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Yıllardır ödüyoruz  
Artık ödemeyeceğiz!

İşçi kadının boş vakti…

Hindistan:  
220 Milyonluk  
İşçi Köylü Grevi

Cart: Gerçek bir direniş 
hikayesi…

Nuran GEZER 
Akçay-Balıkesir

Latife Tekin’in 1984 yılında yayımlanan 
ikinci kitabı, Berci Kristin Çöp Masal-
ları. Yazar, öz yaşam öyküsü olan Sev-
gili Arsız Ölüm’ü basılması için Meh-
met Fuat’a götürmüş. Kitabı çok beğe-

nen Fuat basabileceklerini, fakat bu kitabın başa-
rısından sonra, pek çok yazarın başına geldiği gi-
bi, bir daha aynı başarıda eser ya-
ratamama ihtimalinden dolayı, ye-
ni bir kitap daha yazması gerektiği-
ni söylemiş. Yazarımız da sıvamış 
kolları ve kitabımız ortaya çıkmış. 
İyi ki de çıkmış.

Adı, eskilerin deyimiyle kulağa 
ecnebi adı gibi gelen Berci, ‘Süt 
sağan kız’ demekmiş. Romanımı-
zın geçtiği yer olan Çiçektepe’de 
yalnızca çöp toplayıp ayıklayan 
kızlara uygun görülen bir sıfat bu.

Bir kış gecesi, kentin çerçöpü-
nün döküldüğü, süprüntüleriyle 
safrasının atıldığı, varoş olmaya 
aday, yanı yöresi fabrikalarca ku-
şatılmış olan yerin, hemen yama-
cına fener ışığında kurulan kon-
dularla başlıyor roman. Ve çöp-
ten toplanan naylon leğenlerden çatıları, eski ki-
limlerden kapıları, muşambadan camları ile fabri-
kaların alt yanında, çamurun kucağında yepyeni 
bir mahalle doğuyor.

Bir taraftan çetin yaşam koşulları diğer yandan 
yıkımcılar, dozerleriyle, kamyonlarıyla, tam 37 
gün boyunca üst üste gelirler. Tüm konducular 
çoluk çocuk, genç yaşlı dişiyle tırnağıyla savaşarak 
kazandıkları bu yere Savaştepe adını verirler. Baş 
edemeyeceğini anlayan hükümet, iki resmi giyimli 
adamını gönderir, çakılan mavi teneke bir tabela 
ve gecikmiş bir kabullenişle mahalle Çiçektepe 
adını alır.

YOKSULLARA FABRİKALARDAN 
ÖLÜM AKIYOR

Berci kızlar çöp toplarken, akü fabrikasında genç-
lerin kanı kurşunla, iplik işçisi kızların ciğeri tozla 
doluyor…

İçme suyuyla yayılan hastalık sonrası elbette önce 
kadınlar isyan edip düşüyor yola. Kadınlara ‘gece 
dersi’ veren, yatıp kalkmanın ilmini öğreten ‘Tirintaz 
Fidan’ erkeklere, ‘susuz keyiflerini nasıl indirecekle-
rini’ soruyor.

Yanı başlarındaki ilaç fabrikasından 
kondular üzerine kar zannettikleri bir 
şeyler yağıyor. Çoluk çocuk hastalanıp 
mosmor kesiliyor. Hatta çocuklar ölü-
yor. Çileden çıkan kondulular fabrikayı 
taşlıyor, yıkıp döküyor; fabrika sahibini 
bulamayınca işçilerini dövüyorlar. Fab-
rikatör hediye yoğurtlarla, doktorla ge-
lince de sövüp saymaktan vazgeçip ha-
yır dualarına başlıyorlar. Fabrika atık sı-
cak suyunu salınca üzerlerine, mal bul-
muş mağribi gibi bayram eden kondulu-
lar, daha da hastalanıyor.

Bir gün, akü fabrikasının önüne ko-
caman bir çadır açılıyor ve “Bu İşyerin-
de Grev Var” yazan kırmızı bir bez bağ-
lanıyor. Uzun süren grev sonrası grevci-
ler işten atılıyor ve o grevden sonra fab-
rikaların soyunma odalarında, helaların-

da, grev yerlerinde işçi sınıfı diye bir sınıfın varlığın-
dan, sömürüden söz eden işçiler giderek çoğalıyor.

Çiçektepe’de işçileri yola getirmeye yarayan, taz-
minat isteyip sendika sigorta sözü edenlerin, ağzını 
burnunu kıran dayakçılar var bir de...

DİRENİŞ BAŞLASIN...
Buzdolabı patronunun yurt dışından getirttiği yeni 

müdür, ilk iş olarak yıllık ikramiye yerine bisküvi ve 
yoğurt verileceğini, yeni bir ücretlendirme sistemi ile 
modern işçi olacaklarını, kıdeme göre değil ürettiği 
mala göre ücret alacaklarını muştuluyor.  Koynunda 
sendika fişleriyle geceleri kondu kondu dolanıp buz-

dolabı fabrikasına sendikayı sokan işçinin tazminatsız 
işten atılmasıysa bardağı taşıran son damla oluyor.

Birkaç günlük sessizlik sonrası önce makineler ya-
vaşlatılıyor sonra da romanın doruk noktası olan di-
reniş başlıyor…

HAYATIN TA KENDİSİNİ ANLATAN 
ROMAN 

Elbette, bu benim naçizane özetim kulağa oldukça 
yavan geliyor. Çünkü, yazar öylesine bir dil ustası ki 
mitler, efsaneler, tekerlemelerle süslediği bu masalsı, 
efsunlu anlatımını katı ve yakıcı gerçekle çok güzel 
harmanlamış! Gerçekle düşün kaynaştığı ve başka bir 
şey olduğu büyüleyici bir roman, üzerine ne söylense 
yetmeyecek, eksik kalacak ve mutlaka okunması ge-
reken, tadına okununca varılacak cinsten bir eser.

Peki Kristi kim? 
Yazar bunun yanıtını kitabın sonuna bırakmış.
Romanımızın kahramanları, alışılagelmişin dışında 

birkaç tane değil, onlarca... Her halleriyle iğneyle ku-
yu kazarcasına yaratılmışlar. Bilge Güllü Baba’dan 
çıkarcı Çöp Bakkal’a, iş bilir fabrika sahibi Bay 
İzak’tan ona tabanca çeken Dursune Nine’ye örgütçü 
Gülbey Usta’dan roman yazmaya yeltenen kumarbaz 
Lado’ya… ‘Benden namuslu varsa karnımı doyursun’ 
diyen mahallenin ilk orospusu unvanını kazanan Deli 
Gönül’den kolu bacağı açık, saçlarını örtmeyen ka-
dınları kendine dert edinen müezzin Hacı Hasan’a, 
sahte kadın Katır Emel’e kadar…

Yurdunu yuvasını terk edip şehrin safrası olarak 
kenara itilen insanların yoksulluğu, çaresizliği ve ce-
haleti anlatılıyor romanda. Ayakta kalma çabasında; 
mahalleyi haraca keseniyle, din tacirliğiyle, kesesini 
dolduranıyla, mafyasıyla, kumara ve fuhuşa batanıy-
la, kısacası hayatın ta kendisi anlatılan.

Capcanlı ve bir o kadar da hayali bir şölen sunu-
yor bize. Ve bana kalırsa dolu dolu bir umut ışığıyla 
son noktayı şu cümleyle koyuyor eserine Latife Tekin 
yazmaktan hiç vazgeçmediği işçilere, yoksullara, dire-
nenlere güvenle: “Çöp Yolu’ndaki fabrikalarda çalı-
şan işçiler ellerinde bayraklarla sahneye çıkıncaya ka-
dar Çiçektepe...”

BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI

Çöpten bir hayatın direnişçileri…

Görsel: Freepik
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Her kışın sonu bahara çıkar
Yaşamlarımızınheryanınısaranekono

miksıkıntılar,biralacaklınınkapımızıçal
ması,telefonumuzuaramasıkorkusu,biri
ken faturalar üstüne yeni gelecek faturala
rınnekadarolacağıtedirginliğihepimizin
içinikemiripduruyorbugünlerde.İnsan
güzelşeylerdenkonuşmak,gelecekhayalle
rikurmakistiyoramanepandemibuna
izinveriyornedepandemininyinehalka
kesilenfaturası.Hayatlarımızacıreçeteler,
kemersıkmapolitikaları,vergilerlekuşatı
lırkenMeclisPlanveBütçeKomisyonunda
görüşülen,kasımayısonundanihayeteer
dirilen,TBMMgündeminegelecekolacak
2021YılıBütçesiyinehalkadeğil,savaşa,
sermayeyevesarayaayrılıyor.
Ekonomikkrizlebirleşenpandeminin

yaşamlarımızıdahadaağırlaştırdığınıbü
tünbiryılboyuncaiktidarınekonomipoli
tikalarıyladagördükaslında.Herçıkan
ekonomikkalkınmapaketindepatronlar
korunurvebeslenirken,yüküişçiemekçile
rinsırtınayüklendi.İşçininkendialınteri
olanİşsizlikFonuherfırsattapatronlara
peşkeşçekildi.Dolartavanyaptı,Türklira
sıdeğerkaybetti,krizderinleşti,Ekonomi
Bakanıistifaetti,faturası“acıreçete”lerle
yinehalkakesildi.İşçi,emekçiler1170lira
ileyaşamayamahkumedilirken,vatanda
şınborçödemeyibırakbirayınasılgeçire
ceğibiledüşünülmedi.Tencerelerdetaş
kaynadı,evdekişiddetindozuarttı,işyükü
katlandı,işçilerpozitifçıkmasınarağmen
çalışmayadevametti.Kadınların,işçi,
emekçilerinhertürlükazanılmışhakkına
dasaldırılardevametti.
Çizdiğimizbutabloçokkaranlıkçokka

ramsargelebilir,biliyoruz.Hiçmiiyibirşey
olmadıdiyenleriniziduyargibiyiz.Olduta
bii,işçilerinüzerinehayallerkurduğu,“Ço
cuklarımızıngeleceği”dediğikıdemtazmi
natınıngasbedilmesinekarşıverilentepki
ler,“Vazgeçmeyeceğiz”sözleri,yapılaney
lemlersonuçverdi.Hükümetbirkezdaha
kıdemhakkınıgasbetmektengeriadımattı.
Kadınlarınelindekienönemlisözleş

melerdenbiriolanİstanbulSözleşmesi’ne
yöneliksaldırılarakarşıkadınlarbütünbir
yazboyumahallemahalle,evevİstanbul
Sözleşmesi’nianlattı.Hertürlüengelleme
girişiminehattapandemiyerağmensokağa
çıkankadınlar“Sözleşme’denvazgeçmeye
ceğiz,uygulatacağız”sözlerinihaykırdıso
kaklardaveyineHükümetgeriadımat
makzorundakaldı.Tehlikehernekadar
geçmişolmasadaiktidarkarşısındakiör
gütlü gücü gördü. 
Vebir25KasımKadınaYönelikŞidde

teKarşıUluslararasıMücadeleveDaya
nışmaGünü’nüdahageridebıraktık.İkti
darınkadınlarayöneliksaldırılarınıartırdı
ğı2015yılındanbuyana,her25Kasım’a
dahazorlukoşullardahazırlanıyoruzder
kenbuyıl,içindebulunduğumuzkoşullar
dahaöznelsonuçlarıdoğurdu.Busonuçlar
içindehertürlüzorluğarağmenbuluşma
nın,3kişideolsabirarayagelmenin,daya
nışmanın,nefesalmakiçinevdençıkmanın
olanaklarınıyaratmayaçalıştıkadınlar.İkti
darınpandemiyitoplumsalmuhalefetekar
şıkullanmasına,hertürlübahaneyapması
narağmenkadınlartümolanaklarızorladı,
engelleriaştı,memleketindörtbiryanında
sokağaçıktı,sözünüsöylemektengeridur
madı,sokaklarırenkcümbüşünedönüştür
dü.Buncazora,zorbalığarağmengüzel
şeylerolmadıdiyemeyizyani.Vebiliyoruz
kikışsertveçetingeçsedeherkışınsonu
bahara,herkaranlığınsonumutlakaaydın
lığaçıkar.

***
Buaydergimizdekiyazılardakadınların

anlattıklarıdatümzorluklarakarşıbirçıkış
yolubirçarebulmaarayışınıortayakoyu
yor.Anayazımızdayıllardırbizeyüklenen
acıreçetelerihatırlatırken,bugünbizeda
yatılanlarakarşıtaleplerimizisöylemekten
geridurmuyoruz.
Asgariücretinbelirleneceğiaralıkayın

da,insancayaşayacakbirücretinnekadar
olmasıgerektiğinitartışırken,insancaçalış
makoşullarıveinsancayaşamhayalimizi
birkezdahadilegetiriyorkadınlar.
Büyükumutlarlataşerondankadroya

geçirilen4/D’liişçikadınlar,toplusözleşme
haklarınıngeriverilmesitalepederken,
toplusözleşmelerdekadınlarınsözhakkı

içinmücadeleçağrısıyapıyor.
Uzaktaneğitiminbirhandikapadönüş

tüğünü,işsizliğin,yoksulluğun,açlığınçekil
mezbirhalaldığınıdergiyeyazdıklarımek
tuplardaanlatankadınlar,çözümünbirlik
telikten,örgütlümücadeledengeçtiğine
işaretediyor.
Kitapvefilmyazılarımızhaklarıgasbe

dilen,patronlarınkârınakârkatarkenken
diaçlıklaterbiyeedilmeyeçalışılanlarındi
renişörneklerinitaşıyorsayfalarımıza.
Hayatımızabirkabusgibiçöken2020yı

lınadairdüşüncelerinidilegetirenEsenya
lı’dankadınlar2021’dendebeklentilerini
anlatıyor.
Halkınaçlığına,yoksulluğuna,sefaletine

rağmendüzeninçarkınındöndürmeyeçalı
şanlarakarşıelbettesöyleyeceksözümüz,
değiştirecekgücümüzvar.Birlikteliğinkuv
vetgetireceğinibilirken;sermayeyekarşı
birliğimizdenbaşkaçaremizolmadığınıda
çokiyibiliyoruz.
Geleceksayımızyeniyıldaçıkacak.Gö

nülistiyorkigelenyıl,gideniaratmasın.
Gönlünistediğinigerçekyapmaksadece
durupdilemeklemümkündeğil.2021’in
bizkadınlaraferahlıkgetirmesiiçinüstü
müzedüşenlervar.“Birbenleolurmu?”
demeyin,birtekbizimleolurbudeğişim.
Birtekbizdeğiştirmekistediğimizde,de
ğiştirmekiçinyanyanageldiğimizdeolur.
Yeniyılınsevdiklerimizesımsıkısarıla

bildiğimiz,kalabalıksofralardakaygısızca,
neşeylesohbetedebildiğimiz,şiddetinuza
ğında,özgürlüğedoyadoyabiryılolmasını
diliyoruz. 

MerhabaEkmekveGülokurları,
BizAnkara’dabirkursmerkezindeça

lışanikiöğretmeniz.Saatücretiyleortao
kulveliseöğrencilerineeğitimveriyoruz.
Biliyorsunuzözeleğitimkurumlarında
derszili,devletokullarındançokdaha
önceçaldı.Bizdeogündenbuyanayo
ğunbirtempoyladersleregiriyoruz.An
cakemeğimizinkarşılığınıalabildiğimizi
söylememizgüç.Derslerinbaşladığıeylül
ayınınilkgünlerindenbuyanatambir
maaşyüzügörebilmişdeğiliz!Aylıkba
zen500,bazen700liraalabiliyoruz.Ba
zenseikiaysüremaaşalamadığımızolu
yor.İkimizindeşuangeçenaydanyakla
şıkbinliraalacağıvar.
Bizyalnızyaşayanikikadınolduğu

muziçinçoğunlukla“Nasılolsaeşi,çocu
ğuyok,kendiniidareeder”gözüylebakı
lıyor.Hattabubazenyüzümüze“kibar
ca!”ifadeediliyor.Ancakevingeciken
kirasıiçinarayanevsahibi,ödenmeyen
faturalar,internetinborcundandolayıka
panmanoktasınagelmesigündemolmu
yor!

20yaşaltınınsokağaçıkmayasağıyla
bütünderslerimizuzaktanyapılmayabaş
landı.Doğalgazıaçamadığımız,elektri
ğinveinternetinborçtankapanmanokta
sınageldiğievlerimizdeöğrencilere“yüz
yüzeeğitimiaratmayacak”bireğitimver
memizbekleniyor.Velilerinhatırısayılır
birkısmı“Nasılolsaparaveriyoruz,ilgi
lenmekzorundalar”diyerekçocukların
okulödevlerinibilebizlerekontrolettir
meyeçalışırkendersegirecekmotivasyo
nubulmaktaçokgüçlükçekiyoruz.
Eğitiminözelleşmesininvegençişsizli

ğiningeldiğinoktanınözetiolarakbunla
rıyazıyoruz.Saatücretiyle,güvencesizve
ağırkoşullardaçalıştırılan;sırtındanher
birailebaşınaonbinlercelirakazanılan
amayinedeüçkuruşmaaşıverilmeyen
öğretmenlerolarakbunabir“dur”de
memizgerektiğikesin.Bununyalnız
cabizimsorunumuzdeğil,ülkedeça
lışanbinlercekursveetütöğretme
nininsorunuolduğunubiliyoruz...

İki kadın öğretmen/Ankara

Yıllardırbirtekstilfabrikasına
fasonatölyemdeikikadınarkada
şımlaberaberişyapıyorum.Pande
midönemininilkkısıtlamasürecin
deatölyeolarakikiayçalışamadık.
İkikızımlaberaberyaşıyorum,za
tennormalşartlardadaçokharca
mayapanbirailehiçolmadık,geli
rimizegöreyaşamayaçalıştık.Bu
süreçteharcamalarıkısabildiğimiz
kadarkıstık.Heraygelenmecburi
ödemelereyetişmeyeçalıştık;ban
kadançekilenkrediödemesi,kredi
kartıödemesi,elektrik,su,doğal
gazödemesigibi.Evdeçalışmadan
geçensüreçtehazırdakiparatüken
ditabii.Devletkrediborcunafaiz
sizertelemeyapmadı,“Kredikartı
ödemesiniyapmazsanfaizedevam”
dedi,elektrik,su,doğalgazfatura
larıgelmeyedevametti.Devletya
nındayok,yıllardırişyaptığınfirma
yanındadeğil.Biryandanvirüskap
mamayaçalışıp,borçbatağınasap
lanmadankuyruğudiktutmayaça
lıştığın,ruhsağlığınıkorumayauğ
raştığınzorlubirsüreçtengeçiyor
sun.Atölyedekikadınarkadaşların
yaşadıklarınagelirsem,ailebütçesi
nekatkıdabulunmakiçinçabalayan
buinsanlartemelihtiyaçlarınıkarşı
lamaktazorlanmayabaşladı.Mar
ket,pazaralışverişinegidemedikleri
günleroldu.Yardımkolileribulup
birazolsunnefesalmalarınısağla
mayaçalıştıkarkadaşlarımla.Ben
veçalışanlarşunuçokiyianladık,
bizimiçinherşekildeölümdü.Evde
otursakyokluktançalışsakvirüsten
ölecektik.Barionurumuzlaölelim
dedikçalışmayıseçtik.

Tekstil işçisi/Beylikdüzü-İstanbul

Merhaba, ben Dersim’de yaşayan iki ço-
cuk annesi bir ev kadınıyım. Pandemi ile bir-
likte uzaktan eğitime geçildi. Ama çocukları-
mız ne kadar eğitim alabiliyor, alamadıkları 
eğitimin telafisi nasıl yapılacak çok merak 
ediyorum. Çocuklarımızın dış ortamdan izole 
edilmesinin psikolojik boyutu da çok büyük. 
Halbuki istense uygun şartlar oluşturulabilir. 
Çocuklar en azından eğitimlerine devam 
edebilir. Çocuklarımız evde kaldıkları her an 
okuldan biraz daha uzaklaşıp soğuyorlar. Ev 
ortamında sürekli derslere adapte olamıyor-
lar. Ki yansıyan tablodan görüyoruz, binlerce 
çocuğun ne telefon ne tablet ne de bilgisayar 
erişimi var. 

Oğlumun sınıfının mevcudu 18. Ama canlı 

dese katılan öğrenci sayısı beşi geçmiyor. Biz 
telefondan giriyoruz canlı derslere. İki çocu-
ğumun dersleri bazen çakışıyor ve ben ikisi 
arasında tercih yapmak zorunda kalıyorum. 

Çocuklarımız ev ortamında akşama ka-
dar (varsa) tablet, telefon, bilgisayar, telefon-
la iç içeler. Pandemiden önce çocuklar sınırlı 
sürelerde bunları kullanabiliyorken şimdi zo-
runlu olarak derslerden dolayı sürekli buna 
maruz kalıyorlar. Çocuklar ve aileleri için bu da 
ayrı bir sıkıntı. Çevremde konuştuğum diğer 
anneler de aynı sıkıntılardan muzdaripler. 

Bu gidişatın katlanarak her gün daha da 
içinden çıkılmaz bir hal aldığını vurgulayan 
annelerin çok endişeli olduğunu belirtmeden 
geçemeyeceğim. Sağlıkla kalın…

Nuray KILIÇOĞLU/Dersim

Türkiye’deKovid19salgınıtama
menkontroldençıkarkendövizkurları
asansörgibibirgünyükselipdiğergün
düşüyor.EskiBakanAlbayrak“Dolar
lamımaaşalıyorsunuz?”demişti.Do
larlamaaşalmıyoruzamaTürklirası
hergeçengündolarınkarşısındaeri
yor.Budabizişçileriilgilendiriyor. 
Bizleriasgariücretemahkûmeden
Hükümet,bizimnasılgeçinemediğimi
zinfarkındabiledeğil.Evimizeekmek
götürmekiçin12saatağırkoşullarında
çalışmakzorundakalıyoruz.Esnekça
lışma,zorunlumesailerevimizisadece
otelgibikullanmamızasebepoluyor.
Ailemizi, çocuklarımızınyüzünügöre
mezolduk.İştengeldiğimizdeonlarla
zamangeçirmekiçinhalimizolmuyor,
yorgunluk,stresveekonomiksıkıntı
larlayüzyüzekalıyoruz.Birdebunun
üstünesalgınilemücadeleetmekzo
rundakalırkenbizişçilernefesalamaz

olduk.Maske,mesafe,hijyenbuüçku
ralbizlerikorumuyor.Kazanılmışhak
larımızıbileelimizdenalmakisteyen
sermayeninherçıkardığıyasavepaket
bizişçilerinaleyhineoluyor.Patrona
teşvikvarbizeyok.Yoksullukvekötü
çalışmakoşullarıilegeleceksizbırakılı

yoruz. Buradan sendikalara sesleniyo
rum:Örgütlü,örgütsüztümişyerlerin
deişçisınıfınınyanındaolunmalı.Şube
çalışmalarıdeğilfabrikadaişçilerlebir
liktekararalarakbirmücadeleplatfor
muoluşturulmalı.Örgütsüzişyerlerin
deçalışmalaryoğunlaştırmalı.Sendi
kalar,işçileringüveninikazanmaya
karşıçalışmayürütmeli.İşçilerinya
nındaolmalı,sermayeyekarşıdurmalı.
İşçisınıfınınçıkarlarınıkorumalı.Bü
rokrasidenuzakdurmalı.Örgütlümü
cadelemizdeişçininalınterine,emeği
nesahipçıkmalıyız,işçilerinkıdemleri
son kalesidir.Çocuklarımızıngeleceği
nedokundurmayız.Benbirkadınişçi
olaraktümişçileribirliktemücadeleye,
emeğimizeveçocuklarımızıngeleceği
nesahipçıkmayaçağırıyorum.Yaşasın
örgütlümücadelemiz,yaşasınsınıfda
yanışmamız.

Cam işçisi bir kadın/Pendik-İstanbul

Uzaktan eğitimle birlikte etüt öğretmenlerinin de 
yükü arttı. Yükü artarken ücretleri düşen, hatta 

ücretlerini düzenli alamayan öğretmenler ise artık  
bu duruma isyan ediyor. 

Güvencesiz çalıştırılan 
etüt öğretmenleri: 

‘DUR’ DEMEZSEK DURMAYACAK!

İki çocuğumun canlı dersleri için 
tercih yapmak zorunda kalıyorum!

‘Ben bir kadın işçi 
olarak birlikte 
mücadeleye, sınıfın 
kendi çıkarlarına, 
emeğimize ve 
çocuklarımızın 
geleceğine sahip 
çıkmaya çağırıyorum 
herkesi.’

Sendikalar işçilerin yanında olmalı

Çalışırken yardım kolisine 
mahkum kalmak…

ekmek ve gül
posta@ekmekvegul.net

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
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1298. SOKAK: HASARLI  
EVLER, BITMEYEN DERTLER

Güneş GÜRSOY
Sultangazi-İstanbul

GAZI Mahallesi’nden geçen tünelin evlerine verdikleri hasar 
yüzünden yaşadıkları zorluklara ses olmaya çalışarak tanıştık sokak 
sakinleriyle. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında mahallede 
başlayan tünel inşaatı, insanların yıllarca emek vererek, borç harç 
yerleştikleri evlerini tehlikeli hale getirmiş, mahalleli isyan etmişti. 
Yaşananlara ilk ses veren, tepki gösteren kadınlardı. Hemen bir 
araya gelmiş, “Şimdi ne yapabiliriz?” diye soruyorlardı. Biz de haberin 
takibini yaparken gördük ki zaten dertler katman katmanken bir de 
bu hasarla sıkıntıları artmıştı kadınların. 

“Nereden başlasak ki anlatmaya; bunun evi, çocuğu, mutfağı, 
temizliği var; bize neredeyse soluklanacak zaman yok” diye 
başlıyorlar konuşmaya. “Sabah gün eşlerimizin işe gitmesi ile 
başlıyor; sonra çocukların ders takibi, yemek derdi, işten geleni 
karşılaması, yine yemek, etrafı toparlama işi ile sürüyor. Bir de 
herkes otururken yap bunları, olsun gecenin bir vakti. Erkekler işe 
gidip geliyor belli mesaileri var, biz sürekli devam eden bir mesai 
içerisindeyiz.”

Canlarını sıkan en önemli şeylerden biri de evlerin durumu tabii. 
Izmir depremi ile birlikte endişeleri artmış. “Okuyoruz, görüyoruz 
yapılan hiçbir şey yok. Ne vergilerin açıklaması ne başka bir şey, olan 
bize, cana oluyor. Bu başlı başına bir durumken bir de bitmeyen 
mesaimiz var” diye ekliyor içlerinden biri.

DERTLER BITMIYOR AMA BIRLIKTELIK DE BITMEYECEK 
Pandeminin artarak getirdiği yükleri konuşurken konu elbette 

ekonomiye de geliyor. Biraz önce bitmeyen mesaiden bahseden kadınlar 
bir de burada hiçbir kazançları olmadığını belirtiyor. Neredeyse hepsi 
denemiş evde parça başı iş yapmayı, günlük işlere gitmeyi, “Farklı bir 
yerden nasıl katkı sağlarız?” sorularına yanıt bulmak için. Parça başı 
işlere saatlerini verirken aldıkları ücretin değmediğini söylüyorlar. 
Günlük işlere giden biri pandemide işler belirsiz olduğu için şu anda iş 
bulamadığını, ne yapacağını da bilemediğini söylüyor. Ekonomik sıkıntıyı 
her yerde, en çok da mutfakta hissettiklerini söylüyorlar. Aralarından 
birinin “Tatarım ben. Evlenip buraya geldiğimde yemeğe kıymayı bol bol 
koyunca tepki almış, çok şaşırmıştım. Ama şimdi kaç gram alıp kaç 
gram koyacağımı kimse demeden ben düşünüyorum” demesiyle 
gülüyoruz ağlanacak halimize. 

Eşlerin eve geliş saatinin yaklaşması, çocukların 
dersinin bitmek üzere olması sebebiyle 

konuşmamızı toparlamaya 
çalışıyoruz. Sokaktan 

geçen tanıdıkların, 
komşuların katılımı 
ile büyüyerek, 
paylaşmanın gücünü 
görerek ve birlikteliğin 
böylesi koşullarda 
neden daha da önemli 
olduğunun altını çizerek 
vedalaşıyoruz. Yaşanan 
tüm sorunlara karşı 
dayanışma içinde 
olmanın aldırdığı bir 
parça nefes ile 
olduğumuz her yerde bir 
araya gelmenin önemini 
görüyoruz böylelikle.

Mizgin
İkitelli-İstanbul

Türkiye’de geçim zor, iki oğlum bir 
kızım var. Bizde sadece eşim çalı-
şıyor, o da parça başı iş yapıyor. 
Bazı haftalar 1000, bazı haftalar 
800-700 lira getiriyor. Getirdiği 

para anca geçimimize yetiyor. 1000 lira kira 
ödüyorum. Üç çocuğum var. İstiyorum ki 
ülkemiz düzelsin biz ülkemize, Suriye’ye gi-
delim. Eşim yeri geliyor işsiz kalıyor. O za-
manlar çok zorlanıyoruz. Akrabalarımız var. 
Ama herkes kendini zar zor geçindiriyor. 
Perişan oluyoruz. Bir birikimimiz yok ki. 
Ancak faturalar, kira, yemek… Elekt-
rik 100 liranın üzerinde geliyor. 
Doğal gaza geçen kış 600-650 
lira ödediğimi biliyorum. Bu 
yıl zam geldi daha fazla öde-
riz. 100-140 lira su parası 
geliyor. İşler bir oluyor, bir 
olmuyor. Bu hafta eşim 
2-3 gün işe gitmedi. İş ol-
madığında faturalar biriki-
yor. Eğer evde yiyecek sal-
ça varsa ekmeğe sürüp ço-
cuğumun eline veriyorum. 
Yine de kimseye muhtaç ol-
mak istemiyorum. Gün oldu ço-
cuklarım aç uyudu. Oğullarımın be-
bekken bezleri yoktu. Bir bez bağlardım ak-
şama kadar. Para yok nereden getireceğim. 
Bir Türk komşum vardı beni görür bez alır-
dı. Bir başka komşu erzak alır getirirdi. Ev-
deki küflü ekmeği gördü, ağladı kadın. 

‘TÜRKİYELİ KOMŞULARIMIZIN 
KAPISINI ÇALMAYA 
KORKUYORUZ’

Bu birkaç yardım edenler dışında Türki-
ye’de insanların çoğunluğu bizi ra- hatsız 
ediyor. Bize “Pis Suriyeliler çıkın 
gidin” diyorlar. “Ne istiyorsu-
nuz, eşimizi, evimizi, işimizi 
elimizden aldınız. Biz sizin 
yüzünüzden iş-
siz kaldık” di-
yorlar. Bize 
haksızlık edi-
yorlar. Biz 
buraya savaş-
tan kaçıp 
geldik. Bura-
sı Müslüman 
ülkesi de-
yip buraya sı-

ğındık. Bizim yurdumuz yok diye her şeyi 
bizden biliyorlar. Bizi bedavaya çalıştırıyor-
lar. Biz mecburiyetten çalışıyoruz. Türki-
ye’de verdikleri ücret tek kişiyi geçindirir. 
Ama aile geçinmez. Biz Türkiye’ye geldiği-
mizden beri hiç iyi davranmadılar. Elbet biz 
bir gün ülkemize döneceğiz. Bizler sizin de 
bizim gibi yaşamanızı istemeyiz. Türkiye’de 
deprem olduğunda bile bizden bildiler. “Su-
riyeliler her sene bir çocuk getiriyorlar” di-
yorlar. Biz doğum yaptığımızda sürekli haka-
ret ediyorlar, dövüyorlar. Ben bu en küçük 
çocuğuma doğum yaptığımda Türkçe bilme-
yen Suriyeli kadınlar vardı doğum yapan. 
Hemşirelerin bazıları hakaret ediyorlardı. 

