle gel-
miş olacak ki, "intihar etmekle" teh-
dit ediyor. Sesi de görüntüsü de feci... 

Bu ne biçim aşk şarkısı?.. Deme-
yin. Çünkü ülkemizdeki aşk tammla-
malanna tıpatıp uyuyor. "Sensiz ola-
mam hayatım." Y a da "Sensiz ben 
bir hiçim," edebiyatına uygun bir an-
latım. Adamcağız çok sevmiş, hani 
ölesiye... Ama acımasız sevgili kendi-
sini terk etmeye meyletmiş zahir. O 
da başlamış duygusal sömürünün fe-
riştahım yapmaya; bu akşam ölürüm, 
senin yüzünden öleceğim için ömür 
boyu beni unutamazsm, aynca da 
vicdan azabı çekersin. Eeee? Eee'si 
gel beni dinle, sevemesen de, ben öl-
meyeyim diye benimle ol... 

Bu kötü numarayı yiyen o kadar 
çok insan var ki. Çevremde yapış ya-
pış duygusallıklarla hiç istemeden 
birlikte olan bir sürü çift yaşıyor. Oy-
sa bu, resmen tehdit yoluyla bir insa-
nı alıkoymak. Gitme, gidersen ölü-

rüm (!)... Sevgili kadmlar, özellikle 
siz, duygularınızdan acımanın dozu-
nu biraz düşürün, n'oolur... Öyle sev-
gilisi terk etti diye ölmek kolay bir şey 
değil. Eğer gerçekten böyle bir eğilim 
varsa, ortada çok ciddi psikolojik so-
runlar var demektir ve bu sorunların 
bir uzman yardımıyla çözülmesi gere-
kir. Kendi aşk tanımlanmızı yapabi-
lirsek tufaya gelmeyiz diyorum ben. 
"Sen bile tutamazsın, valla ölücem 
dedim mi bi ölürüm, görürsün," mu-
habbetleri yaşadığımız dünyada olsa 
olsa başka eğitim süreçleriyle, başka 
sorunlann üzerine gidilmesiyle çö-
zümlenebilir. Öyle "Leyla Mecnun" 
hikayeleri çok gerilerde kaldı. Sevgili-
yi elde tutmak için arabesk yerine de-
ğişimi öneriyorum. Erkekler değiş-
mek zorunda. Oturup düşünmek zo-
runda. Egemenlik alanlarındaki sar-
smalar ister istemez onlan değiştire-
cek. Öyle sulu tehditlerin içi boşalıyor 
artık. Kadınlar bilinçleniyor. Aşkı da 
kendi dilleriyle, kendi gönülleriyle ta-
nımlayacaklar, vakındır... 

Yıllarca önce, o zamanların bir 
şarkıcısı vardı: Seyyal Taner... Bir 
şarkı yapmıştı: Leyla. Ne diyordu 
şarkısında, "Çağa uydu Leyla, ne hoş 
oldu Leyla." Bu Leyla o Leyla işte, 
Mecnun un Leyla'sı... 

Humavun-Ankara 



Atari oyunu 
deyip geçmeyin 

Atari salonunda gözüme çarpan 

bir iki kızı üzüntü yerine sevinçle 
i' ğ 

karşıladım. Hiç olmazsa onlar 

bu rahatsız edici ortamı pek 

tercih etmiyorlardı. 

Kocamdan ayrıldığımdan beri oğlumla hafta son-
lan görüşüyorum, çünkü babasıyla kalıyor. Es-
kiden işten çıkıp eve gittiğimde, hemen mutfa-

ğa dalardım, oğlum ise okuldan gelince yalmz başına 
oynamak zorunda kalırdı. Şimdi cuma akşamları 
okuldan sonra bana geliyor, hafta sonunu birlikte ge-
çiriyoruz. Dolayısıyla bana gelmek onun için eski dü-
zenin tersine bir eğlence halini aldı. Birlikte yemek, 
evişi telaşı olmadan vakit geçiriyoruz, yemeği dışarıda 
yiyoruz, çocuk filmi varsa sinemaya gidiyoruz vs. Ama 
oğlum bir süredir bana her gelişinde atari salonuna 
gitmek istiyor. Bense her seferinde bu isteğine soğuk 
bakıyordum. Sonunda o kadar ısrar etti ki, bir pazar 
günü kalktık gittik. Jetonları cebimize doldurduğu-
muz gibi daldık salona. Doğrusu gürültülü bir yer ola-
cağını kestirebiliyordum ama bu kadarına hazırlıklı 
değildim. Uğultudan kulaklanm neredeyse sağır ola-
caktı. Üstelik de uğultu çocukların konuşmasından 
değil makinadaki oyunlaruı kavga seslerinden kay-
naklanıyordu. Üç katlı atari salonu hınca hınç yaşları 
dokuzla on sekiz arasında değişen oğlan çocuklarıyla 
doluydu. Adım atmak bile çok güçtü. Açıkçası salon-
da gözüme çarpan bir iki kızı üzüntü yerine sevinçle 
karşıladım. Hiç olmazsa onlar bu rahatsız edici ortamı 
pek tercih etmiyorlardı. 

Onlarca atari makinasının başında iki üç çocuk 
kümelenmiş, biri oynuyor diğerleri de heyecanla sonu-
cu bekliyor. Çevredeki çocuklara bakıyorum hiç birin-
den ses çıkmıyor, birer robot gibi makinadaki oyuna 
kilitlenmişler. Ben çevreye şaşkın şaşkm bakarken oğ-
lum da bir oyundan öbürüne koşturup duruyor. Bir 
ara başka şeylerle ilgisini çekip dışan çıkarmaya uğ-
raştım ama dudakları anmda büküldü, bana küsüp 
arkasını döndü. Bu hareketin anlamını biliyorum ben, 
"Babam olsa böyle yapmazdı" hareketi bu! 

Ben de çaresiz peşine takılıp oynadığı oyunlan in-
celemeye başladım. Araba, kayak yanşları ve bir iki 
tetris, tavşan gibi daha masum oyunların dışındaki 
tüm oyunlar kavga, savaş, önüne gelen her şeyi imha-
dan ibaret sadece. Adına oyun denen bu illet çocukla-
n düpedüz öldürmeye, vurmaya, kırmaya teşvike ya-
nyor. Bu arada kadın erkek eşitliğini de(!) unutma-
mışlar tabü. Bazı imha etme oyunlannda kadın kah-
ramanlar da var. Cörüntüleri de öyle erkek gibi değil, 
oldukça "seksi" ve "kadınsılar!" Üstelik erkek rakip-
lerle, en az onlar kadar acımasızca dövüştürülüyorlar. 
Bir saat içinde başım, uğultu ve gördüklerim yüzün-
den zonklamayla birlikte ağrımaya başladı. 

Özellikle o salonlara giden çocuklarm yaşlannı 
düşündüğümde çok endişelendim. Tam gelişme çağın-
da kafaları bu zırvalarla ve şiddetle dolduruluyor. 
Her biri bu makineler aracılığıyla makineleştiriliyor. 
En azından kendi adıma, bundan sonra, ne olursa ol-
sun oğlumu bu tür salonlara, üstelik de kendi elimle 
götürınemeye kesinlikle kararlıyım. Dudağını büküp 
bana küsmesi pahasına bile. Çünkü oğlumun dudak 
büküp gözleri buğulu ağlama hareketine asla 
dayanamıyorum. 

Nurgül 

Alışkanlıklar sonumuzu lıazırlıyor... 

Belirli tarihlerimiz vardır, simgeleşmiş tarih-
ler. Ayın on ikilerinde soğuk bir esinti, ür-
küntü duyarız. Planladığımız güzel işleri 

bu tarihlere denk getiririz. Öyle es geçelim diye, 
ya da o tarihleri boş bırakırız. İşaretlenmiş tarih-
lere ayın on yedileri de eklendi. Katılıp kaldığı-
mız bir tarih bu, çoğumuzun henüz suçluları bi-
le bulamadığımız bir tarih. 

"Kimse var mı orada?" Bu cümleyi hergün 
kullanırdık, yitip giden herşey için. Şimdi daha 
somut günlerin cümlesi oldu. Bu tarih ve seste 
birden durduk. Tam da kaptırmış giderken... Ne 
güzel boş bulduğumuz yerlere bir gecede binalar 
dikerken, tam da başımızı neresi olursa so-
karken, ne yapsın bu insanlar camm, 
deyip boş verirken. İş bitiricileri, ne 
adına olursa olsun davul zurna ile 
karşılarken; ben artık sanatımla 
ilgileniyorum deyip ağzımız ara-
lık, dilimiz dışarda pozlar verir-
ken ve bu pozlara ağzımızın su-
yu akarak bakıp hayallere da-
larken... Bu cumhuriyete birşey 
olmaz canım bunca yıl dayan-
dı deyip derin uykulara dalar-
ken; sokakları tanımak istedik 
diye aile kararlarıyla ölümlere 
yatarken; elbet birgün bu gidişi 
birileri gelip düzeltecek diye bek-
lerken; oblomovlaşmak tam da 
hoşumuza gitmeye başlamışken; 
birbirimizi çiğneyip geçmeyi bireysel-
leşerek sayarken, ah ne güzel uyum 
sağlamışken... 

Bir gece ansızın güvenmeye çalıştığımız, gü-
vensizlikten korktuğumuz, güvensizliğimizi 
kimse duymasın diye birbirimize fısıldadığımız 
her şey başımıza çöküverdi. Günlerce travmamı-
zı atlatmaya çalıştık. Yeni yöntemler bilmediği-
mizden eskileri kullandık yine. 

Önce biliminsanlarına çattık. Bilimin doğası 
gereği yapılan tartışma da ne demek, ne olur bi-
ze deprem bin,daha olmayacak deyin, hatta ga-
ranti verin diye direttik. Biz size söyletmesini bi-
liriz bile diyecektik ama olayın şakası yoktu. 
Depremle yaşamaya alışmalıvız cümlesinin yal-
nızca alışmalıyız kelimesini aldık. 

' Şimdi onun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bol bol 
deprem analizi firmalan oluşturduk. Kendi bi-
namızı korumaya alırsak daha kolay alışırız. Bi-
ze AİDS bile birşey yapmaz demedik mi? Bun-
dan mı korkacağız! 

Kadınlar ve çocuklar çadırlarda idare ede 
dursun (onlar zaten alışık!) erkeklerimiz, bu uy-
gunsuz alanlan terk etti bile. İnternetin başına 
geçtik. Gazetelere isteklerde bulunduk. Deprem-
de dul kalan kadınlardan renkli gözlü, ölçüleri 
uygun olanlar varsa yardım edebilirdik. Yardım 
olsun yani! Kendimiz için bir şey istersek na-
merdiz ya! 

Deprem nedeniyle konduğu söyle-
nen vergileri, zamlan, maça giderek 

kabullenmek eski alışkanlığımız-
dı, sürdürdük. "Bana iki yüz 

bin kişilik uyku tulumu imal 
edin," diyen Franco'yu utan-
dırmadık. "Deprem bölge-
sinde çadırlar tamam. Her-
şey planlandığı gibi gidi-

. . . . . . . , . yor," açıklamalannı da ça-
§ 1 < P § ¥ İ t i y Ş M m m U M m m resizlikle dinledik. 

. . . . . . ... , , Clinton bizi seviyor. 
YM4Mft i t t Ü M k : Y aMlffl Baksana çocuklarımıza il-

, ,. „ .. gisini. Ağlayacak adam ne-
m m p i l ! K t ö M I i p redeyse (mikrop kaptım di-

ye kaç kez banyo yapmıştır 

i i t t M r t byltiiıdyk: 

Dipütiiı iyi kâm 
kadfflMâü mMı pöılü. 

fctff Ş t y i m m k acaba?). Üstelik adamlar, bü-
tün bu olanlara rağmen bizi 

Avrupa Birliği ne aldılar. Kendi-
mizi teselli etmenin yollarını yarat-

mayı sürdürüyoruz. 
Seyirci kaldıklanmıza bakınca, korkunun 

en büyüğü ölüm mü diyor insan. ilk günden bu 
güne, canını dişine takıp çalışan gönüllü kuru-
luşlara, askerlere; insandan yana akıl sağlığımı-
zı korumada umut ışıkları yakan yabancı dostla-
ra; "Deprem olmayacak," demeyen biliminsan-
larına; deprem hazırlığı ve depreme alışmayı, 
kefen bezi ve mezar yeri hazırlama olarak algıla-
yanlara karşı, bazı yörelerde, depremden daha 
az insanın zarar görmesi için çalışmalara başla-
yan, biraraya gelen, çözümsüzlüğü kabul etme-
yen sivil inisiyatif oluşturanlara selam olsun. 

Esra Dönmez 

19 PAZARTESİ 



Simdi de kadınları AB lantanyor! 

Oelik başvuru-
landan kırk yıl 
onra Türkiye'-
in AB'ye adaylı-
ı geçtiğimiz ay 
naylandı. Ser-
ıaye çevreleri ve 
evlerin yanı sı-
ı, ilerici, solcu, 
ydın vb. çevre-

lerle, Kürt muhalefetinin ezici çoğun-
luğu da bu "başan"yı kutlamak konu-
sunda gönül birliği içindeler. Sadece 
bu "tuhaf' durum bile, bize anlatılan 
peri masallarının ötesinde, AB'nin 
kendisi ve Türkiye'nin AB'ye girişinin 
ne anlama geldiği konusunda, kafa 
yormamız için yeterli görünüyor. 

İlerici, sol, aydın çevrelerin AB 
yandaşlığı esas olarak insan haklan, 
demokratik standartlar, merkezi dev-
let yapısının çözülmesi ve Kürt soru-
nunun banşçıl çözümü gibi konularda 
AB'yle bütünleşme sürecinin getirece-
ği imkânlarla gerekçelendiriliyor. As-
lında, Türkiye'nin adaylığının Ulu-
canlar'da yaşananlar bu kadar tazey-
ken, idam cezası kalkmamışken, em-
niyette tecavüz olaylan birbirini izler-
ken, öğretmen isteyen çocuklann ha-
pis cezasma çarptınlmaları istenirken 
onaylanmış olması, insan haklan ko-
nusunda AB'nin mezhebinin samldı-
ğmdan geniş olduğunu göstermiş ol-
malı. Öte yandan, AB üyesi ülkelerin 
kendi içlerinde yaşanan insan haklan 
ihlalleri de araştınlmaya değer. Ama 
ben bu yazıda bunlara değil, AB'nin 
kadınlar açısından ne anlama gelebi-
leceği konusunda birkaç noktaya de-
ğinmeye çalışacağım. 

AB üyeliği Türkiyeli kadınlar için, 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
açısından bulunmaz bir fırsat gibi su-
nuluyor. Bu sunuş Türkiye'ye özgü 
değil kuşkusuz. AB'nin kırk beş yıllık 
tarihinde, kadınlann bu projeye kaza-
mlmalan her zaman temel bir önem 
taşımış. AB'yi kadınlann eşit katılım-
larıyla, cinsiyetçilikten arındırılmış bir 
proje olarak örme söylemi, Avru-
pa'daki kimi sol ve sosyal demokrat 
partilerin de yoğun çabasıyla hep gün-
demde olmuş. 

Bu söylemin dayanağı AB sürecin-
de çeşitli zamanlarda kabul edilen ba-
zı yönergeler. Bunlardan ilki, AET'nin 
1957 yılında imzalanan kuruluş söz-
leşmesine Fransız hükümetinin öneri-
si ve ısrarıyla alman 119. madde. Bu 
madde tüm üye ülkelerde kadınlar ve 
erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesinin 
geçerli olması gerektiğini belirtiyor. 
Bu eşitlik ilkesi somaki yıllarda şu yö-
nergelerle somutlaştınlmış: 1975'te 
ücret eşitliği, 1976'da mesleğe giriş ve 
istihdamda eşit muamele, 1978 de 
sosyal güvenlikte eşitlik, 1986'da iş-
letmelerin sosyal güvenlik sisteminde 
ve işyeri sahibi kadm ve erkeklere 
karşı eşit muamele. (Avrupa Kalesi-
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AB'nin çeşitli 
metinlerine girmiş 
olan kadınlardan 
yana maddeler 
Avrupa'daki feminist 
hareketin 
kazanmalarının ve 
gücünün bir sonucu. 
AB'ye üyeliğin 
kadınlar açısından 
getireceği ekonomik 
koşulların gerçek 
bir eşitliğe ulaşmayı 
daha da 
zorlaştıracağım 
bilsek de, 
bize sunduğu 
politik meşruiyet 
dayanağını 
kullanarak mücadele 
etmekten başka. 
çaremiz yok. 
Mücadelenin 
temelini eşitlik 
vaadleriyle gerçek 
yaşam arasındaki 
uyuşmazlıklar, 
çatlaklar 
oluşturacak. 

der. Winfred Wolf, Jutta Klass içinde-
"Sermaye ve Babavatanlar Avrupası 
Kadın Sığmma Evi Değildir", Brigitte 
Kiechle, Yazın Yayıncılık, 1996) 

Bunların kulağa hoş geldiği, bunun 
da ötesinde, kadınlar açısından hiç de 
önemsiz olmadıklan açık. Ancak bu 
yönergeler üye ülkeler için sadece 
ulaşılması gereken amaçlar olarak 
bağlayıcı. Öte yandan, AB'nin kadın 
yanlısı söylemini sevinçle ^bağrımıza 
basmadan önce, AB üyeliğinin, bu 
eşitlik ilkesinin ötesinde, kadınlann 
gerçek yaşamlannı nasıl etkilediğine 
bir bakmakta yarar var. Yani AB or-
tak iç pazanm oluştururken, kadın 

emeğine nasıl bir yer tamyor, geniş 
kadm kitleleri açısından AB'nin eko-
nomik yapılanma planı ne anlama ge-
liyor? 

Küreselleşme ya da sermayenin 
uluslararasılaşması sürecinde, dünya-
da kadın emeğine biçilen rol artık ye-
dek işçi ordusunun ötesinde bir rol. 
AB de küreselleşmenin politik örgüt-
lenme düzeyindeki ifadelerinden biri. 
Kadınlann sanayide istihdamı giderek 
artıyor. Sermayenin sınırlan aşarak 
en az maliyetle en rasyonel üretimi 
yapma sürecinde iş yeri maliyetini dü-
şürmek temel önem taşıyor. Esnek ça-
lışma biçimlerinin giderek yaygınlaş-

ması bunun bir sonucu. Düşük ücret-
li, güvencesiz yanm günlük çalışma, 
ev içinde çalışma yükünü taşımaya 
devam ettikleri için en çok kadmlann 
aday olduklan bir istihdam biçimi. 
Nitekim. AB ortalamasına göre yanm 
günlük çalışma yapılan işyerlerinin 
yüzde 80'inde kadınlar çalışıyor. Ba-
kamlar, güvenceli ve tam günlük işler-
de genellikle erkeklerin istihdam edil-
diklerini, kadmlann kazandıklan üc-
retin ise yaşamlannı bağımsız bir bi-
çimde sürdürecek düzeyde olmadığım 
gösteriyor. 

Maliyeti azaltma sürecinde serma-
yenin devletten talebi sosyal güvenlik 



harcamalarının kısılması, devlet kredileri-
nin , y a t ı r ı m l a r ı n Ve teknolojik gelişmelerin 
teşviki için harcanması, sağlık ve- eğitimin 
özelleştirilmesi, sigorta yükünün devletten 
alınarak özel sermaye için bir yatırım alanı 
haline getirilmesi, vb. Bütün bunların ka-
dınların evdeki işlerini genel olarak artırdı-
ğım, çocuk büyütmeyi, hasta ve yaşlıların 
bakımım ise artan oranda kadınlara yükle-
diğini söylemeye gerek yok. 

Türkiye'de yapısal uyum programları, 
özelleştirme vb. henüz tamamlanmadığı 
için, kadm emeğinin istihdamında (parça 
başı, güvencesiz çalışan kadınların sayısın-
da artış olduğunu bilsek de) henüz anlamlı 
bir artış gösteren istatistiki bir veri yok bel-
ki elimizde. Ama sosyal güvenliğe yönelik 
saldırıların ve özelleştirme sürecinin en hoy-
rat ve antidemokratik biçimlerde sürdüğü 
açık. Yani Türkiye insan hakları konusun-
daki AB standartlarına ne kadar uyuyor 
belli değil ama, yoksulları ve yoksulların ço-
ğunluğunu oluşturan kadınları daha da 
yoksullaştırma sürecine girerek AB'nin eko-
nomik standartlarına yaklaşma konusunda 
çaba harcadığı kesin. 

AB'nin kadıncı söyleminin kadın emeği-
ne duyduğu ihtiyaçtan bağımsız düşünüle-
meyeceği açık. Fransız hükümetinin 
1957'de kabul ettirdiği eşit işe eşit ücret il-
kesinin gerekçesi bile bunu görmek için ye-
terli: Fransa bu ilkenin kendi yasalarında 
mevcut olduğunu, diğer ülkelerin de bunu 
kabul etmemesi halinde Fransa'nın ekono-
mik rekabet açısından dezavantajlı duruma 
düşeceğini ileri sürmüş. Belli ki diğer ülke-
lef de bu gerekçeyi makul bulmuş! 

AB'nin kadınlara ilişin hukukunun po-
zıtü ayrımcılığı temel almadığı, soyut eşitlik 
ilkesinin ötesine geçmediği ortada. Öte yan-
dan, kadınların ev içindeki ücretsiz emeğini 
sorgulamak bir yana, bu emekten giderek 
artan bir biçimde yararlanmak, üstelik ucuz 
işgücü olarak kadınları ev dışında da yoğun 
bir biçimde sömürmek üzerine kurulu bir 
ekonomik işleyişte, kadın-erkek eşitliğinin 
ne kadar ulaşılabilir olabileceği son derece 
tartışmalı. Aslında rakamlar pek tartışmalı 
da olmadığını gösteriyor: 

AB'nin 1994 tarihli Kadın ve İstihdam 
bültenine göre, eşit işe eşit ücret ilkesinin 
kabul edilmesinden otuz beş yıl sonra: 

Kadm kol emekçileri Britanya'da erkek 
kol emekçilerinin aldığı ortalama ücretin 
yüzde 67'sini alıyor. Kadmlann durumu-
nun her bakımdan en iyi olduğu söylenen 
Danimarka'da bu oran yüzde 84. Kol emek-
çisi olmayanlar içinse farklılık daha da de-
rin: Almanya, Yunanistan, Fransa ve Porte-
kiz'de, kadın çalışanlar erkek çalışanların 
aldıkları ortalama ücretin yalnızca üçte bi-
rini alıyorlar. 

1980-1991 arasında ücretler arasındaki 
uçurumun Avrupa ülkelerinin çoğunda ha-
fifçe kapandığı söyleniyor. Ama tersine bir 
olgu da var. Danimarka, italya ve Birleşik 
Krallık ta aynı dönem içinde ücret düzeyle-
rindeki farklılık artış göstenııiş. 

Bültende yer alan ifadeye göre, bu ra-
kamlar çoğunlukla kadınların yaptığı kısmi 
zamanlı işleri ve kayıt dışı ekonomiyi dışar-
da bıraktığı için, aslında durum daha da va-
him. 

Sorun yalnızca ücret farklılığı değil, is-
tatistikler iş piyasasındaki cinsiyetçi bölün-
menin hem yatay, hem de dikey düzeyde 
aynen korunduğunu gösteriyor. Yani hem 
kadınlarla erkekler farklı sektörlerde çalışı-

yor, (kadınlar en çok üçüncü sektör denilen 
hizmet sektöründe yoğunlaşmış durumda) 
farklı işleri yapıyorlar, hem de yönetici dü-
zeylerde kadınlar yine görünmüyor. 

AB ülkelerinde yürütülen ekonomik po-
litikalann bir sonucu da artan işsizlik, işsiz-
lik oranlan ülkelere göre önemli farklılıklar 
gösterse de. 199b"da yapılan bir araştırma-
ya göre (Rubery et aln) isveç ve Britanya 
dışındaki tüm AB ülkelerinde kadınların iş-
sizlik oranı erkek!erinkinden daha yüksek. 

İstatistikler kadınlar açısından beslene-
bilecek hayallere darbe vurmaya yetecek ni-
telikte. Öte yandan, Türkiye'nin AB üyesi 
olma durumunda bile. eşit bir AB üyesi ol-
mayacağı, "en alttaki ülkelerden biri ola-
cağı herhalde açık. 0 yüzden, geleceğe yö-
nelik projeksiyonlar yaparken, kendimizi, 
hem genel olarak hem de kadınlar açısın-
dan, İngiltere, Fransa ya da Danimarka'yla 
karşılaştırmasak iyi olur. Yunanistan ve 
Portekiz belki bize daha iyi projeksiyon im-
kânları sunabilir. 

Öte yandan, küreselleşme sürecinin bir 
başka boyutu da kadınlara yönelik şiddetin 
savaşlara ve yoksullaşmaya bağlı olarak 
artması ve fuhşun dünya çapında bir sis-
tem olarak örgütlenmesi. Yoksul ülkelerin 
kadınlarının uluslararası fuhuş trafiğinde 
fahişe bile değil, cinsel köle konumunda ol-
duklarını biliyoruz. AB üyeliği dolayımıyla 
küreselleşmeye hızla eklemlenme arayışı sü-
rerken, Türkiyeli kadınlann akılda tutma-
lan gereken bir konu da bu. 

Kimi üerici çevreler, tıpkı küreselleşme 
tartışmalarında olduğu gibi, AB'ye girmeye 
karşı çıkmanın anlamsız olduğunu, çünkü 
bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. 
Onlara göre yapılması gereken AB nin sun-
duğu demokratik imkânlardan yararlana-
rak AB'yi dönüştürmek. Bu biraz, "Tecavü-
ze uğruyorsanız keyfini çıkann," gibi bir şe-
ye benziyorsa da, muhalefetin son derece 
güçsüz olmakla kalmayıp, çoğunluğunun 
AB korosuna katıldığı bir politik iklimde ne 
yazık ki bu kaçınılmazlık saptaması haklı 
görünüyor (tabii tamamen AB'nin niyetine 
bağlı olarak). Ne kadmlann, ne de diğer 
muhalefet kesimlerinin AB'ye karşı kitleler 
halinde sokaklara döküleceklermiş gibi bir 
halleri yok. Yine de muhalefetin ve bu ara-
da kadınların AB'ye bugüne kadar olduğun-
dan daha fazla ve daha nitelikli bir ilgi gös-
termelerinde sonsuz fayda var. Hiç değilse 
başımıza gelecekleri ön görebilmek, başka-
lanna da gösterebilmek ye ileriye yönelik 
politikalar oluşturabilmek, AB içinde ya da-
dışında, her düzeyde bunları uygulayabil-
menin koşullarını yaratmak açısından. Te-
cavüze uğrayacağımız kesin bile olsa, baş-
langıçta bir "hayır" demenin kimseye zara-
n dokunmayacağını ve politik miras açısın-
dan da fena olmayacağını düşünüyorum. 