Biz bombalardan kaçtık ailemizi ko-
rumak için. Çok kötü şeyler gör-

dük, keyfimizden gelmedik. 
Tam 9 yıldır buradayım. 

Biz burada neler yaşadık. 
Türkiyeli kadınların evi-
ne gitmeye çekiniyo-
rum. Bizi istemezler ka-
pıyı açmazlar diye, çal-
mayız kapılarını. Bizim-
le diyalogları yoktur. 

Onlar Türkiyeli biz Suri-
yeliyiz. Dışarıda bize sü-

rekli hakaret ediyorlar ya 
komşular da ya bize öyle dav-

ranırsa diye düşünüyoruz. Çocuk-
larımı parka götürüyorum, çocuklarla 

kavga ediyorlar. Geçen 25 yaşlarında bir 
genç, köpeği var. Çocuğum köpeğini seviyor. 
Köpek ona havlayınca o da elindeki sopayı 
atıyor. Adam oğlumu kaldırıp yere çalıyor. 
Çocuk geldi parktan, korkudan altına yap-
mış. Gittim parka, oradakiler anlattı adamın 
oğluma yaptıklarını. Türkiye’de ömrümü ‘ah’ 
ettim. Yaşamaktan bıktım. Şu an 27 yaşımda-
yım. 17 yaşımda çocuktum evlendiğimde. 
Bütün bu yaşadıklarımı içime atmaktan mide 
krampları geçi- riyorum. Hastaneye 
gidiyoruz bi- ze bakmıyorlar. 
Aşağılıyorlar bize mesafeli 
duruyorlar. Pandemiden 

değil öncesinde de 
öyleydi. Bu 
ülkede hak-
kımı araya-
mam. Ara-

sam da ver-
mezler.

Mültecilik ömrümü ‘ah’ etti

Fotoğraf: Dilek OmaklılarIllüstrasyonlar: Freepik

Hilal TOK

Çocuğuna pantolon alamadığı için kendini 
yakan babanın ölümü, biriken borç ve 
yoksulluğa dayanamayıp siyanür içerek 
intihar eden kardeşler, yıllarca atanma-
dığı için intihar eden öğretmen adayı 
gencin acısı… Unuttuk mu 8 ay boyunca 

kirasını ödeyemediği evde, oduncudan aldığı ıslak 
odunlar yanmayınca, üşüyen iki çocuğunun ısınması 
için saç kurutma makinesini çalıştırıp, diğer odada 
intihar eden Emine Akçay’ı? Acı reçetenin imtiha-
nını milyonlar olarak yıllardır vermedik mi zaten? 
Her günümüzün bir parçası değil mi biriken borçlar, 
ödenemeyen faturalar, vergilerle kesintilerle tırtık-
lanıp kuşa dönen maaşlar, kursaktan geçmeyen lok-
ma, işsizlik… 

Sanki yıllardır sefalete ve açlığa mahkum edilmemi-
şiz gibi, daha düne kadar “ekonomideki şahlanış”tan 
bahsedenler şimdi acı reçete uygulamaktan çekinme-
yeceklerini söylüyorlar. Peki biz zaten yıllardır ödemi-
yor muyuz acı reçetenin faturasını?

NEDEN ŞİMDİ? KİMİN İÇİN?
“Acı reçete” nam-ı diğer “kemer sıkma politikala-

rı”, esas olarak borç ödeme krizine giren ya da gir-
mekte olan “bağımlı” ülkelere, kaynakları, halkın refa-
hından ve tüketim kapasitesinden alarak yerel ve ulus-
lararası sermayenin alacaklarını karşılamaya yönlen-
dirmenin adıdır. Halktan alınanın iç ve dış sermaye 
çevrelerine aktarılacağının ilanıdır. 

Yıllardır adı konulmamış bir biçimde halka acı re-
çete uygulayıp, patronlara “şahlanan ekonominin ni-
metlerini” sunanlar, ne oldu da şimdi uyguladıkları 
politikanın adını açık seçik koyma ihtiyacı hissettiler? 

Bu neyin, kimin ihtiyacı? 
“Acı reçeteyi” gündeme getiren acı gerçek şu ki, 

ekonomi dibe vurmuş durumda. 18 yılın sonunda, 
bütçe açığı beklenenin iki katını, döviz rezervi eksi 40 
milyar doları bulunca hükümet “acı reçete” ilan ede-
rek, aslında bir anlamda ekonomi alanında çöküşü 
de kabul etmiş oluyor. Bu çöküşe bulduğu çözüm 
ise, halihazırda büyük sorunlarla hayatta kalmaya 
çalışan, neredeyse mucizelerle yaşayan halkın tü-
müyle soyulması!

SABANCI, ASGARİ ÜCRETLİDEN 
DAHA MI ZOR DURUMDA?

Ekonomik krizin ağır etkisi altında geniş emekçi 
kesimlerin gündelik maddi ihtiyaçları artarken, ikti-
darın varolan kaynakları sermayeye aktardığı açık. 
Örneğin; ekonomik krizde zor durumda kalmasın-
lar diye Sabancı Holding’in devlete olan borçlarının 
yüzde 92.8’i, Cengiz Holding’in 422 milyon liralık 
borcunun tamamı, Akbank’ın 93 milyonluk borcu-
nun yüzde 95.9’u, Turkcell’in 450 milyonluk borcu-
nun yüzde 94.7’si silindi. Peki, borcu silinen, asgari üc-
retinden vergi almıyoruz denilen tek bir emekçi oldu 
mu? Hayır olmadı! Aksine emekçiler ekonomik kriz 
ve pandemi döneminde patronların silinen borçlarının 
açığını kapatmak üzere daha fazla vergi ödemek zo-
runda kaldılar. 

KADINLARA DÜŞEN: BORÇ YÜKÜ, 
BAKIM YÜKÜ, İŞ YÜKÜ

Pandemiyle birlikte sermayeye sırt çıkan hükümet 
politikaları altında ezilen milyonlar  çoğunlukla borç-
lanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Veriler gösteriyor; 
geçen senenin Eylül ayından bu yıla borçlu sayısı 2 
milyon 268 bin artarak 33 milyon 643 bin kişiye, borç 

Yıllardır ödüyoruz  

ARTIK ÖDEMEYECEĞİZ!

REFORM PROPAGANDASIYLA 
HALKI BEKLENTICILIĞE 
SÜRÜKLÜYORLAR

ACI reçete ilanıyla durumun vahametini kabul eder 
görünüp, bu zorlukları aşma yönünde bir beklenti 
yaratmak için “reformlar” ilan eden hükümet, esasen 
büyüyen tepkileri de dindirmek, halkı beklenticiliğe 
sürüklerken çözüm odağını yine kendisi, daha 
doğrusu tek adam yönetiminin başı olan Erdoğan 
olarak işaret etmek istiyor.  

Ekonomide, adalet sisteminde, demokratik alanda 
yeni reform vaadi, bu alanlarda yaratılan yıkımın 
geldiği aşamada mızrağın çuvala sığmayacak kadar 
büyümüş olması, geniş halk kesimlerinin nezdinde 
yaşanan itibar kaybı, bu hamlelerin beklenen etkiyi 
yaratmayacağın gerçeği var bir yanda. Ekonomik 
krizin sıkışmışlığında ‘şahlandık’ hamasetine artık 
sığınamayan iktidar, reformlarla sermaye gruplarına 
göz kırpıyor. 

Ancak bir gerçek var ki; tablo olumsuzlaştıkça ve 
biriken öfke bir örgütlülüğe dönüştürülemedikçe, 
iktidara güven azalsa da kendi gücüne duyulan güven 
de az olduğu için halkın beklentileri düşüyor. Örneğin; 
asgari ücretin belirleneceği şu günlerde, “durumun 
vahameti ve iktidarın pandemi sürecinde hep sermaye 
lehine hareket ettiği gerçeği”yle bu durumun 
değiştirilemeyeceğine ilişkin duygu, örneğin asgari 
ücretin insanca bir düzeye çıkarılması talebini de 
cılızlaştırabiliyor. 

ç

Fotoğraflar: Evrensel
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Zehra ÖZÖCAL
MSGSÜ

Tarih boyunca birçok değişi-
min toplumsal etkileri kadın 
bedeni ya da “kadınlık” imge-
si üzerinden çeşitli sanat bi-
çimlerine konu edilmiştir. Ta-

rihin ilk çağlarından itibaren doğurgan-
lık, bereket, üretim gibi belli başlı kav-
ramlarla özdeşleştirilen “kadınlık”, çok 
çarpıcı bir biçimde kadın bedeni üzerin-
den kendisini açık eder. Mevcut toplum-
sal düzeni ve üretim biçimi ile örülen sı-
nıfsal çelişkileri de kendisine zemin edi-
nen beden olgusunun Hitler faşizminin 
kurmaya giriştiği yaşam tahayyülü içeri-
sindeki görüngülerini bu yazıda o döne-
min ünlü ressamlarından Gisbert Pal-
mie’nin bir eseri üzerinden konu edece-
ğiz. 

HİTLER FAŞİZMİNDE KADIN
Faşizm, ırklar veyahut milliyetler arası 

eşitliğin reddedildiği, şovenist politikalar-
dan beslenen bir zemine sahip. Bu eşit-
sizlik, “insan kaynağını dünyaya getiren”, 
bu kaynağın taşıyıcısı ve nesilden nesle 
aktarıcısı olarak görülen kadın cinsinin 
eşitsizliği üzerinden de doğrudan açığa 
çıkar. Kadın cinsi ve bedeninin bir yeni-
den üretim nesnesi haline getirilmesinin 
yarattığı eşitsizlik, toplumsal yaşantının 
üzerine kurulduğu bütün gerici formları 
hem yeniden üretme hem de yıkma po-
tansiyeli taşır. Özellikle kadının, -bazen 
kadınların kendilerini bile inandıracak öl-
çüde- erkekten aşağı bir varlık olduğu 
propagandası kadını büyük ölçüde evde 
ve annelik misyonunu yerine getirirken 
bunun yanında sadık bir eş olurken be-
timleyen eserler üretilmesini destekler.

SAF ALMAN IRKINDAN BİR 
VENÜS…

Cinsiyete dayalı cinsiyetçi iş bölümüne 

dayanan bir perspektifle hareket eden 
Hitler faşizmi, kadınları özellikle doğur-
ganlığa ve ev içi “sevgi emeğine” hapse-
der. Bunu dönemin hâkim ideolojik üst 
yapısından hareketle sanat alanında da 
baskın bir biçimde gösteren faşizm, kül-
türel, sosyal ve günlük yaşantının tasvirini 
de dayanak noktası haline getirerek çeşit-
li sanat yapıtlarına doğduran aktarır. 

Gisbert Palmie’nin 1933 tarihli “Çalış-
manın Mükâfatı” isimli resmi bir örnek. 
3 kompozisyondan oluşan eserde, ortada-
ki kompozisyon öncelikle aklımıza Boti-
celli’nin meşhur “Venüs’ün Doğuşu” tab-
losunu getiriyor. Tanrıça Venüs’ün doğu-
şunu resmeden Boticelli’nin eserinde Ve-
nüs’ün bedeni, daha bozuk bir biçime sa-
hip olan, özellikle bacaklarından başla-
yan bir eğrilikle dik durmayan, sağlamlık-
tan uzak bir formda resmedilmiştir. Bu 
detay Palmie’nin eserindeki kadın formu-
nu anlamak açısından bize farklı bir pers-
pektif sunar. Zira Palmie’nin “Venüs”ü 
oldukça sağlam, mükemmele yakın bir 
bedenle ve Boticelli’nin Venüs’ünden 
farklı olarak çıplaklığından veyahut bede-
nin sergilenmesinden rahatsız olmayan 
bir biçimde resmin odağındadır. Faşist 
Hitler ideolojisinin “Ari Irk”, saf kan ül-
küsünü de göz önünde bulundurduğu-
muzda, Palmie’nin Venüs’ünün ari ırkın 
yaratıcısı, ari ırkı doğuracak her kadının 
mükemmel bir formda ve beyazlıkta, sağ-
lam sağlıklı bedenin tasviri olduğu anlaşı-
lır.  Faşizmin, insan ve devlet arasında 
hedeflediği tam itaatkâr ilişkinin en 
önemli sağlamlaştırıcılarından biri olan 
safkanlık, özellikle bedene ilintili bir tasa-
rımdır. Kadınlık ve erkeklik üzerinden 
şekillendiği gibi beyazlık, parlaklık, geniş 
kalça, uzun boy, güçlü vücut gibi özellik-
leri de beraberinde getirir. 

Ari Venüs, ilk bakışta her ne kadar 
resmin öznesi ve odağı gibi dursa da res-
min sağ altına ve Venüs’ün sağ arkasına 
bakıldığında mesul olduğu yeniden üre-

tim alanının tasviri dikkat çeker. Bu tas-
virle birlikte ikincil konumu ve nesneleş-
tirilmesi kadrajımıza girer. 

AİLEYE VE DOĞURGANLIĞA 
HAPSEDİLEN KADIN

Saçlarının saf Alman ırkıyla özdeşleşti-
rilen altın parlaklığında ve beyazlığında 
olmasından hareketle, ari ırkın kaynağı 
olarak resme iliştirildiğini iddia edebile-
ceğimiz çocuk tasviri, diğer mitolojik an-
latılardan çağrışımla, kaynağında daha 
mistik ve ilahi bir gönderme bulunduran 
bir tanrısallık fikri taşır. 

Melek ya da tanrının bizzat bir elçisi 
sıfatını kolaylıkla verebileceğimiz bu ço-
cuk saçlarıyla aynı renkte ve parlaklıkta 
olan bir özü yanındaki erkek figüre bizzat 
elleriyle uzatır ve erkek burada bu özü 
bir ipe dönüştürmekle görevlidir ve “ma-
kinenin” başındadır. Burada öncelikle 
doğrudan bir üretim safhasının özellikle 
basit bir makine aracılığı ile resme ilişti-
rilmesi önemli.  Zira bu üretim faaliyetin-
de kadın yeniden üretimin nesnesi haline 
getirilirken, erkeğin mevcudiyeti ve özne-
liği bu üretim yoluyla aktarılıyor. Erkek 
özellikle makinenin, belli faaliyet göste-

ren, bilinçli bir eylemde bulunan, özden 
ürettiği iplikle birazdan Ari Venüs’ün ta-
şıyacak olduğu altından kumaşı yaratacak 
olan “özne.” Dolayısıyla erkek, tanrının 
Alman ırkına bahşettiği özü, yani devlet 
ve erkeğin bilinçli ve yaratıcı bir biçimde 
gerçekleştirdiği üretimi, Venüs bir kumaş 
olarak sırtlanıyor ve tüm bir Alman hal-
kının seyrine bırakılıyor. Aslına bakarsak, 
sağ ve ortadaki iki kompozisyon birer mi-
zansen unsurları olarak bir Almanya ide-
aline denk düşüyor; köylüler, çocuklar, 
bereketli başak, hayvanlar, altın kumaşı 
tutmakla görevli zenginler vb. Bu mizan-
senler Ari Venüs ve onun kumaşı taşıyışı-
nı seyreden ve hayranlığını gizleyemeyen 
Alman halkını tasvir ederken, bunun ya-
nında daha derinlikli işlenebilecek birçok 
detayı da barındırıyorlar.

Kadınların, aile kurumuna ve doğur-
ganlığa hapsedilmesi toplumsal ve ideo-
lojik bir dayanak olarak faşizmi en uygun 
formlardan biri olarak kullanırken, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı gerici 
bir perspektifi de birçok alanda yerleştir-
me gayreti gösteriyor. 1933 yılına ait re-
simde ise bu gayret oldukça açık bir tas-
vir ile betimleniyor.

Yeniden üretim ve Ari Venüs
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Eser: Venüs’ün Doğuşu, Sandro Botticelli, 1485/Google Art Project

10 milyon işsiz, 10 milyon asgari ücretli, ayda 
700 lira ile yaşayan 2 milyon yurttaş, 33 milyon 

borçluya “fedakarlık” çağrısının bir 
“mümkünü” yok. Bu gerçeğe rağmen acı 

reçeteyi uygulayabilirler mi? 

BIZE dayatılan yokluğa, hiçliğe mahkum 
yaşamamak için yapabileceğimiz yegane 
şey birlikte mücadele etmek. Kadın örgüt-
lerinin, sendikaların, tüm işkollarından ka-
dınların bir araya gelmesiyle; yokluğu çözü-
lemez gören her kadınla buluşup onu bu 
“çokluğun” bir parçası haline getirmek, bize 
reva görülene boyun eğmeden, hakkımız 
olan yaşam için sesimizi yükseltmek için 
örgütlenmek! İktidarın en çok korktuğu 
birliğimizdir! 

Pandeminin ve ekonomik krizin fatura-
sını biz ödemeyeceğiz!  
4Pandemiyle beraber ücretsiz izinler 

ve kısa çalışma ödeneği ile işçilere “1177 lira 
ile geçinin” diyorlar! Hayır! Salgın süreci so-
na erene kadar yoksulluk sınırının altında 
yaşamak zorunda bırakılan her haneye 
sosyal ekonomik destek verilmeli, ücretsiz 
doğalgaz, su, elektrik, telefon, internet hiz-
meti sağlanmalı, bu durumda olan yurttaş-
ların kredi borçları ertelenmeli. 
4Sermaye kesimine sağlanan teşvik, 

vergi, sigorta indirim gibi ayrıcalıklara son 
verilmeli, hizmet alımında garanti ödemeler 
iptal edilmeli, bu kapsamdaki tüm projeler 
sonlandırılmalı.
4İşsizlik fonu, bireysel emeklilik fonu 

gibi fonlar 
amacı dışında 
kullanılma-
malı, yönetim 
işçilerin ço-
ğunlukta ol-
duğu kurulla-
ra bırakılmalı 
ve tüm kaynaklar 
kuruluş amaçları-
na uygun olarak işçi-
ler ve halkın ihtiyaçları 
için kullanılmalı.
4Asgari ücret insan-

ca yaşanacak bir düzeye 
yükseltilmeli, asgari ücret 
vergiden muaf tutulmalı. 

Bunlar hayal değil! Patron-
ların silinen borçlarının tutarına 
bakın; sermayaye verilen teşvikle-
rin miktarına, devlet kasasından üst-
lenilen ödemelerine bakın. Çok şey is-
temiyoruz; bizim emeğimizle oluşturu-
lan bütçenin bizim için harcanmasını is-
tiyoruz. Bu mümkün; yeter ki bu talep-
ler etrafında birleşelim, mücadeleyi bü-
yütelim…

miktarı ise yüzde 46 artışla 837 milyar lira-
ya yükselmiş durumda. Bu yılın şubatından 
eylülüne kadar hanelerin yüzde 43’ünün 
borçları artmış vaziyette. Türkiye hane hal-
kı borçluluğunun dünyada en yüksek oldu-
ğu ülkelerden biri.  Bu durum, en çok ka-
dınları etkiliyor; hem ev içinde hem de iş-
yerlerinde. Eve giren ücreti hem borçları 
ödemeye hem de hanenin ayakta kalması-
na yetirmeye çalışmak büyük bir dertken, 
evin geçimi zorlaştıkça ve borç baskısı art-
tıkça iş aramaya, iş piyasasındaki durum 
vahim olduğu için günübirlik, kötü koşul-
larda, güvencesiz işlerde “iş buldukça” ça-
lışmaya zorlanıyor kadınlar. Halihazırda 
bir işte çalışan kadınlar ise işyerlerinde gi-
derek uzayan mesailer, kırpılan sosyal hak-
lar, ağırlaştırılan çalışma koşulları karşısın-
da bu borç yükü ve geçim derdinin baskı-
sıyla “işinden olmamak” adına katlanmak 
zorunda hissediyorlar kendilerini. 

Bu uzunca bir süredir böyle; hatırlaya-
lım geçtiğimiz yılın kışını. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Aile dergisinde “tasarruflu pa-
zar alışverişi için” reçete kaleme almıştı 
kadınlar için.  “Alışverişe listeyle çıkın, 
ucuza almak için akşam saatlerini bekle-
yin, tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin, aynı 
pazarcıdan alışveriş yapın” diye sıralamıştı 
tedbirleri. Bütçeden yüz milyarlar alan Di-
yanet’in önerdiği bu reçete ile örtülü öde-
neklerle, sermayeye ‘reformlar’, halka acı 
reçete önerisi arasında kopmaz bir bağ 
var… 

ACI REÇETEYİ 
UYGULAYABİLİRLER Mİ?

10 milyonu aşan işsiz, 10 milyon asgari 
ücretli, aylık sadece 700 lira ile yaşamaya 
çalışan 2 milyon yurttaş, 33 milyon borçlu 
zaten acı reçetelerle yaşamıyormuş gibi 
“biraz daha fedakarlık” çağrısının milyon-
ların gerçeği karşısında bir “mümkünü” 
yok. Peki bizim gerçeğimize rağmen bu 
acı reçeteyi uygulayabilirler mi? İşte bu 
sorunun cevabı bizim tutumumuza bağlı.

Son yıllarda çok açık bir biçimde gör-
dük; tek adam ve yönetiminin en korktu-
ğu şey halkın genişleyen, büyüme potan-
siyeli taşıyan tepkisiyle karşı karşıya gel-
mek. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler 
kendi taleplerine sahip çıkan bir mücade-
le eksenine girdikleri an bir geri adım atı-
lıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi örneği, işte 
çocuk istismarını evlilikle aklama önerge-
sini geçirememeleri, işte kıdem tazmina-
tını gasp edecek, çalışma yaşamını iyice 
güvencesizleştirecek torba yasanın yasa-
laşamaması… Acı reçeteyle, şu an yaşadı-
ğımız koşullardan çok daha kötü koşulla-
ra mahkum edilme ihtimaliyle mücadele 
etmenin tek mümkün yolu, bu reçetenin 
hedefi olan tüm toplumsal kesimlerin bir-
likte mücadelesi…  10 milyonu aşan işsiz, 
10 milyon asgari ücretli, aylık sadece 700 
lira ile yaşamaya çalışan 2 milyon yurttaş, 
33 milyon borçlu… Emeğiyle geçinip 
emeğiyle ayakta durmaya çalışan milyon-
lar! Yani nüfusun yüzde 90’ı… Bu ra-
kamlar sadece yokluğun ve yoksulluğun 
acı tablosuna değil, aynı zamanda acı re-
çeteye karşı mücadelenin potansiyel bile-
şenine de işaret ediyor. 

NE İSTİYORUZ? NE YAPACAĞIZ?

Illüstrasyon: Freepik

Fotoğraf: Evrensel



20

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın 
Dayanışma Derneği 

PANDEMIYLE birlikte kadınların üzerine boca edi-
len bakım yükü, işsizlik, yoksulluk, sağlık ve eğitim 
alanında yaşanan sorunları kadınlarla konuştuk. 
Bunların tamamı onların hayatında nereye doku-
nuyor, neler yaşıyor gelin hep birlikte bakalım.
ABLAMLA EVI BIRLEŞTIRDIK,  
YINE DE GEÇINEMEDIK

Körfez/Hereke’den Leyla anlatıyor: “Asgari üc-
retli bir aile olarak çocuğumuz yaşıtlarından geri 
kalmasın diye imkanlarımızı zorlayarak ana oku-
luna kaydettirdik. Tüm kırtasiye ihtiyaçlarını aldık 
ve okul aidatını da zorlanarak ödedik. Çocuğum 
tam okula adapte olmuşken ilk yasaklar geldi, 
sonra tekrar açılacağı bilgisini aldık, bir hafta 
geçmişken bugün tekrar kapandı okullarımız. 5 
yaşındaki çocuğuma bu durumu anlatmaya zor-
lanıyorum. Madem salgını kontrol altına alamadı 
Hükümet, neden okulları açtı ki? Biz kadınlar za-
ten tencereye ne koyup kaynatacağız derdi ya-
şarken, bir de bu sıkıntılarla yaşamak zorunda bı-
rakıldık.

Halk için sağlık diyorlar televizyonlarda ama 
hiç kimsenin ağzından halk için maaşlara zam 
duymuyoruz. Evden çıkmayacakmışız, sağlıklı 
beslenecekmişiz, temizliğe önem verecekmişiz; 
biz bunları zaten biliyoruz ama uygulamaya gel-
diğinde kısıtlı imkanımızla bunu nasıl yapacağız? 
Maske diyorlar, dezenfektan diyorlar ama bunla-
rı nasıl alacağız soran yok. Senede bir kere saç-
larımızı boyar hale geldik, makyaj, kuaför, bakım 
bunların hepsini rafa kaldırdık. Üç çeşit yemek 
yapabilirsem hele de içine kıyma koyabilirsem 
bayram sofrası kurmuş hissediyorum kendimi. 
Bu ay ablam çocuğuyla geldi bana, iki ev iki mas-
raf olmasın dedik, masrafları ortaklaştırıp bu ayı 
atlatalım diye düşündük. Bu da çözüm değil ama 
mecburuz artık. Bir an önce hem ücretlerimize 
hem de salgına çözüm bulması gerekiyor yöne-
tenlerin.”
‘EĞITIMIN SÜRMESI IÇIN HIÇBIR  
ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILMADI’

Yenikent’ten Nazan ise “Okullarını, arkadaşla-
rını, öğretmenlerini özleyen çocuklar uzaktan 
eğitim yüzünden iyice bunaldılar. Tam bu dönem-
de okulların açılacağı haberi çocuklara ilaç gibi 

gelmişken tekrar kapanması açıkçası hayal kırık-
lığı oldu. Okulların açılmasıyla evdeki yükümüzün 
biraz daha azalacağını ve kendimize aylardır ayı-
ramadığımız vakti ayıracağımızı düşünürken tek-
rar kapanmasıyla bizler de bütün vaktimizi yine 
çocuklara ayırmak zorunda kaldık” diyor.

Selda da “Yaşadığımız koşullarda sosyal ya-
şantımızı, giyimi kuşamı, özel tüketimi hatta gıda 
ihtiyacımızı bile bir nebze erteleyebiliriz ama eği-
tim ertelenecek, beklenecek, ötelenecek bir du-
rum değil. Mart ayından beri biz veliler Bakanlığın 
okullar için alacakları kararları sabırla bekledik. 
Beklentimiz hepimize hüsran yarattı. Uzun yaz 
döneminde tablet, bilgisayar ve internete ulaşım 
imkanları çocuklarımıza sunulmadı. Sanki bir 
nesli kaybetmek için uğraşıyorlar. Sağlık önlem-
lerinin alınmasını ve eğitimin acilen yüz yüze de-
vam etmesini istiyoruz” diyor.
‘GELECEĞIMIZDEN ÇALINIYOR’

11. sınıf öğrencisi Aybüke sınava hazırlanıyor. 
Kaygısını şöyle dillendiriyor: “Benim yaşıtım genç-
lerin son iki yılları üniversiteye hazırlık için çok 
önemli. Ailemin ekonomik durumu kötü olduğu 
için özel ders almak ve yıllarca dershanelere git-
mek gibi isteğim olamıyor. Okulda öğretmenleri-

mizle yaptığımız çalışmalar, etütler, edindiğimiz 
kaynak kitaplarla bu eksikliğimizi gidermeye çalı-
şırken şimdi bu imkanlarımızda elimizden alındı. 
Uzaktan eğitim belki alt sınıflarda bir şekilde ola-
bilir ama sınava hazırlanan bizler için yüz yüze 
eğitimin başlaması gerekiyor. MEB’in bu konuda 
aciliyetle bir program oluşturmasını istiyoruz. Biz 
gençler düşünüldüğü gibi sorumsuz, ilgisiz, bi-
linçsiz bir nesil değiliz. Gelecek kaygımız var. Otuz 
dakikalık canlı dersler bizlere katkı sağlamadığı 
gibi zamanımızdan ve geleceğimizden çalıyor.”
BU KOŞULLAR KADERIMIZ DEĞIL,  
DEĞIŞTIRMEK BIZIM ELIMIZDE! 

Dernek olarak pandemiyle kadının üzerindeki 
bakım yükünün, işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin 
arttığını söylüyoruz. Bakım yükü kadınların üze-
rinden alınmalıdır. Her mahalleye kreş talebi bu 
dönem de kadınların en acil talebi oldu. Eğitim 
hakkına ulaşamayan öğrenciler için Bakanlık o 
kadar bütçeye sahip olmasına rağmen her öğ-
renciye internet ve bilgisayar sağlamadı. Bu ko-
şullar kaderimiz değil. Değiştirmek de biz kadın-
ların elinde. Kadın dayanışmasının, örgütlülüğü-
nün gücüyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok.

Aslı TOPRAK
Avcılar-İstanbul

Ev içinde kadınlar, aile 
bireylerinin ihtiyaçla-
rının yeterli düzeyde 
karşılanabilmesi adına 
büyük bir rol üstleni-

yor. Ekonomik gidişat kadınların 
yüklerini artırırken hükümet tara-
fından halka acı reçeteler yazılıyor. 
Yoksulluk, işsizlik, eğitim ve sağlık 
gibi birçok sorun derinleşiyor. Yok-
sulluk artarken sermaye kârından 
hiçbir şey kaybetmiyor. Patronların 
en güçlü silahı olan Kod 29 ile işten 
atmalar yaygınlaşıyor, aileler açlığa 
mahkum ediliyor. Hayatın birçok ala-
nında eşitsizlik ve adaletsizlik ile karşı 
karşıya kalan yoksulluk ve şiddet ile 
mücadele eden kadınlar, pandemi ko-
şullarında kolaylaştırılan ücretsiz izinler 
ve işten atmalarla eve hapis oluyor. Üs-
tüne bu işten atmaların karşısında ka-
dın ayrıca ev içindeki psikolojik yükü de 
kaldırmak zorunda kalıyor. 

Şimdi sizlere kendi başıma gelenleri 
anlatmak istiyorum. Biz üç kişilik bir ai-
leyiz; eşim, ben ve kızım. Eşim çağrı 
merkezinde çalışıyordu, pandemiyle bir-
likte evde çalışmaya başlamıştı. Evimiz-
de sadece bir bilgisayar ve eşimin bozuk 

telefonu vardı, bu yüzden eşim işi için, 
kızım dersleri için bilgisayarı dönüşümlü 
kullanıyorlardı. Eşim işine konsantre 
olamıyor, kızım doğru düzgün derslere 
giremiyordu.

Eşimin çalıştığı şirketten telefon ta-
lep etmiştik ancak şirket kabul etmeyip 
“Telefon kendi sorumluluğunuzda” de-
mişti. 7 Eylül’de şirket eşimi apar topar 
şirkete çağırıp müşteri şikayetleri yü-
zünden işine son verdiğini açıkladı. İş-
sizlik maaşı için başvurduğunda ise Kod 
29’la* işten çıkarıldığını öğrendik.

EŞİM 
ŞİMDİ PAZARDA SU, LİMON, 
EŞOFMAN SATIYOR

Hayret içerisindeydik, pandemiyle 
birlikte ekonomik durumumuz iyice kö-
tüye gidiyordu, eşimin sağlık sorunları 
var ve şimdilerde geçinebilmek için pa-
zarda su, limon ve eşofman satıyor. Sal-
gın giderek artıyor. Yemeği bırakın, hij-
yen için önümüzdeki günlerde sabun 
alabilecek miyiz diye düşünüyorum!