Sonuçta, ne amaçla kullanılıyor olursa 
olsun, ne kadar soyut bir eşitlik düzeyinde 
kalırsa kalsın, AB'nin çeşitli metinlerine gir-
miş olan kadınlardan yana maddeler Avru-
pa'daki feminist hareketin kazanımlarının 
ve gücünün bir sonucu. AB'ye üyeliğin ka-
dınlar açısından getireceği ekonomik koşul-
lann gerçek bir eşitliğe ulaşmayı daha da 
zorlaştıracağını bilsek de, bize sunduğu po-
litik meşruiyet dayanağını kullanarak mü-
cadele etmekten başka çareıpiz yok. Müca-
delenin temelini eşitlik vaadleriyle gerçek 
yaşam arasındaki uyuşmazlıklar, çatlaklar 
oluşturacak gibi görünüyor. 

Nesrin Tura 

AB de cinsiyete dayalı 
ayrımcılık yasağı 

AB ye katılım sürecinde Türkiye'nin yerine gerilmesi ge-
reken yükemliilükler arasında Avrupa Topluluğu mük-
tesebatmın ("acquis communautaire") iç hukuka akta-

nlması ve uygulanması da ver alıyor. Söz konusu miiktesebat 
Topluluk ve Birlik hukukunun tüm kurallanııı. dolayısıyla 
sosyal politika ve kadm-erkek eşitliğine ilişkin tüm hukuksal 
güvenceleri de içeriyor. Bu hukuksal güvencelerden ilki de. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasından Avrupa Top-
luluğu Antlaşması'na miras kalan ATA (nıd 141) ve kadm ve 
erkekler içüı "eşit işe eşit ücreti' öngören ilke. 

1.Ü. Hukuk 

Fakültesi, Anayasa 

Hukuku 

Kürsüsünden 

Emrah Çetinkaya-

Topluluk miiktesebatı, eşit 
işe eşit ücret ilkesi dışında, 
Topluluk Mahkemesi'nin tanı-
dığı bir temel hak olan genel 
eşitlik ilkesi çerçevesinde, cin-
siyete dayalı ayrancılıkla mü-
cadeleyi hedefleyen "kadın ve 
erkekler için fırsat eşitliği" ve 
"eşit davranma ilkesini" so-
mudaştıran işlemleri de bann-
dınyor. Bu çerçevede, öncelik-
le 70/207 sayıh yönerge anını-
sanabilir. Bu yönerge, kadın-Oder Pazartesi için, 

AB'nin üye Ülkelerde l a r m ^ahnmasLmes lekieğ i -
J tımı, yükselmesi ve hizmet 

cinsiyete dayalı sözleşmesinin feshini de kap-
J - sayacak biçimde, çalışma ko-

a v r ı m r ı l ı c h n r ı U n p k şullannda eşit davranma ilke 

ayrımcılığı önlemek sini uv2ulamakta Yöner2eılil 

üzere getirdiği yasal 

düzenlemelerin derli 

toplu bir özetini 

yaptı. Bazı 

bölümlerini 

sini uygulamakta. Yönergenin 
en öııeınli özelliği, "doğrudan 
ve dolaylı ayrancılığı" yasak-
laması. 79/7 ve 86/378 sayılı 
yönergeler de, eşit davranma 
ilkesini sosyal güvenlik kural-
lan bakımından uyguluyorlar 
Bu çerçevede, sosyal güvenlik 
sistemine katılma, sigortalının 
ödeyeceği prim miktarı ve ona 
geri ödenecek miktar bakı-
mından kadın-erkek eşitliği 

aktarıyoruz. güvenceye bağlanıyor. Eşit 
davranma ilkesinin tarım ala-

nında çalışanlar da dahil olmak üzere, serbest çalışan kadm 
ve erkekler için de uygulanmasını ise 86/613 sayılı yönerge 
sağlamakta. 92/85 sayılı yönerge ise, hamile, loğusa ve emzi-
ren kadınlann koranmasına ilişkin kuralları içermekte. Ha-
milelik süresmce ve doğum sonrasında kadının iş yeri güven-
liği de, bu yönergenin kapsamına alınmış. 

Dolaylı ayrımcılık, biçimsel olarak cinsiyet faktörüne da-
yanmayan, ancak sonuç bakımından cinsiyete dayalı ayran-
cılığı doğuran ayrımcılık türü. Yönergeye göre, ayrımcılığın 
ispaft, tümüyle ayrancılığa uğradığını iddia eden tarafa yük-
lenmemiş. Ayrımcılığa uğradığmı iddia eden davacı, ayrancı-
lığa neden olduğunu düşündüğü tüm olgulan ortaya dökme-
li; davalı taraf ise eşitlik ilkesine aykırı davranmadığını, bir 
başka ifadeyle ayrımcılığın cinsiyet faktörüne değil, objektif 
nedenlere dayandığuıı kanıtlamak. 

1998 yılında yürürlüğe giren ve Topluluğun kurucu ant-
laşmalarında değişiklikler yapan Amsterdam Antlaşması ise, 
fırsat eşitliği ve eşit davranma ilkesine yönelik topluluk iş-
lemleri konusunda Topluluğun yetkisini ayrıca düzenliyor. 
Amsterdam Andaşması, "fırsat eşitliğini" de somutlaştırmak-
ta ve üye devletlere olgusal eşitsizlikleri kaldıracak önlemler 
alma yetkisini tanımakta. Belirli iş alanlarmda daha az tem-
sil edilen cinsiyeti destekleyecek ve eşitsizlikleri giderecek 
olumlu önlemler de ("affırmative action ') bu kapsamda yer 
almaktalar. 
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AB ülkelerinde 
ayrımcılık 

İEmrah Çetinkaya-Oder ile Türkiye'nin 
muhtemel AB üyeliğinin kadınlar 
açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını 
konuştuk. 

• AB üyeliği Türkiye'deki kadınları ne yönde etkileyecek? 
Türkiye nin AB ne tam üyeliği tabii ki kadınlar açısından 

olumlu gelişmeleri de beraberinde getirecek. Türkiye Kopen-
hag kriterleri uyarınca topluluk hukukuna dair bütün yöner-
geleri. antlaşma hükümlerini ve kararlan kendi hukukuna ka-
zandırmak zorunda. Kadm ve erkek konusunda eşit davranma 
ilkesini ve fırsat eşitliğini içeren yönergeleri de kendi hukuku-
na aktarmak durumunda. Uluslararası Çalışma Örgütü nün 
sözleşmelerinde de zaten güvence altına alınmış olduğu için ve 
Türkiye de bunların bir bölümünü imzalamış olduğu için, bu 
ilkelerin bir bölümü zaten Türk hukukuna aktarılmıştır. An-
cak özellikle dolaylı aynmcılık kavramı ve ayrımcılıktan kay-
naklanan işe son vermeler, ayrımcılıkta ispat yükü gibi konu-
larda Türk hukuku önemli bir adım atmış olacak. Öte yandan 
Avrupa Topluluğu nun birtakım programlan var ve bu prog-
ramlar çerçevesinde özellikle serbest meslek erbabı kadınlara 
yönelik teşvik söz konusu. Bunlardan da kadınlar yararlana-
cak. Öte yandan, topluluk işlemlerinin uygulanması bakımın-
dan bir ulusal uzmanlar ağının oluşturulmasını öngörüyor Av-
rupa Topluluğu. Türkiye'den uzmanlar da bu ağda yer ala-
caklar ve bu uzmanlar topluluk hukukunun Türkiye'de etkili 
bir biçimde uygulanmasını gözetleyecekler ve topluluğa rapor 
sunacaklar. 

• Türkiye'nin az gelişmiş bir ülke olduğu da düşünülecek 
olursa, AB üyesi olmak kadınlara ekonomik bakımdan olum-
suz bir etkide bulunmayacak mı? 

Çok fazla yoksullaşmaya yol açacağı görüşüne katılamıyo-
rum. Özellikle, destekleme ve teşvik kredileri, Avrupa Toplu-
luğu'nun sosyal, politik fonları kadınları destekliyor, kadınla-
n destekleyen binakım toplum gruplarını da ayrıca destekli-
yor. Kadınlann inisiyatifim güçlendiriyor. Öte yandan yöner-
geler, eşit işe eşit ücret ilkesini somutlaştıran kurallar da ka-
dınları ekonomik bakımdan korumayı hedefliyor. Bu yönerge-
ler arasında sadece işçi Statüsündeki kadınlara ilişkin düzen-
lemeler değil, aynı zamanda tanm sektöründe çalışan, iş yeri 
sahibi kadınlara yönelik, ya da işverenin erkek olduğu iş ye-
rinde çalışan kadınları konımaya yönelik kurallar var. Ama 
şunu saptamakta fayda var, bütün bu girişimlere rağmen üye 
devletlerde ayrımcılık hâlâ esas sorun. Hatta biraz önce sözü-
nü ettiğim uzmanların oluşturduğu ağın 1988 yılında verdiği 
bir rapor var. Bu raporda bu kadar girişime rağmen ayrımcı-
lığa dayalı dava sayısının çok az olduğu söyleniyor, özellikle 
de dolaylı aynmcılık ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. 
Bütün çabalara rağmen aynmcılık bütün üye ülkelerde yay-
gın. Türkiye'de de daha az olmasını herhalde bekleyemeyiz. 
• 45 yıllık AB sürecinde ve bütün bu önlemlere rağmen ay-
rımcılığın sürmesini siz neye bağlıyorsunuz? 

Tabii aslında topluluk içinde bazı ülkelerde, çok ilginç ama, 
daha şanslı kadmlar. Kendi mesleğimden, yani akademisyen-
likten söz açıldığında, Almanya benim iyi bildiğim bir örnek, 
bir karşılaştırma yapılacak olursa, Türkiye'de kadın akademis-
yenlerin savısı Ahnanva'dakinden çok daha yüksek. Ama sos-
yal ve kültürel açıdan belki Alman kadını sokakta Türk kadı-
nından çok daha avantajlı. Bunu tamamen toplumsal ve kültü-
rel bovuta dayandınyorum. Ama kadın işgücünde çok önemli 
bir artış var Avrupa'da. 0 nedenle de 1998 yılında yapılan 
Amsterdam Antlaşması .cinsiyete dayalı aynmcılık yasağının s 

bütün topluluk işlemlerinde gözetilmesini ilke olarak ortaya 
koydu. Bugüne dek daha çok ekonomik boyut üzerinde dunıl-
muştu. Belki bundan sonra topluluğun atacağı adımlar, özel-
likle olumlu eylemler, olumlu işlemler, kadınların daha az tem-
sil edildikleri alanlarda birtakım destekler ve teşvikler yoğun-
luk kazanabilir. 

sürüyor 
2. Kadın Sığınaklan Kurultayı 
(J. 3 binden fazla 

. Kadın Sığınakları Kurul-
tayı 27-28^ Kasım 1999"da 
Mersin de çeşitli illerden ve 
KKTC'den gelen yirmi beş 
grup ya da kuruluştan ka-
dınların katılımıyla yapıldı. 
Kurultay Mor Çatı Kadm 

Vakfı'nm girişimi 
ve Heinrich Böll Vakfı nın 
desteğiyle gerçekleştirilen 

kunıltaya Mersin Bağunsız Kadın Demeği ev 
sahipliği yaptı. Kurultaya katılan kadmlar 
geçen yıl yapılan Birinci Kurultay'dan bugü-
ne kadarki etkinliklerini ve deneyimlerini 
aktardılar. Denevimler içinde neler yoktu 
ki... Kadın Dayanışma Vakfı'nm gecekondu 
semtlerinden 790 kadınla yaptığı şiddet ko-
nulu çalışma, karakol polisleriyle yapılan 
eğitim çalışması, Ankara'da oluşturulan 
Emek Mutfağı Projesi, baroların yaptığı ça-
lışmalar, Yerel Demokrasi Akademisi nin 
yürüttüğü Kadın Merkezi Projeleri vs. vs. 
Her kadının konuşmasında diğerlerinin he-
yecanı, kendi deneyimleriyle kurdukları pa-
ralellik. yapılanlar, yapılamayanlar, hayal-
ler... 

Sonra Kurultay için saptanan konuların 
tartışılmasına geçildi. 4320 sayılı ailenin ko-
runmasına dair kanun ve uygulaması, mede-
ni kanun ve ceza kanunu tasarısı, SHÇEK 
(Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) 
kadın misafirhaneleri yönetmelik taslağı, 
deprem bölgesindeki kadınların deprem ön-
cesi ve sonrası yaşadıklan şiddet, göç ve ka-
dına yönelik şiddet, başlıca konulardı. Ku-
rultaya katılan bütün gruplar sığmmaevleri-

dııyulmayacak günlerin özlemiyle 

tartıştılar. Kurultayın sunduğu bilgilerde 
en çok yararlanan, kurultayın tümünü k< 
merayla izleyen Mersin polisi oldu. Diyarbi 
kır dan Hatay'a, Bursa'daıı Zonguldak a ki 
dar katılan kadınlann ortak talepleri, Med 
ni Kanun da değişiklik tasarısının yasalaşl 
rılması, her verde bağımsız kadın sığmak! 
rı açılması. Bolu valisi Nusret Miroğlu ııı 
görevden alınması ve Konca Kuriş in bulu 
maşıydı. 

Konu başlıklarıyla ilgili olarak oluştur 
lan komisyonlar, kısıtlı zamanla yarışıp ta 
tışılaııları toparladılar. Çıkan sonuçlar, he 
tüm kadınlan kapsayıcı hem de içerik olar; 
yoğundu. Dolayısıyla 2. Kadın Sığmakh 
Kurultayı Sonuç Bildirgesi kadınların çı 
çeşitli alanlarda yaşadıkları farklı sorunli 
içermeye yönelik uzun bir metin oldu. 

Bildirgede yer alan ve sığınaklarla iİ£ 
bazı önemli maddeler şunlar: 

• Kadın Sığmakları 2. Kurultayı 
kadına vönelik şiddete karşı mücadele ver 
bağımsız kadın gmp ve kuruluşları ile dev 
te (SHÇEK) ve yerel yönetimlere bağlı kac 
merkezleri arasında, çalışma alanı olarak 
temel düzeyde ortak ilkeler belirlenmesi j 
rekliliği üzerinde duruldu. Bıı çalışmak 
gönüllü kadın grup ve kuruluşlarının bağı 
sizlik ve yaratıcılıklarını engellemeyecek 
kilde geliştirilmesi gerektiğine işaret edild 

Bu çerçevede tüm katılımcılar, ça 
malamı kadından taraf ve kadınlar araşır 
yaş. cinsiyet, cinsel tercih, smıf. etnik gri 
din-mezhep, dil, engelli olma. meslek ayr 
gözetilmeksizin yapılması gerekliliği iizeı 
de birleşti. 

1986'da Avrupa Parlementosu'nun 
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lazım V 

dığı "her on bin kadın ve kız çocuğu için 
bir sığınak açılması" kararma uyulmalı-
dır. Avrupa Birliğine girmek için uğraş-
tığımız bu yıllarda ülkemiz nüfusuna gö-
re 3 binden fazla sığmak açmak gerekir-
ken; varolan 011 bir sığmak ve kadın ko-
nukevinin (iki bağımsız, iki belediyeye 
ait ve yedi SHÇEK ) ihtiyacı karşılama-
nın ne denli uzağında olduğu açıktır. 

>/ Kurultayımız, iilke çapında ilgili 
tüm gönüllü ve resmi kurum ve kuruluş-
ları kapsayacak 2000-2010 KADINA 
YÖNELIK ŞIDDETIN ÖNLENMESI EY-
LEM PROGRAMıNıN hazırlanması çağ-
rısında bulunmaktadır. 1. Kurultay'da 
da tespit edildiği gibi kadına yönelik şid-
det "özel hayat meselesi" ve "aile içi bir 
sorun" olarak geçiştirilemez. Toplumsal 
bir sorun olan kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi için ülke çapında politikalar 
ve organların bir an önce oluşturulması 
gerekmektedir. Kurultayda konunun 
önemi ve aciliyeti dikkate alınarak ko-
nuyla ilgili bir hazırlık komisyonu oluş-
turulmuş ve eylem programının hazırlık 
çalışmalarına hemen başlanması kararı 
alınmıştır. 

• 2. Kurultay'da, 1. Kurultay'da 
alınmış olan karar doğrultusunda, kadı-
na yönelik şiddet konusunda çalışan gö-
nüllü ya da resmi tüm grup ve kuruluşlar 
arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak 
üzere bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 
gruba süreklilik kazandıracak işleyiş il-
keleri ve finansman sorununun çözümü 
için bu gruba yetki verilmiştir. 

Beyhan Demir 

"Artık daha deneyimliyiz" 
Mor Çatı'dan 

Altan geçen yıl 

yapılan birinci 

kurultaydan 

sonraki 

gelişmeleri ve 

bu seneki 

kurultayı 

değerlendirdi. 

Geçen yıl bizim için ilkti ve bu neden-
le çok heyecan vericiydi. Mor Çatı'yı 
kurduktan sonra birçok farklı bölge-

den kadın bulundukları yerlerde sığınak aç-
mak için bizi arıyor, deneyim soruyor, bil-
gi istiyordu. Gerek hukuki prosedür gerekse 
danışmanlık eğitimi konusunda desteğe ih-
tiyaç vardı. Toplantılarımız ilk KAMER'le 
başladı. Sonra Mersin, Antalya, Adana der-
ken toplantılar sürdü. Bu nedenle ilk kurul-
tayı da daha çok bu konularda ve deneyim 
aktarma başlığıyla yaptık, ilk kurultay sığı-
nak açmak isteyen kadın grupları açısından 
birleştirici, deneyim aktaran ve karşılıklı 
bilgilendiren bir hedefle yapıldı. 

Biraz istanbul merkezli, biraz sınırlı 
grupla olmasına rağmen katılım beklenen-
den fazlaydı. On yedi grup katıldı. Her yd 
başka ilde yapma kararı da sığmak açmayı 
düşünen illere katkı sunmak ve bu tip faali-
yetleri istanbul merkezli olmaktan çıkar-

mak amacıyla alındı. Bu seneki kurultayda 
katılım geçen yıla nazaran çok fazlaydı. Bu 
sene çok daha farklı kadın grupları katıldı. 
Mesela baroların kadın merkezlerinin sayısı 
oldukça fazlaydı. Hukuki olarak bir yoğun-
luk oldu. Tabii bu durum gündemdeki yasa 
tasarıları ve medeni kanun değişiklik tasarı-
sıyla da ilgili. 

Geçen sene tamamiyle sığmak işleyişi, 
sığınaklardaki danışmanlık hizmetleri vs. 
gibi konular yoğunluktayken, bu sene bu 
konular yine gündemde olmakla birlikte 
son bir senedir yaşananlar gündemi biraz 
farklılaştırdı. Sosyal Hizmetler'le yapılan ve 
bu konuyla ilgili taslağın orada tartışılması 
çok önemli oldu. 4320 sayılı kanunun ay-
rıntıları ve deprem konulan da vazgeçilmez 
olduğu için yoğun ve dolu dolu geçti kurul-
tay. Geçen senenin acemiliklerinden sonra 
bu sene daha oturmuş ve daha kalabalık bir 
kurultay oldu. 

Annem geri döndüğünde... 
Konca Kuriş'in kızı Sırma Kuriş'de Kurulay ka-

tılımcıları arasındaydı. Sırma'yla annesi hakkında 
konuştuk. 

ıınemin bir mezhebi olmadı. Daha doğrusu an-
nemin yaptığı şeyler kadına dair,şeylerdi. İnsan-
ların bu olaya bir dinci meselesi gibi bakmalan-

111 istemiyorum. Bu kıınıltayda herkes kadm bakış açı-
sıyla yaklaşıyor olaylara. Annemin meselesine de böyle 
bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekiyor. Annem de te-
levizyonlara falan çıktığında hep 
bir kadın olgusuyla çıktı. Kaduı 
sorununu hep gündemde tutma-
ya çalıştı. Annem dinde kadının 
nasıl ikinci planda bırakıldığmı 
anlattı. Kadının cuma namazına 
alınmaması, cenaze namazına 
alınmaması gibi eşitsizlikleri sor-
guladı. Ben annemnı sabah saat-
lerine kadar oturup ders çalışır 
gibi Kuran çalıştığım, inceleme-
ler yaptığım hatırlıyorum. 

Bence annem Kuranın daha 
doğrusu Allah'ın kadım bu ka-
dar ikinci planda bırakan bir ba-
kış açısı olmadığını anlatmaya 
çalıştı. Herkes tannyı "erkek" 
gibi düşünüyor. Ama aslında 
tanrının tam da kadım koruyucu 
ve kadını kutsal bir yere koyan 
bir bakışı var. Annem de bunlan 
söyledi. Kadnun ikinci planda olmaması gerektiğini, 
bunmı Kuran'da da böyle olmadığını anlattı. Annem 

Kurultay'a katılan kadınlara bir çağrım var. Annemin 
dosyasının tozlu raflara kaldırılmasını istemiyorum. 
Emniyet bunu yapıyor çünkü. Bahriye Üçok' ta oldu-
ğu gibi. Uğur Mumcu da olduğu gibi annemin de dos-
yasının yıllarca bir şey yapılmadan süründürülmesin i 
istemiyorum. Olay örtbas ediliyor. Biz buıııı istemiyo-
ruz. Biz annemizi istiyoruz. Benmı en küçük kardeşim 
daha altı yaşında, onun büyüğü ilkokul dörde gidiyor. 
Ve ikisi de çok duygusal. Evdeki atmosferi tahmin 
edemezsiniz. Küçük kızkardeşiıniıı psikolojisi tama-
men bozuldu. Sürekli anneyi istiyor. Çünkii anneye en 

çok ihtiyacı olduğu dönemde an-
nemiz kaçınldı. Evin sorumlulu-
ğunu ben üstlenmiş durumda-
yım. Eskiden de annem çalıştığı 
için evişi yapıyordum. Çocuklara 
da ben bakıyordıuıı. Annemin 
yokluğuna o anlamda alışmam 
zor olmadı. Ama anne özlemi 
çok farklı. Özellikle yılbaşların-
da, doğum gününde, Bamazanm 
ilk gününde mesela, boğazıma 
birşeyler düğümleniyor sanki. 
Ve biz bunlan yaşarken annemi 
bulmak için hiçbir şey yapılmı-
yor. En azmdan bu kuridtayda-
kiler sesimi duyurmama yardım-
cı olabilirler çünkü kadın gözüy-
le bakıyorlar. Ama emniyetteki-
ler kadın gözüyle bakmıyorlar. 

M 0 R Ç A T I Burada emniyete tazminat dava-
sı açılmasına karar verildi. Bu 

nedenle kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü bu-
radaki avukat kadınlarla birlikte hakkımızı savmıaca-

gerçek bir kadın dostuydu. Mersin' de sığmmaevi için ğız. Ben annemin kaldığı yerden devam etmek zorun-
çok çalıştı. Annemin sığmmaevi çalışmalarım başlattı- dayım. Annem faal bir insandı, okuyan araştıran bir 
ğı dönemde amcam belediye başkanıydı ve annem on- insandı. Bizi de öyle yetiştirdi. Ben de baba tarafımız 
dan da yardım almaya çalışıyordu. Ama annem kaçı- geleneksel olmasına rağmen bazı tabuları yıkıp, bir-
rıldıktaıı soma amcamın bu konuda hiçbir desteği ol- şeyler yapmak istiyorum. Ben de bir feministim. Ka-
madı. Biz amcamdan annemin bu en büyük hayali ko- dm konusunda birşeyler yapmak istiyorum. Çünkü 
ııusunda daha fazla çaba bekledik ama olmadı. annem de böyle olmasını isterdi. Annem geri geldiğm-

Ben şu anda üniversiteyeJıazırlanıyorum. Bağımsız de benim yerime hiçbir şey yapılmamış demesini iste-
Kadın Derneği nin üyesiyim. Çok yoğun tempoyla ders 
çalıştığun için bu aralar çok aktif çalışmalara katıla 
iniyorum Bu kunıltaya bile zar zor geldim. Benim )U 

iniyorum. Benim kızım götürmüş, ben de onun bırak-
tığı yerden devam ediyorum desin istiyorum. Ümidimi 
hiçbir zaman yitirnıedim. 
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BİRAM ÖNCE , TAHLİVE ETSEK DE , I KURTUISAK SUNPflN YA ' BASIMIZA BELA ÖI.PU 
VAtLA 

SİST-' Mir mir 
konuşma PA , 

1 GİBİ SAttA ' 
»E, ABAM... »Ak Dİ UYKUM KAÇARSA PENA OLUR HA.' 

İstanbul Barosu Kadm Hakları Uygulama Merkezi kuruldu. 

Kadınlara hukuki destek Kadınlara yönelik ay-
rımcılığın doğal so-
nuçlarından birisi de 
kadınlann çeşitli ile-
tişim kaynaklarına, 
yasalardan doğan 
haklarıyla ilgili bil-
gilere ve olanaklara 
erkeklere oranla da-
ha zor ulaşıyor ol-

maları. Kadınlann ciddi boyutlarda şid-
dete maruz kalması ve giderek yoksul-
laşmalan da bu zorlukları bir kat daha 
artınyor. 

Şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel, 
ekonomik şiddet gibi çeşitli biçimlerde 
boy gösterebiliyor. Şiddetin farklı bo-
yutlarının çoğu zaman birarada varolu-
şu, kadınlann hak arama mücadelesin-
de, hatta bazen yalnızca yaşama hakkı 
için gösterdikleri çabada bile ellerini 
kollanm bağlayarak çifte mağduriyetle-
rine neden oluyor. Örneğin; aile içi fi-
ziksel şiddete uğradığı için yasal yollara 
başvurmak isteyen bir kadın, hiçbir psi-
kolojik destek bulamadığı ve bilgi kay-
naklarına ulaşamadığı için söz konusu 
başvuruyu gerçekleştiremiyor. Ya da bir 
başka örnekte olduğu gibi fiziksel şidde-
te uğrayan bir kadm, bu şiddete son 
vermenin yanı sıra boşanma davası aç-
mak istiyor ancak, karşı karşıya bulun-
duğu ekonomik şiddet nedeniyle, bir 
avukata danışması bile mümkün olamı-
yor. 