Bir sürü hissiyatı bir arada yaşıyo-
rum, öncelikle çok öfkeliyim. Eşim hır-
sızlık mı yaptı, birine karşı ahlaksızlık 

mı yaptı? Kimsenin bunu birine yapma-
ya hakkı yok. Eşimi hiçbir yer işe almı-
yor, en yakın arkadaşları bile telefonla-
rına cevap vermiyor.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ 
BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!

Eşim pazarda çalışıyor, birçok kişiyle 
temas ediyor. Çoğu zaman makarna, 
çorba ve patatesle karnımızı doyuruyo-
ruz, peki bu yemeklerin besin değeri 
hastalığı atlatmaya yeter mi? Tüm bu 
süreçte psikolojim çok kötü durumda, 
ama eşim ve kızım için sürekli pozitif 
olmam lazım. Bazen “Ne zaman tüm bu 
yaşananlar bitecek” diye kendime soru-
yorum ama bir yandan da bir adım bile 
geri atmaya niyetim yok. Biz hakkımızı 
istiyoruz başka bir şey değil! Eşimi zan 
altında bırakan 29 kodun silinmesini is-
tiyoruz.

* Patron işten çıkardığı işçiler için Sos-
yal Güvenlik Kurumuna 10 gün içinde iş-
ten ayrılış bildirgesi vermek zorunda. İşçi-
yi hangi gerekçe ile işten çıkardığını da 
kod numarasıyla işaretliyor. Kod 29; işçi-
nin İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci 
bendinde sayılan “Ahlak ve iyi niyet kural-
larına uymayan haller (davranışlar)” ser-
gilediği gerekçesiyle iş akdinin feshedildi-
ğini gösteriyor.

Kod 29 bizi açlığa mahkum etti!

Fotoğraf: Evrensel

Eğitime erişememe, yoksulluk,  
sıkışmışlıkPandeminin getirdiği:

Neslihan KARYEMEZ 
Küçükçekmece-İstanbul

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın istifasının ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ekonomide acı 
reçeteyi uygulamaktan kaçınmayacak-
larını söyledi. Ekonomistlere göre 

Türkiye için acı reçete yüksek faiz, ilave vergi ve 
kemer sıkma demek. Peki yoksul emekçi kadınlar 
için ne anlama geliyor? İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesinde bir kumaş fabrikasında çalışan Zey-
nep ve Avcılar’da bir iç giyim firmasında çalışan 
Sevda ile bu “acı reçete”yi konuştuk.

‘BİR ÇALIŞANLA BİR EV  
ASLA GEÇİNEMEZ’

2019 bordroları düzenli incelediğinde maaşın-
dan her ay 600 ila 800 lira arasında vergi kesildi-
ğini söyleyen Zeynep “Bir insan 600 lirayı kendi-
ne ya da mutfağına ayırabiliyor mu? Elbette ha-
yır! Ama her ay düzenli maaşımızdan vergi kesili-
yor. Cumhurbaşkanı, devletin kazanç kapısı biz iş-
çileri hor kullanıyor. Faturalarımı kaynanamlar 
ödediği halde geçinmekte zorlanıyorum. Ev aldık, 
eşimin maaşı direkt krediye gidiyor. Benim, çocu-
ğun masrafları, mutfak derken elde bir şey kalmı-
yor. Her ay maaşı aldığımda düşünüyorum, ‘Ço-
cuğum için bu ay acaba kenara para koyabilir mi-
yim’ diye. Elektrik 225 lira geldi bu ay. Doğal gaz 
faturası daha gelecek, kış geldi artık. Bir çalışanla 
bir ev asla geçinemez” diyerek işçi ailelerinin ya-

şam zorluklarına bir kez daha dikkat çekiyor. 

‘İŞVERENLERE VERGİ AFFI,  
BİZE ACI REÇETE’

“Yılbaşında asgari ücreti 2500 lira yapalım 
deyip bırakacaklar. Bir ailenin geçinebilmesi 
için yetecek bir ücret değil bu” diyen Zeynep 
ülke genelinde dayanışmanın azaldığını, özel-
likle böyle bir dönemde patronların işçileri dü-
şünmediğini söylüyor. “Pandemide bile fiyatlar 
iki katı oldu. İnsanlar birlik olmalı bu zamlara 
karşı. Her şeye zam yaptılar. İşverenler 2 ay 
pandemide işçileri ücretli izne çıkarsalardı ne 
kaybederdi! İşverenlerimiz kazanmıyor madem, 
neden biz hâlâ yoğun tempo çalışıyoruz. Hükü-
metimiz işverenlerimize vergi aflarını, bize acı 
reçeteyi uygun görüyor.

Bu da Cumhurbaşkanımızın biz işçilere 
önem vermediğini gösteriyor. Bizim hükümeti-
miz ne çiftçisinin, ne işçisinin yanında. Tarımı, 
üretimi geliştireceğimize, dolarla başka ülkeler-
den ithal ediyoruz. Doları bu kadar kıymetli 
hale getiren bu hükümet! Kendi ülkemizde 
kendi paramızın kıymeti kalmamış. Dolar art-
tıkça artıyor, bu şekilde ülke ekonomisi nasıl 
düzelecek? Bu ülkede yaşayan vatandaşların 
bütün bunları görmemesi mümkün değil. Be-
nim ailem koyu AK Partiliydi. Şimdi yaşayarak 
gördüler gerçekleri. Daha önce ben de oy ver-
dim AKP’ye. Şu an yaşadıklarımız bu hükümet 
ile bir şeyleri değiştiremeyeceğimizi gösteriyor. 
Oy vermekten başka yapacak şeylerimiz oldu-
ğunu düşünüyorum vatandaş olarak artık.” 

Çocuklarımın karnını  
doyurmak için her gün  
bir komşuya gittim

PANDEMİ daha başlamadan krizden ötürü çalıştığım 
atölye kapanmıştı. Atölyede 15 kadın çalışıyorduk. Hepi-
miz ev geçindiriyorduk. Bekarım, iki çocuğuma ben bakıyo-
rum ve evin tüm yükü benim omuzlarımda. Tam 5 ay işsiz 
kaldım ve 5 aylık kiramı ödeyemedim. Faturalarımı, anne-
min arada verdiği parayla gecikmeli de olsa ödeyebiliyor-
dum. İşsiz kaldığım sürede yardıma başvurdum ama hiçbir 
şey alamadım. Bu süreçte eski eşim de işsiz kaldı, çocuklara 
verdiği aylık 700 lirayı veremez hale geldi. Zaten burnum-
dan getire getire verdiği bu para da kesilince ortada kaldık. 
Sigortasız çalıştığım için de işsizlik sigortasına başvurama-
dım. Soran da olmadı. 

Artık yemek yapacak bir şey de bulamıyordum. Akşam-
ları yemek saatinde tesadüf gibi akrabaların evine çat kapı 
gidiyordum. Sofraya denk geldiğimizde çocukların karnını 
doyurmaya çalışıyordum. Ayıp olmasın diye de ben tokmu-
şum gibi yapıyordum. Yine bir akşam bir arkadaşın evine 
çat kapı yaptım. Kocası bizden çok rahatsız oldu. Adam 
haklı, yemeğe 3 boğaz gelmişti ve bu hiç de sevinilecek bir 
şey değildi. Onlar da ücretsiz izne gönderilmişti ve zar zor 
idare ediyorlardı. Tabii ben yine sofraya oturmadım. Kızım 
da “Anne sen de otur, eve dönünce sen ne yiyeceksin?” de-
di. Masa buz kesti, ben hem çok utandım hem de ağladım, 
içim boşalırcasına ağladım. Arkadaşım da benimle beraber 
ağladı, çok acıdılar halimize. Kocası da yaptığı tavırdan 
utandı. Sessizce kalkıp gitti. Yarım saat sonra geldiğinde bi-
ze kredi kartı ile alışveriş yaptığını söyledi. “Elimden gelen 
bu” dedi. Hep diyorum yoksulun halinden bir tek yoksul 
anlar.  Sağ olsunlar onların bu iyiliğini hiç unutmayaca-
ğım. Onların sayesinde bir hafta çocuklarıma evde yemek 
pişirdim. “Ama bir hafta sonra ne olacak peki?” diye soru-
yordum ve deli gibi iş arıyordum ama yok. 

Neyse ki 3 ay önce zar zor şimdi çalıştığım yeri buldum. 
3 aydır hem borç ödeyip hem de ev geçindirmeye çalışıyo-
rum. 5 ayda o kadar çok içeri girdim ki asgari ücretle nasıl 
yaşayacağım, nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Bu hükümet 
bizi ne zaman görecek? Ne zaman insan yerine koyacaklar 
bizi? 2300 lira ile kendileri geçinsin bakalım nasıl oluyor-
muş. Bana en zor zamanımda bile elini uzatamayan devle-
timiz bundan sonra hangi yüzle oy isteyecek? Çocukları-
mın aç kaldığı günlerin hesabını bana kim verecek? Ben 
bir daha ne sandığa giderim ne de oy kullanırım...

Tuzla’dan bir kadın işçi

SEVDA ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acı reçete 
açıklamasına dair şunları söylüyor: “Zaten aldığımız 
maaş yetmiyor. Her şey parayla sonuçta. Faturalara, 
yemeye içmeye yetişemiyoruz. Bir mandalina 5 lira, 
portakal 10 lira olmuş, zaten zar zor geçiniyoruz. Kirada 
değilim, kirada olsam hayatta geçinemezdim. Daha ne 
kadar sıkacağız kemerleri? Sıkılacak bir durum kalmadı 
ki. Taksitim var iki aydır ödeyemedim. Daha doğal gaz 
faturaları yeni yazılacak. Bu kış doğal gazı yakarsak bu 
işin içinden hiç çıkamayız. Bizim ülkemiz bu kadar düştü 
mü? Bizim reçetemiz hep acıydı. Sen Cumhurbaşkanısın, 
bize vermen gerekirken neden bizden alıyorsun? Daha 
alacağın ne kaldı elimizde? Zaten kaşıkla verdiğini 
kepçe ile geri alıyorsun. Bir teneke yağ 60 lira olmuş 
nasıl geçinelim. Komşum geçen ağlayarak aradı 
‘Evimizde yiyecek bir lokma ekmek kalmadı’ diye. Ben 
de tuttum evimde ne varsa yarısını ona yolladım, 
hepimiz zor günler yaşadık sokağa çıkma yasaklarında. 
Karantina döneminde iki ay evdeydik. Teyzemin kızı 
aramış, durumumuzu anlatmış, erzak geldi belediyeden 
duygulandım. Karnımızı yarın işe gidebilelim diye 
doyurmaya çalışıyoruz.”

DAHA NE KADAR SIKACAĞIZ KEMERLERİ?
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Fotoğraflar: Ekmek ve Gül 

İşçi kadınlar: Bizim  
reçetemiz hep acıydı!



28 yaşımdayım. 1 buçuk yıllık evliyim. 2+1 
evde oturuyoruz. Ev kirası 600 lira. Eşim bir 
mobilya fabrikasında çalışıyor. Sabah 5’te ev-
den çıkıyor. 2 bin 324 liralık asgari ücretle ge-
çiniyoruz. En zorlandığımız nokta yedi aylık 
olan bebeğime mama fiyatların çok yüksek 
oluşundan dolayı mama yerine süt içirmek 
zorunda kalıyor olmam. Eşimi ücretsiz izne çı-
kardıkları için yeterli beslenemiyoruz. Oturdu-
ğumuz evde yalıtım olmadığı için evimiz ısın-
mıyor. Bu olanaksızlıklar yüzünden bebeğimin 
gelişimi geriden geliyor. Eğer mama alırsam 
bu defa bebeğimin diğer ihtiyaçlarını karşıla-
yamıyorum. Gerek giyim olsun, gerek gıda ol-
sun komşularım destek oluyor. Gelir seviyesi-

nin düşük oluşu nedeniyle evimize et alamıyo-
ruz. Evimize et en son 3 ay önce komşum 
adak kurbanı kestiğinde girmişti. 

Asgari ücretin düşük oluşundan alım gü-
cümüz kalmadı. Daha önce çalıştım, yine ça-
lışırım lakin bebeğimi bırakabileceğim bir yer 
olmadığı için çalışamıyorum. Güvenliğinden 
emin olduğumuz ücretsiz kreşler olsa çocu-
ğumu kreşe verip fabrika, hastane her yerde 
çalışırım. Bebeğimi bırakabileceğim hiç kimse 
yok, ailem de destek olmuyor. Asgari ücret ile 
çalışsam bile alım gücümüzün düşmesi yü-

zünden yol 
masrafı, be-
beğin masraf-
ları derken yine 
yeterli olmayacak. Bu 
yüzden asgari ücretin artması g e -
rek. Alım gücünün kolaylaşması için en 
az 3 bin 500 lira olması gerekiyor.   Bu 
zorlu yaşam şartları yüzünden bebeğim için 
resmen hırsızlık yapabilecek duruma düşürü-
lüyoruz...

B.Ö./Tuzluçayır-Ankara

‘HER ŞEYİN FİYATI 
YÜKSELİYOR AMA 
BİZİM ÜCRETLER 

HEP AYNI’
Maskeyi tak evden çık. Sonrasında te-

mizleyeceğim eve girerken tekrar değiştir-
mem isteniyor. Orada yenisini tak. İş bitme-
den terliyorsun, “Arada değiştir” diyorlar. Bir 
daha yenisini tak, sonra çık eve gel. Tek ba-
şıma bile günlük dört maske değiştiriyorum, 
evdekileri hesaba bile katmadan. Yıkayıp 
tekrar kullanmasam benim buna nasıl gü-
cüm yetsin.

Hijyen diyorlar, iyi güzel de su faturasını 
aza nasıl düşürsem derken bunu da yapa-
mıyorum.

Eşim asgari ücretle çalışıyor. Onun maa-
şı sadece kiraya ve faturalara yetiyor, ben 
de çalışıp çoluğu çocuğu doyurmaya, okut-
maya çalışıyorum. Yapılan her zam bizi da-
ha çok zorluyor. “Yardım yapacağız” diyorlar 
ama sonucunu biz hiç görmedik. Maske da-
ğıtacaklardı hani, nerede? Yardım yapıyor-
larmış hani o da yok. Bol bol zam var sade-
ce. Şimdi yeni yıl da geldi ki zamları gel gör.

Ev temizliğine gidince hiçbir şekilde ha-
yat sigortamız yok. Şimdi pandemiden kay-

naklı daha 
çok temizlik ilaçları 
kullanıyoruz. Bu sağ-
lığa zarar veriyor, biliyo-
rum ama ne yapalım, mecbu-
ruz. Aldığım para ortada. Nasıl ge-
çineceğimizi şaşırmış durumdayız. Do-
lar yükseldikçe her şeyin fiyatı yükseli-
yor ama bizim ücretlerimiz aynı. Eşimin 
maaşı da aynı. Asgari ücrete ne zam 
yapacaklar ki? İnanın ki diyecek, söy-
leyecek çok şey var da ne bileyim iş-
te yaşamaya çalışıyoruz diyelim.

Tuzluçayır’dan ev işçisi 
bir kadın 

EVE MEYVE GİRMİYOR, 
SAĞLIKLI BESLENİN 

DİYORLAR
Sabah 10 akşam 10 çalışıyorum. 

Kocam da işçi ve çalışıyor. 
Çocukların üzerine kapıyı kilitleyip 
çıkmak zorunda kalıyorum. Çünkü 

çalışmak zorundayım, tek 
maaşla olmuyor. Devletler 

kendi kendileriyle 
savaşırken evde 
mücadele etmek kadın 

için hiç de kolay değil. 
Haftada üç gün gidilen işler 

tamamen aksadı. “Biliyorsun 
korona var, eve gündelikçi 
almıyoruz” diyen de var.  Her yer 
işsiz kaynıyor diye verdiği paranın 
yarısını teklif eden de.

Ev kadınıysan bilirsin. Akşamki 
öğünü, sabahki kahvaltıyı, düşün 
düşün… “İşe giderken maskemi aldım 
mı? Aman maske tükenmesin maske 
başı para veriyoruz sonuçta” telaşımız 
var. Dert bin değil ki, kendimizi mi 

koruyalım tıkış tepiş otobüstekileri mi? 
İnsanların nefesini ensemizde hissederken ne 
kadar korunabiliyorsak o kadar işte. Her şeye 
zam gelmişken televizyonda konuşanlar “Şöyle 
beslenin, böyle giyinin iyi gelir” derken, 
çocuklara meyve alamayan bizler düşünen adam 
heykeline döndük. Pandemide muhtara 
söyleyerek ilmuhaberi çıkarttık, belediyeye 
yazıldık. Evde kaldık. Bir ara ekmeğe zam 
gelmişti, resmen sarsıldık. Çıkmış dolardan 
bahsediyorlar. Ben kendi Türk liramı 
bulamıyorum ki! Yok olmuş yok.

Güldane BÖĞRÜ/Tuzluçayır
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Merhaba, ben bir ilkokulda öğretmenim. Görev yaptığım 
okuldaki velilerin çoğu 
hizmet sektöründe 
çalışıyor, salgın nedeniyle 

işlerini kaybetmelerinin yanı sıra 
günbegün artan geçim sorunlarıyla 
mücadele etmek zorunda kalıyorlar. 
Velilerin çocuklarının uzaktan 
eğitime katılmaları için gerekli olan 
internet, tablet, bilgisayar veya akıllı 
telefonu temin etmeleri gerekiyor, 
ancak tablo böyle vahimken, bu 
masrafları karşılayabilmesi 
neredeyse imkânsız. Bu nedenle de 
çocuklar maalesef eğitim hakkından 
mahrum kalıyor. 

Sınıf mevcudum 30 olmasına 
rağmen internet erişimi olan öğrenci 
sayısı 20 civarında. 10 öğrencim teknik 
eksiklerden dolayı derse katılım 
sağlayamıyor. Öğrencilerimin derse 
katılımını sağlayacak bir çalışma ise 
okul idaresi ve MEB tarafından henüz 

yapılmış değil. Katılım sağlayan öğrencilerimin velileri ise 
çocuklarının eğitimde geri kalmamaları için birçok 
temel ihtiyaçlarından feragat ettiklerini dile getiriyor. 
Ailedeki çocuk sayısının fazlalığı da velileri zor 
durumda bırakıyor, öğretmenlerle yapılan 
görüşmelerle ders saatlerinde düzenleme yapılarak 
temel derslere katılımı sağlanmaya çalışılıyor.

‘VELİM İŞİNİ KAYBETTİ, KÖYE GÖÇ ETTİLER,  
ÖĞRENCİM EĞİTİMDEN 
KOPTU’

Velilerimden biri 
işten atıldı. Ev kirasını 

ödeyemez duruma geldiler 

ve köye göç etmek zorunda kaldılar. Köyde internet ve EBA’ya 
giriş de sağlanamıyor. Velim ailesinin barınma ihtiyacını 
karşılayamazken çocuklarının eğitimi için gerekli olan parayı 
karşılayabilmesi mümkün mü?

Öğrencilerimin yaşadıkları dram birbirinden çok da farklı 
değil aslında. Eğitime erişim engeli olan öğrencilerimle, özel 
öğretmenlerden bire bir eğitim alan öğrencilerin aynı sınavlara 
tabi tutulmaları da eşitlik ilkesiyle bağdaşır mı, siz 
değerlendirin.

ÇOCUKLARIMIZ BU YAŞANANLARI HAK 
ETMİYOR!

Eğitim Sen Uzaktan Eğitim Çalıştayında 
sunulan verilere göre, öğretmenlerin yüzde 93.8’i 

uzaktan eğitimin verimli olmadığını söylüyor. 
Öğretmenler tarafından yürütülen canlı 
derslere, sınıftaki öğrenci mevcutlarının 
yarısından fazlasının katılamadığı 

gözlemleniyor. Sonuç olarak; salgının yayılmaya 
başladığı günden itibaren önlemler alınmış olsaydı, 

çocuklarımız bu mahrumiyeti yaşamayacaktı. 
Çocuklarımızın bu yaşananları hak ettiğini 
düşünmüyorum.

Eğitim emekçisi bir kadın/MALATYA

Deniz ŞEŞENOĞULLARI 
Beylikdüzü-İstanbul

MART 2020’de ülkemizde ilk koronavirüs vakaları 
görülmeye başlandığında içime sıkıntı bastı. Çünkü ben 
İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan bir hemşireydim. Ön-
ce “Çocuklarım ne olacak, izin alabilecek miyim?” gibi 
kafamda bir sürü soru dolaşıyordu. Okullar kapanmıştı 
ve birkaç hafta komşularım ile akrabalarım çocukları-
ma baktı. Sonraki süreçte vaka sayıları artmaya başla-
yınca doğal olarak insanlar yalnızca kendi ailesine baka-
bilecek durumdaydı. Önce güç bela yıllık izin alabildim. 
Çocuklarım 6 ve 10 yaşında. Ebeveyn idari izni alamı-
yordum çünkü Sağlık Bakanlığı iki sağlık çalışanı da ba-
kanlığa bağlı çalışıyorsa izin veriyordu. Eşim ve ben sağ-
lık çalışanıyız. Ama ben kamuda eşim ise özel sektörde 
çalışıyordu. O dönem kendimi o kadar çaresiz hissettim 
ki 28 yıllık sağlık çalışanı olmam bile izin almam için bir 
şey ifade etmiyordu. 

ÇALIŞAN AİLELERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ: 
ÇOCUK BAKIMI

Okullar kapanana kadar çocuklarım evde bir şekilde 
idare edebildi. Daha sonra başka bir şehirdeki büyükle-
rimize çocuklarımızı gönderdik. Çocuklarımı koruma 
altına aldığımı düşünerek daha rahat şekilde çalışıyor 
hatta filyasyon ekibinde bile görev alıyordum. Filyasyon 
ekibinde olmak demek korona ile direk temas halinde 
olmak demek. Sağlık Bakanlığının yetersiz kaynakları 
sebebiyle şahsi telefonlarımızdan takip etmek zorunda 

olduğumuz hasta veya temaslı bireyleri arıyorduk. Bu 
süreçte bir gün arama yaptığım bir hasta yakını geri dö-
nüş yaptı ve duyduklarım karşısında psikolojim bozul-
du. Hasta yakını bana “eşimi aramışsınız kimsiniz?” gibi 
sorular sorarak sürekli taciz etmeye başladı. Sonunda 
başa çıkabilmek için bir daha araması halinde onu sav-
cılığa bildireceğimi söyleyerek uzaklaştırdım. Birlikte 
çalıştığımız birçok arkadaşımda benzer sorunlar yaşadı. 

BU HASTALIK ZENGİN HASTALIĞI
Yaz tatili bitmiş, çocuklarım eve dönmüştü fakat be-

nim ve eşimin hala izin kullanma hakkı yoktu. Son çare 
olarak ücretsiz izne ayrıldım. Evde çocukların bilgisaya-
rından dersleri takip et, evi temizle, yemek yap, alışveriş 
yap, öğretmen ol derken direncim mi düştü bilmiyorum 
ancak korona pozitif oldum.  Tüm vücudum fazlasıyla 
şiddetli ağrıyordu ve virüs akciğerlerime kadar inmişti. 
Eşim ve çocuklarım negatifti ve tek başıma evimizde bir 
odada karantinaya başladım. Eşim yalnızca 3 gün bana 
bakabildi. Daha sonra özel sektörde çalışmak zorunda 
olduğu için işe gitmek zorunda kaldı. O süreçte çocuk-
larım yemeklerini hazırlayamıyordu ve ne yazık ki dev-
let tarafından hiçbir kurum zor durumdaki sağlık çalı-
şanlarını ve aile bireylerini düşünmüyordu. Bir tas çor-
ba bile veremeyen yerel yönetime de devlete de çok 
kızgındım. Eşim hep dışardan yemek söylemek zorunda 
kaldı. Şunu yaşayarak daha iyi anladım ki korona zen-
gin hastalığıymış. Çünkü beslenmen, dinlenmen ve ça-
lışmaman gerekiyor. Ben imkanlarımı zorlayarak bunu 
yapabildim fakat binlerce insan ne yazık ki bunu yapa-
mıyor. 15 gün karantina sonunda hastane çalışanı olma-

ma rağmen devlet hasta-
nesinde kendi kurumum 
bana test yaptırmadı ve 
özel hastanede test yaptır-
mak zorunda kaldım. Biz 
hak ve taleplerimiz için 
örgütlenmezsek, hesap 
sormazsak bizim için bir 
yaşam yok. Onun için kur-
tuluş yok tek başına ya hep 
beraber ya hiçbirimiz!

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ Mİ DEDİNİZ?

Koronanın gösterdiği: Yalnız bırakıldık

Çalıştıkları için 
çocuklarını şehir 
dışındaki 
akrabalarına 
göndermek zorunda 
kalan sağlık çalışanı 
Deniz, koronavirüs 
sürecindeki 
deneyimlerini yazdı.

İllüstrasyon: Maria Shukshina/Icons8

EKONOMİK kriz pandemiyle bir-
likte derinleşirken, bu derinleşmeyi 
en yakından kadınlar yaşıyor. Halkın 
gündelik ihtiyaçları giderek büyüyor, 
kamu kaynakları sermayeye peşkeş 
çekiliyor halka ise acı reçeteler kalı-
yor. Kış mevsiminin kendini daha çok 
hissettirdiği şu aylarda ise doğal gazı 

açmakla, battaniye altında ısınmak 
arasında gidip geliyoruz. Aralık ayı-
nın ilk haftası ile başlayan asgari üc-
ret tartışmalarında ise bu yıl kadınla-
rın özgünlükleri görülmedi. Anka-
ra’nın Mamak ilçesinde yaşayan ve 
yaşamlarını kuşatan bu cendere için-
de bir çare arayan kadınlar, hayalleri-

ni değil tek başlarına karşı 
karşıya kaldıkları yakıcı 
gerçekleri anlatabiliyor 
ancak.  
Kadınlardan 
dinleyelim... 

‘7 AYLIK BEBEĞİME MAMA YERİNE SÜT İÇİRİYORUM’

Kadınlar asgari bir hayal 
kurmaktan bile uzak

İllüstrasyon: Undraw
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İllüstrasyon: Blush



Sabahları yine Esenyurt’un çeşitli noktalarında işçi duraklarında 
servis bekleyen kadın işçilere asgari ücrete ilişkin hazırladığımız bildi-
rileri verirken sohbet ediyoruz, onlar da asgari ücret zammından 
çok umutlu değil: “En fazla olacağı 2 bin 500. Daha fazla yapma-
yacaklar. Kış geldi iyice, her şeye zam geldi nasıl yapacağız bilmi-
yorum.” Havaların soğumasının evlerindeki yansımasını sorduğu-
muz kadınlar isyan etmeye başlıyor: “Doğal gaz faturası yok ama 
doğal gaz var mı evde önce onu sorsana bi.” “Valla görüyorsun 
üstümde bir hırka var, mont bile değil. Çocuklar akşamları çok so-
ğuk deyince az bir şey elektrikli sobayı açıyorum, 10-15 dakika. Ilı-
dıklarında çekiyorum fişten.” “3 bin olsa keşke” diyor bir diğeri, “İşte 
bir fatura daha rahat öderiz, o da yetmez aslında ama bir umut.” 

Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı bir 
depodan kadın işçiler de aynı dertten 
muzdarip. Geçim sıkıntısının en çok 
kadınları vurduğunu söylüyorlar. “Eve 
ne, ne kadar alınırsa idareli kullanmak 
zorunda kalıyoruz. Faturaları, kredi 
borcunu ödeyince zaten elimizde hiçbir 
şey kalmıyor. Öbür aya hep geriden 
geliyoruz. Şimdi asgari ücrete zam 
yapacaklar da faturalardan zamları 
geri çekecekler mi sanki? 
Sağlığımızdan kısıyoruz, boğazımızdan 
kısıyoruz, her şeyimizden kısıyoruz 
ama, hep biz kısıyoruz. Birlikte bir 
şeyler yapmazsak olmaz. Torba 
yasaya karşı nasıl çıktı işçiler, 
sendikalar sokağa… Hep biz mi borç 
harç düşüneceğiz? Birlik olmamız 
lazım, birlik. En fazla yapacakları 
zam 2 bin 600, 2 bin 700 olur 
daha fazla olmaz, 
yapmazlar. Yaparlarsa 
kendi ceplerinden gider 
çünkü.” 
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Berivan BALKAY
Esenyurt-İstanbul

Asgari ücret görüşmeleri baş-
ladı ancak gelin görün ki as-
gari ücrete dair karar alan-
ların hiçbiri asgari ücretle 
geçinmiyor. Belirlenecek 

ücrete işçi ve emekçilerden başka nere-
deyse herkes karar veriyor ama bir fabri-
kaya, bir atölyeye girip soran yok. 

Esenyurt, yüz binlerce işçinin çalıştığı 
İstanbul’un en kalabalık ilçesi. Bu ilçede 
yaşayan gıda, metal, deri ve depo işçisi ka-
dınlarla bir araya geldik, hem asgari ücret 
hem de geçim dertlerini konuştuk. 

PATRONA TEŞVİKE DE 
ASGARİ ÜCRETE DÜŞÜK 
ZAMMA DA GEREKÇE AYNI

Önce gıda işçisi kadınlarla sohbete baş-
lıyoruz. Hayat pahalılığı üzerinden sohbet 
ederken 24 yıldır aynı fabrikada çalışan bir 
kadın işçi asgari ücrete dair tahminini söy-
lüyor; “En fazla 2 bin 700 olur, daha fazla 
vermezler. Siz fazla vereceğini düşünüyor 
musunuz? 3 bin lira bile verseler, her şeye 
zam geldi. Her halükârda giderin altında 
kalıyor. Asgari ücret, bir ailenin aylık te-
mel tüketim harcamaları haricinde hesap-
lansa o zaman daha rahat geçinebiliriz. 
Hele o vergiler var ya, öyle güzel kesiyor-
lar ki! Bir bakıyorum maaşa, yine bir sürü 
kesinti. Patronlar bu pandemi dönemini 
kendi çıkarları için çok güzel kullanıyor, 
asgari ücrette de pandemiyi bahane ede-
cekler.” 

Bir başka gıda işçisi de vergilerden ya-
kınıyor: “Mesela elektrik faturası geliyor, 
yaktığımız 30 lira, devlete verdiğimiz 30 li-
ra. E ben niye bu kadar para veriyorum 
diyorum yani? Doğal gazdan da, elektrik-
ten de vergi kesiliyor. Tamam vergi vere-
ceğiz kalkınma için ama her şeyden de ke-
silmez yani. Sigortam var ama sigortam-
dan bile devlet kendine pay çıkarıyor. Te-
davi masrafımdan bile pay kesiyorlar. Ay-
rıca bu zam olaylarını da saldılar iyice, 
halkı hiçbir şekilde gözetmiyorlar. Şikâyet 
etsek, ettiğimizle kalıyoruz. Asgari ücrete 

şimdi zam gelecek ama gelse gelse 300- 
400 lira gelir en fazla.”

Metal işçisi başka bir kadınsa sözümü-
zü kesip hemen araya giriyor: “250 liradan 
fazla gelmez zam. Belki 2600 olur. Ama 
çok ümidim yok.” 

‘YILLARDIR ÇALIŞIYORUM 
HÂLÂ EN UCUZU BULMANIN 
DERDİNDEYİM’ 

Deri sektöründe çalışan kadınlarla de-
vam ediyoruz sohbetimize. Onların da 
beklentisi 2 bin 700’ün üzerine çıkmıyor. 
“3 bin lira bile olmayacak, aslında daha 
fazla olması lazım. Her şeye zam geliyor, 
geçinemiyoruz demek bile az kalıyor. Şim-
di kış geliyor, doğal gaz faturaları gelecek. 
Geçen yıl yazın 11-12 lira geliyordu, bu 
yaz 38 lira doğalgaz faturası ödedim ben 
yaz günü. Bir de evde kimse yok yani dü-
şün, herkes çalışıyor.” 

Bir diğer kadın işçi de katılıyor sohbeti-
mize: “En son ne zaman markete gidip 
dolu dolu deterjanıyla, kurusuyla, meyve-
siyle alışveriş yaptık hatırlamıyorum. Şim-
di ihtiyaç kadar almaya çalışıyoruz ama o 
da yetmiyor, alıyorsun, hemen bitiyor. E 
bunlar hep para. Yıllardır çalışıyorum 
hâlâ en ucuzu bulmanın derdindeyim. 
Korkmadan bir şey alamaz hale geldik. 
Patron bugün kazanıyorsa benim emeğim-
den kazanıyor. Üstelik bana verdiği para 
emeğimin karşılığı bile değil, babasının 
hayrına vermiyor o parayı bana.”

Yasemin
İkitelli-İstanbul

Geçen stresten başım çatlıyordu az daha. 
Hiçbir şey yapamıyoruz. Dört çocukla çıkıp 
bir yere gidemiyoruz. Bunaldığımızda bile 

elimizden bir şey gelmiyor. Sokağa çıkıp hava bi-
le alamıyoruz çocuklarsız. Gidecek yerimiz de yok 
zaten. Komşularım var sohbet ettiğimde rahatla-
yabildiğim. Biz kadınların yaşadıkları çok ağır. 
Derdimiz çok. Sanıyorlar ki evde oturuyoruz. Ama 
hiç öyle değil; çocuğun yemesi, ihtiyaçları, okulu... 
Her çocuğun ayrı derdi var. Eş çalışıyor parayı ge-
tiriyor. Ama evi geçindiren kadın. Ay sonu nasıl ge-
lecek, faturalar ne olacak, bugün ne yemek yapı-
lacak, evde ne malzeme var. Malzemeler de sınır-
lı, yayla çorbası, makarna, pirinç. Menümüz böyle. 
Bu çocuklar nasıl beslenecek? Bu besinlerle  ço-
cuklar gelişir mi? Çocuk “Anne benim şuyum bu-
yum yok, anne ben şunu istiyorum” deyip duru-
yor. Nereden kıssam da alsam diye hesap yapan 
ben oluyorum. Çözüm bulamayınca da akıl hasta-
nesini boylayıveriyorsun. 

Çok bunaldığımda kendimi sakinleştirmeye 
çalışıyorum. “Yasemin derin nefes al, rahatla, se-
nin yapacağın bir şey yok. Elinden gelen bu, da-
raltma kendini...” Ya da düşün düşün kafa bir ba-
lon. Ortaokula giden büyük kızıma çocukları ema-
net ediyorum, yarım saat uyuyup kendime geliyo-
rum. Bu şekilde baş etmeye çalışıyorum. Ben ön-
ceden hiç el işi yapmayı bilmezdim. Bu ara iğne 
oyasına sardım. Kafamı dağıtıyor. Bazen çocuklar 
kitap okusun diye oturup her çocuğun eline bir ki-
tap veriyorum. Bir kitap da ben alıyorum, okuyo-
ruz. Oradaki hikayelerin hayallerini kuruyorum. 

14 yaşımda evlendim. Çocuklar okula gitmeye 
başlayana kadar eşim tek başıma sokağa çıkma-
ma müsaade etmezdi pek. Sormazdım ben de ne-
dense, “Tamam” derdim. Ama artık öyle yapmıyo-
rum. Ben tek başıma çıkmalıyım. Ne, nerede bil-

meliyim. Sokağa çıktığımda tedirgin olu-
yordum ilk zamanlar ama alıştım. 

Sokağa yalnız çıktığım-
da kendimi daha 

iyi hissedi-
yorum.

BAŞI DA SABRI DA 
ÇATLAYANLARDAN:
Yasemin, daraltma  

kendini…

7

DEPO İŞÇİSİ 
KADINLAR: ‘HEP  
BİZ Mİ BORÇ HARÇ 
DÜŞÜNECEĞİZ?’

‘DOĞAL GAZ VAR MI Kİ, ÖNCE ONU SORSANA!’

KADIN İŞÇİLERİN GÜNDEMİ:  
VERGİLER, ZAMLAR, ASGARİ ÜCRET
‘Geçinemiyoruz demek bile az kalır’

Illüstrasyon: Ivan Haidutski/İcons8
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Aylin AKÇAY

Salgının sonuçlarından hem 
günlük, hem uzun vadeli ola-
rak en derin ve çok boyutlu 
etkilenen kesimlerden biri 
kuşkusuz çocuklar. Fakat ne-

redeyse bir yıla yaklaşan salgın tedbir-
leri/tedbirsizliklerinin gelip vardığı 
noktanın çocuklara faturası çok ağır 
oldu. 

Neredeyse bir kuşağın sadece çocuk-
lukları ve çocukluk hakları değil, yetişkin-
likleri ve gelecekleri üzerinde bu denli 
belirleyici etkileri olan bir dönemeçte, 
bugünün kurumlarının ve iktidarın ama 
aynı zamanda örgütlü güçlerin ve tüm ye-
tişkinlerin omuzlarında bir sorumluluk 
var. Öncelikle gerçekleri bilmek, durumu 
değerlendirip talepler oluştururken ço-
cukların ihtiyaçlarını ve haklarını gözet-
mek, ve gerekenin yapılması için hareke-
te geçmek! 

EN SON YAPILMASI 
GEREKENDİ, EN KOLAY 
VAZGEÇİLEN OLDU

Başlangıçta çocukların bulaştırıcılığı-
nın yüksek olacağı, kreş ve okulların da 
ciddi bulaş alanları olacağı düşünülüyor-
du. Covid-19’a özgün verilerin yaygın ol-
madığı ilk aşamada okul/kreş tedbirleri 
ve taleplerinde dayanak bu önkabulle şe-
killendi. 

Ancak bilimsel olarak kanıtlanmış bir 
başka bilgimiz daha vardı; okul ve kreşle-
rin eğitim/öğrenme süreçleriyle ilgili iş-
levlerine ek olarak, çocukların birçok ba-
kımdan korunmaları ve desteklenmele-
rinde kritik ve vazgeçilemez işlevleri var. 
Eğitim Sen ve birçok kurum okulların bu 
rolünü hatırlatarak ülke genelinde ge-
rekli düzenlemelerin acilen yapılarak 
Martta okulların açılması talebini yo-
ğunlaştırdı. Yaz döneminde salgının 
kontrol altına alınması, okulların açıla-
bileceği uygun bir ortam oluşturulması 
için tüm olanakların seferber edilmesi 
gerektiği vurgusu yapıldı. Fakat ne okul-
larda bir hazırlık yapıldı, ne salgını kont-
rol altına alacak zorunlu tedbirler alındı. 
Üretimden, turizmden “taviz” verilmedi 
ve vakaların arttığı süreci hep birlikte 
yaşadık. Bu aşamada yapılan her ter-
cihte iktidar çocukların hayatları için 
vazgeçilmez önemdeki okulları, yani as-
lında bizzat çocukların hayatını gözden 
çıkarmanın taşlarını döşemişti. Yani as-
lında en son düşünülecek şey okul ka-

panması iken, bizde en kolay verilen ka-
rar bu oldu.  

Okullar, olması gerektiği koşullar 
oluşturularak açılmadı. Eğitimcilerin ve 
sendikaların talepleri gözetilmeden, ço-
cuklar arasındaki eşitsizlikler ve olanak 
farklılıkları hiçe sayılarak “uzaktan eği-
tim” adı altında başlatılan süreç, eşitsiz-
liklerin derinleşmesine, kız çocuklarının 
eğitimden adım adım çekilmesine, mev-
simlik işçiler ve çocuk işçilerin eğitim sis-
teminin iyice dışına savrulmasına ve tela-
fisi giderek zorlaşan birçok sonuca neden 
oldu. 

Türkiye’de ailelerin barınma olanakla-
rı çocukların ihtiyaçlarına uygun değil. 
Ne ayrı bir oda, ne bahçe ne bir park ola-
nağı var çoğu yerde. Gelişim için son de-
rece önemli okuldaki hareketlilik yerini 
televizyon ve bilgisayar ekranı karşısında 
oturmaya bıraktı. Çocukları eve kapat-
manın bedeli çocukluktan başlayarak ye-
tişkinliğe kadar önemli kronik hastalıklar 
olacak. Üstelik çocuklar akranlarından 
da uzakta kalıyorlar. Sosyallikten uzak 
bir çocukluk döneminin anksiyete ve çe-
şitli ruh sağlığı sorunlarına yol açacağı 
öngörülüyor. Buna bir de salgın koşulla-
rında alınmayan toplumsal önlemler ne-
deniyle ebeveynlerin artan iş yükü, yok-
sulluk ve geçim sorunları eklenince ço-
cukların bu tablonun olumsuzluklarından 
en çok etkilenen kesimlerden biri olacağı 
açık. Okul, çocukların maruz kaldığı bu 
olumsuzların tespiti ve 
önlenmesi nok-
tasında da 
önemliydi. 

Özellikle kız çocuklarının okullar açıldı-
ğında okula dönüş oranlarının azalacağı 
da bilinmeyen bir şey değil. 

Bu süreç, eğitimin kamu hizmeti ola-
rak tüm çocuklara eşit olanaklarla ulaştı-
rılacak bir hizmet olmasının ne kadar ha-
yati ve vazgeçilmez olduğunu daha açık 
hale getirdi. 

ÜRETİMİN ÇARKLARINA 
FEDA EDİLENLER: ÇOCUKLAR

Hem iktidarın tercihleri ve salgın ted-
birlerindeki sorunlar, hem halk sağlığını 
koruyacak tedbirlerin zorunluluğu hem 
de okulların kapanmasının çocuklara kı-
sa ve uzun vadeli maliyeti bir arada düşü-
nülerek, çocukların yararını önceleyen ve 
diğer tüm tedbirleri buna göre değerlen-
diren bir yaklaşımı sürdürmemiz gerek. 
Birçok veri ve rapor gösteriyor ki salgın-
da asıl ve ana bulaş kaynağı zorunlu ol-
mayan üretimin gerçekleştiği ve neredey-
se sıfır tedbirle devam eden üretim alan-
larıdır. Tedbirlere de, vaka oranlarına da 
buradan baktığımızda her şeye rağmen 
durdurulmayan bu çarklara, başka birçok 
şeyle beraber çocukların hayatlarının da 
feda edildiğini görüyoruz. 

Bugünkü araştırmalar, hastalığa yaka-
lanma, ağır geçirme riski ve bulaştırıcılı-
ğın yaşa göre azaldığı; okulda virüs girişi-
nin genellikle enfekte eriş-
kinlerde başladığı; çalı-
şanlar arası bula-
şın yaygın ol-
duğu, öğren-
ciden öğren-
ciye bulaşın 

nadir olduğu, okulların toplum bulaşma-
sındaki artışlarla belirleyici bir ilişkisinin 
tespit edilmediğine dair bir çok veri orta-
ya koymaktadır. Bu sonuçlar kararlarda 
ve planlarda mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Okul kapama en son tedbir olarak dü-
şünülmesi gereken bir tedbirdir. Her şe-
yin okulların kapanmamasını sağlamak 
için yapılması gerekir. Toplam tedbirlerin 
de bunu hedeflemesi gerekir. Oysa okul-
ların çok kolay feda edildiği açık. Bunu 
değiştirecek bir zorlamaya ve okulların 
açılması için seferber olmaya ihtiyacımız 
var.  

Okul kapama en son tedbir olarak düşünülmesi gereken bir tedbirdi ama en önce ve 
en kolay bu yapıldı. Gerekli koşulların hemen oluşturularak okulların acilen  

açılmasını talep etmemiz gerek. 

OKULLARI KAPATMANIN 
ÇOCUKLARA FATURASI ÇOK AĞIR! 

OKULLARIN 
KAPATILMASININ 
KADINLARA MALİYETİ

Eğitim konusunun diğer bir tarafında ço-
cukların evde bakımından yaygın olarak so-
rumlu olan kadınlar var. Okullara dair yapılan 
her düzenleme çocuğu ne kadar etkiliyorsa, 
kadınları ve çarpan etkisiyle tekrar çocukları 
etkiliyor. Genel İş’in Türkiye’de Kadın Emeği” 
Raporuna göre bu durum yıldan yıla arttı, 2019 
yılında 500 bin kadın bakım nedeniyle işten 
ayrıldı.   DİSK-AR’ın hazırladığı  rapora gö-
re  2019’dan 2020 sonuna kadarki süreçte 1 

milyon kadın işgücüne katılamaz hale geldi. 
Okul ve kreşlerin kapanması, pandemi ko-
şullarında artan geçim zorlukları nedeniyle 

bakıcı tutmanın zorlaşması kadınları çalışma-
dan çekilmeye zorladı. Aileler 

yoksullaştı. Kurumsal 
hizmetlerden uzak-
laşmak çocuklar için 
güvenli olmayan ba-
kım koşulları anla-

mına geldi. 

İllüstrasyon: Freepik



Yasemin ÖZTÜRK
Sincan/Ankara

PANDEMI süreciyle birlikte kapanan iş yerleri, artan 
işten çıkarmalar, iğneden ipliğe gelen zamlarla bir-
likte insanların geçimi giderek zorlaştı. Kimi çevre-
lerde ekonominin iyiye gideceğine, büyüyeceğine yö-
nelik pembe tablolar çizilse de evine akşam bir tane 
ekmek götürebilmenin derdine düşen insanlar hiç de 
umutlu değil. Paylarına düşen “acı reçete”ye ise öf-
keliler. Ankara’nın işçi ve emekçilerinin yaşadığı Sin-
can’da pandemi süreciyle işten çıkarılanlar ya da iş 
yerleri kapananlar bulabilirlerse gündelik işlerle yaşa-
mını sürdürmeye çalışıyor. Çalışmaya devam edebil-
me şansına sahip olanlar ise önümüzdeki ay belirlene-
cek olan asgari ücreti bekliyor. 
‘GÜNLÜK IŞLERDE ÜCRETLER DÜŞTÜ’

Bir çocuk annesi Fatma, işsiz. Eşi inşaat işçisi. 
Asgari ücret deyince “Ne asgari ücreti? Artık onu bi-
le vermiyorlar. İş arıyorum, işsizim. Arada gündelik iş 

çıkarsa gidiyordum. Geçen hafta bir çorbacıda gün-
lükçü usulü bulaşık yıkama işi vardı, gittim. Akşam 
17.00’dan gece 01.00’a kadar çalıştım. Patron çıkardı 
elli lira verdi. Önceden ücreti sormadım, çünkü 
günlük işler yüz elli lira ile iki yüz lira arasında. İtiraz 
ettim tabii ama bu sefer de çıkarmış 70 lira veriyor. 
Sigorta yok, bir ay her gün çalışsan aylığı bin beş yüz. 
‘Halka acı reçete uygulayacağız’ derlerse, patron da 
bize günlük elli lira verir” diyor.
‘KEMER SIKMAKTAN BEL KALMADI’

Fatma, Erdoğan’ın “acı reçete” açıklamasını as-
gari ücretin insanca bir seviyeye çıkarılması talebinin 
önünü kesmek için yaptığını düşünüyor: “Acı reçete 
kemer sıkma deyip şimdiden yol yapıyorlar. Yılbaşın-
da asgari ücret açıklanacak. Yani şimdiden diyorlar 
ki, ‘Çok heveslenmeyin size artış yapmayacağız’. 
Eşim de gündelik inşaat işlerine gidiyor. Biz gün 
bulup, gün yiyoruz. Çarşı ne? Pazar ne? Hepsini 
unuttuk. İnsanlar artık uyanmalı. Biz ses çıkarmadık-
ça bu böyle devam eder. Kemeri sıkmaktan, bizde 
bel kalmadı, sıfır beden olduk.” 
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Ayşe ÖZ
Ankara

Geçtiğimiz günlerde Ekmek 
ve Gül portalında TÜSİAD 
ve TÜRKONFED patron 
örgütlerinin pandemi süre-
cinden çalışan kadınların 

daha çok etkilendiğini ortaya koyan araş-
tırmaya dair bir yazı yayımlandı. Araştır-
ma sonuçlarında, kadınların evdeki çalış-
ma yükünün, şiddetin, stresin ve işsizliğin 
daha da arttığını gösteren sayısal veriler 
var. Üstüne de kadınların savaştan, kriz-
den, doğal afetlerden erkeklerden daha 
çok etkilendiğini söylüyor.

Biz de bu durumu TÜSİAD’a bağlı 
Koç şirketlerinde çalışan metal işçisi ka-
dınlarla konuştuk. Kadınların bu araştır-
manın sonucuna dair söyleyecekleri farklı 
bir şey yok elbette. Çünkü bunu yaşaya-
rak tecrübe ediyorlar. Fakat patronların 
bunları önlemek için yaptıkları ne var kıs-
mında kocaman bir boşluk olduğu mev-
cut bir durum.

‘SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNLEM 
YOK’

Ayşe’nin iki çocuğu var. Kocası da işçi. 
Şöyle anlatıyor: “Pandemi başladı, bir sü-
re bayağı sıkı tuttular her şeyi önlem ba-
kımından. Biz başta ‘Koç farkı işte’ dedik. 
Sonra meselenin sadece üretimin devam 
etmesi için alınan önlemler olduğunu an-
ladık. Kadınlar için birçok araştırma ya-
pılmış, bunları niye yaptıklarını anlama-

dık. Sorunu ortaya koymuşlar peki çözüm 
ne? Koca bir muallak. Çünkü pandemi 
döneminde bize ait herhangi bir önlem 
görmedik biz. Her şey neredeyse aynı. 
Tek fark sadece maske ile çalışmak. Amir 
anlayışı aynı anlayış. Peki mobbing ne 
olacak? ‘Hadi hadi’ler, sayıyı yükseltmek 
için onca bağırış çağırış…”

‘YORGUNUZ DİYE VARDİYA MI 
AZALTTILAR?’

Sevda ise şöyle anlatıyor: “Okulların 
durumu belli, çocuklar evde, eşim de çalı-
şıyor. Temizlik arttı, yemek derdi arttı. 
Stres arttı, çok doğru araştırmalar. Koca-
ma makineye bir bulaşık dizdirmek bile 
kriz. Şimdi buna bu araştırmayı yapanla-
rın çözümü ne? Bu dönemde kaç arkada-
şım boşandı. İşe gözü mor geldi. Bilemez-
siniz. Yorgun, uykusuz zaten üç vardiya. 
Kadınlar çok yorgun diye gece vardiyasını 
mı kapattılar? Yok. Fazla para mı verdi-
ler? Yok. Çocuklar için yaptıkları ne var, 
hiçbir şey. Online doktor görüşmeleri fi-
lan var arada, reklam geliyor. Bir işçi ka-
tılmış mıdır peki? Hiç katılan görmedim, 
duymadım.”

‘FABRİKADA ŞİDDET, TACİZ, 
AĞIRLAŞAN İŞ YÜKÜ YOK 
MU?’

Hava ise; “Evin içini bilmez bunlar, 
orayı bir geç. Herkes kadınların bir şey-
lerden etkilendiğini söylüyor. Bu da çok 
ikiyüzlüce geliyor bana. Eee.. Çözümün 
ne peki? Araştırmanın ikiyüzlülüğü. Şura-

da şimdi Koç’a ait fabrikaların içinde ta-
ciz, şiddet, mobbing yok mu? Evdeki 
olanları araştırmış. Fabrikada pandemi 
döneminde iş yükü artmadı mı? Karanti-
naya gidenlerden dolayı onların işini kim 
yapıyor? Fazla mesai mesajları bile artık 
ricadan çıkmış emrivakiye dönmüş du-

rumda. Peki, amirleri tarafından taciz edi-
len kadınlar... Bunlara çözüm var mı? Pe-
ki, kadınların regl dönemi, tuvalet kulla-
nımı için ya da emzirme.. Hepsi üretimin 
devamı için birçok yerde hiçe sayılıyor. 
Bunlar şiddetin hangi türü acaba?”

Yıllardır işe işçi servisiyle gidip gelen Emine, 
serviste yaşanan acı reçete tartışmasını şöyle an-
lattı: “Yıllardır tanıyorum, çoğu AKP’ye oy veren iş-
çi kadınlar. Geçen gün, hepsi geçinememekten 
yakınıyor, acı reçeteden konuşuyordu, ‘Siz oy ver-
diniz’ dedim. Hepsi, ‘Oy vermedim’ dedi. Gülerek 
dedim ki, ‘Tabii bugün halka acı reçete veren bir 
partiye ben de geçmişte oy vermiş olsam, şimdi 
utanırdım bunu söylemeye. Sizi anlıyorum.’ AKP’ye 
toz kondurmayanlar bile artık çok sert eleştiriyor. 
Artık onlara patronlar oy versin, işçilerden oy yok.”
‘SARAYIN HURMA AĞACINA ISITICI  
DÖŞEYENLER, BIZI DÜŞÜNMEZ’

Emine, Cumhurbaşkanlığı sarayı bahçesindeki 
hurma ağaçlarının üşümemesi için toprağın altına 
elektrik döşendiğini hatırlatıyor; “Halk nasıl ısınıyor 

diye düşünen var mı? Bizi bizden başka kimse dü-
şünmez. Halka acı reçete diyenler asgari ücretle 
geçinmiyor tabii. Onlara bal kaymak, bize acı re-
çete. Krizin sorumluları biz değiliz. Her şeyi sattı-
lar. Ne fabrika kaldı, ne arazi...”

Sendikalı, sendikasız tüm işçilerin asgari ücret 
belirlenmeden tepki göstermesi gerektiğine dik-
kat çekiyor Emine, “Asgari ücret belirlendikten son-
ra tepki göstermek sonuç vermez. Asgari ücret ne 
kadar artmışsa üç aşağı beş yukarı memura, 
emekliye verilecek artış da ona göre olacak. Sessiz 
kalırsak, yılbaşı gecesi acı reçeteyi yani asgari 
ücreti ‘müjde’ diye açıklarlar. Asgari ücretle geçi-
nen, çocuk okutan aileler var. Bir babanın eve 
ekmek götürememesi, çocuğuna defter alamama-
sı, okul yerine sanayiye göndermesi, ne demek? 
Onlar, bunu bilmez.”

TÜSİAD’IN ARAŞTIRMASINA  
İŞÇİ KADINLARDAN YANIT:

‘Onlara bal kaymak, bize acı reçete’
İŞÇİ SERVİSİNDE ACI REÇETE TARTIŞMASI

Fotoğraf:Dilek Omaklılar

‘Evde olanı araştırmışlar,  
peki ya fabrikalar?’

HINDISTAN son yıllarda ülke tarihinin en büyük 
genel grevlerini yaşıyor. 2019’da 10 işçi sendikası 
konfederasyonu ve tarım örgütünün birlik 
olmasıyla başlayan ve 220 milyon insanın 

katıldığı grevler pandemide büyüyerek devam ediyor. 
Zira Modi hükümetinin işçi ve köylü haklarına saldırıları 
bitmiyor. 

26 Kasım günü gerçekleşen ve 250 milyon kişinin 
katıldığı belirtilen “Mazdoor Kisan” (Işçi Köylü) Grevinin 
temel talepleri ise şunlardı: 
4Vergi mükellefi olmayan ailelerin hesaplarına 

7.500 Rupi yatırılması; 
Ihtiyacı olan ailelere her ay 10 kilogram tahıl tedarik 

edilmesi; 
4Ücretlerin yükseltilerek Mahatma Gandhi Yasası 

olarak bilinen kırsal istihdam garantisi yasasının yılda 
200 iş gününü kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 
programın kentsel alanlarda da uygulanması; 
4Modi hükümetinin savunma, demiryolları, limanlar, 

havayolları, enerji, madencilik ve finans sektörlerindeki 
özelleştirmeleri durdurması;
4Kamu teşekküllerindeki zorla işten çıkarmalara 

son verilmesi;
4Herkes için emeklilik.
Greve sendikal örgütlülüğün olmadığı alanlardan 

emekçilerin, banka ve sigortacılık sektörü 
çalışanlarının, taksi sürücülerinin de katıldığı ifade 
ediliyor. Eğitimin ticarileştirilmesine karşı öğrenci 
birliklerinin de katılım çağrısı yaptığı greve kadınlar da 
güvenceli istihdam talepleriyle katıldı. Kent 
merkezlerine gelemeyen tarım işçisi kadınların dahi 
bulundukları kırsal alanlarda yan yana gelerek sosyal 
medya üzerinden greve destek mesajları yollamaları 
dikkat çekti. Bu ülkenin en ücra köşelerinde dahi Modi 
hükümetinin emek düşmanı girişimlerine karşı kadınlar 
arasında artan huzursuzluğun bir göstergesi olarak 
okunabilir. 

KADINLARIN TALEBI: GÜVENCELI ISTIHDAM
Pandemi öncesinde resmi verilere göre kadınların iş 

gücüne katılım oranı yüzde 30’du. Ancak bu sayı ülke 
tarihinde hiçbir zaman gerçeği yansıtmadı. Gerçek 
sayının yüzde 75’in üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. 
Pandemi süresince Modi hükümetinin plansız ve 
emekçilerin hayatını hiçe sayan tedbir 
uygulamalarından en çok etkilenen kesim de kadınlar 
oldu, özellikle de eyaletler arası ve kır-kent eksenindeki 
göçmen kadınlar. Hükümetin sosyal destek paketlerinin 
kırsaldaki uygulayıcısı olan kadınlar ise pandemi 
boyunca ‘huzur hakkı’ dışında hiçbir ücret almadan 
çalıştılar. Iş gücüne katılan kadınların yüzde 94’ünü 
oluşturan örgütsüz ve kayıtdışı işçi kadınların en önemli 
talebi hala insanca yaşanacak bir asgari ücret ve 
kayıtlı/güvenceli istihdam. 

220 milyonluk işçi köylü grevi
Hazırlayan: Fulya Alikoç

HINDISTAN
KADINLAR TOPRAK VE 
BARINMA HAKKI İÇİN YÜRÜDÜ

GÜNEY Afrika’nın Cape Town kentinde 11 farklı örgütün çağ-
rısıyla bir araya gelen kadınlar yılın son ayına eylemlerle başla-
dı. Çiftlik, balıkçılık, bahçe işçisi kadınların katıldığı yürüyüşün 
temel talebi barınma ve toprak. Toprak dağılımı yapılırken ka-
dınların önceliğe konması ortak talep. Çiftlik işçileri ise pande-
minin bahane edilerek işçiler için tedbir alınmadan yapılan bo-
şaltmaların sona ermesini istiyor. Toprak sahipleri pandeminin 
ekonomik etkileri yüzünden çiftlik yemekhanelerini kapatıyor, 
daralma tedbiri adı altında işçileri işten çıkarıyor ve kaldıkları 
barınaklardan kovuyor. Evsiz kalan işçilere şimdiye dek sunu-
lan tek çözüm Cape Town belediyesinin barınakları. Buralar da 
oldukça kalabalık ve altyapı hizmetleri yok. Bu nedenle dile ge-
tirilen barınma hakkı talebi salgın koşullarında yaşama hakkıy-
la eşdeğer görülüyor. Ayrıca Tarım, Kırsal Kalkınma ve Toprak 
Reformu Bakanlığının toprak sahiplerine işleyen kira sözleş-
melerini işçiler lehine düzeltmesini istiyorlar. Mevcut durumda 
çiftlik işçilerinin çocuklarından kira alınıyor ve 18 yaşına gelip 
okulu bitirdiklerinde ailelerinin kaldığı toprak sahibine ait yer-
leşimi terk etmeleri isteniyor.  

GÜNEY AFRIKA:

ILO 190 SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI
ULUSLARARASI Çalışma Ör-

gütü’nin (ILO) 2019 yılında imzaya 
açılan 190 sayılı “İş Yaşamında 
Cinsel Tacizin Önlenmesi” Sözleşmesi uzunca bir süre imzasız kal-
dığı için uluslararası alanda geçerlilik kazanamamıştı. Dünyanın 
birçok yerinde sendika konfederasyonları ve kadın komisyonları 
imza atan ilk ülke olmak üzere bir rekabete gir- miş-
ti. Pandemi döneminin en az hasarlı ülkesi 
ama kadına yönelik şiddetin yüzde 80 art-
tığı Uruguay 12 Hazi-
ran’da sözleşmeyi 
imzalayan ilk ülke 
oldu. 25 Hazi-
ran’da onu Fiji iz-
ledi. Bu iki ülkenin 
imzasıyla sözleşme 
uluslararası onay ka-
zanmış oldu. Geçtiğimiz 11 
Kasım’da ise Arjantin Parla-
mentosu 1’e 241 oyla sözleşme-
yi imzalama kararı aldı. ILO 190 
Sözleşmesi işyerinde cinsel tacizin ön-
lemlesi için hükümetlere yaptırım uy-
gulama ve işverenlere sorumluluk 
alma yükümlülüğü yüklüyor. 

ARJANTIN:

BOLSONARO’LU İLK SEÇİMDE KADINLAR HAREKETE GEÇTİ
GEÇTIĞIMIZ ay Brezilya’da gerçekleşen yerel yönetim seçimleri 

faşist Bolsonaro yönetiminde yapılan ilk seçim. 200 milyon nüfuslu 
ülkede 5.570 belediyede 19.000 belediye başkanı adayı ve 500.000 
kent konseyi (belediye meclis) üyeliği adayı yarışıyor. 

Bolsonaro kadın, göçmen ve yerli düşmanlığıyla nam salmış bir 
başkan. Pandemi süresince aldığı emek düşmanı tedbirlerle işçi düş-
manlığı da Brezilya’nın bulaş ve ölüm oranlarında kırdığı rekorlarla 
belgelenmiş oldu. Hal böyle olunca yerel seçimler de Bolsonaro’ya 
güçlü bir itirazın örgütlenmesi olanağı olarak değerlendirildi. Özellik-
le de Afrika kökenli kadınların kampanyaları dikkat çekti. Zira kadın-
ların yönetimde yer alma oranı bakımından Brezilya 192 ülke içinde 
132. sırada. Tüm belediyelerin sadece yüzde 12’sinde başkan kadın. 
Brezilya nüfusunun yüzde 27’sini oluşturan siyah kadınlarda ise bu 
oran yüzde 3’e kadar düşüyor. Ülke nüfusunun yüzde 56’sı siyah ve 
melezlerden oluşuyor ve Bolsonarocuların kasım ayındaki seçim tu-
rundaki gerilemesine bakılacak olursa ilk kez “beyaz oyları” geride bı-
rakacağı söyleniyor.