Her şeye rağmen birçok zorluğu gö-

ze alıp yasal yollara başvuran kadınla-
rın sorunlan ise bu noktada bitmiyor; 
bazen karakollarda, bazen savcılıkta, 
bazen de adli tabiplikte yaşayacaktan 
zorluklar başlıyor bundan sonra... Şid-
det uygulayan kocanın evden uzaklaştı-
ıılmasmı ve başkaca tedbirler alınması-
nı öngören "4320 Sayılı Ailenin Korun-
masına Dair Kanun un uygulanması 
aşamasında bu kez de "Koca evden 
uzaklaştırılırsa nereye gidecek?" ya da 
"Our mu öyle şey orası adamın kendi 
evi," gibi yanıtlar veren "yasa insanla-
n"yla muhatap olması gerekebiliyor ka-
dmlann. Korunması gerekenin, bu ko-
ruma yasasıyla güvence altına alınmış 
olsa da kadm değil, adeta şiddet uygu-
layan erkek olduğu anlayışıyla davranı-
labiliyor. 

Özellikle Medeni Kanun da yer alan 
ve yıllardır tasarı halinde bekletilip de-
ğiştirilmeyen kadmlar aleyhine hüküm-
ler nedeniyle de mağdur olan kadınlar, 
avukat tutamadıklan için çoğu zaman 
arzuhalcilere yazdınııak zorunda kal-
dıklan dava dilekçeleri nedeniyle, varo-
lan haklanndan bile yararlanamaz du-
ruma gelip bir kat daha mağdur olabili-
yorlar. 

işte bu ve bunun gibi sayabileceği-
miz birçok sorun nedeniyle İstanbul Ba-
rosu'na bağlı olarak Kadın Haklan Uy-
gulama Merkezi'ni kurduk. 

Merkez öncelikle, fiziksel, cinsel, psi-
kolojik, ekonomik vb. her türlü şiddete 
maruz kalan ya da ekonomik gücü ye-

terli olmayıp aile hukukuna ilişkin 
konularda hukuki yardım talebinde 
bulunan kadınlara, gerek danışma te-
lefonu aracdığıyla gerekse bizzat baş-
vurulannda hukuki bilgilendirme ve 
desteğin sağlanmasmı amaçlıyor. Bu-
nun yanı sıra yasa değişikliklerinin 
gündeme getirilmesi, kamuoyu oluş-
turmak ve kadınları haklan konusun-
da bilgilendirmek amacıyla broşürler 
hazırlanması, "Kadınlara Yönelik 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Uluslararası SözleşmesF'nin yaşama 
geçirilmesinin sağlanması, kadm 
hakları konusundaki hukuki pers-
pektifi geliştirebilecek tez çalışması, 
örnek kararlar, uluslararası metinler 
ve benzeri yayınlar biraraya getirile-
rek, bugün için avukatların yararla-
nabileceği ancak ileride gerçekleştiril-
mesi olası bir "Kadın Hakları Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezf'ne de önayak 
olabilecek bir arşiv oluşturulması gibi 
hedeflerimiz var. 

Merkez e başvurular öncelikle te-
lefonla yapılıyor, istenirse randevu 
alınarak yüzyüze görüşme sağlanıyor. 
Hergün,13.30-17.00 saatleri arasın-
da gönüllü bir avukat nöbet tutuyor 
ve gerek telefonla gerekse bizzat baş-
vurularda hukuki bilgilendirme ve 
yönlendirmede bulunuyor. 

Merkez'de görev alan avukatların 

Merkez öncelikle, 

fiziksel, cinsel, 

psikolojik, ekonomik 

vb. 

her türlü şiddete 

maruz kalan ya da 

ekonomik gücü 

yeterli olmayıp aile 

hukukuna ilişkin 

konularda hukuki 

yardım talebinde 

bulunan kadınlara 

hukuki bilgilendirme 

ve desteğin 

amaçlıyor. 
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hepsi meslek içi eğitimden geçmiş avu-
katlar. Bu bir önkoşul çünkii yalnızca 
hukukçu olmamn, özellikle şiddete uğ-
rayan kadınlarla dayanışmak içüı yeter-
li olmadığını düşünüyoruz. Bu eğitim, 
hukuki bölümlerinin yanı sıra, Türki-
ye'de kadınlann tarihi, karşılıksız ev 
emeğinin irdelemnesi. kadınlara yönelik 
şiddetin türleri gibi konular da içeriyor. 
Şirin Tekeli. Gülnur Savran, Fatmagiil 
Berktay, Şahika Yüksel gibi feminist^ 
kadınlann yine feminist bir yaklaşımla 
ele aldıklan konuları içeren toplantılar, 
baroda gerçekleşmesi açısmdan bizim 
için de çok anlamlı bir ilki oluştunıyor. 

Haziran 99'da ilk meslek içi eğitimi. 
Kasım 99 da ikinci meslek içi eğitimi 
gerçekleştirdik. Şu anda kırk altı avukat 
bu eğitimden geçmiş bulunuyor. Merke-
zi, yoğun başvuru olması ihtimaline 
bağlı olarak, yetersiz kalmamak için 
bugüne kadar duyurmadık, ancak buna 
rağmen faaliyete başladığımız Temmuz 
99'dan beri yetmiş dava üstlenmiş, sek-
sen beş yüzyüze görüşme yapmış, 180-
200 arası telefon başvurusuna cevap 
vermiş bulunuyoruz. 

Sürekliliği sağlamak için, merkeze 
yapılacak bağışlara ihtiyacımız var. Bu 
konuda da kadmlann dayanışma göste-
receğini umuyoruz. 

Başvurular için telefonumuz: 0.212 
292 77 39 

Filiz Kerestecioğlu 



Bel ağrısı kader değil 
Kadmlann en çok 

şikâyet ettikleri 

sağlık 

sorunlarından 

biridir bel ağrısı. 

Zaten yapılan 

çalışmalarda 

kadınlarda bel 

ağrısının yaşam 

boyu akhğmm 

yüzde 66 

olduğunu 

gösteriyor. Çapa 

Tıp Fakültesi, 

Fizik Tedavi 

bolumu nden Doç. 

Dr. Ayşegül 

kadınlardaki bel 

ağrıları 

şikâyetlerini, 

nedenlerini ve 

tedavi yollarını 

anlattı. 

nsanlann yüzde 60-85'i ha-
yatlannın herhangi bir döne-
minde bel ağrısı geçirir. Tüm 
bel ağrılarının yüzde 2-5'i 
bel fıtığına (disk hernileri) 
bağlıdır. Bel ağnsında şu risk 
faktörleri önemlidir: Sigara 
içmek, işinden memnun ol-
mamak, vibrasyon yapan 

alet veya araç kullanmak, sık sık dizleri 
bükmeden on kilogramlık yükün kaldınl-
ması, sık sık ellerde beş kilogramlık yükle 
yana doğru dönerek eğilme hareketi yapıl-
ması, uygun olmayan duruşlar, önceden 
akut bir bel ağnsı geçirmiş olmak. 

Solunum sistemiyle ilgili problemler, 
dolaşım sistemiyle ilgili hastalıklar, genital 
organlara bağlı olarak miyomlar, yaralar, 
dış gebelik bel ağnsı yapabilir. İdrar yolla-
nna bağh olarak idrar yolu iltihaplan, 
böbrek taşlan, böbrek tümörleri bel ağnsı 
yapabilir. Kas sistemine ait bel fıtığından, 
kas ağnlanndan tutun, o bölgeye yayılan 
tümörlere kadar olan her şey bel ağnsı ya-
pabilir. 

Ağrı hafızası oluşturmayın 
Kadınlara özgü üç grup bel ağnsı var. 

Bu âdet döneminden itibaren başlıyor, ge-
belikte ve menopozdan soma kemik erime-
sine bağh olarak devam ediyor. 

Kadınlarda bel ağnsı sıklığı ve nedenle-
ri özellikle gebelik, menstürasyon ve me-
nopoz gibi hormonal değişikliklerin kas ve 
bağ dokusu üzerine etkisi nedeniyle erkek-
lerden farklılık gösteriyor. Yapılan çalış-
malarda kadınlarda bel ağnsının yaşam 
boyu sıklığının yüzde 66, yaygınlığının 
yüzde 35 olduğu bildirilmektedir. 

Adet döneminde olan bel ağnlan iki 
grupta toplanıyor: Bunlardan birincisi sa-
dece ağn ağırlıklıdır, yani âdet olmadan 
bir iki gün önce başlayan, âdetin birinci 
günü de devam eden, kasıklarda ve belde 
ağrı ve rahatsızlık, gerginlik şeklinde olan 
ağn. Kadınların yüzde 70'indeki ağn bu-
dur. Bir de yine aynı süreçte başlayan ama 
ağnnın yanında başağnsı, bulantı, sivilce-
ler, iştah değişiklikleri, gerginlik, sinirlilik, 
vücutta su toplanması, yüzüğün parmak-
lara girmemesi, tatlıya özellikle ilgi duy-
ma, mide rahatsızlıklan, midede yanma, 
yenilen şeylerin kolay hazmedilememesi 
gibi daha genel bir tablo oluyor. Bunların 
ikisinde de bel ve kasık ağnlan var. Vücut-
taki aşın duyarlılıkla ortaya çıktığı ifade 
ediliyor. Bu durum psikolojik durumla da 
ilgili. Kadının bu dönemlerinde yaşadığı 
öteki problemler daha çok ortaya çıkıyor. 
Ağrılar ağırlıklı olarak vücudun hormonal 
değişikliğe duyarlılığı ve aşırı su tutmasına 
bağh. Ve âdet gördükten sonra vücudun su 
atımıyla, kanamayla birlikte o gerginlik 
azalıyor, bağlann, kaslann daha gevşek 
daha kolay hali âdetle birlikte değişiyor, 
tekrar eski gerilimine kavuşuyor. 

Âdet dönemindeki ağnlar hemen her 
men her ay devam ediyor. Bu nedenle öne-
rimiz şu: ağrı başladıktan sonra ağn kesici 
almayın. Bunun yerine, âdetten iki gün ön-

ce ağn kesici almaya başlayın, âdetin ilk 
gününe kadar devam edin, o zaman ilacın 
etkisini göreceksiniz ve bunu önleyeceksi-
niz. Çünkü ağn hafızası denen bir şey var. 
Bir ağrı yaşadığınız zaman beyin onu hafı-
zaya alıyor. Âdet öncesi ağn da bu şekilde 
beyne kaydediliyor. Ve bir somaki dönem-
de aslında o kadar çok ağnnız olmasa da, 
ilk ağn başladığında o ağn uyansı beyne 
ulaştığında beyin eski hafızasıyla karşılaş-
tınyor ve siz ağnyı bir önceki şiddetli ağn 
olarak algılıyorsunuz, bu nedenle "Ağn 
hafızası oluşturmayın," deniyor. 

Eğer ağnyı başlamadan önce keserseniz 
o ağn hafızası devreye girmiyor. Bir de ağ-
n hafızası teşvik edilen desteklenen bir şey, 
her ağn biriktikçe o hafıza genişliyor ve bir 
sonraki ağnyı daha yüksek olarak algılı-
yorsunuz. Tabii ki ağnyı başlatan bir se-, 
bep var, ama o sebep ortadan kalksa bile 
beynimizdeki deneyim, geçmişimiz, yaşan-
tımız ve beynimize yerleşen bügiler onu 
hissetmeye devam ediyor. 

Bel ağrıları aldığımız kilolarla da çok 
ilgili 

Kadınlann yüzde 10'u bel ağnlanmn 
gebelikte başladığını, yüzde 51 i menstrü-" 
asyon sırasmda arttığını ifade etmektedir. 
Bel ağnsı, gebe kadınlann ortalama yansı-
nı etkileyen bir arazdır. Gebelikteki bel ağ-
nlannda da yine hormonal değişiklikler ön 
planda. Bir de tabii aldığımız kilolarla da 
çok ilgili. Çünkü normalde kaslanmız, ke-
miklerimiz birbirine son derece uyumlu, 
bir bütün halinde planlanmıştır. Normalde 
bir insana yandan baktığınızda sırtında 
hafif bir çıkıntı, belinde de hafif bir çukur-
luk olması gerekir. Sırttaki kemiklerimizin 
yani omurlarımızın düzenli bir konumu 
vardır ve bu omurlann arasında diskler 
bulunur, bu diskler de kemiklerin birbiri 
üzerinde rahat hareket etmelerini sağlar. 
Kemiklerin önünde, arkasmda ve yanla-
nnda bu kemiklerin kaymasını engelleyen, 
hareketlerini sınırlayan bağlar var ve tabii 
etrafında da kann ve sırt kaslanmız var. 
Yani karın ve sırt kaslarınız güçlüyse ke-
miklerin üçte birini taşırlar. Yani siz altmış 
kiloysanız, eğer karın ve sırt kaslannız 
güçlüyse, bel omurlarınız sizi kırk gibi al-
gılıyor. Bu durumda eğer spor yapıyorsa-
nız, bunu sürdürmeniz gerekiyor; yani bir 
süre spor yapayım sonra bırakmm olmaz. 
Mesela dört beş doğum yapan bir kadın, 
bir de çok kilo almışsa doğumdan sonra 
bel ağnsı çeker. Çünkü karın kaslan gev-
şemiştir, bel öne doğru gider ve ağn yapar. 
Bu durumda karın kaslan egzersizi verdi-
ğimizde o çukurluk biraz daha düzeldiğin-
de büyük oranda ağrısı geçer. Aslında dü-
zenli ve doğru egzersizler yaptığımızda bu 
sorunu yaşamayız. Egzersizler özellikle ha-
milelikte daha rahat doğurmanızı, solunu-
munuzu doğru yapmanızı sağlar, karın 
kaslarınızın aşırı gevşemesini engeller. Ay-
nça doğum soması kadınlarda idrar kaçır-
ma var, gülünce hapşırınca idrar kaçın-
yorlar. Bu vajinamn alt kısmındaki kasla-
rın aşırı gevşemesinden kaynaklanıyor. 