BREZILYA:
Illüstrasyon: Freepik

Fotoğraf: Freepik

Fotoğraflar: CITU
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‘ELİMİ KULLANAMASAM 
DA MECBURUM 
ÇALIŞMAYA’

Fethiye UÇAK
Esenyalı-İstanbul

SANIRIM “2020 yılı, sen olmadın bunu saymıyo-ruz” dememek için hiçbir neden yok. Bu yıl biz ka-dınlar için çok zor bir yıl oldu, özellikle yalnız yaşa-yan kadınların hayatının birçok açıdan zorlaştığını herkes tahmin edebilir. Ekonomik sıkıntılar vs. der-ken pandemi çıktı başımıza; hele bir de kısıtlamala-rı var ki düşman başına. Ne öldürür ne güldürür di-yeceğim, o da iyimser olacak.
Allah aşkına dünya gülüyor halimize. Sokakta olunmayan saatlere yasak koy, kalabalığın olduğu gündüz saati normalleş. Sabah ve akşam işe gidip gelirken toplu taşıma tıklım tıklım, bu yasak kime? 2020’de tabii ki pandemi ilk sıkıntımız değildi. Eşimin emeği ile bir ev alma şansım oldu ama evde eşya yok. Hadi gelsin bir ton borç. Elimde sadece eşim-den kalan emekli aylığı ile bu evi nasıl çevireceğim derken mecburen iş aramak zorunda kaldım. Bir laboratuvarda iş buldum. Bir ay geçmedi elimdeki zorlanmadan dolayı ameliyat olmak zorunda kal-dım, daha elimi tam kullanamazken işe çağırdılar. Borçlar bana bakarken mecburum çalışmaya, bunlar yetmezmiş gibi korona olmamaya çalışıyo-rum. Şimdi sakat elimle temizlik yapmaya çalışıyo-rum, bana yardım eden arkadaş da korona olmuş. Tek elle temizlik yapmanın yeni yöntemleri için bana bir fırsat çıktı galiba, ne diyeyim perşembe-nin gelişi çarşambadan bellidir.
Kısaca bu yıl hem fiziksel hem de ruhsal ola-rak darlandık. 2021’i henüz hayal edemiyorum. Göreceğim neyin var 2021…
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Ah 2020, gidişin olsun, 

Necla GÖÇER
Esenyalı-İstanbul

BEN iki çocuk annesi, ev emekçisi bir 
kadınım. İki ufak çocuğumla bu pandemi 
şartlarında her şeye rağmen sabırla ve 
umutla yaşama tutunmaya çalışıyorum. 
Bizler için çok zor bir yıl oldu 2020. 
Senenin en başında yakalandık hastalığın 
getirdiği endişeye. Her şeye zaten zor 
yetişiyorken bir de bu durum beni ve 
çocuklarımı ruhsal olarak etkiledi. Hem 
psikolojik hem maddi olarak çok 
etkilendik. Aylarca eve kapandık. 
Çocukları ne bir etkinliğe ne de bir parka 
götürebildik. Evde çareler bulduk ama 
yeterli gelmedi. Komşu çocukları ile yan 
yana gelseler bile endişelendik. Yaz geldi, 
biraz nefes aldık derken endişe hep 
bizimle oldu. Yine de sabırla geçirdik 
günlerimizi. 

Okul zamanı kayıt dönemi geldi, 4 
buçuk yaşındaki kızımı ana okuluna 
kaydettirmek istedik. Ama yine kafam 
karışıktı, göndersem olmuyor evde kalsa 
olmuyor. “Önceliğimiz sağlık” dedik ve 
okula göndermedik. “Bu sene için idare 
ederiz” dedik ancak edemiyoruz. Ev 
ortamında bu yaşlarda bir çocuk nasıl 
tutulur? Dışarıda pandemi var, içeride 
çocuk durmuyor derken geldiğimiz durum 
şu anda daha da kötü. Pandemi azalmadı 

daha çok arttı. Kızım soruyor: “Anne bu 
hastalık nereden çıktı? Ne zaman 
geçecek?” Bilsem çocuğuma yanıt 
vereceğim. Kış şartlarının ağırlığı 
üzerimizde. Yaşamımızı nasıl 
düzelteceğiz, nasıl atlatacağız bilmiyoruz. 

İşin maddi boyutu ise içler acısı. 
Geçimin iyice zorlaştığı gerçeği gözler 
önünde. Evim kira olmadığı halde 
geçinemiyorum. Faturalar çok yüksek 
geliyor, onlara yetişmeye çalışıyoruz. Bu 
durumda tek maaş yeterli olmuyor. 
Benim de çalışmam gerekiyor, ama iki 
ufak çocuğa kim bakacak nasıl bakacak? 
Hükümetin ücretsiz kreş adımları yetersiz 
kaldı. Bu konuda benim gibi mağdur olan 
birçok kadın var. Bu zorluklarla 
boğuşmak ruh sağlığı açısından da 
zorluyor bizi. Bu sene böylesine zorlu 
geçerken 2021’de bizi neler bekliyor, nasıl 
bir yıl olacak bilemiyorum. Ama umut 
ediyorum ki yeni yıl daha güzel olacak. 
Sağlık konusunda en hassas dönemlerde 
çocuklarımın geleceklerini düşünüyorum. 
Eğitimlerini düşünüyorum. Okul süreci 
için devlet daha etkili ve sağlıklı adımlar 
atmalı. Yoksa 2021’de aynı koşulları ne biz 
ne de çocuklarımız kaldırır. Aydınlık 
yarınlar için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Umudum bu mücadelenin iyi 
günleri getirmesidir.

Hanima KIZILTAŞ
Esenyalı-İstanbul

BU yılın çok zor olduğunu bütün dünya 
biliyor. Ama evde şiddet gören, istismara uğ-
rayan çocuklar kadar gerçeğin acısını çoğu 
kişi bilemez. Çoğu zaman istismara uğrayan 
çocuk yaşadıklarını anlatınca kulaklarımı 
kapatıp dernekten çıktığımı biliyorum. Pan-
demide boşalan kahvehaneler, maalesef ev-
lerde kadınlara şiddetin çocuklara da istis-
marın yolunu açtı. Sadece pandemide Esen-
yalı Kadın Dayanışma Derneğine 300 vaka 
geldi. Yoksulluk, şiddet, kadın cinayetleri, is-
tismar... Bazen hikayeler hep aynı, sadece 
isimler değişiyor. Bu erkek şiddetine çok kız 
kardeşimizi canını verdik, her ölenle öldük. 
Bazen bir nehirde aylarca cesedimiz bulun-
madı, bazen bir varilde yakılarak öldürüldük, 
bazen boşanmak istedik öldürüldük...

Kadınlar ölmesin dedikçe öldürdüler, bü-
tün katillerin bahanesi de hep aynıydı: “Ama 
onu çok sevdim”, “Kıskandım, ayrılmak iste-
miyordum, pişmanım”... Katiller takım elbi-
seyle çıktığı mahkemede iyi hal indirimi alı-
yor. Biz ne öldüren sevgi istiyoruz ne de indi-
rimli adalet! Biz gerçek adalet istiyoruz. 
2020 yılı çok kötü geçti, yeni yıla “Asla bir ki-
şi bile eksilmeyeceğiz” diyerek girmek istiyo-
rum ve ölen bütün kadınlar, sizleri asla unut-
mayacağız. 

benzerin olmasın!

‘İNDİRİMLİ 
ADALET 
İSTEMİYORUZ’

2020 hepimiz için zorlukla-
rıyla hafızalarımızda yer 
edecek bir yıl oldu. Pande-
mi koşullarında kendimizi 
ve sevdiklerimizi hayatta 

tutmaya çalışmak, bunu devletin bir 
tek katkısı olmadan yapmaya çalış-
mak zorlukları katladı. Esenyalılı 
kadınların 2020 deyince aklına ge-
lenleri okuyunca aynı cümleleri si-
zin de kuracağınızı biliyoruz, işte 
bu ortaklık yalnızca dert ortaklığı 
anlamına gelmiyor. Aynı dertleri 
yaşayanların bu dertlerin çözümü 
için aynı yerde buluşması gereklili-
ğini, tek tek yaşamaya mecbur bıra-
kıldığımız zorlukları ancak birlikte 
çözebileceğimiz gerçeğini de ortaya 
seriyor. 2021’i 2020’den farklılaştı-
racak tek şeyin bu olduğunu bile-
rek, daha güzel bir yıl diliyoruz…

‘AYDINLIK YARINLAR İÇİN MÜCADELE 
ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

E. AVA

Cart (alışveriş arabası) filmi 
birçoğumuzun hayatını doğ-
rudan beyaz perdeye taşıyan, 
farklı karakterleriyle özdeş-
leştiğimiz gerçek bir direniş 

hikayesi. 2014 yılında, Boo ji-young yö-
netmenliğinde ekranlara çıkan Cart fil-
mi, 2007 yılında gerçekleşen market işçi-
lerinin mücadelesinden uyarlanmış. Film 
kadınların haksızlıklara karşı örgütlen-
melerinin sonucunda haklarını geri aldık-
ları mücadelelerini mercek altına alıyor. 
Heyecanla kadın işçilerin mücadelelerine 
ortak olduğumuz Cart filmini izlemeniz 
gereken film listesine ekleyebilirsiniz…

DAHA ÇOK ÇALIŞMALISINIZ!
Yoğunlukla kadınların çalıştığı büyük 

bir markette terfi almak için teşvik edilen 
Sun-Hee, iki çocuk annesidir ve 5 senedir 
taşeron olarak Mart marketinde çalışı-
yordur. Filmin ilk sahnesinde şirketin 
patronlarından biri Sun-Hee’yi çok çalış-
kan olduğu için yakında sözleşmeli çalı-
şan olarak işe alacaklarını ve diğer kadın-
ların onu örnek alıp daha çok çalışmaları 
gerektiğini vurguluyor.

Markette kasa çalışanları, depo görev-
lileri, temizlik görevlileri, sözleşmesiz ça-
lışanlar kadınlar... Erkekler ise genelde 
işin yönetici kısmında çalışıyorlar. Dara-
cık odalarda, yemeklerini bile doğru düz-
gün yiyemeyen kadınların ağır çalışma 
koşullarını filmin ilk dakikasından itiba-
ren görebiliyoruz.

Sun-Hee ona verilen haberden mutlu 
bir şekilde evde çocuklarına onlara daha 
iyi imkanlar sağlayabileceği haberini veri-
yor. Saatlerce süren yorucu işin ardından 
evdeki tüm yükün yine Sun-Hee’nin 

omuzlarında olduğunu filmin ileriki daki-
kalarında görebiliyoruz. Huye-me ise kü-
çük oğluyla yaşayan bekar bir anne ola-
rak karşımıza çıkıyor. Bir annenin çocuğu 
için verdiği yaşam mücadelesini Huye-me 
karakteri bize gösteriyor. Soon-Rye ise 
yaşça büyük temizlikçi bir kadının zorlu 
yaşamını mercek altına alıyor. Bu kadınla-
rın birleşme noktası ise, sadece aynı mar-
kette zorlu koşullarda çalışmak değil aynı 
zamanda haksızlığa uğramaları karşısında 
bir mücadeleye liderlik yapmaları oluyor.

Farklı müşteri profillerine en hızlı hiz-
meti sağlamaya çalışan, yeri geldiğinde 
haksız yere müşterilerden diz çökerek 
özür dilemeye mecbur bırakılan kadınlar, 
işsiz kalma korkusuyla köle gibi çalışırken, 
patronların usulsuz ve iş hukukuna aykırı 
kararıyla bir günde işsiz kaldıklarını öğre-
niyorlar.

KADINLAR ÇALIŞMA 
ALANLARINI GREV ALANINA 
ÇEVİRİYOR!

Bir günde tüm taşeron çalışanları iş-
ten çıkarma kararı alan şirkete karşı ka-
dınlar yaptıkları toplantıda ortak mücade-
le yürütmek için sendika kuruyorlar ve 
Sun-Hee, Huye-me ve  Soon-Rye diğer 
kadınlar tarafından şirketle iletişim kur-
mak için temsilci olarak seçiliyor. Şirketin 
kadınlarla konuşmayı bile reddetmesi 
üzerine kadınlara kalan tek yol ise grev 
oluyor!

Kadınlar kasaları açtırmama ve hakları 
geri verilene kadar markette bekleme ka-

rarı alıyorlar. Sözleşmeli çalışan erkeklerin 
müdahalesine rağmen kadınları market-
ten uzaklaştırma çabaları sonuç vermiyor 
ve kadınlar çalışma alanlarını grev alanına 
çeviriyorlar. 

Her birinde tedirginlik, korku ve belir-
sizliğin ama aynı zamanda kararlılığın yan-
sımasını görebiliyoruz. Filmin ilerleyen da-
kikalarında kadınların markette beraber 
yemek yaptıkları, birbirlerini ilk defa bu 
kadar yakından tanıma fırsatları olduğu, 
yaşam hikayelerini birbirleriyle paylaştık-
ları duygusal karelere şahit oluyoruz.

“Üniversiteden mezun oluktan sonra 5 
iş görüşmesine gittim hepsinin istediği de-
neyim ve biraz rujdu.”

“Ailemin ayakta kalması için çalışmam 
şart, bu iş hakkımı alamayıp da kapının 
önüne koyulduğum bir sonum olmasın.”

“Grev alanında yani kasiyerlik yaptığı-
mız kasaların yanında kartonlarımızı sere-
rek uyuyacağız, zenginler mücadelemizin 
anlamını görecekler.”

Güçlü seslenişlerle izleyiciyi heyecan-
landıran ve hiç sıkılmadan filmin devamı-
nı izlemeye sürükleyen Cart filminin ileri-
ki dakikalarında kadınların karşısında 
devletin nasıl da sermaye ile kol kola gir-
diğini, devletin zor güçleri olan polislerin 
direnişe saldırısından görüyoruz. 

MÜCADELEDEN 
VAZGEÇMİYORUZ! 

Dong-Joon markete sözleşmeli çalışan 
ama polis saldırısı sonrası kadınların kur-
duğu sendikaya üyen olan tek erkek olu-

yor. Saldırı sonrası direniş çadırı kurulu-
yor, çalışanlar tekrar mücadelelerine de-
vam ediyorlar. Halk ile çalışanların daya-
nışması güzel sahneler ortaya çıkarıyor.

Sun-Hee’nin lise öğrencisi oğlu, anne-
sinin direnişine kızgın ve annesinin tutu-
munu “maceracılık” olarak görüyor. 
Okul gezisi parasını çıkarabilmek için an-
nesinin mücadele verdiği süreçte küçük 
bir markette işe başlıyor. Ancak karşılaş-
tığı haksızlıklar annesini anlamasına yeti-
yor.  

Direniş çadırında dayanışma sürerken 
şirketin tutuğu zorbalar direniş çadırını 
sopalarla yıkyorlar ve Huye-me’nin çocu-
ğu yediği darbe sonucu hastanelik oluyor. 
Şirket çalışanlara, 23 kişinin işe geri ala-
cağını açıklayan mesajlar gönderiyor. Ka-
dınların bir kısmı mücadelenin sonucun-
dan ümitsizliğe kapılmaya başlıyorlar ve 
bazıları Huye-me dahil işe geri dönerek 
mücadeleden geri adım atıyorlar.

BİRLİKTELİK KAZANIYOR!
Cart, küçük market patronundan bü-

yük market patronuna çalışanın emeğine 
göz koyan düzenin teşhirini çok güzel bir 
biçimde yapıyor.

Çalışanlar mücadeleye devam ederek 
her gün bildiri dağıtmayı, dayanışma çağ-
rısı yapmayı sürdürüyor, filmin son sah-
nelerine geldiğimizde yine çalışanlara 
vahşice saldıran şirket zorbaları ve polisi 
görüyoruz. Ancak işe geri dönenler, işten 
el çekerek arkadaşlarıyla mücadele ver-
meye başlıyorlar bu zorbalığın karşısında.

Gerçek hikayeden esinlenen Cart filmi 
birlikteliğin ve mücadelenin gücünü gös-
teriyor. Cart, fazla mesaiye zorlanan, 
hakları gasbedilen, patronun kârı için ka-
pı önüne konan işçi kadınların yaşamları-
nı özetliyor ve tek çarenin birlikteliğimiz 
ve mücadele olduğunu öğütlüyor. 

Cart, fazla mesaiye zorlanan, hakları gasbedilen, 
patronun kârı için kapı önüne konan işçi kadınların 

yaşamlarını özetliyor ve tek çarenin birlikteliğimiz ve 
mücadele olduğunu öğütlüyor.

Cart: Gerçek bir direniş hikayesi… Fo
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET ANKETİNİN GÖSTERDİĞİ: 
10 15

Sinem GENÇ
İstanbul

Ekonomik kriz ve berabe-
rinde yaşanan pandemi 
koşulları nefes aldırmaz-
ken, kısıtlamalar nede-
niyle işsiz sayılmayan mil-

yonlarca insanın 1170 liralık bir öde-
nekle yaşaması bekleniyor. Tüm bunlar 
olurken sermaye çevrelerine ise ‘istih-
dam’ adı altında milyarlarca liralık des-
tekler açıklanıyor. Emekçiler için ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse 
acı reçete uygularız” sözüyle gündeme 
getirdiği acı reçete uygulanıyor. Beledi-
ye çalışanı kadınlarla, acı reçete ve bu 
ay belirlenecek olan asgari ücreti ko-
nuştuk.

Esra, 2017 yılında taşerondan kadro-
ya geçirildiğini ve o günden bugüne 
toplu sözleşme hakkının elinden alındı-
ğını anlatıyor. “Aynı kurumda yaklaşık 
11 yıldır çalışıyorum. Asgari ücretin çok 
az üstünde bir ücret alıyorken, pandemi 
döneminde esnek çalışmaya geçmemiz 
sonucunda kısa çalışma ödeneği adı al-
tında asgari ücret civarında bir ücret al-
maya başladım” diyen Esra, asgari üc-
retin 3 bin 500 liradan daha az olma-
ması gerektiğini söylüyor, ona göre bu 
bile yeterli değil. “Ki bu rakam da hiç-
bir şekilde refah düzeyi yüksek bir ha-
yat yaşamaya imkân vermeyecektir.” 

KADIN İŞÇİLER TOPLU 
SÖZLEŞME İSTİYOR

Saniye ise “Hükümet sermayeye 

yeni reformlar vadederken halka acı 
reçete ön görüyor. Acı reçete bize hal-
ka ağır yaşam koşulları getiriyor” der-
ken asgari ücretin en az 5 bin lira TL 
olması gerektiği görüşünde. Saniye, 
“Çünkü dört kişilik bir aileye bu bile 
yetmez. Okul masrafı, mutfak masrafı, 
faturalar çok yüksek. Yurt dışında do-
ğal gaz fiyatı düşerken bizim ülkede kat 
kat artıyor. Bizim kadroya geçişimiz 
KHK ile olduğu için asgari ücret zam-
mını alamıyoruz. Yüzde dört zamma 
mahkûm edildik. Maaşlarımız düşük ve 
toplu sözleşmemiz olmadığı için pek 
umutlu değilim çünkü tatmin edici bir 
yüzdelik verilmiyor” diyor. 

“Acı reçetenin bize vergi olarak, iş-
sizlik olarak geri döneceğini düşünüyo-
rum” diyen Duygu da asgari ücretin ye-

tersiz olduğunu ifade ederek dört kişi-
lik bir ailenin geçinebilmesi için en az 5 
bin lira olması gerektiğini söylüyor. 
“Diğer belediyelerde KHK ile geçiş ya-
pan işçiler protokolle de olsa toplu söz-
leşmelerini imzaladılar. Bizde ise süre-
cin uzaması için ellerinden geleni yaptı-
lar” diye de ekliyor Bakırköy Belediyesi 
işçilerinin sorununu. 

Aynur’a göre asgari ücretin en az 4 
bin lira olması gerek; “KHK ile geçtiği-
miz için bizim maaşlarımızda hiç artış 
olmuyor, 4+4’lük artışın dışına çıkamı-
yoruz. Toplu sözleşmemiz olsun şartla-
rımız, maaşımız yükselsin istiyoruz. 
Herkes insani koşullarda yaşayacak bir 
maaş alsın. İş güvencemiz olsun” sözle-
riyle 4/D’li işçilerin ortak talebinin altı-
nı çiziyor. 

Sağlık Bakanlığı’nda 4/D’li  
çalışan bir kadın işçi

BEN yaklaşık dört senedir Sağlık Ba-
kanlığında çalışan sürekli işçiyim. İki se-
ne önce 4/D adıyla verilen kadroya geçi-
rildik ve bu süre boyunca yılda 4+4’lük 
zam oranıyla çalışmaya mecbur bırakıl-
dık. Asgari ücrete gelen zam oranı ka-
dar bile değil. Bu iki yıllık süreçte eko-
nomi büyük sarsıntılar geçirdi. Gıdadan 
elektriğe, doğalgazdan ulaşıma büyük 
oranlarda zam geldi, alım gücümüz iyi-
ce düştü. Hem amirlerimiz hem de kimi 
sendika yöneticileri bize “1 Kasım’a ka-
dar sabredin, büyük kazanımlar elde 
edeceksiniz, aman sesinizi çıkarmayın. 
Sürekli işçisiniz sözleşmeniz yenilen-
mez, pandemi dönemindesiniz, bakın 
herkes işsiz kaldı siz devletin güvencesi 
altındasınız” diyerek hakkımızı arama-
mızın önüne geçtiler. 1 Kasım tarihi gel-
di çattı. İşçilerin bir araya gelmesini, 
haklarını aramasını engelleyenler, hatta 
son güne kadar iş kolumuzun değişme-
sini istemediklerini söyleyenler, kendi 
koltuklarını kaybetmemek uğruna, ta-
leplerimizi dinlemeden bizim adımıza 
kapalı kapılar ardında bir sözleşme im-

zalayarak çıktı karşımıza. Yeni imzala-
nan sözleşme de tıpkı geçtiğimiz iki yıl-
lık süreçte olduğu gibi büyük hayal kı-
rıklığı yaşattı bize. Asgari ücretin üzeri-
ne sadece ufak tefek sosyal haklardan 
doğan bir artış olacağını öğrendik. Do-
lar almış başını gitmişken, alım gücü 
gün geçtikçe azalırken bize reva görülen 
bu ücret tüm arkadaşlarımızı isyan etti-
riyor. İş yerimizde kendi aramızda her 

gün konuşuyoruz. İşçilerin çoğu sözleş-
meyi büyük umutla bekliyordu. Bir ar-
kadaşımızın eşi ve oğlu pandemi nede-
niyle işten çıkarıldı, ekonomik olarak 
zor zamanlar geçiriyorlar ve bu sözleş-
meyle beklediğimiz zam biraz olsun ra-
hatlatacaktı yaşamlarını, ancak bekle-
nen olmadı. Kimi arkadaşımız da kredi 
çekip ev, araba alma hayalinin yine baş-
ka bahara kalmasını anlatıyor. 

BU TOPLU SÖZLEŞME  
BİZE DERS OLDU

Şimdi önümüzde 2021 yılında uygula-
nacak asgari ücret görüşmeleri var. Ça-
lışan her kesimi ilgilendirdiği gibi bizi 
de fazlasıyla ilgilendiren bir süreç ola-
cak. Çünkü aldığımız maaş asgari ücre-
tin üzerine eklenen sosyal haklardan 
ibaret. Artık beklemeye tahammülümüz 
kalmadı. Açlık sınırı altında kalan ma-
aşlarla çalışmaya mahkûm olmak iste-
miyoruz. Sözde sendikaların hayalleri-
mizle nasıl oynadığını, esas gücün biz 
olduğumuzu ve toplu iş görüşmeleri sü-
reçlerine dahil olmak için hep birlikte 
mücadele etmemiz gerektiğini, bekleye-
rek herhangi biz kazanım elde edeme-
yeceğimizi gösteren ders niteliğinde bir 
süreç oldu bu toplu sözleşme süreci bi-
ze. İşçilerle, süreci sadece sendikalara 
bırakmamamız gerektiğini, haklarımız 
için örgütlenerek daha fazla mücadele 
etmemiz gerektiğini ve taleplerimizi her 
fırsatta dile getirmemiz gerektiğini ko-
nuşuyoruz artık. Nasıl ki kıdem tazmi-
natımız için ufacık bir kıpırtıda geri 
adım arttırdıysak, hakkımız olan zam 
oranını almak için de korkmadan yan 
yana gelip mücadele etmeliyiz. 

BELEDİYE İŞÇİSİ KADINLAR: 

4/D’liler 4+4’le nasıl yaşasın? 
Toplu sözleşme şart!

‘İşçilerin dahil olmadığı bir toplu sözleşme değil, mücadele’

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Hasret KANAT
Eyüp-İstanbul

25 Kasım Uluslararası Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
ve Dayanışma Günü’ne özel, 
Eyüp ilçesi Güzeltepe ve Nurte-
pe Mahallelerinde Ekmek ve 

Gül Grubu olarak kadına yönelik şiddeti 
ele aldığımız bir anket çalışması gerçek-
leştirdik. 10 gün boyunca sürdürdüğümüz 
çalışmada 100 kadına ulaştık. Hayatımızı 
adeta abluka altına alan bu sıkışmışlığın 
farklı boyutlarını ortaya çıkarma ihtiyacı 
ile doğdu bu çalışma. Ekonomik krizle 
birlikte pandemi koşullarında kadın-
ların artan yüküne, geçim sıkıntısı-
na, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine, 
işsizliğe, ev içi şiddete dair soru-
lar yönelttik her yaştan kadına. 
Anketin sorularını tartışırken, 
en yakınımızdaki kadınların eği-
limlerini, düşüncelerini ortaya 
çıkarmak istedik. Bu eğilim ve 
düşüncelerle birlikte; kadına yöne-

lik şiddetin yükselmesinin sebeplerini, 
şiddetin en çok nereden geldiğini ve ne-
relerde yaşandığını, pandemi sürecindeki 
ekonomik sıkıntıların şiddetin düzeyini 
nasıl artırdığını da tartışmayı hedefledik. 
Anket yaptığımız kadınlarla, ‘Fiziksel de-
ğilse şiddet değildir’ yanılgısını kırmaya 
çalıştık. Hayatımızın her alanında belki 
de her gün bir başka şiddet türüyle karşı-
laşıyor olduğumuz konusunda çoğu ka-
dınla hem fikir olduk. 

Tabii ki böyle bir anket yapıp, kadına 
y ö n e - lik şiddetle nasıl mücadele 

edeceğimizi ko-
nuşmamak ol-

mazdı. 
Tüm bu 

zorluk-
lar 
karşı-
sında 
“Ne 
yap-
malı, 

nasıl 
yapmalı-

yı” fikrini 
tartışmaya ça-

lıştık. Yaşanan şid-
deti kadınlar tek başına 
yaşadıklarını düşünse de 
hayatlarımızı bir alana sı-
kıştıranlar tek bir kişi de-
ğil. Her gün bu sömürü 
çarkının bir parçası ol-
maya zorunlu kalarak 
yaşamımızı yeniden ör-
meye çalışmanın yolları-
nı bu anketle derinleşti-

riyoruz. Anket çalışmamızın bu açıdan 
öğretici olduğunu düşünüyorum.

ANKET ÇALIŞMAMIZLA 
ORTAYA SERİLENLER...

4 Kadınların yüzde 44’ü çalışırken, 
yüzde 39’u kendini çalışmıyor olarak ta-
nımladı. Yüzde 17’si ise işsiz olduğunu 
söyledi.

4 Kadınların yüzde 36’sı çevresinde 
şiddete uğrayan kadınların olduğunu söy-
lerken, yüzde 64’ü ise çevrelerinde şidde-
te maruz kalan kadın olmadığını belirtti.

4 Hemen ardından yönelttiğimiz soru 
ise anketi yaptığımız kadınların şiddete 
uğradığını düşünüp düşünmemesiyle ilgi-
liydi. Yüzde 27’si şiddete uğradığını, yüz-
de 31’i şiddete uğramadığını, yüzde 24’ü 
ise bazen şiddete uğradığını ifade etti. Bu 
soru üzerine sohbet ettiğimiz kadınların 
‘şiddet’ bahsi geçince, şiddeti ‘fiziksel’ 
olarak tanımladıklarını anladık.

4 Bir sonraki soruyu sormamızın se-
beplerinden biri de şiddetin yalnızca fi-
ziksel şiddetten ibaret olmadığını derin-
leştirmekti. Başka şiddet biçimlerini ko-
nuştuğumuzda, şiddete uğramadığını dü-
şünen kadınlar aslında şiddete maruz 
kaldıklarını söylemeye başladı. ‘Ne tür 
şiddete maruz kalıyorsunuz?’ sorusunun 
sonuçları da şiddet biçimlerini daha çok 
tartışmaya ihtiyaç olduğunu bizlere gös-
terdi. Kadınların yüzde 52’si psikolojik 
şiddet, yüzde 27’si ekonomik şiddet, yüz-
de 3’ü fiziksel, yüzde 9’u ise hepsine ma-
ruz kaldığını söyledi. 

Kadınlar yaşadıkları şiddeti bizlere an-
latmaya çalıştı. Eşinin fiziksel şiddetine 
maruz kalan kadınlar anketi ilk yaptığı-
mızda çekinseler de yaşamış olduğu ko-
şulların değişmesini istediklerini ifade et-

ti. Kaygıları çok büyük olmasına rağ-
men kadınların hiç tanımadıkları ki-

şilere yaşadıkları şiddeti anlatma-
ya çalıştıklarını gözlemledik. 

Tanıdığımız kadınlarsa şid-
deti tartışmak istemeyip 
konuyu kapamaya çalıştı. 

4 Kadınların şiddete 
“nerede” maruz kaldığı 

sorusuna ise bu iki ma-
halledeki ka-

dınların 
yüz-

de 20’si evde, yüzde 19’u işte, yüzde 20’si 
sokakta, yüzde 34’ü her yerde maruz kal-
dığını belirterek cevap verdi.

4 Kadınlar en çok kim tarafından şid-
dete maruz bırakılıyordu, bu açık uçlu 
olan bir sorumuzdu. Mahallemizdeki ka-
dınların kendilerinden, çevrelerinden, şa-
hit olduklarından ne diyeceklerini öğren-
mek istedik. Yüzde 60’ı aile, eş ve erkek-
lerden şiddet gördüğünü dile getirirken, 
yüzde 20’si toplum tarafından, yüzde 
10’u ise devlet tarafından şiddete maruz 
kaldığını dile getirdi. Burada yaptığımız 
tartışmalarda şiddetin sadece tek bir yer-
den gelmediği, “çok daha organize oldu-
ğu” fikri ortaya çıktı. 

4  “Pandemi süreci şiddeti artırdı 
mı?” sorumuza kadınların yüzde 88’i 
evet, yüzde 4’ü ise hayır cevabını verdi. 
Birkaç soru öncesindeki tartışmalarımız 
kadınların yaşamında şiddetin bariz bir 
şekilde ortada olduğunu ve her geçen 
gün arttığını gösterdi. 

4 Son olarak kadınların çözümü ne-
rede gördüğü, onca zorluğun karşısında 
nasıl mücadele edileceğini, en yakınımız-
da bulunanlarla birlikte nasıl dayanışma 
göstereceği üzerine fikirlerini öğrenmek 
istedik. “Kadına yönelik şiddete karşı na-
sıl mücadele etmeliyiz” sorumuza kadın-
ların yüzde 40’ı şiddete karşı örgütlene-
rek mücadele etmek gerektiğini ifade 
ederken, yüzde 18’i ‘Dayanışma ve birlik-
telik’ dedi. Kadınların yüzde 17’si şiddete 
ağır ceza verilmesi gerektiğini, yüzde 5’i 
kadınların ekonomik olarak özgür ve eşit 
olması gerektiğini düşünürken, yüzde 2’si 
mahallelerde psikolojik danışma merkez-
leri kurulması talebinde bulundu. 

Anketimizle birlikte gördük ki pande-
mi koşulları eklenince kadınların sorun-
ları daha da ağırlaşmış durumda. İktidar 
pandemi sürecinde sadece sermayeyi gö-
zeterek sürü bağışıklığı pençesinde halkı 
kaderine terk ederken, biz kadınları ha-
yatta kalıp kalmayacağımıza dair belirsiz-
likle açlıkla, yoksullukla, işsizlikle ve şid-
detle baş etmek zorunda bıraktı. 

Kadınların dile getirdiği eşitlik müca-
delesi, kadınları koruyan yasalar, cezasız-
lığın son bulması ve diğer talepler, örgüt-
lenmenin aciliyetini, bu dönemde yan ya-
na durmanın daha büyük bir ihtiyaca dö-
nüştüğünü bizlere gösteriyor. Bu yüzden 
her fırsatı kullanarak örgütlü mücadele-
de daha çok ısrar etmeliyiz. Çünkü şidde-
te karşı her yerde örgütlü mücadelenin 
tek seçenek olduğunu biliyoruz. 

Tek seçenek, şiddete karşı örgütlü mücadele!

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Eyüp Ekmek ve Gül Grubunun 25 Kasım vesilesiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kadınlara şiddeti ve 
boyutlarını tartıştırırken, örgütlü mücadele ihtiyacının da tek seçenek olduğunu ortaya koydu. 



Geçen hafta derneğimize 15 kadın şiddet ve 
yoksulluk sebebiyle başvurdu. Bu kadınların 
dördü, çocuklarını yurda vermek istediklerini ve 
nereye başvurması gerektiği konusunda bilgi al-
mak istediklerini söylediler. Kadınlar ya boşan-
mış ya da terkedilmiş.  Çocukları küçük olduğu 
için çalışamadıklarını, çalışmayınca da çocukla-
rına bakamadıklarını ifade ediyorlar.  

Fatma; kanser tedavisi gördüğü sırada ko-
cası onu terk etmiş. Çocuğuyla tek başına ha-
yatta kalma mücadelesi veren Fatma’ya tedavi-
si sırasında komşuları yardım etmiş. “İyileştim 
ama şimdi geçim derdi başladı. Kocam sırra ka-
dem bastı. Boşanma davası açmak istedim ama 
adamın bir adresi yok. Doğrusu artık onu 

bulmaya çalışacak enerjim de 
yok. Bir iş buldum, fakat ço-

cuk 4 yaşında ve bakacak 
tek kişi yok. Ben de dü-
zenimi kuruncaya, biraz 
para kazanıncaya ka-
dar çocuğu yurda bıra-
kacağım. Çevremde 

beni suçlayanlar var, taş mı yiyelim, açlıktan mı 
ölsün çocuğum? Başka çarem yok” diyor.

Leyla da 3 yıl önce boşanmış, iki çocuğuyla 
yaşıyor. Tek başına çalışıp evi geçindiriyor. Yakın 
zamana kadar yaşlı bir komşusu çocuklara göz 
kulak olmuş. Ama o da koronadan hayatını kay-
betmiş. Biri 6, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını 
bırakacak kimse olmayınca işten ayrılmış. “Ba-
balarına çocuklarını al dedim, ama almadı. ‘Ben 
artık istemiyorum, hem gücüm de yok’ diyor ba-
na. Peki ben ne yapayım? Bari bakıcı parasını 
sen ayarla diyorum. Ona da yok diyor. En sonun-
da yurda vereceğim dediğimde, ver dedi. Ben de 
çocukları vermek için sizi aradım, ne yapmam 
lazım?” diye soruyor.

Diğer iki kadın da benzer nedenlerden dolayı 
çocukları yurda vermek istiyor. Biri işsiz olduğu-
nu, faturaları dahi ödeyemediği anlatıyor. Nor-
malde çalışırken çocuğun üstüne kapıyı kilitleyip 
işe gidiyormuş. “Bazen ev temizliği işi olduğunda 
yarım günde eve dönebiliyordum  ama pande-
miden dolayı eskisi gibi iş yok. Geçen ay elektri-
ğim kesildi, iki hafta açtıramadım. Düzenli bir işe 
ihtiyacım var. Ama çocuk 7 yaşında ve çok uzun 
süre evde bırakamam. Zaten bulduğum işlerde 
hep gece vardiyası var. Gece nasıl evde bıraka-
bilirim? O nedenle yurda vereceğim. Eski eşim 
şizofren ve genelde sokaklarda yaşıyor. Zaten 
bize çok zarar verdiği için eve de alamıyorum” 
diyor. 

Geçtiğimiz 1 yıl içinde yoksullaşan kadınların 
çocuklarına bakamadıkları için yurda vermek 
istediği çok sayıda başvurumuz oldu. Ekonomik 
sorunların üstesinden tek başlarına gelmenin 
çok zor olduğu bu zamanlarda bir de çocuğun 
bakım yükü de üstlerine kaldığında ortaya böyle 
bir tablo çıkıyor.  “Ekonomimiz şaha kalkıyor” 
açıklamaları yapılırken yaşanıyor bu tablo. “Tek 
başımıza yükün altında kaldık” dememek için bi-
ze acil olarak lazım olan, birlikte mücadele et-
mek. Biz artık kadınlara çocuklarını yurtlara 
hangi prosedürlere uyarak bırakabileceklerini 
anlatmak istemiyoruz. Çocuklarıyla beraber ge-
leceğe umutla bakabilen kadınlar ve anneleriyle 
büyüyen çocuklar istiyoruz. 

Seçil SİNANOĞLU
Kadıköy- İstanbul

Gelecek yıl için asgari üc-
ret görüşmeleri başlar-
ken birçok belediyede 
ve iş kolunda toplu iş 
sözleşmesi (TİS) süreç-

leri de devam ediyor. Kadıköy Beledi-
yesinde çalışan ve Genel-İş İstanbul 
Anadolu 1 Nolu Şube Kadın Komis-
yonunda bulunan Necla Özülkü, Roj-
da Taybara, Birgül İmsak ve Eylem 
Çevik TİS taleplerini ve taleplerini 
anlattı.

‘AİLE İÇİ ŞİDDETE 
UĞRAYAN PERSONEL 
DESTEKLENMELİ’

Kadıköy Belediyesinde TİS süreci de-
vam ediyor. Bu dönem talepleriniz neler?

Necla Özülkü: Ayrımcılığın önlen-
mesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması tabi ki iş yerinde çalışan 
bütün kadınların talebi. Somut olarak 
sendika tarafından belirlenen bir ka-
dın sözcü temsilci olması maddeler 
arasında geçiyor. Haftanın bir günü, 
tam gün izinli olmak kaydıyla birimler-
deki kadın arkadaşlarımızın yanına gi-
dip sorunlarını, sıkıntılarını çözmeleri-
ni sağlayacak, destekleyecek sözcü 
temsilci bir kadın arkadaşımızın olma-
sı gerektiğini düşünüyoruz. Kadına 
yönelik şiddetle alakalı hizmet içi eği-
timler verilmesi, aile işi şiddete uğra-
yan personelin desteklenmesi ya da 
aksi durumda şiddet uygulayan perso-
nele yaptırım uygulanması da taleple-
rimiz arasında.

Eylem Çevik: Kurum İçi Disiplin 
Yönetmeliği’nde cinsiyetçi temelli ya-
pılan suçların yaptırımının değişmesi 
de TİS maddelerine eklendi.

Sendika şubesine bağlı bir kadın ko-
misyonu varken kadın sözcü temsilcisi 
talebi hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor?

Necla Özülkü: Kadın sözcü - tem-
silci kadınların yaşadığı problemlerin 

çözümünü garanti altı-
na almak için düşün-
düğümüz bir şey. Kadınlar, iş yerlerin-
de yaşadığı tacizi rahatlıkla anlatabilir 
mi? Taciz, şiddet vs. yaşanıyor ve kadın 
bir haksızlığa uğradığında bunu dile 
getirmekte zorlanıyor. Uğradığı hak-
sızlığın sonucunda oluşacak zararları 
yine kadın düşünmek zorunda kalıyor. 
İş yerinde kadınların kendini daha ra-
hat ifade etmesi için kadın sözcü tem-
silcisine ihtiyaç olduğunu düşünüyo-
ruz.

Ben de birim temsilcisiyim ve kadı-
nım ama kendi birimimin işlerinden 
vakit bulup diğer birimlerde yaşanan-
larla ilgilenemiyorum. Birçok birim 
için bu geçerli. Bu durumda işyerinde 
sıkıntı yaşayan bir kadın bilecek ki ka-
dın sözcü temsilci var ve ben onu ara-
yabilirim. Problemimin çözümü için 
destek isteyebilirim. 

Eylem 
Çevik: Sendika kadın komisyonu Ka-
dıköy Belediyesi ile sınırlı değil. Şu-
bedeki kadınların ortak mücadele 
alanı yaratması için kuruldu. Kadın 
sözcü temsilcinin kurum içindeki ka-
dınlarla daha özel ilgilenmesi gereki-
yor. Kadınlar yıllardır kurumlarda sı-
kıntılar yaşıyorlar. Erkek sözcü tem-
silciler bu sıkıntıları çözmek için, sen-
dikadan bir kadın arkadaşın görüşme-
lere eşlik etmesini isterdi. Amacımız 
duruma dair bir çözüm bulmak.

*Toplu İş Sözleşmesi (TİS), işyeri veya işletme 
düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işlet-
mede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile 

işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan iş-
veren arasında yapılan iş sözleşmesidir.
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 Kadıköy Belediyesinde çalışan, Genel-İş Anadolu 
1 Nolu Şube Kadın Komisyonunda bulunan Necla 

Özülkü, Rojda Taybara, Birgül İmsak ve Eylem 
Çevik TİS taleplerini ve kadınların yaşadığı  

sorunları anlattı.

Türkiye’de kadınların yaşadıklarını nasıl  
değerlendiriyorsunuz?

Eylem Çevik: Mesele kadınların nasıl değişe-
ceğinde aslında. Kadınlar toplumu şekillendirebi-
lirler. İşyerinde bir tartışmada bir arkadaşım, 
“Eğitimli ailelerden gelen insanlar için bu kolay 
ama benim annem babamın ayaklarını yıkardı” 
demişti. Eğitim diyoruz ama kitaplarda bile ‘ka-
dınlar korunmalı, başında da bir erkekle olmalı ki 
güvende olsun, kendini var etsin’ diye geçiyor. 
Toplumda kabul gören anlayış kadının evde, er-
keğin dışarıda olmasını söylüyor. Eğitim verenler 
bu fikirlerden, toplumdan azade olmuyor maale-
sef. Kadınlar yaşadıklarını, değiştirdiklerini pay-
laşmalı ve bir kartopu gibi bunu büyütmeli. 

Necla Özülkü: Kadının ekonomik özgürlüğü 
öncelik tabi ki. Kadın iş hayatı ve özel hayatı ara-
sında sıkışıp kalıyor. İşyerine gittiğinde çocuğunu 
bırakabileceği bir kreş olmuyor. Eve geldiğinde 
ev işlerinin sorumluluğu da yine kadında oluyor. 
Çalışan bir kadının başarılı sayılması için hem 
özel hayatının hem iş hayatının zorluklarını birlik-
te sırtlanması gerekiyor. Bundan dolayı kadın iş 
hayatına girdiğinde de desteklenmeli. Çocuğu 
olan kadınların çoğu çocuğuna bağlı şekilde ça-
lışabiliyor ya da çalışamıyor. Çalışsan herkesin 
bağlı bulunduğu kurumun, ücretsiz kreşi, çocuk 
yuvası, bakım evi olmalı. Kadınlar bu zorlukları 
kendi kendilerine aşamadığında tabi ki erkek 
personel tercih ediliyor. Bu haklar sağlanmazsa 

kadının nasıl ekonomik özgürlüğü olacak?
‘BELEDİYENİN KREŞİNE RAHATÇA 

BAŞVURAMIYORUZ’
Eylem Çevik: Belediyenin kreşleri var mese-

la ama biz gönül rahatlığı ile başvuramıyoruz. 
Ücretli ve kontenjan sıkıntısı var. Belediye önce 
çalışanı güçlendirmeli ki sağlıklı bir hizmet sunu-
labilsin. Dışarıdan kayıtlar da tabi ki olabilir ama 
öncelik personelde olmalı.

Birgül İmsak: Kurumlara bağlı kreşlerle ilgili 
bir yönetmelik var ve buna göre belediye kreş 
imkanı sağladığı personelinden para almak zo-
runda. Tabi bu rakamlar en aşağı çekilmeli. 

‘ÜNİVERSİTE 
BİTİRİYORSUN, İŞ 
BULAMIYORSUN’

Çalışma alanınız gereği Kadıköy’de 
yaşayan kadınların sorunlarını 
biliyorsunuz ve çözüm için başvurulan 
merkezlerde çalışıyorsunuz. Kadıköy’de 
kadınlar genellikle hangi zorlukları 
yaşıyor?

Necla Özülkü: Biz dezavantajlı 
yurttaşlarla çalışıyoruz. Doğu Anadolu, 
Karadeniz… birçok yerden göç 
ediyorlar. Köylerinde iş bulamadıkları 
için buraya taşınmışlar. Burada da iş 
bulamayınca ihtiyaç sahibi olarak bize 
başvuruyorlar. Bize ihtiyaç bildirmeye 
gelen kadınlar konuşmaya 
başladıklarında yaşadıkları şiddeti de 
anlatıyorlar. Ekonomik sıkıntılardan 
kaynaklı artan şiddet çok fazla. Adam 
kahvede oturuyor. Kadın merdiven 
silmeye gidiyor. 

Rojda Taybara: Birçok yeni mezun iş 
bulamayan genç kadın geliyor. 
Üniversite bitiriyorsun bir ülkede ve iş 
dahi bulamıyorsun. Verilen emeğin 
boşuna olduğunu, hayatlarını dahi 
kuramadıklarını söylüyorlar. Aslında bu 
da devlettin uyguladığı bir şiddet.

ÜCRETSİZ KREŞ ZORUNLU İHTİYAÇ

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Toplu iş 
sözleşmesinde 
kadınların da 
talepleri var

Adile DOĞAN
Esenyalı Kadın Dayanışma 

Derneği Başkanı

Bir aya yakın süredir der-
neğe ulaşan hem şiddet 
mağduru, hem de yoksul 
kadınların erişemedikleri 
“adli yardım” meselesi ile 

uğraşıyoruz. Adli yardım yasada hak 
olarak yer alıyor. Yoksul kadınların 
talebi doğrultusunda avukat atanıyor. 
Derneğe başvuran 8 kadının anlat-
tıkları gösteriyor ki, pandemiyi yö-
netmekte zorlananlar adli yardım sü-
recinde de  kadınların hayatını kabu-
sa çevirmiş.

Ferda’dan dinleyelim yaşadıklarını: 
“Çocuklardan dolayı çalışamıyorum. 
Uzun süredir kocam beni dövüyordu. 
En son öldürmeye çalıştı, ben de 
uzaklaştırma kararı aldım, evden gitti. 
O sigortalı olduğu ve evlilik resmi ola-
rak devam ettiği için de maddi yardım 
alamıyorum. Çok acil boşanmam la-
zım, her an bana zarar verebilir, sü-
rekli arayıp hakaret ediyor, öldürmek-
le tehdit ediyor. Tam 1 ay boyunca ba-
ro pandemi nedeniyle uzaktan çalışı-
yordu, randevu alamadım. En erken 
randevu 2021 ocak ayına verildi. Ben 
mecburen iki ay daha çocuklarla evde 
aç kalacağım.”  

Yasemin de şiddet sonucu annesi-
nin evine sığınmış, küçük bir çocuğu 
var. Annesi yarı felçli. Hem annesine 
hem de çocuğuna bakarak yükü iki 
kat daha artmış. Devletten bir yardım 
almadan geçinmesi imkansız. Kocası 
ne boşanmaya yanaşıyor ne de para 
vermeye. “Bir avukata ihtiyacım var, 
ben bu adamla tek başıma nasıl uğra-
şayım? En azından avukatla muhatap 
olsun düşsün yakamdan dedim ama 
gelin görün ki en erken randevu 20 
Ocak 2021’de olabiliyormuş, gerekçe 
de korona” diyor ve ekliyor “Bu koro-
na bizi öldürmedi ama süründürdü.” 

Sibel, şiddet yüzünden boşanmak 
istiyor, ama o da aramalarına rağ-
men adli yardım bürosundan iki ay 

boyunca randevu alamamış. “Rande-
vu alamayınca ben de anlaşmalı bo-
şanmayı teklif ettim. Eşim mutluluk-
tan uçtu. Çünkü anlaşmalı boşanır-
ken hiçbir şey talep etmedim. Çocu-
ğun velayetini de bana verdi. ‘Ama 
kesinlikle para talep etmeyeceksin’ 
dedi, evden de çıkardı. Ben bir avu-
kat yardımı alabilseydim çekişmeli 
boşanacak en azından çocuğumun 
nafakasını alacaktım” diyor ve ekli-
yor “Tek başınaydım bu işleri hiç bil-
mediğim için nasıl yapacağımı bile-
medim. Adli yardım da alamayacağı-
mı düşündüm mecburen anlaşmalı 
boşandım, yani eşimin tüm şartlarını 
kabul ettim. Bir de arkamdan dalga 
geçti ‘sen beceremeyeceksin demiş-
tim’ dedi.”

Gül’ün 3 çocuğu var. Şiddet gördü-
ğü için 8 ay önce ailesinin yanına yer-
leşmiş.  İstanbul’un yabancısı, boşan-
mak için neye ihtiyacı olduğunu da 
bilmiyor, adliyeye nasıl gideceğini 
de... Bizden destek isteyen Gül’e 
adli yardım talebinde bulunmasını 
önerdik. Ama Gül’ün de rande-
vusu  2021’de. Gül beklesin di-
yeceğiz ama 
kocası tehdit, 
hakaret her 
yolu deniyor.  
‘Ya git davayı 
aç, ya da ben 
çocukları 
alırım sen-
den’ diyor. 
Başka bir 
gün ‘Ço-
cuklar ben-
den değil, se-
ni öldürece-
ğim’ diyor. 
Gül, bir avu-
kattan des-
tek almadan 
bu davayı 
tek başına 
sürdüre-
mez. Ona 
destek olacağız.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğine başvuran kadınların bir 
kısmı adli yardımın hızlı bir biçimde gerçekleşmemesinden 
muzdarip. Bir kısmı ise yokluk ve çaresizlikle çocuklarını 

yurda vermenin derdinde…

Adli yardım gecikiyor,  
çocuklar yurda veriliyor

1 HAFTADA 4 KADIN ‘ÇOCUKLARIMI YURDA 
VERECEĞİM’ DİYE GELDİ

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül



Belki içimizde hep bir şarkı var, bir 
koroya katılıp cıvıl cıvıl dökeceğiz 
notalarımızı. Belki yürümeyi, bir 
ormanda, bir nehir kenarında, bir 

dağ yamacında ayaklarımızın altından saç 
tellerimize uzanan bir dinginlikle yürümeyi 
seviyoruz. Belki resme yatkın elimiz, 
dünyanın renklerini tuvale dökmeye 
yetenekliyiz. Belki düğünleri çok sevmemiz 
halaya, dansa tutkumuzdan, hani bir fırsat 
olsaydı, bir de kim ne der’in derdi olmasaydı 
bir dans topluluğunun en iyi üyesi 
olacaktık… Yok. Bunlar için boş vakit yok. 
Para yok. İmkan yok. 

Çalışmak bugün tüm bir ömrü makine 
başında, servis durağında, işyerinin dört 
duvarı arasında bedeninin her uzvunu bir 
makinenin uzantısına çevirip kendini 
unutmak demek. İşten kalan vakitte çoluğa 
çocuğa yetip, yetemediğin yerde suçlanmak 
demek. Hadi diyelim koca günün kısacık 
anlarında buldun bir vakit, keyfine göre bir 
şey yapmak için nereye ne kadar para 
gideceğini hesaplamak, o hesap cüzdana 
uymayınca iç geçirip “boş ver, ona 
harcayağım parayla şunu hallederim” 
demek. Velev ki yaktın gemileri, ayırdın 
cüzdanından iki kuruş keyfine, o keyfi 
görmek için binilecek tıklım tıkış otobüsler, 
şehrin ta öte yanına varmaya takat demek. 
Yok. İşçi kadının boş vakti, kendine 
harcayacak parası, para bulsa kendinde 
olanı keşfedip onun peşine düşecek olanağı 
yok. 

Dergimizin bu sayısında farklı iş 
kollarından işçi kadınlara sorduk; boş vakit 
sizin için ne demek diye… Farklı işler, farklı 
mahalleler, farklı isimler, farklı koşullarda 
da olsalar hep birbirinin aynı yanıtlar verdi 
kadınlar. Ama iş hayallere gelince, işte 
orada değişti işler. Ne güzel hayalleri var 
her birinin… 

İnsanca yaşam koşulları talebi sadece 
ekmek biraz daha büyüsün, çocuklar daha 
çok gülsün meselesi değil sadece. Hayal 
kurmaktan, o hayalin bir gün gerçek 
olacağına dair umut etmekten 
vazgeçmemek de demek aynı zamanda. 

Sadece ekmeğimizi değil, hayallerimizi 
de küçülten bu düzenden alacağımız çok 
birikti. 

Sayfanın bir köşesine de sizin için yer 
açtık; eğer ki kendinize ayırabileceğiniz boş 
zamanınız olsaydı siz ne yapmayı hayal 
ederdiniz yazın diye. Yazın ve fotoğrafını 
çekip paylaşın bizimle. Çünkü o boşluğa 
yazdığımız hayallerimiz ancak bizim başka 
bir dünya hayali için birbirimize ses 
verdiğimiz, birbirimizin hayalinin ucundan 
tuttuğumuzda gerçek olabilir ancak…

İŞÇİ KADININ  
BOŞ VAKTİ:

ESENYURT’tan işçi kadınlara da soruyoruz boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini. İşte kadınların cevapla-
rı...

Gıda işçisi: Önceden boş zamanlarım çoktu, gezmeyi de seviyordum. 20 yıl arayla ikinci çocuğumu yaptım, 
ondan sonra eve kapandım. Çok zorlandım. İki üç günlük tatillerde bile dışarı çıkardım. Çocuğu da alıp gidebiliriz 
aslında ama ekonomik boyutu da var tabii. 

Güvenlik görevlisi: Ben haftanın 6 günü çalışıyorum. Üstelik vardiyalı çalıştığım için işler biraz karışıyor. Yeme-
ği, temizliği ben yapıyorum. Oğlumla yaşıyorum, o da bazen yardım ediyor bana. İş yerinde molalarda kitap oku-
maya çalışıyorum. Gerçi ona da “Burası kütüphane mi? Ooo işiniz çok rahat demek ki” diyor amirler. Ben genel-
de kitap okumaya, öykü yazmaya çalışıyorum. 

Depo işçisi: Boş zamanlarım sabahtan akşama kadar evi temizlemekle geçiyor vallahi. Ama şöyle vakti, para-
yı hiç düşünmediğim bir şey olsa yeşil bir yere gitmek isterim. 

Metal işçisi: Evde çocuklarlayım, işe de yeni başladım aslında. Çocukların derslerine yardım ediyorum. Örgü 
de örüyorum bazen. Gezebiliyorum desem yalan olur. E bir yere çıksak gitsek maddi sıkıntı var, gidemiyoruz. Ön-
ce hep parayı düşünüyoruz, o ayı denkleştirme hali hep var.

Neslihan KARYEMEZ
İkitelli/İstanbul

ATATÜRK Mahallesi’ndeyiz. Farklı firmalarda çalışan iki 
tekstil işçisi kadınla buluşup, boş zamanlarında neler yapabil-
dikleri üzerine sohbet etmek için boş bir zamanlarını yakala-
mak çok zor oldu. Ev içindeki yükleri ve iş yoğunluğu ne ken-
dileri için ayıracakları bir zaman ne de bunun hayalini kurma-
ya derman bırakmıştı. Bütün bir hafta işyerinin can çıkaran 
temposunun ardından hafta sonu evin işi, çocuğun ödevleri, 
yemeğin hazırlığı, ütüsü bulaşığı… bir bakmış hafta başlamış 
oluyor. Bir de pandeminin dertleri… O yüzden biriyle o bir yan-
dan işlerle uğraşırken telefonda, diğeriyle ise bir kahve içimlik 
ev buluşmasında sohbet edebildik. 

Şimdi Gül ve Hülya’nın söylediklerine kulak verelim…
‘RUHUM HADİ KALK GİT,  
BEDENİM HALİM YOK NEREYE DİYOR’

Boş zamanlarda ne yaptığını sorduğumuzda bize “Yatıyo-
rum” yanıtını veriyor Gül. “Kaynanamlarla altlı üstlü oturuyo-
ruz. 11 aylık bebeğim var, işten gelince çocuğumla ilgileniyo-
rum. Yemek hazırla, ye, kaldır; saat gelip geçiyor. Sonraki gü-
ne hazırlanması gerekenlerini hazırlıyorum. Artık derman kal-
mıyor. Cumartesi süt iznimden dolayı çalışmıyorum. O gün 
hem kendi evimi hem kaynanamın evini temizliyorum. Yine 
pertim çıkmış oluyor. O nedenle boş vakit kalırsa onu uyuya-
rak geçirmeyi tercih ediyorum. Çocuğuma bile zaman ayır-
makta zorlanıyorum. Bazı vardiyalarda ayırıyorum. Bazı vardi-
yalarda ayıramıyorum. Mesela gece vardiyasında olduğumda, 
sabah işten geldiğimde kızımla oyun oynuyorum. Birkaç saat 
uyuyorum kalkıyorum tekrar oynuyorum. Akşam yemek ye, 
kaldır, yıka, iş vakti geliyor. Zaten gece vardiyasında iken uyu-
tup öyle gidiyorum işe. Benimle uyuduğunu sansın ve gece 
uyanmasın diye. Orta vardiyada iken gece 23.00’te eve geliyo-
rum. Çocuğu kendi çalışma saatlerimize göre alıştırmışız. İş-
ten geliyorum üstümü çıkarıp kızımı kucağıma alana kadar 

oluyor gece yarısı. Ancak o saatte çocuğu uyutabiliyorum. 
Sallamadan uyutmaya çalışıyoruz. Bazen çocuğun uyuması 
gece biri buluyor. Genelde ben uyutuyorum, eğer uykusu çok 
bastırmış ve ben işten gelmemişsem babası ile uyuyor. Bana 
pek boş vakit kalmıyor.”

Peki diyelim ki kısacık da olsa biraz vakti oldu, ne yapıyor 
o zaman Gül? “Film izliyorum. Hafta sonları mesela bütün 
haftanın yorgunluğu çöküyor üzerimize. Bir yere gezmeye 
gitmek istediğimizde ruhum ‘Hadi kalk git’ derken bedenim 
‘Halim yok nereye gidiyorsun’ diyor. Hafta sonunu kendime 
yettiremiyorum. Pazar günü geç kalkıyoruz, kahvaltı vesaire 
öğlen sonu oluyor. Eşim zaten gezmeyi sevmiyor. Ben de 
gezmek istiyorum, yanıma gezecek birilerini bulabilirsem 
kendimi atıyorum dışarı. Dışarı dediğimiz de semtte dolaşmak 
ya da alışveriş merkezine gitmek. Bunlarla sınırlı. Yaşadığımız 
yerde gidecek yerler de yok.”

‘VÜCUT YORGUN, KAFA YORGUN,  
RUHUMUZ YORGUN’

“7.10’da servise biniyoruz. 8’de iş başı yapıyoruz, akşam 
18.30’da çıkıyoruz. 19.30’da evde oluyoruz” diyen Hülya, çalıştı-
ğı işyeri oturduğu ilçe sınırlarında olmadığı için gidiş dönüş iki 
saati yolda geçirdiğini ve kendine kalan zamandan çalındığını 
dile getiriyor: “Yemeği bir gün önceden yapıyorum. Eve gelip 
yemeğimizi yiyoruz, evi topluyorum. Çamaşır varsa onları ma-
kineye at, ser. Bir sonraki günün yemeğini yapıyorum. Bazen 
ruh halime bağlı canım yemek yapmak istemiyor. Yıllardır 
böyle, artık yemek yapmaya, aynı tempo ile çalışmaya ne gü-
cümüz var ne de isteğimiz. Kolum ağrıyor. Yırtılma var kolum-
da. Şu battaniyeleri nasıl katlayacağım diye kara kara düşü-
nüyorum. Ama katlamaya mecburum. Ben kitap okumayı es-
kiden beri severim, önceden ne yapar eder okumaya vakit 
ayırırdım. Şimdi vakit yaratamıyorum. Boş vaktimiz zaten yok. 
Bir de alışmışız monoton yaşamaya, bir sosyalliğimiz yok ki. 
Vücut yorgun, kafa yorgun, ruhumuz yorgun.”

‘İKİ ARKADAŞLA KONUŞMAYA  
BİLE HASRET KALDIK’

“Umutsuzluğa da girmek istemiyorum” diyen Hülya şöyle 
devam ediyor: “Diyorum kendi kendime neye umut edebilirim? 
Artık iş bile umurumda değil, bir şekilde karnımızı doyuruyoruz. 
Yemek için yaşamıyoruz, yaşamak için yiyoruz. Özellikle bu 
pandemi döneminde oturup iki arkadaşla konuşmaya bile has-
ret kaldık. Bunu bile özlüyorum. Hafta içi çamaşır yıkıyorum ki 
hafta sonuna çamaşır kalmasın. Çamaşırdan nefret ediyorum. 
Çamaşır kurutmak dert. Benim bir tane erkek ak-
rabam var, o bana öğretti çamaşırı yıkadıktan 
sonra 2 defa sıktırınca nemli kalıp daha hızlı 
kuruduğunu. Bir de kırışıklık azaltma düğ-
mesi var ona basıyorum, ütü derdim de 
kalmıyor yoksa nasıl yetişirim işe…”

YOK’LAR MAHALLESİ
Kadınların hem evde hem işteki ağır iş 

yükleri boş zaman bırakmıyor bırakmasına 
da, bir de yaşadığımız mahallenin koşulla-
rının da kadınlara bir nefeslik alan sağla-
maması da bir etken kadınların kendileri-
ne ait bir uğraş içinde olamamasında. Ma-
hallede bir tiyatro, sinema salonu yok. Ya 
da kadınların çok istediği ama bir türlü 
vakit bulup da gidemediği bir kurs da yok. 
En azından işten geldiğinde iş arkadaşları 
ile nefes alabileceği bir yeşil alan bile yok. 

Bu iki kadının yaşadığı ilçe olan Kü-
çükçekmece’de nerede kültür merkezleri 
var diye bakacak olursak, Atakent, Cen-
net ve Sefaköy Mahallelerinde. İşçi ve 
emekçi kadınların oturduğu mahalleler 
olan Atatürk, Mehmet Akif ve Kanarya’da 
var mı? Yok. 

BOŞ VAKIT YOK, KENDIMIZE KALAN VAKTIMIZDEN BILE ÇALIYORLAR!
Esra: “Hafta sonları izinli olduğum günlerde çamaşır, te-

mizlik, yemek, bulaşık gibi ev işlerine vakit ayırıyorum. Ak-
şamları yatmadan önce yaklaşık 1 saat kitap okuyup dinle-
niyorum.  İstanbul’un kaosundan uzakta doğa yürüyüşleri 
yapmak, ailemle ve sosyal çevremle zaman geçirmek için 
daha fazla vakit yaratmak isterim. En azından hafta sonla-
rı yakın bir şehre gidip gezmek, oraların kültürünü öğren-
mek, yemeklerini yemek bile fiziksel ve ruhsal olarak din-
lenme fırsatı verecektir. Şu an için en büyük hayalim 2-3 

tane karavanla ailemle birlikte Türkiye’nin tüm illeri-
ni gezmek, tanımak, öğrenmek.”

Saniye: “Çalıştığım zamanlarda evde temizlik, yemek 
yapmaktan boş zamanım olmuyor. Kısa çalışmaya çıkarıl-
dığımız şu günlerde boş zamanım oldu, onu da televizyon 
izleyerek, dikiş dikerek geçiriyorum. Zamanım, imkânım ol-
saydı hayalim ses sanatçısı olmaktı. Türkü söylemek ister-
dim.”

Aynur: “Okumak isterdim. Açık liseyi bitirdim. Açık öğre-
timden üniversite okumak istiyorum. Gezmek istiyorum. Ül-
keleri gezmek isterdim. Sosyal projelere katılmak isterdim. 
Çocuk esirgeme kurumu gibi.”