Gebelik süresince onlan kasan, çalıştıran 
egzersiz yaparsanız doğumda aşın gevşe-
miyor, böylece doğum sonrası idrar kaçır-
ma oranı belirgin biçimde azalıyor. Ve ta-
bii ki bel kaslanm da, karın kaslanm da 
çalıştınrsanız hem doğum soması kann 
kaslan aşın gevşemiyor, hemen kendini to-
parlıyor, hem bel kaslan kısalmamış olu-
yor hem de rahat bir doğum yapmanızı 
sağlıyor. Eğer çok çocuk doğurmuş bir ka-
dınsanız ve bu söylediklerimin hiçbirini 
yapmamışsanız somadan buna bir şey ya-
pılamaz diye bir şey yok elbette. Aşın kilo-
nuz varsa işe oradan başlamak gerekiyor. 
Bu gibi durumlarda kannda aşırı yağlan-
ma olunca, bundan dolayı bel daha çok 
çukurlaşmıştır. O zaman bir korse veriyo-
ruz hastaya; yağlan yukanya çekecek kor-
seler sayesinde belin çukurlarını azaltıyo-
ruz ve hastayı rahatlatıyoruz. 

Egzersiz yaşam biçimi olmalı 
Kadınlann, açıkladığımız bu üç neden 

dışmda bel ağnsı çektikleri diğer nedenler 
ise, ev işlerini yaparken yanlış hareketler-
de bulunmalan, yani eşyalan yanlış şekil-
de kaldırmalan, ağır işleri hem yanlış şe-
kilde hem de arka arkaya ve sürekli yap-
malan, büro işinde çalışan kadınlann sü-
rekli olarak masa başmda aynı işleri yanlış 
şekilde yapmalan, duruş, oturuş bozuk-
lukları vb. şeylerden kaynaklanıyor. 

Bel ağnsını hiç yaşamamak için ya da 
kurtulmak, azaltmak için düzenli egzersiz 
yapmak gerekiyor. Bu bir tedavi değil, bir 
yaşam biçimi olmalı. 

Bize gelen kadınlar en fazla duruş bo-
zukluğundan gelen kadınlar. Ama çok geç 
başvuruyorlar. Genelde ancak bel fıtığı de-
recesinde ağnlan olduğunda, çok zorlan-
dıklarında geliyorlar. 

Büro işlerinde çalışan kadınlardan da 
çok bel ağnsı şikâyetiyle gelen oluyor. 
Çünkü normal hareket ederken farklı fark-
lı yerlerimizdeki kaslanmız çalışıyor, ama 
sürekli okurarak çalıştığımızda yalmzca 
hep aynı pozisyonda olunca, tek bir grup 
kas çalışıyor. Bu nedenle de kaslar sertleşi-
yor ve yorgunluğa bağh ağnlar ortaya çıkı-
yor. Yani masamn konumu, oturduğumuz 
sandalye çok önemh. Masa üzerindeki eş-
yalann elimizin iki yanından ötede olma-
ması gerekiyor ve en azından saat başı kal-
kıp bir dakika odanın içinde dolaşmak 
şart. 

Bir insan ne kadar aktif olursa, günlük 
yaşantısını sürdürürse o kadar sağlıklı ve 
tedaviden yarar görmüş biri oluyor. İnsan-
lara "ağırlık kaldınna" demek yerine, şöy-
le kaldınrsan sana zarar vermez demek 
daha doğru olur. Çünkü çocuğunu kucağı-
na alamayan insanlar var. Mesela bir an-
neanne, babaanne torunumu kucağıma 
alamıyorum diye ağlayarak geliyor, buna 
gerek yok oysa. O yüzden biz bir insanın 
ağnsı olduğunda ağnsıyla baş etmesini öğ-
retiyoruz. Ağrısıyla başa çıkmayı öğrendi-
ğüıde ağnsını nasd azaltabileceğini ve gün-
lük hayatım etkilemesine nasıl engel ola-
cağım öğretiyoruz. 
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Yoksulluğa ve kadınlara yönelik şiddete karşı 

2000 de beş kıtada yürüyü: 

2000"de dünya çapında bir kadın 
yürürüyüşii düzenleme fikri, 1995 
yılında Kanada nın Çuebec ken-
tinde yapılan Yoksulluğa Karşı 
Kadın Yürüyüşü deneyiminden 
doğdu. Quebec Kadmlar Federas-
yonu nun düzenlediği bu yürüyüş 
son derece başarılı olmuştu. 850 
kadın ekonomik adaletin sağlan-
masına ilişkin dokuz talep için 

tam on gün yürüdüler. Yürüyüşün sonunda 15 bin 
kişi karafından karşılandılar. Tüm kadın hareketi 
ve toplumun bazı başka kesimleri yürüyüş için se-
ferber oldu. 

1995 yürüyüşüne Güney ülkelerinden yirmi ka-
dının katılımı, yürüyüşçülere küresel dayanışmayı 
oluşturmanın önemini hatırlattı. Uluslararası bir 
kadın yürüyüşü önerisi ilk kez Beijing Konferan-
sımda ortaya atıldı. 

Bugün yürüyüşün düzenlenmesine 130 ül-
keden 2 bin grup katılıyor. Kırka yakm 
ulusal bağlantı organı oluşturulmuş du-
rumda. Bunun anlamı, şu anda binlerce 
kadının muhteşem bir kolektif eylemin 
oluşturulması sürecinde oldukları. 
, Dünya Yürüyüşü nün kararlı bir bi-

çimde gündeme getirdiği iki konu yok-
sulluk ve kadınlara yönelik her türlü 
şidddet. Her iki konuda da somut çözümler 
öneriliyor. Önümüzdeki yıllar için zorunlu 
olan temel bir program oluşturulması talep edili 
yor. 2000 Yılı'nda Kadınların Dünya Yürüyüşü nün 

Kanadalı feministlerin çağrısıyla tüm dünyada örgütlenme hazırlıkları süren 

yürüyüşün adı, Kadınların Dünya Yürüyüşü (World March of \Vomen). 

"MarclT sözcüğü ingilizce'de hem 'mart hem de "yürüyüş anlamına geliyor ve 

böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne de gönderme yapılıyor. Yani 

yürüyüşün adını Kadınların Dünya Yürüyüşü/Martı olarak da düşünebiliriz. 

Mart 2000 de yapılması planlanan yürüyüşte, kadınların sözleri, 

şarkıları, çığlıkları ve adımlan beş kıtada yankılanacak. 

ra yönelik şiddete ilişkin ortak 
taleplerini ve inisiyatiflerini açı-
ğa çıkartmak. 

O Tüm dünyadaki hükümetleri, 
karar verme mercilerini ve bireyle-

ri, kadınların statülerinin ve yaşamla-
rının iyileştirilmesi için zorunlu değişiklik-

leri yapmaya zorlamak. 
taleplerinden oluşan program kesinlikle feminist ve O Yeni binyıla kadınların dünyayı değiştirme konu 
militan bir eylemi hedefliyor. Yürüyüş kurulu düze-
ni sarsmak konusunda mütevazı ama ikna edici bir 
katkı yapmayı amaçlıyor. Bu bir son değil, bir baş-
langıç. 

Yürüyüşü düzenleyenler, tüm gezegene yayılan 
hazırlık sürecinde akılda tutulması gereken hedefle-
ri şöyle özetliyorlar: 
O Tüm kadınların ezilmelerinin nedenlerini ve 
muhtemel özgürleşme alternatiflerini kendileri için 
ve kendi başlarına tahlil edebildikleri geniş bir po-
püler eğitim sürecinin başlatılması; 
O Yoksulluk ve kadınlara yönelik şiddete ilişkin ta-
leplerin saptanabilmesi ve bu talepleri yerine getir-
mek üzere eyleme geçilmesi için ulusal düzeyde ça-
lışmak; 
O Tüm kıtalardaki kadınlar arasında görüş alışve-
rişi, ortak projeler ve birleştirici eylemler yoluyla 
dayanışma başlatmak. Pazarın küreselleşmesi süre-
cinde, bir direniş hareketi inşa etmek için Kuzey le 
Güney arasındaki dayanışma yaşamsal önem taşı-
maktadır: 
O Dünya çapındaki taleplerimizi, karar mercileri-
nin dikkate almalası için gerekli çabayı göstermek; 
O Nihayet, adanmış, militan, yaratıcı feministlerin 
dünya düzeninde ya da düzensizliğinde büyük deği-
şiklikleri kışkırtmak üzere birarava gelecekleri 
uluslararası bir feminist ağın temellerini atmak. 

Yürüyüşün hedefleri: 
O Yürüyüşün dünya kadınlarının kendilerini kanıt-
ladıkları bir evlem haline gelebilmesi için tabanda-
ki kadın gruplarının geniş bir hareket oluşturmala-
rını kışkırtmak. 
O Kadmlar ve erkekler arasında eşitliği teşvik et-
mek. 
O Küresel kadm hareketinin yoksulluk ve kadınla-

sundaki kararlılıklarını kanıtlayarak girmek. 
Yürüyüşün temelindeki değerler: 

O Örgütlenmenin önderliği kadmlann elindedir; 
O Dünyanın tüm bölgelerinde kadmlar eylemde ön-
derliği paylaşırlar; 
O Katılan gruplar yürüyüş eyleminin hedeflerine ve 
bütünsel planına bağlıdırlar ama eylemi kendi ülke-
lerinde örgütlemek konusunda bağımsızdırlar; 
O Kadın hareketi içindeki farklılıklar tanınır, fark-
lılıklara saygı gösterilir ve değer verilir; 
O 2000 Yılı Kadınlann Dünya Yürüyüşü/Mart'ı ba-
nşçı bir eylemdir. 

2000'de siz de yürüyor musunuz? 

Yürüyüşü örgütleyenlerle ilişkiye geçmek isteyenler 
için: 
World March of Women 
Federatioıı des-Ijemmes du Çuebec 
110 rue Ste-Therese, *307 Montreal. Quehec 
Canada H2Y 1E6 
Tel: (1) 514-395-1196 • Faks: (1) 514-395-1224 
ınarche2000@ffq. qc. ca 

Katılmak isteyenlere... 
Kadınların dünya yürüyüşüne katılmak isteyen KESK 
Kadın Sekreterliği'nin başvurusu kabul edildi. 
Yürüyüşün Türkiye ayağı için KESK'in çağrısı ile 
başlayan toplantılar devam ediyor. Pek çok kadın 
grubunun katıldığı toplantılarda, uluslararası tema 
olan yoksulluk ve şiddete karşı taleplerde 
ortaklaşıldı. Artık ulusal talepler tartışılacak. 
Toplantılar yeni katılımlara açık. 
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KANADA 

MontreaTda on dört 
kadının katledilmesinin 
üzerinden on yıl geçti • • 

Onceyas 
tut, sonra 
değişim için 
mücadele et 

AFRİKA 

Kadınların eğitim 
hakkı yok 

YNFEV'in hazırladığı rapora göre Afrika kı-
"•^üteuıda vaşayan çocukların çoğu temel eğitim 

hakkından yoksun. Öğretmenlerin çoğunun 
maaşlarının ödenmediği, temel eğitimin pek çok 
okulda verilmediği kıtada özellikle kız çocukları 
gelenekler ve kültürel yapı nedeniyle okula göııde-
rihıüyor. Yalnızca Kuzey Afrika'da okul çağına 
gelmiş kız çiMUÜannın yüzde 7,7i eğilimden mah-
rum lıirakılırken. Sahra Çölü nün ortasuıdaki ül-
kelerde neredeyse hiçbir kız okula gönderilmiyor. 
Burkma Faso'da on beş yaş \e vııkarsmdaki ka-
dınlann yalnızca yüzde 9ıı okur yazar, pek çoğu 
ev î i yapmaları için evde luiııluvor. Burkiııo Fa-
so'da kadınların eğitim haklanın sı\ ıınarı yirmi uç 
örgüt var. Bu örgütler, aileleri kızlarını okula var-
dırmaları ve çırnıkların okuldaki durumlarıyla il-
gilenmeleri konusunda ikna etmeye çalışıyor. 
I gamla da eğitini parasız lıale getirilince okur \a-
zar oranında bir artına göruldii. Kenya gibi ülke-
lerde kadınlann eğitim haklarını sınıınaıı F\WK 
i Afrikalı Kadın l .ğitiuıriler Demeği) gibi aktif ür-
giiılerin faaliyetleri olumlu -omıelar\eriyor. Ken-
ya'da hamile kadınların eğitim haklarını ellerin-
den alan yasalar da kaldırılmış durumda. Ama bu 
tür yasalar öteki Afrika ülkelerinin bir çoğunda 
hala yürürlükte. Kadınları hamile bırakan erkek-
ler tecavüz durumunda bile asla cezalandırılmıyor. 
Bu nedenle okul çağındaki kızların sınıf arakadaş-
lan ve öğretmenlerinin tecavüzüne maruz kalma-
ları sıkça rastlanan bir durum. 1991 de Kenya'da-
ki bir Katolik okulunda oıı dokuz kız öğrencinin 
öldürüldüğü, yetmiş bir kızın ise tecavüze uğradı-
ğı haberi duyulduğunda, suçlu erkek öğrencileri 
korumak isteyen okul müdürü. "Onlar kızlara hiç-
bir şekilde zarar vennek istemediler, yalnızca teca-
vüz etmek istediler"' gibi bir cümle sarf etmişti. 
Bugüne dek Kem a hükümeti bu konuda bir açık-
lama yapmadığı gibi, suçluları yakalamak konu-
sunda da bir çaba sarf etmedi. W in. News 