Meryem: “Çalışıyorum ve küçük çocuğum olduğu 
için boş zamanım olmuyor. Boş zamanımda sinema-
ya gitmek isterim. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek 
isterim. El işleri yapmak isterim.”

Sevgi: “Normal şartlarda yoğun tempoyla çalıştı-
ğım için evde de ev işleri, çocuğun ödevler derken 
zaman yetmiyor. Şu an kısa çalışmada olduğum ve 
evde olduğum için zamanım oluyor. Kitap okuyorum. 
Yürüyüş, pilates gibi sporlar yapmak isterdim. Bağla-
ma çalmak isterdim. Ehliyet alıp araba kul-
lanmak isterdim, hayatımı kolaylaştır-
mak için.”

Serpil: “İş ve evdeki sorumlukları ta-
mamlamak istediğimde zaman kalmıyor. 
Bazen bazı işleri ertelemem gerekiyor. Çünkü kitap 
okumak istiyorum, arkadaşlarımı ziyaret etmek istiyo-
rum. Bazen seyretmek istediğim bir belgesel ya da 
müzik programı oluyor ütüyü programı izlerken yapı-
yorum. Sadece zaman değil bazen koşullar da yapmak 
istediklerimizin önünde engel oluyor. Farklı kültürleri 
ve insanları tanımayı seviyorum bu nedenle farklı diller 
öğrenmeyi istiyorum. Farklı şehirleri ve ülkeleri gez-
mek istiyorum. Enstrüman çalmayı istiyorum.” 

Siz boş zamanlarınızda  
ne yapmak isterdiniz?

ESENYURT’TAN İŞÇİ KADINLAR ANLATIYOR...

HAYALLER DÜNYA TURU, GERÇEKLER EVDE ÜTÜ
BELEDİYE İŞÇİSİ KADINLAR ANLATIYOR: BOŞ VAKİT ALTIN DEĞERİNDE!
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Geçen hafta derneğimize 15 kadın şiddet ve 
yoksulluk sebebiyle başvurdu. Bu kadınların 
dördü, çocuklarını yurda vermek istediklerini ve 
nereye başvurması gerektiği konusunda bilgi al-
mak istediklerini söylediler. Kadınlar ya boşan-
mış ya da terkedilmiş.  Çocukları küçük olduğu 
için çalışamadıklarını, çalışmayınca da çocukla-
rına bakamadıklarını ifade ediyorlar.  

Fatma; kanser tedavisi gördüğü sırada ko-
cası onu terk etmiş. Çocuğuyla tek başına ha-
yatta kalma mücadelesi veren Fatma’ya tedavi-
si sırasında komşuları yardım etmiş. “İyileştim 
ama şimdi geçim derdi başladı. Kocam sırra ka-
dem bastı. Boşanma davası açmak istedim ama 
adamın bir adresi yok. Doğrusu artık onu 

bulmaya çalışacak enerjim de 
yok. Bir iş buldum, fakat ço-

cuk 4 yaşında ve bakacak 
tek kişi yok. Ben de dü-
zenimi kuruncaya, biraz 
para kazanıncaya ka-
dar çocuğu yurda bıra-
kacağım. Çevremde 

beni suçlayanlar var, taş mı yiyelim, açlıktan mı 
ölsün çocuğum? Başka çarem yok” diyor.

Leyla da 3 yıl önce boşanmış, iki çocuğuyla 
yaşıyor. Tek başına çalışıp evi geçindiriyor. Yakın 
zamana kadar yaşlı bir komşusu çocuklara göz 
kulak olmuş. Ama o da koronadan hayatını kay-
betmiş. Biri 6, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını 
bırakacak kimse olmayınca işten ayrılmış. “Ba-
balarına çocuklarını al dedim, ama almadı. ‘Ben 
artık istemiyorum, hem gücüm de yok’ diyor ba-
na. Peki ben ne yapayım? Bari bakıcı parasını 
sen ayarla diyorum. Ona da yok diyor. En sonun-
da yurda vereceğim dediğimde, ver dedi. Ben de 
çocukları vermek için sizi aradım, ne yapmam 
lazım?” diye soruyor.

Diğer iki kadın da benzer nedenlerden dolayı 
çocukları yurda vermek istiyor. Biri işsiz olduğu-
nu, faturaları dahi ödeyemediği anlatıyor. Nor-
malde çalışırken çocuğun üstüne kapıyı kilitleyip 
işe gidiyormuş. “Bazen ev temizliği işi olduğunda 
yarım günde eve dönebiliyordum  ama pande-
miden dolayı eskisi gibi iş yok. Geçen ay elektri-
ğim kesildi, iki hafta açtıramadım. Düzenli bir işe 
ihtiyacım var. Ama çocuk 7 yaşında ve çok uzun 
süre evde bırakamam. Zaten bulduğum işlerde 
hep gece vardiyası var. Gece nasıl evde bıraka-
bilirim? O nedenle yurda vereceğim. Eski eşim 
şizofren ve genelde sokaklarda yaşıyor. Zaten 
bize çok zarar verdiği için eve de alamıyorum” 
diyor. 

Geçtiğimiz 1 yıl içinde yoksullaşan kadınların 
çocuklarına bakamadıkları için yurda vermek 
istediği çok sayıda başvurumuz oldu. Ekonomik 
sorunların üstesinden tek başlarına gelmenin 
çok zor olduğu bu zamanlarda bir de çocuğun 
bakım yükü de üstlerine kaldığında ortaya böyle 
bir tablo çıkıyor.  “Ekonomimiz şaha kalkıyor” 
açıklamaları yapılırken yaşanıyor bu tablo. “Tek 
başımıza yükün altında kaldık” dememek için bi-
ze acil olarak lazım olan, birlikte mücadele et-
mek. Biz artık kadınlara çocuklarını yurtlara 
hangi prosedürlere uyarak bırakabileceklerini 
anlatmak istemiyoruz. Çocuklarıyla beraber ge-
leceğe umutla bakabilen kadınlar ve anneleriyle 
büyüyen çocuklar istiyoruz. 

Seçil SİNANOĞLU
Kadıköy- İstanbul

Gelecek yıl için asgari üc-
ret görüşmeleri başlar-
ken birçok belediyede 
ve iş kolunda toplu iş 
sözleşmesi (TİS) süreç-

leri de devam ediyor. Kadıköy Beledi-
yesinde çalışan ve Genel-İş İstanbul 
Anadolu 1 Nolu Şube Kadın Komis-
yonunda bulunan Necla Özülkü, Roj-
da Taybara, Birgül İmsak ve Eylem 
Çevik TİS taleplerini ve taleplerini 
anlattı.

‘AİLE İÇİ ŞİDDETE 
UĞRAYAN PERSONEL 
DESTEKLENMELİ’

Kadıköy Belediyesinde TİS süreci de-
vam ediyor. Bu dönem talepleriniz neler?

Necla Özülkü: Ayrımcılığın önlen-
mesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması tabi ki iş yerinde çalışan 
bütün kadınların talebi. Somut olarak 
sendika tarafından belirlenen bir ka-
dın sözcü temsilci olması maddeler 
arasında geçiyor. Haftanın bir günü, 
tam gün izinli olmak kaydıyla birimler-
deki kadın arkadaşlarımızın yanına gi-
dip sorunlarını, sıkıntılarını çözmeleri-
ni sağlayacak, destekleyecek sözcü 
temsilci bir kadın arkadaşımızın olma-
sı gerektiğini düşünüyoruz. Kadına 
yönelik şiddetle alakalı hizmet içi eği-
timler verilmesi, aile işi şiddete uğra-
yan personelin desteklenmesi ya da 
aksi durumda şiddet uygulayan perso-
nele yaptırım uygulanması da taleple-
rimiz arasında.

Eylem Çevik: Kurum İçi Disiplin 
Yönetmeliği’nde cinsiyetçi temelli ya-
pılan suçların yaptırımının değişmesi 
de TİS maddelerine eklendi.

Sendika şubesine bağlı bir kadın ko-
misyonu varken kadın sözcü temsilcisi 
talebi hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor?

Necla Özülkü: Kadın sözcü - tem-
silci kadınların yaşadığı problemlerin 

çözümünü garanti altı-
na almak için düşün-
düğümüz bir şey. Kadınlar, iş yerlerin-
de yaşadığı tacizi rahatlıkla anlatabilir 
mi? Taciz, şiddet vs. yaşanıyor ve kadın 
bir haksızlığa uğradığında bunu dile 
getirmekte zorlanıyor. Uğradığı hak-
sızlığın sonucunda oluşacak zararları 
yine kadın düşünmek zorunda kalıyor. 
İş yerinde kadınların kendini daha ra-
hat ifade etmesi için kadın sözcü tem-
silcisine ihtiyaç olduğunu düşünüyo-
ruz.

Ben de birim temsilcisiyim ve kadı-
nım ama kendi birimimin işlerinden 
vakit bulup diğer birimlerde yaşanan-
larla ilgilenemiyorum. Birçok birim 
için bu geçerli. Bu durumda işyerinde 
sıkıntı yaşayan bir kadın bilecek ki ka-
dın sözcü temsilci var ve ben onu ara-
yabilirim. Problemimin çözümü için 
destek isteyebilirim. 

Eylem 
Çevik: Sendika kadın komisyonu Ka-
dıköy Belediyesi ile sınırlı değil. Şu-
bedeki kadınların ortak mücadele 
alanı yaratması için kuruldu. Kadın 
sözcü temsilcinin kurum içindeki ka-
dınlarla daha özel ilgilenmesi gereki-
yor. Kadınlar yıllardır kurumlarda sı-
kıntılar yaşıyorlar. Erkek sözcü tem-
silciler bu sıkıntıları çözmek için, sen-
dikadan bir kadın arkadaşın görüşme-
lere eşlik etmesini isterdi. Amacımız 
duruma dair bir çözüm bulmak.

*Toplu İş Sözleşmesi (TİS), işyeri veya işletme 
düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işlet-
mede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile 

işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan iş-
veren arasında yapılan iş sözleşmesidir.
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 Kadıköy Belediyesinde çalışan, Genel-İş Anadolu 
1 Nolu Şube Kadın Komisyonunda bulunan Necla 

Özülkü, Rojda Taybara, Birgül İmsak ve Eylem 
Çevik TİS taleplerini ve kadınların yaşadığı  

sorunları anlattı.

Türkiye’de kadınların yaşadıklarını nasıl  
değerlendiriyorsunuz?

Eylem Çevik: Mesele kadınların nasıl değişe-
ceğinde aslında. Kadınlar toplumu şekillendirebi-
lirler. İşyerinde bir tartışmada bir arkadaşım, 
“Eğitimli ailelerden gelen insanlar için bu kolay 
ama benim annem babamın ayaklarını yıkardı” 
demişti. Eğitim diyoruz ama kitaplarda bile ‘ka-
dınlar korunmalı, başında da bir erkekle olmalı ki 
güvende olsun, kendini var etsin’ diye geçiyor. 
Toplumda kabul gören anlayış kadının evde, er-
keğin dışarıda olmasını söylüyor. Eğitim verenler 
bu fikirlerden, toplumdan azade olmuyor maale-
sef. Kadınlar yaşadıklarını, değiştirdiklerini pay-
laşmalı ve bir kartopu gibi bunu büyütmeli. 

Necla Özülkü: Kadının ekonomik özgürlüğü 
öncelik tabi ki. Kadın iş hayatı ve özel hayatı ara-
sında sıkışıp kalıyor. İşyerine gittiğinde çocuğunu 
bırakabileceği bir kreş olmuyor. Eve geldiğinde 
ev işlerinin sorumluluğu da yine kadında oluyor. 
Çalışan bir kadının başarılı sayılması için hem 
özel hayatının hem iş hayatının zorluklarını birlik-
te sırtlanması gerekiyor. Bundan dolayı kadın iş 
hayatına girdiğinde de desteklenmeli. Çocuğu 
olan kadınların çoğu çocuğuna bağlı şekilde ça-
lışabiliyor ya da çalışamıyor. Çalışsan herkesin 
bağlı bulunduğu kurumun, ücretsiz kreşi, çocuk 
yuvası, bakım evi olmalı. Kadınlar bu zorlukları 
kendi kendilerine aşamadığında tabi ki erkek 
personel tercih ediliyor. Bu haklar sağlanmazsa 

kadının nasıl ekonomik özgürlüğü olacak?
‘BELEDİYENİN KREŞİNE RAHATÇA 

BAŞVURAMIYORUZ’
Eylem Çevik: Belediyenin kreşleri var mese-

la ama biz gönül rahatlığı ile başvuramıyoruz. 
Ücretli ve kontenjan sıkıntısı var. Belediye önce 
çalışanı güçlendirmeli ki sağlıklı bir hizmet sunu-
labilsin. Dışarıdan kayıtlar da tabi ki olabilir ama 
öncelik personelde olmalı.

Birgül İmsak: Kurumlara bağlı kreşlerle ilgili 
bir yönetmelik var ve buna göre belediye kreş 
imkanı sağladığı personelinden para almak zo-
runda. Tabi bu rakamlar en aşağı çekilmeli. 

‘ÜNİVERSİTE 
BİTİRİYORSUN, İŞ 
BULAMIYORSUN’

Çalışma alanınız gereği Kadıköy’de 
yaşayan kadınların sorunlarını 
biliyorsunuz ve çözüm için başvurulan 
merkezlerde çalışıyorsunuz. Kadıköy’de 
kadınlar genellikle hangi zorlukları 
yaşıyor?

Necla Özülkü: Biz dezavantajlı 
yurttaşlarla çalışıyoruz. Doğu Anadolu, 
Karadeniz… birçok yerden göç 
ediyorlar. Köylerinde iş bulamadıkları 
için buraya taşınmışlar. Burada da iş 
bulamayınca ihtiyaç sahibi olarak bize 
başvuruyorlar. Bize ihtiyaç bildirmeye 
gelen kadınlar konuşmaya 
başladıklarında yaşadıkları şiddeti de 
anlatıyorlar. Ekonomik sıkıntılardan 
kaynaklı artan şiddet çok fazla. Adam 
kahvede oturuyor. Kadın merdiven 
silmeye gidiyor. 

Rojda Taybara: Birçok yeni mezun iş 
bulamayan genç kadın geliyor. 
Üniversite bitiriyorsun bir ülkede ve iş 
dahi bulamıyorsun. Verilen emeğin 
boşuna olduğunu, hayatlarını dahi 
kuramadıklarını söylüyorlar. Aslında bu 
da devlettin uyguladığı bir şiddet.

ÜCRETSİZ KREŞ ZORUNLU İHTİYAÇ

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Toplu iş 
sözleşmesinde 
kadınların da 
talepleri var

Adile DOĞAN
Esenyalı Kadın Dayanışma 

Derneği Başkanı

Bir aya yakın süredir der-
neğe ulaşan hem şiddet 
mağduru, hem de yoksul 
kadınların erişemedikleri 
“adli yardım” meselesi ile 

uğraşıyoruz. Adli yardım yasada hak 
olarak yer alıyor. Yoksul kadınların 
talebi doğrultusunda avukat atanıyor. 
Derneğe başvuran 8 kadının anlat-
tıkları gösteriyor ki, pandemiyi yö-
netmekte zorlananlar adli yardım sü-
recinde de  kadınların hayatını kabu-
sa çevirmiş.

Ferda’dan dinleyelim yaşadıklarını: 
“Çocuklardan dolayı çalışamıyorum. 
Uzun süredir kocam beni dövüyordu. 
En son öldürmeye çalıştı, ben de 
uzaklaştırma kararı aldım, evden gitti. 
O sigortalı olduğu ve evlilik resmi ola-
rak devam ettiği için de maddi yardım 
alamıyorum. Çok acil boşanmam la-
zım, her an bana zarar verebilir, sü-
rekli arayıp hakaret ediyor, öldürmek-
le tehdit ediyor. Tam 1 ay boyunca ba-
ro pandemi nedeniyle uzaktan çalışı-
yordu, randevu alamadım. En erken 
randevu 2021 ocak ayına verildi. Ben 
mecburen iki ay daha çocuklarla evde 
aç kalacağım.”  

Yasemin de şiddet sonucu annesi-
nin evine sığınmış, küçük bir çocuğu 
var. Annesi yarı felçli. Hem annesine 
hem de çocuğuna bakarak yükü iki 
kat daha artmış. Devletten bir yardım 
almadan geçinmesi imkansız. Kocası 
ne boşanmaya yanaşıyor ne de para 
vermeye. “Bir avukata ihtiyacım var, 
ben bu adamla tek başıma nasıl uğra-
şayım? En azından avukatla muhatap 
olsun düşsün yakamdan dedim ama 
gelin görün ki en erken randevu 20 
Ocak 2021’de olabiliyormuş, gerekçe 
de korona” diyor ve ekliyor “Bu koro-
na bizi öldürmedi ama süründürdü.” 

Sibel, şiddet yüzünden boşanmak 
istiyor, ama o da aramalarına rağ-
men adli yardım bürosundan iki ay 

boyunca randevu alamamış. “Rande-
vu alamayınca ben de anlaşmalı bo-
şanmayı teklif ettim. Eşim mutluluk-
tan uçtu. Çünkü anlaşmalı boşanır-
ken hiçbir şey talep etmedim. Çocu-
ğun velayetini de bana verdi. ‘Ama 
kesinlikle para talep etmeyeceksin’ 
dedi, evden de çıkardı. Ben bir avu-
kat yardımı alabilseydim çekişmeli 
boşanacak en azından çocuğumun 
nafakasını alacaktım” diyor ve ekli-
yor “Tek başınaydım bu işleri hiç bil-
mediğim için nasıl yapacağımı bile-
medim. Adli yardım da alamayacağı-
mı düşündüm mecburen anlaşmalı 
boşandım, yani eşimin tüm şartlarını 
kabul ettim. Bir de arkamdan dalga 
geçti ‘sen beceremeyeceksin demiş-
tim’ dedi.”

Gül’ün 3 çocuğu var. Şiddet gördü-
ğü için 8 ay önce ailesinin yanına yer-
leşmiş.  İstanbul’un yabancısı, boşan-
mak için neye ihtiyacı olduğunu da 
bilmiyor, adliyeye nasıl gideceğini 
de... Bizden destek isteyen Gül’e 
adli yardım talebinde bulunmasını 
önerdik. Ama Gül’ün de rande-
vusu  2021’de. Gül beklesin di-
yeceğiz ama 
kocası tehdit, 
hakaret her 
yolu deniyor.  
‘Ya git davayı 
aç, ya da ben 
çocukları 
alırım sen-
den’ diyor. 
Başka bir 
gün ‘Ço-
cuklar ben-
den değil, se-
ni öldürece-
ğim’ diyor. 
Gül, bir avu-
kattan des-
tek almadan 
bu davayı 
tek başına 
sürdüre-
mez. Ona 
destek olacağız.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğine başvuran kadınların bir 
kısmı adli yardımın hızlı bir biçimde gerçekleşmemesinden 
muzdarip. Bir kısmı ise yokluk ve çaresizlikle çocuklarını 

yurda vermenin derdinde…

Adli yardım gecikiyor,  
çocuklar yurda veriliyor

1 HAFTADA 4 KADIN ‘ÇOCUKLARIMI YURDA 
VERECEĞİM’ DİYE GELDİ

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül



KADINA YÖNELİK ŞİDDET ANKETİNİN GÖSTERDİĞİ: 
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Sinem GENÇ
İstanbul

Ekonomik kriz ve berabe-
rinde yaşanan pandemi 
koşulları nefes aldırmaz-
ken, kısıtlamalar nede-
niyle işsiz sayılmayan mil-

yonlarca insanın 1170 liralık bir öde-
nekle yaşaması bekleniyor. Tüm bunlar 
olurken sermaye çevrelerine ise ‘istih-
dam’ adı altında milyarlarca liralık des-
tekler açıklanıyor. Emekçiler için ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse 
acı reçete uygularız” sözüyle gündeme 
getirdiği acı reçete uygulanıyor. Beledi-
ye çalışanı kadınlarla, acı reçete ve bu 
ay belirlenecek olan asgari ücreti ko-
nuştuk.

Esra, 2017 yılında taşerondan kadro-
ya geçirildiğini ve o günden bugüne 
toplu sözleşme hakkının elinden alındı-
ğını anlatıyor. “Aynı kurumda yaklaşık 
11 yıldır çalışıyorum. Asgari ücretin çok 
az üstünde bir ücret alıyorken, pandemi 
döneminde esnek çalışmaya geçmemiz 
sonucunda kısa çalışma ödeneği adı al-
tında asgari ücret civarında bir ücret al-
maya başladım” diyen Esra, asgari üc-
retin 3 bin 500 liradan daha az olma-
ması gerektiğini söylüyor, ona göre bu 
bile yeterli değil. “Ki bu rakam da hiç-
bir şekilde refah düzeyi yüksek bir ha-
yat yaşamaya imkân vermeyecektir.” 

KADIN İŞÇİLER TOPLU 
SÖZLEŞME İSTİYOR

Saniye ise “Hükümet sermayeye 

yeni reformlar vadederken halka acı 
reçete ön görüyor. Acı reçete bize hal-
ka ağır yaşam koşulları getiriyor” der-
ken asgari ücretin en az 5 bin lira TL 
olması gerektiği görüşünde. Saniye, 
“Çünkü dört kişilik bir aileye bu bile 
yetmez. Okul masrafı, mutfak masrafı, 
faturalar çok yüksek. Yurt dışında do-
ğal gaz fiyatı düşerken bizim ülkede kat 
kat artıyor. Bizim kadroya geçişimiz 
KHK ile olduğu için asgari ücret zam-
mını alamıyoruz. Yüzde dört zamma 
mahkûm edildik. Maaşlarımız düşük ve 
toplu sözleşmemiz olmadığı için pek 
umutlu değilim çünkü tatmin edici bir 
yüzdelik verilmiyor” diyor. 

“Acı reçetenin bize vergi olarak, iş-
sizlik olarak geri döneceğini düşünüyo-
rum” diyen Duygu da asgari ücretin ye-

tersiz olduğunu ifade ederek dört kişi-
lik bir ailenin geçinebilmesi için en az 5 
bin lira olması gerektiğini söylüyor. 
“Diğer belediyelerde KHK ile geçiş ya-
pan işçiler protokolle de olsa toplu söz-
leşmelerini imzaladılar. Bizde ise süre-
cin uzaması için ellerinden geleni yaptı-
lar” diye de ekliyor Bakırköy Belediyesi 
işçilerinin sorununu. 

Aynur’a göre asgari ücretin en az 4 
bin lira olması gerek; “KHK ile geçtiği-
miz için bizim maaşlarımızda hiç artış 
olmuyor, 4+4’lük artışın dışına çıkamı-
yoruz. Toplu sözleşmemiz olsun şartla-
rımız, maaşımız yükselsin istiyoruz. 
Herkes insani koşullarda yaşayacak bir 
maaş alsın. İş güvencemiz olsun” sözle-
riyle 4/D’li işçilerin ortak talebinin altı-
nı çiziyor. 

Sağlık Bakanlığı’nda 4/D’li  
çalışan bir kadın işçi

BEN yaklaşık dört senedir Sağlık Ba-
kanlığında çalışan sürekli işçiyim. İki se-
ne önce 4/D adıyla verilen kadroya geçi-
rildik ve bu süre boyunca yılda 4+4’lük 
zam oranıyla çalışmaya mecbur bırakıl-
dık. Asgari ücrete gelen zam oranı ka-
dar bile değil. Bu iki yıllık süreçte eko-
nomi büyük sarsıntılar geçirdi. Gıdadan 
elektriğe, doğalgazdan ulaşıma büyük 
oranlarda zam geldi, alım gücümüz iyi-
ce düştü. Hem amirlerimiz hem de kimi 
sendika yöneticileri bize “1 Kasım’a ka-
dar sabredin, büyük kazanımlar elde 
edeceksiniz, aman sesinizi çıkarmayın. 
Sürekli işçisiniz sözleşmeniz yenilen-
mez, pandemi dönemindesiniz, bakın 
herkes işsiz kaldı siz devletin güvencesi 
altındasınız” diyerek hakkımızı arama-
mızın önüne geçtiler. 1 Kasım tarihi gel-
di çattı. İşçilerin bir araya gelmesini, 
haklarını aramasını engelleyenler, hatta 
son güne kadar iş kolumuzun değişme-
sini istemediklerini söyleyenler, kendi 
koltuklarını kaybetmemek uğruna, ta-
leplerimizi dinlemeden bizim adımıza 
kapalı kapılar ardında bir sözleşme im-

zalayarak çıktı karşımıza. Yeni imzala-
nan sözleşme de tıpkı geçtiğimiz iki yıl-
lık süreçte olduğu gibi büyük hayal kı-
rıklığı yaşattı bize. Asgari ücretin üzeri-
ne sadece ufak tefek sosyal haklardan 
doğan bir artış olacağını öğrendik. Do-
lar almış başını gitmişken, alım gücü 
gün geçtikçe azalırken bize reva görülen 
bu ücret tüm arkadaşlarımızı isyan etti-
riyor. İş yerimizde kendi aramızda her 

gün konuşuyoruz. İşçilerin çoğu sözleş-
meyi büyük umutla bekliyordu. Bir ar-
kadaşımızın eşi ve oğlu pandemi nede-
niyle işten çıkarıldı, ekonomik olarak 
zor zamanlar geçiriyorlar ve bu sözleş-
meyle beklediğimiz zam biraz olsun ra-
hatlatacaktı yaşamlarını, ancak bekle-
nen olmadı. Kimi arkadaşımız da kredi 
çekip ev, araba alma hayalinin yine baş-
ka bahara kalmasını anlatıyor. 

BU TOPLU SÖZLEŞME  
BİZE DERS OLDU

Şimdi önümüzde 2021 yılında uygula-
nacak asgari ücret görüşmeleri var. Ça-
lışan her kesimi ilgilendirdiği gibi bizi 
de fazlasıyla ilgilendiren bir süreç ola-
cak. Çünkü aldığımız maaş asgari ücre-
tin üzerine eklenen sosyal haklardan 
ibaret. Artık beklemeye tahammülümüz 
kalmadı. Açlık sınırı altında kalan ma-
aşlarla çalışmaya mahkûm olmak iste-
miyoruz. Sözde sendikaların hayalleri-
mizle nasıl oynadığını, esas gücün biz 
olduğumuzu ve toplu iş görüşmeleri sü-
reçlerine dahil olmak için hep birlikte 
mücadele etmemiz gerektiğini, bekleye-
rek herhangi biz kazanım elde edeme-
yeceğimizi gösteren ders niteliğinde bir 
süreç oldu bu toplu sözleşme süreci bi-
ze. İşçilerle, süreci sadece sendikalara 
bırakmamamız gerektiğini, haklarımız 
için örgütlenerek daha fazla mücadele 
etmemiz gerektiğini ve taleplerimizi her 
fırsatta dile getirmemiz gerektiğini ko-
nuşuyoruz artık. Nasıl ki kıdem tazmi-
natımız için ufacık bir kıpırtıda geri 
adım arttırdıysak, hakkımız olan zam 
oranını almak için de korkmadan yan 
yana gelip mücadele etmeliyiz. 

BELEDİYE İŞÇİSİ KADINLAR: 

4/D’liler 4+4’le nasıl yaşasın? 
Toplu sözleşme şart!

‘İşçilerin dahil olmadığı bir toplu sözleşme değil, mücadele’

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Hasret KANAT
Eyüp-İstanbul

25 Kasım Uluslararası Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
ve Dayanışma Günü’ne özel, 
Eyüp ilçesi Güzeltepe ve Nurte-
pe Mahallelerinde Ekmek ve 

Gül Grubu olarak kadına yönelik şiddeti 
ele aldığımız bir anket çalışması gerçek-
leştirdik. 10 gün boyunca sürdürdüğümüz 
çalışmada 100 kadına ulaştık. Hayatımızı 
adeta abluka altına alan bu sıkışmışlığın 
farklı boyutlarını ortaya çıkarma ihtiyacı 
ile doğdu bu çalışma. Ekonomik krizle 
birlikte pandemi koşullarında kadın-
ların artan yüküne, geçim sıkıntısı-
na, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine, 
işsizliğe, ev içi şiddete dair soru-
lar yönelttik her yaştan kadına. 
Anketin sorularını tartışırken, 
en yakınımızdaki kadınların eği-
limlerini, düşüncelerini ortaya 
çıkarmak istedik. Bu eğilim ve 
düşüncelerle birlikte; kadına yöne-

lik şiddetin yükselmesinin sebeplerini, 
şiddetin en çok nereden geldiğini ve ne-
relerde yaşandığını, pandemi sürecindeki 
ekonomik sıkıntıların şiddetin düzeyini 
nasıl artırdığını da tartışmayı hedefledik. 
Anket yaptığımız kadınlarla, ‘Fiziksel de-
ğilse şiddet değildir’ yanılgısını kırmaya 
çalıştık. Hayatımızın her alanında belki 
de her gün bir başka şiddet türüyle karşı-
laşıyor olduğumuz konusunda çoğu ka-
dınla hem fikir olduk. 

Tabii ki böyle bir anket yapıp, kadına 
y ö n e - lik şiddetle nasıl mücadele 

edeceğimizi ko-
nuşmamak ol-

mazdı. 
Tüm bu 

zorluk-
lar 
karşı-
sında 
“Ne 
yap-
malı, 

nasıl 
yapmalı-

yı” fikrini 
tartışmaya ça-

lıştık. Yaşanan şid-
deti kadınlar tek başına 
yaşadıklarını düşünse de 
hayatlarımızı bir alana sı-
kıştıranlar tek bir kişi de-
ğil. Her gün bu sömürü 
çarkının bir parçası ol-
maya zorunlu kalarak 
yaşamımızı yeniden ör-
meye çalışmanın yolları-
nı bu anketle derinleşti-

riyoruz. Anket çalışmamızın bu açıdan 
öğretici olduğunu düşünüyorum.

ANKET ÇALIŞMAMIZLA 
ORTAYA SERİLENLER...

4 Kadınların yüzde 44’ü çalışırken, 
yüzde 39’u kendini çalışmıyor olarak ta-
nımladı. Yüzde 17’si ise işsiz olduğunu 
söyledi.

4 Kadınların yüzde 36’sı çevresinde 
şiddete uğrayan kadınların olduğunu söy-
lerken, yüzde 64’ü ise çevrelerinde şidde-
te maruz kalan kadın olmadığını belirtti.

4 Hemen ardından yönelttiğimiz soru 
ise anketi yaptığımız kadınların şiddete 
uğradığını düşünüp düşünmemesiyle ilgi-
liydi. Yüzde 27’si şiddete uğradığını, yüz-
de 31’i şiddete uğramadığını, yüzde 24’ü 
ise bazen şiddete uğradığını ifade etti. Bu 
soru üzerine sohbet ettiğimiz kadınların 
‘şiddet’ bahsi geçince, şiddeti ‘fiziksel’ 
olarak tanımladıklarını anladık.

4 Bir sonraki soruyu sormamızın se-
beplerinden biri de şiddetin yalnızca fi-
ziksel şiddetten ibaret olmadığını derin-
leştirmekti. Başka şiddet biçimlerini ko-
nuştuğumuzda, şiddete uğramadığını dü-
şünen kadınlar aslında şiddete maruz 
kaldıklarını söylemeye başladı. ‘Ne tür 
şiddete maruz kalıyorsunuz?’ sorusunun 
sonuçları da şiddet biçimlerini daha çok 
tartışmaya ihtiyaç olduğunu bizlere gös-
terdi. Kadınların yüzde 52’si psikolojik 
şiddet, yüzde 27’si ekonomik şiddet, yüz-
de 3’ü fiziksel, yüzde 9’u ise hepsine ma-
ruz kaldığını söyledi. 