6Aralık 1989, o 
korkunç günün 
üzerinden tam 
on yıl geçti. 
Kendi özel so-
runlarıyla ilgili 
olarak feminist-
leri suçlayan si-
lahlı bir ada-

mın Montreal'deki Politeknik 
Okulu na tek başına girip sis-
temli bir biçimde yalnızca kadın-
lan katletmesinin üzerinden tam 
on yıl geçti. On dört kadın kadın 
olduklan ve aslında eskiden er-
kek işi sayılan bir işi yapmak is-
tedikleri için öldürüldüler. Tanı-
dığım bütün kadınlar haberi al-
dıklarında ne yaptıklarını hatır-
lıyorlar. Ben haberi arabamın 
radyosundan duymuş ve birçok 
kadm gibi önce inanamamıştım. 
Durumu daha soma kavrayabil-
dim. Bu korkunç şiddetin dehşe-
tini ve ailelerin ve arkadaşların 
bu akla hayale sığmayan kayıp 
karşısında çektikleri acıyı hisset-
tim. Ama başka birçok kadm gi-
bi çok kişisel bir şey de hissettim. 
Uzun zamandır kenara ittiğim 
bir takım duygulara dokundu bu 
olay, genç bir kadın olarak New 
York'ta yaşarken ve dünyayı do-
laşırken bana uygulanan şiddet 
karşısında hissettiğim acı. Ve 
ben tek değildim. Kanada'mn 
her tarafında kadınlar kendileri-
ne uygulanan şiddetle ilgili açık 
biçimde konuşmaya başlamışlar-
dı. Kadın grupları, 6 Aralık'ın 
unutulmaması için ve Montreal 
Katliamı'nın hatırlanmakla kal-
mayıp şiddet yanlısı erkeklerin 
ellerinde can veren kadınların 
katledilişinin bir simgesi olması 
için harekete geçtiler. Önce kıran 
kırana bir tartışma yaşandı. 0 
adam delinin teki deniyordu. Bu-

nun kadınlara yönelik şiddetle il-
gisi yoktu sözüm ona. Ama biz 
neyin ne olduğunu biliyorduk. 
Bu noktayı tartışmak zorunda 
kalmamızın bile nedeni neydi? 
Bıraktığı intihar mektubunda öl-
dürmek istediği öncü feministle-
rin bir listesini de veriyordu 
adam. Ateş ederken "Feminist-
lerden nefret ediyorum," diye 
bağırmıştı. Durum nasıl daha 
açık olabilirdi? Yahudileri Yahu-
di olmayanlardan ayırıp öldür-
seydi bunun toplumdaki anti-se-
mitizmin bir yansıması olduğun-
dan şüphe eden olabilir miydi? 
Çok sayıda erkeğin kadınlar üze-
rindeki kadim egemenliklerini 
sürdürmek için şiddete başvur-
duklarını toplumun fark etmesi 
için daha ne yapılması gereki-
yordu? 

Quebec'te bu tartışma iki yıl 
boyunca sürdü. Ancak ölenlerin 
anne babalan çıkıp da kızlannm 
ölümünün kadınlara yönelik şid-
detle ilgili olduğunu söyleyince 
Quebec'teki medya ve politikacı-
lar bu bağlantıyı kabul ettiler ve 
kadın gruplarını katliamı kendi 
çıkarlan için kullanmakla suçla-
maktan vazgeçtiler, ingiliz Ka-
nadal ında tartışma daha kısa 
zamanda çözüldü. Politikacılar 
da tartışmalara kulak verdiler ve 
iki yılın sonunda Parlamento 6 
Aralık'ı bir anma günü ilan ede-
rek ülkenin her tarafında kadın-
ların ve öğrencilerin eylemlerini 
onaylamış oldu. Bu yd, Parla-
mento olayın onuncu yıldönü-
münü on beş gülle anacak, on 
dördü bu olayın kurbanları, on 
beşinci ise kadınlara yönelik şid-
detin tüm kurbanlan için. Ka-
dından Sorumlu Devlet Bakanı 
Hed Fry, 6 Aralık günü saat 
14.15'te bir dakikalık sessizlik 

çağrısında bulundu. 
Bütün bunların etkisi büyük 

oldu. Silah bulundurma yasala-
rında yapılan değişiklik bariz bir 
sonuçtur, mühendislik mesleğini 

. seçen kadınların sayısının ikiye 
katlanması da bir diğer sonuç. 
Daha az fark edilen bir sonuç ise 
kadınlara ve çocuklara yönelik 
şiddete karşı uyanıklığın artma-
sıdır. Benim gibi birçok insan, 
kadın olsun, erkek olsun, kadın-
ların, tecavüze karşı dayanışma 
merkezlerinde ve kadm sığınak-
larında yıllardır kahramanca 
sürdürdükleri mücadeleye des-
tek vermek üzere harekete geçti-
ler. Ama katliam sürüyor. 

Kasım aymda yalnızca Onta-
rio'da yılda kırk kadının eşleri ve 
sevgilileri tarafından öldürüldü-
ğü bildiriliyor. Yine Ontario'da 
'97-98 arasında neredeyse 28 
bin kadın ve çocuk, 116 kadm 
sığınağına başvurmuş. Ceza ya-
sasında bazı olumlu düzenleme-
ler gerçekleşti ama şiddete baş-
vuran erkekleri pannaklıkların 
arkasına koymak sorunu çözmü-
yor. Bu şiddetin kökünde erkek 
egemenliği var. Kadınlara saldı-
ran ve onları öldüren erkekler, 
kadınları hâkimiyet ve denetim 
altında tutmak istiyorlar. Mont-
real Katliamı'nı izleyen günlerde 
üzerinde tek bir gül, Politeknik 
kurbanlarının resimleri ve bir 
slogan olan bir afiş vardı: "Önce 
yas tut, soma değişim için müca-
dele et." Bu trajedinin onuncu 
yılında her birimiz kendimizi 
cinsiyetçiliğe ve kadınlara yöne-
lik şiddete son vermeye adamalı-
yız. O gün öldürülen kadınlar ve 
o günden sonra öldürülen yüzler-
ce kadın bundan daha azına la-
yık değil. 

Judy Rebick/ Zmag dergisi 

ŞİLİ 

Haklar kısıtlanıyor 

Uluslararası Kadın \gı Haberleri ııın i W oıııen s lnierııaiional \etwork \ews) bildirdiğine gore 
Sili hükümeti kadınların eğitimden -ağlığa, istihdamdan evliliğe pek çok hakkını vasıl,ula 

kısıtlıyor. Kaduılara yönelik ayrımcılığa karşı savaşan örgütler, Şili'deki Katolik çoğunluğun 
boşanmayı eııgelle\eıı inançlarının özellikle \ok>ııl kadınların yaşamını zorlaştırdığım belirtiyor. 
Yasal boşanman m masrafları ve dinsel baskılar kadınları istemedikleri evliliklere mahkûm ediyor. 
Evli çiftin mülk haklarının tümü de erkeklerin elinde, 

Şili toplumundaki geleneksel rollerin vurgulanması okul kitaplarında da kendim gösteriyor. 
Kadınların üreme hakları üzerindeki baskılar çarpıcı. Kısırlaştırılmasmı isteyen bir kadının en az 

oluz iki yaşında, dört çoeıık annesi ohııasi \e eşinin nzasını belgelemesi gerekiyor. Kürtaj yasak aıııa 
çocuk düşürmek Jsterken ölen kadm oram yüksek. İstenmeyen gebelikleri sona erdirirken ölen 
kadmlann oranı yüzde 30. On sekiz yaşın altındaki kadınların yüzde 4()"ı en az bir kere kürtaj 
yaptırmış durumda. Doğum kontrol hapları zorlukla ülkeye giriyor, prezervatif ise neredeyse hiç 
kullanılmıyor. Çünkü Şili'de yaygın inanç doğum kontrolünün erkeğin değil kadının görevi olduğu. 
1993'de Santiago Üniversitesi ndeki bir araştırmaya katılan kadınların yüzde 54'ü doğum kontrol 
hapı kutlanmadıklarını belirtmiş; yüzde 26.-Ti yaşamında iıir kere bile doğum kontrol lıapı almamış. 
Şili bütçesinin yüzde 0.002'si gençlerin cinsel eğitimine ayrılmış. 1996'da gerçekleşen doğumlara 
yüzde 15'iude anneler yirmi yaşın altında. Wm. News 
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eynep Baygörerı 
şiirleri ve öz 
yaşamöyküsü-
nü anlattığı El-
lerimde Ben adlı 
kitabıyla tanı-
nan bir yazar. 
Gökkuşağı Ya-
yınlarından çı-

kan Ellerimde Ben, yalnızca bir ka-
dının değil, bir yörenin öyküsü. Ma-
raş'ın Pazarcık köyünde, bitmek 
bilmeyen kışların, çocuk oyunları-
nın, yemeklerin, tek başına doğum-
ların, tek odalı kerpiç evlerin, can-
dan dostlukların ve dere kenarların-
da rüzgâra karışan türkülerin öykü-
sü. Kitabı böyle bağımsız düşünüp 
sevmek çok olanaklı. Ama Zeynep 
Baygören'in kırk beş yaşında okuma 
yazma öğrenip disiplinli bir biçimde 
yazmaya yöneldiğini öğrenince daha 
başka açılardan da değer kazanıyor 
Ellerimde Ben. Zeynep Baygören bi-
ze kitabının canlı kahramanların-
dan, kendisinden ve yazma aşkından 
söz etti. 

» 

• Kendinizi yazarak ifade etmek iste-
ğinden söz ediyorsunuz sıkça. Nasd 
bir istek bu sizin için? 

Konuşurken kendimi çok zor ifade 
ediyorum, belki belli bir yaşa kadar 
Türkçe bilmiyor olduğum için. Acaba 
karşımdaki beni yanlış mı anlar,, diye 
çekmiyorum, ürküyorum. Yazarken 
kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ka-
dınlar için yazmak daha iyi bir ifade 
yolu oluyor, sanıyorum. Bu, benim ki-
şisel gözlemim. Özellikle bizim oralar-
da, kadınlar hiç konuşmazlar. Ben 
mesela, babamın yanında hiç konuş-
mazdım. On sekiz yaşma kadar, ne 
konuştum onun yanında, ne güldüm. 
Böyle sessizliğe mahkûmduk. Şimdi 
görüyorum ki kadmlann birçoğu hâlâ 
konuşmakta zorlanıyorlar kendi hak-
larında. Onlann yerine başkaları ko-
nuşturuluyor. Kadınlar buna razı ol-
mak zorunda kalıyor. Ama insan ya-
zınca, bu durum tamamen değişiyor. 
Kendisiyle başbaşa kalıyor. 
• Nasd bir mahkûmiyetti bu yaşadı-
ğınız? 

Kız çocuğusun, ilk başta anne ba-
ba seni eziyor. Doğumuna kimse se-
vinmiyor. Sonra genç kız oluyorsun, 
çevre baskısı. Evleniyorsun, koca bas-
kısı, kaynana, kaynata seni eziyor. 
Hayatın ezilmekle geçiyor. Bir yerde 
buna dur demek gerek. Anlatamıyor-
sun kendini. Ev kadınlığı da bunu pe-
kiştiriyor. Bütün gün evde, ev işi, tele-
vizyon gürültüsü. Senin spssizliğini 
pekiştiren şeyler. 
• Kaç yaşmdasınız, yazmaya nasd 
karar verdiniz? 

Benim doğum tarihim belli değil. 

Nüfus kâğıdımda 1948 yazıyor. On iki 
kardeştik, ikisi küçük yaşta öldü. Beş 
kız, beş erkek büyüdük. Evlendikten 
sonra Antep'e geldim. Eşim işşizdi. İs-
tanbul'a göç ettik. O zaman büyük kı-
zım altı aylıktı. Sonra üç çocuk daha 
dünyaya getirdim. Uç kız, bjr erkek. 
Geçim için çok uğraştım. Pek çok işte 
çalıştım. Sonra çocuklarım okusun di-
ye didindim. Şimdi hepsi üniversite 
mezunu. Onlar okuyup büyüyünce, 
ben de rahat ettim. Kendime zaman 
ayırmak istedim. Hep okuma yazma 
öğrenmek isterdim. Kızım da biliyor-
du bunu. Bir gün radyoda Halk E ğ i -
tim in yetişkinlere yönelik okuma yaz-
ma kursu açtığını dinledim. Zeytin-
burnu'ııda oturuyorum. Kurs Bakır-
köy de. Bakırköy neresi bilmiyordum. 
İnan insan bilmeyince korkak oluvor. 
Öğrendikçe cesurlaşıyor. Kızını beni 
kursa götürdü. Ben de azmettim. Ça-

lışkan bir öğrenci oldum. Karanlık bir 
tünelin sonunda ışık görmüş gibi ol-
dum okuma yazmayı öğrendiğimde. 
Hemen kitap okumaya başladım. İlk 
okuduğum kitap Bıfat İlgaz'ındı. Aziz 
Nesin'in kitaplarına el attım sonrasın-
da. Şimdi sanki okumadığım kırk yı-
lın acısını çıkartmak istercesine kitap 
okuyorum. Ahmed Arif ile Yaşar Ke-
mal'i kendime yakın buluyorum. Bel-
ki bizim oraları anlattıkları için. Ben 
kursa gitmeye başladığımda çevrem-
deki kadınlar tepki gösterdiler, her 
gün "Nereye böyle," dediler. "Bu yaş-
ta okumayı ne yapacaksın?" Ciddiye 
almadılar. Oysa ben içimdeki öğren-
me isteğini bastıramıyordum. Evde 
oturup televizyon izleyerek iş yapmak 
bana bunaltıcı gelivordu. anlatmak is-
tediklerim vardı, kendime bir çıkış 
yolu, bir dil arıyordum. Bunu yazıda 
buldum. 

• Eşinizin, çocuklarınızın tavrı ne ol-
du? 

Kitaplanm çıkınca eşimin de tavrı 
değişti. Gerçi hiç beni engellememişti. 
O ilkokul mezunu, ben ise inanır mı-
sın, ilk evlendiğimde paravı bile tanı-
mazdım. Bakkala gidemezdim, sokağa 
çıkamazdım. O bana para kullanmayı 
öğretmeye çalışırdı. Şimdi yazdıklan-
mı okuyor ve etkileniyor. I lafif bir çe-
kinme duygusu var içinde, zannediyo-
rum. Benim gerimde kaldıiıııı düşü-
nüyor. Artık evde ipler benim elimde. 
Çocuklar ise gurur duyuyorlar. Şaşır-
dılar kitaplara, hele hayatımı aldatın-
ca daha çok şaşırdılar. Çevremdekiler 
çocuklarımın bana yol gösterdiğini 
düşündüler ama bu doğru değil. Ben 
onlar okusun diye didindim, kendi 
eğitimim için de tek başıma uğraştım. 
Kocam engel olmadı, bu iyi. Okuma 
\ azma kursuna kocasından gizli gelen 
çok kadm vardı, ben bu açıdan şans-
lıydım. Ama bunun dışında hep kendi 
çabam ve isteğim etkili oldu. 
• Kitabınızdaki bütün olaylar gerçek 
mi? Ben özellikle Şarey'in öyküsün-
den çok etkilendim. 

Evet, onların hepsi gerçek. Şarey 
benim en yakın arkadaşımdı. Derenin 
yaııuıda buluşurduk, o kısacık za-
manlarda. Annelerimizin sesleri ku-
laklarımızda çınlardı. Kuzu otlatmaya 
giderken buluşurduk. Bez bebekler di-
ker, halı dokumacılığı oynardık, anne 
babalarımızı oynadık oyunlarımızda. 
Derenin kenarında çamurdan heykel* 
cikler yapardık. Şare\ "e sormuştum 
ilk ay hali olduğumda. Korkmuştum, 
o ise benden herhalde bir yaş büyük 
olduğundan, daha önce ay başı ol-
muştu. Bana anlatmıştı, korkma, nor-
mal demişti. Böyle işte. o benim en ya-
kın arkadaşımdı. Çocuk doğururken 
kan kaybından öldü. Yazarken onun 
bir fotoğrafını oluşturdum zihnimde. 
Ona yeniden hayat verdini. Onu geri 
getirdim. O köy günlerimizi, kız ço-
cukları olarak ortak çilelerde buluştu-
ğumuz günleri. Bende onun bir resmi 
bile yok ama işte o kitabımda yaşıyor, 
capcanlı. Bu çok güzel, çok inanılmaz. 
Yazarken geçmişe döndüm yeniden. 
Şimdi bizim köyün kızları çok değiş-
mişler. Kız çocuklan da okutuluvor 
artık. Geçen gidişimde bir baktım kız-
lar Gorki okuyorlar. Yeni çıkan kitap-
ları takip ediyorlar. Eğitim kadmlar 
için hayati önem taşıyor. Onlara di-
renç ve cesaret veriyor. 

• Bir de annenizin yol kenannda kar-
deşinizi dünyaya getirmesinden söz 
etmişsiniz. 

Annemle bir gün ninemlere gidiyo-
ruz. Yayan. Yürü babam yürü. O za-
manlar kadın ata filan binmez. Çok 
ayıp. Kadm eşeğin yanında yürür. Şa-
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Özyaşam öyküsüyle parlayan bir yazar; Zeynep Baygören 

"Sessizlice mahkûmduk'' 
O 



irin dediği gibi, "Sofrada san 
öküzden sonra gelen kadın". Ne-
nemlerin köyü de epey uzakta. 
Annemin suratı asddı bir an. 0 
biliyormuş ne olacağım. Ben bil-
miyorum. Bir ara kayaların ara-
sına gitti, beni yolun kenarında 
bıraktı. Sonra yanma gittim. Ha-
va kararmıştı. Çok şaşırdım, ya-
tımda çıplak bir bebek vardı. 
Meğer kardeşimi doğurmuş ora-
da. Bebeği derenin buz gibi su-
yunda yıkadık, sardık sarmala-
dık. Doğum denilen şeyi ilk ora-
da öğrendim. Soma yine yolu-
muza devam ettik. Ben kendi ço-
cuklannun üçünü hastanede do-
ğurdum. Birini mahalle ebesinin 
yardımıyla dünyaya getirdim. 
Bizde kadınlar hep kendi başlan-
na doğururdu eskiden ama ki-
tapta anlattığım gibi, çok ölüm 
oluyordu. Bir de kadınlar hep 
ilaç yaparlardı. Bir nevi hekimlik 
bilgileri vardı. Otlarla ilaçlar ya-
parlardı. Çünkü doktor diye bir 
şey yok. Kadınlara kalıyor aile-
nin sağlığını korumak. Annem 
çok bilgiliydi bu tür konularda. 
Ama bir risk var, bazı cahil kim-
seler çok kişinin sakat kalmasına 
neden olurdu. Ağzmda yara çı-
kan çocuğu kör eder, bırakırlar-
dı. Kadınlann ilaçla olduğu gibi 
hastalıklarla da ilişkisi ilginçti. 
Herkes onlara yüklenmesin, ilgi 
göstersin diye, hasta numarasına 
başvururlardı. Bizim orada ka-
dınlar lıep sara hastasıyddar, er-

kekler sağlamdı.Bir arkadaşım 
saralıydı, herkes ona ilgi gösteri-
yor, çok iş yaptırmıyordu. Ben de 
numara yapmayı denedim ama 
babam anladı. Bazı kadınlar yut-
turabiliyorlaıdı, böylece işten 
yırtabiliyorlardı. Birazcık bile ol-
sa şefkat arayışı işte. 
• Şimdi nasıl gidiyor yaşamınız? 
Yeni kitabınızı ne zaman okuya-
bileceğiz? 

Şimdi sabah uyanır uyanmaz 
ilk işim günlüğümü yazmak. 
Soma bugün ne yazsam diye dü-
şünüyorum. Bugün ne pişirsem 
diye değil. Ev işi de yapıyorum 
ama yazmak önce geliyor. Öykü 
çalışıyorum. Yazmak içimden 
geliyorsa asla ertelemiyorum. Ev 
işi her zaman olur. Çevremdeki 
bütün kadınlara da yazmayı 
öneriyorum. Kadmlann anlata-
cak daha fazla öyküsü var, be-
nim yaşadığım köyde herkesin 
hayatı bir romandı. Özellikle ka-
dmlannki. Biz yazmazsak kim 
büecek? Konuşunca eksik kalı-
yor, ya da kimse duymuyor. Ya-
zalım, bırakalım. Belki yerine 
vanr. 

(Zeynep Bay görenle başta 
buluştuğumuz otobüs durağma 
yürüyoruz. Öykülerinden sonra, 
günlüğünü de yayımlatmayı dü-
şündüğünü anlatıyor. Söyleşimi-
zi yazacağını söylüyor. Artık bu-
gün bu söyleşiyi onun ağzından 
da okuruz.) 

Gamze Deniz 

Uçan Süpürge 3. Kaçlın Filmleri Festivali 
QQKız arkadaşlar 
arasında V 

Uçan Süpürge 3. Kadın Filmleri Festivali çerçevesinde 

düzenlenen kısa film ve belgesel senaryo yarışması başladı. 

Uçan Süpürge nin il-
kini geçen yd ger-
çekleştirdiği yarış-
ma, kısa film ve bel-
geselin gelişmesine 
katkıda bulunmanın 
ötesinde, toplumsal 
cinsiyetin sorgulan-

masına ve filmlerde kadm bakış açısı-
nın yaygınlaştınlmasma olanak sağla-
mak amacıyla düzenleniyor. 

Türkiye'de ve yurt dışında yaşa-
yan tüm kadm ve erkeklere açık olan 
yanşmaya katılmanın koşulu, senar-
yoların kadm bakış açısı üe yazılmış 
olması. Daha önce filme çekilmemiş 
kısa film ve belgesel senaryolarının 
yer alabileceği yanşmanm 2000 ydı 
için belirlenen konusu "Kız Arkadaş-
lar Arasında." 

Yanşmaya katılım şartlan şöyle: 
Yazarlar senaryolarının üzerine ger-
çek isimlerini değil rumuzlanm yaza-
caklar, aynca gönderecekleri senar-
yolarla birlikte, üzerinde aynı rum-
zun bulunduğu kapalı bir zarfm için-
de bir fotoğrafla birlikte senaryo-
nun/senaryolarının adını, kendi adla-
n ve soyadlanm, posta adresleriyle, 
telefon/faks numaralarını varsa e-
posta adreslerini ve yarım sayfayı 
geçmeyen imzalı özgeçmişlerini koya-
rak teslim edecekler. 

Katılımın ücretsiz olduğu yanş-
mada kısa filmin en çok 15, belgese-
lin ise en çok 30 dakika olması ve se-
naryoların üç kopya olarak gönderil-

mesi gerekiyor. 
Birincilik ödülünün 1000, ikinci-

lik ödülünün 700, üçüncülük ödülü-
nün 500 dolar olacağı yanşmanın so-
nuçlan 30 Nisan 2000 tarihinde açık-
lanacak. Katıhmcdar için son başvu-
ru tarihi, 29 Şubat 2000. 

Başvuru adresi: 
Uçan Süpürge 3. Kadm Filmleri 
Festivali, 
Bestekâr sokak, 80/6, 06680, 
Kavaklıdere-Ankara. 
Tel: 0312.466 55 61- 427 00 20. 
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* Bebek'de oturan ailenin on beş 
aylık çocuğuna bakacak 
referansh, gündüzlü bakıcı 

r. Tel: 0532 285 20 30. aranıyor. 

* Piyano ve üflemeli aletler 
hariç her türlü enstrüman 
yapım ve tamiri için beni 
arayabilirsiniz... 
Nimet Nilgün Unsal. 
Tel: 0212. 292 30 49. 

• Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerinden İngilizce dersi 
verilir. Bilgi için Pazartesi yi 
arayabilirsiniz. 

• Bir kadm terzisinin yanında, 
dikim bölümünde çalışmak 
istiyorum. 
Gül. Tel: 0212. 281 79 74. 

• Haftada dört gün, ev işlerine 
yardımcı olabilecek en az 
ilkokul mezunu kadm yardımcı 
aranıyor. Başvuru için, hafta içi 
18.00'den soma, hafta sonu her 
saat 0216. 359 23 10 no'lu 
telefon aranabilir. 
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e d i n . Pazartesi a y a ğ ı n ı z a k a d a r g e l s i n . 
5 Abone yapana bir kitap, 10 abone yapana bir yıllık abone hediye! 

ABONE FORMU Türkiye içi: 
, , Posta Çek Numarası: 662 965. 

Ydlık abone ücreti: 3.600.000 TL. 
Alü aylık abone ücreti: 1.800.000 TL. 
Türkiye dışı: 
Bir yıllık 75 DM, altı aylık: 35 DM. 
Döviz hesabı: Semra Emre, 

Abone süresi: Türkiye Iş Bankası, Parmakkapı Şubesi, 
Başlangıç tarihi: istanbul. 

Hesap Numarası: 1042 / 103502 
Dikkat: Abone ücretini yatırdığınıza dair belgeyi ve abone formunuzu bize 
gönderin. Biz de size her ay Pazartesinizi postalayalım. 
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