Kadınlar yaşadıkları şiddeti bizlere an-
latmaya çalıştı. Eşinin fiziksel şiddetine 
maruz kalan kadınlar anketi ilk yaptığı-
mızda çekinseler de yaşamış olduğu ko-
şulların değişmesini istediklerini ifade et-

ti. Kaygıları çok büyük olmasına rağ-
men kadınların hiç tanımadıkları ki-

şilere yaşadıkları şiddeti anlatma-
ya çalıştıklarını gözlemledik. 

Tanıdığımız kadınlarsa şid-
deti tartışmak istemeyip 
konuyu kapamaya çalıştı. 

4 Kadınların şiddete 
“nerede” maruz kaldığı 

sorusuna ise bu iki ma-
halledeki ka-

dınların 
yüz-

de 20’si evde, yüzde 19’u işte, yüzde 20’si 
sokakta, yüzde 34’ü her yerde maruz kal-
dığını belirterek cevap verdi.

4 Kadınlar en çok kim tarafından şid-
dete maruz bırakılıyordu, bu açık uçlu 
olan bir sorumuzdu. Mahallemizdeki ka-
dınların kendilerinden, çevrelerinden, şa-
hit olduklarından ne diyeceklerini öğren-
mek istedik. Yüzde 60’ı aile, eş ve erkek-
lerden şiddet gördüğünü dile getirirken, 
yüzde 20’si toplum tarafından, yüzde 
10’u ise devlet tarafından şiddete maruz 
kaldığını dile getirdi. Burada yaptığımız 
tartışmalarda şiddetin sadece tek bir yer-
den gelmediği, “çok daha organize oldu-
ğu” fikri ortaya çıktı. 

4  “Pandemi süreci şiddeti artırdı 
mı?” sorumuza kadınların yüzde 88’i 
evet, yüzde 4’ü ise hayır cevabını verdi. 
Birkaç soru öncesindeki tartışmalarımız 
kadınların yaşamında şiddetin bariz bir 
şekilde ortada olduğunu ve her geçen 
gün arttığını gösterdi. 

4 Son olarak kadınların çözümü ne-
rede gördüğü, onca zorluğun karşısında 
nasıl mücadele edileceğini, en yakınımız-
da bulunanlarla birlikte nasıl dayanışma 
göstereceği üzerine fikirlerini öğrenmek 
istedik. “Kadına yönelik şiddete karşı na-
sıl mücadele etmeliyiz” sorumuza kadın-
ların yüzde 40’ı şiddete karşı örgütlene-
rek mücadele etmek gerektiğini ifade 
ederken, yüzde 18’i ‘Dayanışma ve birlik-
telik’ dedi. Kadınların yüzde 17’si şiddete 
ağır ceza verilmesi gerektiğini, yüzde 5’i 
kadınların ekonomik olarak özgür ve eşit 
olması gerektiğini düşünürken, yüzde 2’si 
mahallelerde psikolojik danışma merkez-
leri kurulması talebinde bulundu. 

Anketimizle birlikte gördük ki pande-
mi koşulları eklenince kadınların sorun-
ları daha da ağırlaşmış durumda. İktidar 
pandemi sürecinde sadece sermayeyi gö-
zeterek sürü bağışıklığı pençesinde halkı 
kaderine terk ederken, biz kadınları ha-
yatta kalıp kalmayacağımıza dair belirsiz-
likle açlıkla, yoksullukla, işsizlikle ve şid-
detle baş etmek zorunda bıraktı. 

Kadınların dile getirdiği eşitlik müca-
delesi, kadınları koruyan yasalar, cezasız-
lığın son bulması ve diğer talepler, örgüt-
lenmenin aciliyetini, bu dönemde yan ya-
na durmanın daha büyük bir ihtiyaca dö-
nüştüğünü bizlere gösteriyor. Bu yüzden 
her fırsatı kullanarak örgütlü mücadele-
de daha çok ısrar etmeliyiz. Çünkü şidde-
te karşı her yerde örgütlü mücadelenin 
tek seçenek olduğunu biliyoruz. 

Tek seçenek, şiddete karşı örgütlü mücadele!

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Eyüp Ekmek ve Gül Grubunun 25 Kasım vesilesiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kadınlara şiddeti ve 
boyutlarını tartıştırırken, örgütlü mücadele ihtiyacının da tek seçenek olduğunu ortaya koydu. 



‘ELİMİ KULLANAMASAM 
DA MECBURUM 
ÇALIŞMAYA’

Fethiye UÇAK
Esenyalı-İstanbul

SANIRIM “2020 yılı, sen olmadın bunu saymıyo-ruz” dememek için hiçbir neden yok. Bu yıl biz ka-dınlar için çok zor bir yıl oldu, özellikle yalnız yaşa-yan kadınların hayatının birçok açıdan zorlaştığını herkes tahmin edebilir. Ekonomik sıkıntılar vs. der-ken pandemi çıktı başımıza; hele bir de kısıtlamala-rı var ki düşman başına. Ne öldürür ne güldürür di-yeceğim, o da iyimser olacak.
Allah aşkına dünya gülüyor halimize. Sokakta olunmayan saatlere yasak koy, kalabalığın olduğu gündüz saati normalleş. Sabah ve akşam işe gidip gelirken toplu taşıma tıklım tıklım, bu yasak kime? 2020’de tabii ki pandemi ilk sıkıntımız değildi. Eşimin emeği ile bir ev alma şansım oldu ama evde eşya yok. Hadi gelsin bir ton borç. Elimde sadece eşim-den kalan emekli aylığı ile bu evi nasıl çevireceğim derken mecburen iş aramak zorunda kaldım. Bir laboratuvarda iş buldum. Bir ay geçmedi elimdeki zorlanmadan dolayı ameliyat olmak zorunda kal-dım, daha elimi tam kullanamazken işe çağırdılar. Borçlar bana bakarken mecburum çalışmaya, bunlar yetmezmiş gibi korona olmamaya çalışıyo-rum. Şimdi sakat elimle temizlik yapmaya çalışıyo-rum, bana yardım eden arkadaş da korona olmuş. Tek elle temizlik yapmanın yeni yöntemleri için bana bir fırsat çıktı galiba, ne diyeyim perşembe-nin gelişi çarşambadan bellidir.
Kısaca bu yıl hem fiziksel hem de ruhsal ola-rak darlandık. 2021’i henüz hayal edemiyorum. Göreceğim neyin var 2021…

16 9film

Ah 2020, gidişin olsun, 

Necla GÖÇER
Esenyalı-İstanbul

BEN iki çocuk annesi, ev emekçisi bir 
kadınım. İki ufak çocuğumla bu pandemi 
şartlarında her şeye rağmen sabırla ve 
umutla yaşama tutunmaya çalışıyorum. 
Bizler için çok zor bir yıl oldu 2020. 
Senenin en başında yakalandık hastalığın 
getirdiği endişeye. Her şeye zaten zor 
yetişiyorken bir de bu durum beni ve 
çocuklarımı ruhsal olarak etkiledi. Hem 
psikolojik hem maddi olarak çok 
etkilendik. Aylarca eve kapandık. 
Çocukları ne bir etkinliğe ne de bir parka 
götürebildik. Evde çareler bulduk ama 
yeterli gelmedi. Komşu çocukları ile yan 
yana gelseler bile endişelendik. Yaz geldi, 
biraz nefes aldık derken endişe hep 
bizimle oldu. Yine de sabırla geçirdik 
günlerimizi. 

Okul zamanı kayıt dönemi geldi, 4 
buçuk yaşındaki kızımı ana okuluna 
kaydettirmek istedik. Ama yine kafam 
karışıktı, göndersem olmuyor evde kalsa 
olmuyor. “Önceliğimiz sağlık” dedik ve 
okula göndermedik. “Bu sene için idare 
ederiz” dedik ancak edemiyoruz. Ev 
ortamında bu yaşlarda bir çocuk nasıl 
tutulur? Dışarıda pandemi var, içeride 
çocuk durmuyor derken geldiğimiz durum 
şu anda daha da kötü. Pandemi azalmadı 

daha çok arttı. Kızım soruyor: “Anne bu 
hastalık nereden çıktı? Ne zaman 
geçecek?” Bilsem çocuğuma yanıt 
vereceğim. Kış şartlarının ağırlığı 
üzerimizde. Yaşamımızı nasıl 
düzelteceğiz, nasıl atlatacağız bilmiyoruz. 

İşin maddi boyutu ise içler acısı. 
Geçimin iyice zorlaştığı gerçeği gözler 
önünde. Evim kira olmadığı halde 
geçinemiyorum. Faturalar çok yüksek 
geliyor, onlara yetişmeye çalışıyoruz. Bu 
durumda tek maaş yeterli olmuyor. 
Benim de çalışmam gerekiyor, ama iki 
ufak çocuğa kim bakacak nasıl bakacak? 
Hükümetin ücretsiz kreş adımları yetersiz 
kaldı. Bu konuda benim gibi mağdur olan 
birçok kadın var. Bu zorluklarla 
boğuşmak ruh sağlığı açısından da 
zorluyor bizi. Bu sene böylesine zorlu 
geçerken 2021’de bizi neler bekliyor, nasıl 
bir yıl olacak bilemiyorum. Ama umut 
ediyorum ki yeni yıl daha güzel olacak. 
Sağlık konusunda en hassas dönemlerde 
çocuklarımın geleceklerini düşünüyorum. 
Eğitimlerini düşünüyorum. Okul süreci 
için devlet daha etkili ve sağlıklı adımlar 
atmalı. Yoksa 2021’de aynı koşulları ne biz 
ne de çocuklarımız kaldırır. Aydınlık 
yarınlar için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Umudum bu mücadelenin iyi 
günleri getirmesidir.

Hanima KIZILTAŞ
Esenyalı-İstanbul

BU yılın çok zor olduğunu bütün dünya 
biliyor. Ama evde şiddet gören, istismara uğ-
rayan çocuklar kadar gerçeğin acısını çoğu 
kişi bilemez. Çoğu zaman istismara uğrayan 
çocuk yaşadıklarını anlatınca kulaklarımı 
kapatıp dernekten çıktığımı biliyorum. Pan-
demide boşalan kahvehaneler, maalesef ev-
lerde kadınlara şiddetin çocuklara da istis-
marın yolunu açtı. Sadece pandemide Esen-
yalı Kadın Dayanışma Derneğine 300 vaka 
geldi. Yoksulluk, şiddet, kadın cinayetleri, is-
tismar... Bazen hikayeler hep aynı, sadece 
isimler değişiyor. Bu erkek şiddetine çok kız 
kardeşimizi canını verdik, her ölenle öldük. 
Bazen bir nehirde aylarca cesedimiz bulun-
madı, bazen bir varilde yakılarak öldürüldük, 
bazen boşanmak istedik öldürüldük...

Kadınlar ölmesin dedikçe öldürdüler, bü-
tün katillerin bahanesi de hep aynıydı: “Ama 
onu çok sevdim”, “Kıskandım, ayrılmak iste-
miyordum, pişmanım”... Katiller takım elbi-
seyle çıktığı mahkemede iyi hal indirimi alı-
yor. Biz ne öldüren sevgi istiyoruz ne de indi-
rimli adalet! Biz gerçek adalet istiyoruz. 
2020 yılı çok kötü geçti, yeni yıla “Asla bir ki-
şi bile eksilmeyeceğiz” diyerek girmek istiyo-
rum ve ölen bütün kadınlar, sizleri asla unut-
mayacağız. 

benzerin olmasın!

‘İNDİRİMLİ 
ADALET 
İSTEMİYORUZ’

2020 hepimiz için zorlukla-
rıyla hafızalarımızda yer 
edecek bir yıl oldu. Pande-
mi koşullarında kendimizi 
ve sevdiklerimizi hayatta 

tutmaya çalışmak, bunu devletin bir 
tek katkısı olmadan yapmaya çalış-
mak zorlukları katladı. Esenyalılı 
kadınların 2020 deyince aklına ge-
lenleri okuyunca aynı cümleleri si-
zin de kuracağınızı biliyoruz, işte 
bu ortaklık yalnızca dert ortaklığı 
anlamına gelmiyor. Aynı dertleri 
yaşayanların bu dertlerin çözümü 
için aynı yerde buluşması gereklili-
ğini, tek tek yaşamaya mecbur bıra-
kıldığımız zorlukları ancak birlikte 
çözebileceğimiz gerçeğini de ortaya 
seriyor. 2021’i 2020’den farklılaştı-
racak tek şeyin bu olduğunu bile-
rek, daha güzel bir yıl diliyoruz…

‘AYDINLIK YARINLAR İÇİN MÜCADELE 
ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

E. AVA

Cart (alışveriş arabası) filmi 
birçoğumuzun hayatını doğ-
rudan beyaz perdeye taşıyan, 
farklı karakterleriyle özdeş-
leştiğimiz gerçek bir direniş 

hikayesi. 2014 yılında, Boo ji-young yö-
netmenliğinde ekranlara çıkan Cart fil-
mi, 2007 yılında gerçekleşen market işçi-
lerinin mücadelesinden uyarlanmış. Film 
kadınların haksızlıklara karşı örgütlen-
melerinin sonucunda haklarını geri aldık-
ları mücadelelerini mercek altına alıyor. 
Heyecanla kadın işçilerin mücadelelerine 
ortak olduğumuz Cart filmini izlemeniz 
gereken film listesine ekleyebilirsiniz…

DAHA ÇOK ÇALIŞMALISINIZ!
Yoğunlukla kadınların çalıştığı büyük 

bir markette terfi almak için teşvik edilen 
Sun-Hee, iki çocuk annesidir ve 5 senedir 
taşeron olarak Mart marketinde çalışı-
yordur. Filmin ilk sahnesinde şirketin 
patronlarından biri Sun-Hee’yi çok çalış-
kan olduğu için yakında sözleşmeli çalı-
şan olarak işe alacaklarını ve diğer kadın-
ların onu örnek alıp daha çok çalışmaları 
gerektiğini vurguluyor.

Markette kasa çalışanları, depo görev-
lileri, temizlik görevlileri, sözleşmesiz ça-
lışanlar kadınlar... Erkekler ise genelde 
işin yönetici kısmında çalışıyorlar. Dara-
cık odalarda, yemeklerini bile doğru düz-
gün yiyemeyen kadınların ağır çalışma 
koşullarını filmin ilk dakikasından itiba-
ren görebiliyoruz.

Sun-Hee ona verilen haberden mutlu 
bir şekilde evde çocuklarına onlara daha 
iyi imkanlar sağlayabileceği haberini veri-
yor. Saatlerce süren yorucu işin ardından 
evdeki tüm yükün yine Sun-Hee’nin 

omuzlarında olduğunu filmin ileriki daki-
kalarında görebiliyoruz. Huye-me ise kü-
çük oğluyla yaşayan bekar bir anne ola-
rak karşımıza çıkıyor. Bir annenin çocuğu 
için verdiği yaşam mücadelesini Huye-me 
karakteri bize gösteriyor. Soon-Rye ise 
yaşça büyük temizlikçi bir kadının zorlu 
yaşamını mercek altına alıyor. Bu kadınla-
rın birleşme noktası ise, sadece aynı mar-
kette zorlu koşullarda çalışmak değil aynı 
zamanda haksızlığa uğramaları karşısında 
bir mücadeleye liderlik yapmaları oluyor.

Farklı müşteri profillerine en hızlı hiz-
meti sağlamaya çalışan, yeri geldiğinde 
haksız yere müşterilerden diz çökerek 
özür dilemeye mecbur bırakılan kadınlar, 
işsiz kalma korkusuyla köle gibi çalışırken, 
patronların usulsuz ve iş hukukuna aykırı 
kararıyla bir günde işsiz kaldıklarını öğre-
niyorlar.

KADINLAR ÇALIŞMA 
ALANLARINI GREV ALANINA 
ÇEVİRİYOR!

Bir günde tüm taşeron çalışanları iş-
ten çıkarma kararı alan şirkete karşı ka-
dınlar yaptıkları toplantıda ortak mücade-
le yürütmek için sendika kuruyorlar ve 
Sun-Hee, Huye-me ve  Soon-Rye diğer 
kadınlar tarafından şirketle iletişim kur-
mak için temsilci olarak seçiliyor. Şirketin 
kadınlarla konuşmayı bile reddetmesi 
üzerine kadınlara kalan tek yol ise grev 
oluyor!

Kadınlar kasaları açtırmama ve hakları 
geri verilene kadar markette bekleme ka-

rarı alıyorlar. Sözleşmeli çalışan erkeklerin 
müdahalesine rağmen kadınları market-
ten uzaklaştırma çabaları sonuç vermiyor 
ve kadınlar çalışma alanlarını grev alanına 
çeviriyorlar. 

Her birinde tedirginlik, korku ve belir-
sizliğin ama aynı zamanda kararlılığın yan-
sımasını görebiliyoruz. Filmin ilerleyen da-
kikalarında kadınların markette beraber 
yemek yaptıkları, birbirlerini ilk defa bu 
kadar yakından tanıma fırsatları olduğu, 
yaşam hikayelerini birbirleriyle paylaştık-
ları duygusal karelere şahit oluyoruz.

“Üniversiteden mezun oluktan sonra 5 
iş görüşmesine gittim hepsinin istediği de-
neyim ve biraz rujdu.”

“Ailemin ayakta kalması için çalışmam 
şart, bu iş hakkımı alamayıp da kapının 
önüne koyulduğum bir sonum olmasın.”

“Grev alanında yani kasiyerlik yaptığı-
mız kasaların yanında kartonlarımızı sere-
rek uyuyacağız, zenginler mücadelemizin 
anlamını görecekler.”

Güçlü seslenişlerle izleyiciyi heyecan-
landıran ve hiç sıkılmadan filmin devamı-
nı izlemeye sürükleyen Cart filminin ileri-
ki dakikalarında kadınların karşısında 
devletin nasıl da sermaye ile kol kola gir-
diğini, devletin zor güçleri olan polislerin 
direnişe saldırısından görüyoruz. 

MÜCADELEDEN 
VAZGEÇMİYORUZ! 

Dong-Joon markete sözleşmeli çalışan 
ama polis saldırısı sonrası kadınların kur-
duğu sendikaya üyen olan tek erkek olu-

yor. Saldırı sonrası direniş çadırı kurulu-
yor, çalışanlar tekrar mücadelelerine de-
vam ediyorlar. Halk ile çalışanların daya-
nışması güzel sahneler ortaya çıkarıyor.

Sun-Hee’nin lise öğrencisi oğlu, anne-
sinin direnişine kızgın ve annesinin tutu-
munu “maceracılık” olarak görüyor. 
Okul gezisi parasını çıkarabilmek için an-
nesinin mücadele verdiği süreçte küçük 
bir markette işe başlıyor. Ancak karşılaş-
tığı haksızlıklar annesini anlamasına yeti-
yor.  

Direniş çadırında dayanışma sürerken 
şirketin tutuğu zorbalar direniş çadırını 
sopalarla yıkyorlar ve Huye-me’nin çocu-
ğu yediği darbe sonucu hastanelik oluyor. 
Şirket çalışanlara, 23 kişinin işe geri ala-
cağını açıklayan mesajlar gönderiyor. Ka-
dınların bir kısmı mücadelenin sonucun-
dan ümitsizliğe kapılmaya başlıyorlar ve 
bazıları Huye-me dahil işe geri dönerek 
mücadeleden geri adım atıyorlar.

BİRLİKTELİK KAZANIYOR!
Cart, küçük market patronundan bü-

yük market patronuna çalışanın emeğine 
göz koyan düzenin teşhirini çok güzel bir 
biçimde yapıyor.

Çalışanlar mücadeleye devam ederek 
her gün bildiri dağıtmayı, dayanışma çağ-
rısı yapmayı sürdürüyor, filmin son sah-
nelerine geldiğimizde yine çalışanlara 
vahşice saldıran şirket zorbaları ve polisi 
görüyoruz. Ancak işe geri dönenler, işten 
el çekerek arkadaşlarıyla mücadele ver-
meye başlıyorlar bu zorbalığın karşısında.

Gerçek hikayeden esinlenen Cart filmi 
birlikteliğin ve mücadelenin gücünü gös-
teriyor. Cart, fazla mesaiye zorlanan, 
hakları gasbedilen, patronun kârı için ka-
pı önüne konan işçi kadınların yaşamları-
nı özetliyor ve tek çarenin birlikteliğimiz 
ve mücadele olduğunu öğütlüyor. 

Cart, fazla mesaiye zorlanan, hakları gasbedilen, 
patronun kârı için kapı önüne konan işçi kadınların 

yaşamlarını özetliyor ve tek çarenin birlikteliğimiz ve 
mücadele olduğunu öğütlüyor.

Cart: Gerçek bir direniş hikayesi… Fo
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Yasemin ÖZTÜRK
Sincan/Ankara

PANDEMI süreciyle birlikte kapanan iş yerleri, artan 
işten çıkarmalar, iğneden ipliğe gelen zamlarla bir-
likte insanların geçimi giderek zorlaştı. Kimi çevre-
lerde ekonominin iyiye gideceğine, büyüyeceğine yö-
nelik pembe tablolar çizilse de evine akşam bir tane 
ekmek götürebilmenin derdine düşen insanlar hiç de 
umutlu değil. Paylarına düşen “acı reçete”ye ise öf-
keliler. Ankara’nın işçi ve emekçilerinin yaşadığı Sin-
can’da pandemi süreciyle işten çıkarılanlar ya da iş 
yerleri kapananlar bulabilirlerse gündelik işlerle yaşa-
mını sürdürmeye çalışıyor. Çalışmaya devam edebil-
me şansına sahip olanlar ise önümüzdeki ay belirlene-
cek olan asgari ücreti bekliyor. 
‘GÜNLÜK IŞLERDE ÜCRETLER DÜŞTÜ’

Bir çocuk annesi Fatma, işsiz. Eşi inşaat işçisi. 
Asgari ücret deyince “Ne asgari ücreti? Artık onu bi-
le vermiyorlar. İş arıyorum, işsizim. Arada gündelik iş 

çıkarsa gidiyordum. Geçen hafta bir çorbacıda gün-
lükçü usulü bulaşık yıkama işi vardı, gittim. Akşam 
17.00’dan gece 01.00’a kadar çalıştım. Patron çıkardı 
elli lira verdi. Önceden ücreti sormadım, çünkü 
günlük işler yüz elli lira ile iki yüz lira arasında. İtiraz 
ettim tabii ama bu sefer de çıkarmış 70 lira veriyor. 
Sigorta yok, bir ay her gün çalışsan aylığı bin beş yüz. 
‘Halka acı reçete uygulayacağız’ derlerse, patron da 
bize günlük elli lira verir” diyor.
‘KEMER SIKMAKTAN BEL KALMADI’

Fatma, Erdoğan’ın “acı reçete” açıklamasını as-
gari ücretin insanca bir seviyeye çıkarılması talebinin 
önünü kesmek için yaptığını düşünüyor: “Acı reçete 
kemer sıkma deyip şimdiden yol yapıyorlar. Yılbaşın-
da asgari ücret açıklanacak. Yani şimdiden diyorlar 
ki, ‘Çok heveslenmeyin size artış yapmayacağız’. 
Eşim de gündelik inşaat işlerine gidiyor. Biz gün 
bulup, gün yiyoruz. Çarşı ne? Pazar ne? Hepsini 
unuttuk. İnsanlar artık uyanmalı. Biz ses çıkarmadık-
ça bu böyle devam eder. Kemeri sıkmaktan, bizde 
bel kalmadı, sıfır beden olduk.” 

17sınırların ötesinde8

Ayşe ÖZ
Ankara

Geçtiğimiz günlerde Ekmek 
ve Gül portalında TÜSİAD 
ve TÜRKONFED patron 
örgütlerinin pandemi süre-
cinden çalışan kadınların 

daha çok etkilendiğini ortaya koyan araş-
tırmaya dair bir yazı yayımlandı. Araştır-
ma sonuçlarında, kadınların evdeki çalış-
ma yükünün, şiddetin, stresin ve işsizliğin 
daha da arttığını gösteren sayısal veriler 
var. Üstüne de kadınların savaştan, kriz-
den, doğal afetlerden erkeklerden daha 
çok etkilendiğini söylüyor.

Biz de bu durumu TÜSİAD’a bağlı 
Koç şirketlerinde çalışan metal işçisi ka-
dınlarla konuştuk. Kadınların bu araştır-
manın sonucuna dair söyleyecekleri farklı 
bir şey yok elbette. Çünkü bunu yaşaya-
rak tecrübe ediyorlar. Fakat patronların 
bunları önlemek için yaptıkları ne var kıs-
mında kocaman bir boşluk olduğu mev-
cut bir durum.

‘SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNLEM 
YOK’

Ayşe’nin iki çocuğu var. Kocası da işçi. 
Şöyle anlatıyor: “Pandemi başladı, bir sü-
re bayağı sıkı tuttular her şeyi önlem ba-
kımından. Biz başta ‘Koç farkı işte’ dedik. 
Sonra meselenin sadece üretimin devam 
etmesi için alınan önlemler olduğunu an-
ladık. Kadınlar için birçok araştırma ya-
pılmış, bunları niye yaptıklarını anlama-

dık. Sorunu ortaya koymuşlar peki çözüm 
ne? Koca bir muallak. Çünkü pandemi 
döneminde bize ait herhangi bir önlem 
görmedik biz. Her şey neredeyse aynı. 
Tek fark sadece maske ile çalışmak. Amir 
anlayışı aynı anlayış. Peki mobbing ne 
olacak? ‘Hadi hadi’ler, sayıyı yükseltmek 
için onca bağırış çağırış…”

‘YORGUNUZ DİYE VARDİYA MI 
AZALTTILAR?’

Sevda ise şöyle anlatıyor: “Okulların 
durumu belli, çocuklar evde, eşim de çalı-
şıyor. Temizlik arttı, yemek derdi arttı. 
Stres arttı, çok doğru araştırmalar. Koca-
ma makineye bir bulaşık dizdirmek bile 
kriz. Şimdi buna bu araştırmayı yapanla-
rın çözümü ne? Bu dönemde kaç arkada-
şım boşandı. İşe gözü mor geldi. Bilemez-
siniz. Yorgun, uykusuz zaten üç vardiya. 
Kadınlar çok yorgun diye gece vardiyasını 
mı kapattılar? Yok. Fazla para mı verdi-
ler? Yok. Çocuklar için yaptıkları ne var, 
hiçbir şey. Online doktor görüşmeleri fi-
lan var arada, reklam geliyor. Bir işçi ka-
tılmış mıdır peki? Hiç katılan görmedim, 
duymadım.”

‘FABRİKADA ŞİDDET, TACİZ, 
AĞIRLAŞAN İŞ YÜKÜ YOK 
MU?’

Hava ise; “Evin içini bilmez bunlar, 
orayı bir geç. Herkes kadınların bir şey-
lerden etkilendiğini söylüyor. Bu da çok 
ikiyüzlüce geliyor bana. Eee.. Çözümün 
ne peki? Araştırmanın ikiyüzlülüğü. Şura-

da şimdi Koç’a ait fabrikaların içinde ta-
ciz, şiddet, mobbing yok mu? Evdeki 
olanları araştırmış. Fabrikada pandemi 
döneminde iş yükü artmadı mı? Karanti-
naya gidenlerden dolayı onların işini kim 
yapıyor? Fazla mesai mesajları bile artık 
ricadan çıkmış emrivakiye dönmüş du-

rumda. Peki, amirleri tarafından taciz edi-
len kadınlar... Bunlara çözüm var mı? Pe-
ki, kadınların regl dönemi, tuvalet kulla-
nımı için ya da emzirme.. Hepsi üretimin 
devamı için birçok yerde hiçe sayılıyor. 
Bunlar şiddetin hangi türü acaba?”

Yıllardır işe işçi servisiyle gidip gelen Emine, 
serviste yaşanan acı reçete tartışmasını şöyle an-
lattı: “Yıllardır tanıyorum, çoğu AKP’ye oy veren iş-
çi kadınlar. Geçen gün, hepsi geçinememekten 
yakınıyor, acı reçeteden konuşuyordu, ‘Siz oy ver-
diniz’ dedim. Hepsi, ‘Oy vermedim’ dedi. Gülerek 
dedim ki, ‘Tabii bugün halka acı reçete veren bir 
partiye ben de geçmişte oy vermiş olsam, şimdi 
utanırdım bunu söylemeye. Sizi anlıyorum.’ AKP’ye 
toz kondurmayanlar bile artık çok sert eleştiriyor. 
Artık onlara patronlar oy versin, işçilerden oy yok.”
‘SARAYIN HURMA AĞACINA ISITICI  
DÖŞEYENLER, BIZI DÜŞÜNMEZ’

Emine, Cumhurbaşkanlığı sarayı bahçesindeki 
hurma ağaçlarının üşümemesi için toprağın altına 
elektrik döşendiğini hatırlatıyor; “Halk nasıl ısınıyor 

diye düşünen var mı? Bizi bizden başka kimse dü-
şünmez. Halka acı reçete diyenler asgari ücretle 
geçinmiyor tabii. Onlara bal kaymak, bize acı re-
çete. Krizin sorumluları biz değiliz. Her şeyi sattı-
lar. Ne fabrika kaldı, ne arazi...”

Sendikalı, sendikasız tüm işçilerin asgari ücret 
belirlenmeden tepki göstermesi gerektiğine dik-
kat çekiyor Emine, “Asgari ücret belirlendikten son-
ra tepki göstermek sonuç vermez. Asgari ücret ne 
kadar artmışsa üç aşağı beş yukarı memura, 
emekliye verilecek artış da ona göre olacak. Sessiz 
kalırsak, yılbaşı gecesi acı reçeteyi yani asgari 
ücreti ‘müjde’ diye açıklarlar. Asgari ücretle geçi-
nen, çocuk okutan aileler var. Bir babanın eve 
ekmek götürememesi, çocuğuna defter alamama-
sı, okul yerine sanayiye göndermesi, ne demek? 
Onlar, bunu bilmez.”

TÜSİAD’IN ARAŞTIRMASINA  
İŞÇİ KADINLARDAN YANIT:

‘Onlara bal kaymak, bize acı reçete’
İŞÇİ SERVİSİNDE ACI REÇETE TARTIŞMASI

Fotoğraf:Dilek Omaklılar

‘Evde olanı araştırmışlar,  
peki ya fabrikalar?’

HINDISTAN son yıllarda ülke tarihinin en büyük 
genel grevlerini yaşıyor. 2019’da 10 işçi sendikası 
konfederasyonu ve tarım örgütünün birlik 
olmasıyla başlayan ve 220 milyon insanın 

katıldığı grevler pandemide büyüyerek devam ediyor. 
Zira Modi hükümetinin işçi ve köylü haklarına saldırıları 
bitmiyor. 

26 Kasım günü gerçekleşen ve 250 milyon kişinin 
katıldığı belirtilen “Mazdoor Kisan” (Işçi Köylü) Grevinin 
temel talepleri ise şunlardı: 
4Vergi mükellefi olmayan ailelerin hesaplarına 

7.500 Rupi yatırılması; 
Ihtiyacı olan ailelere her ay 10 kilogram tahıl tedarik 

edilmesi; 
4Ücretlerin yükseltilerek Mahatma Gandhi Yasası 

olarak bilinen kırsal istihdam garantisi yasasının yılda 
200 iş gününü kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 
programın kentsel alanlarda da uygulanması; 
4Modi hükümetinin savunma, demiryolları, limanlar, 

havayolları, enerji, madencilik ve finans sektörlerindeki 
özelleştirmeleri durdurması;
4Kamu teşekküllerindeki zorla işten çıkarmalara 

son verilmesi;
4Herkes için emeklilik.
Greve sendikal örgütlülüğün olmadığı alanlardan 

emekçilerin, banka ve sigortacılık sektörü 
çalışanlarının, taksi sürücülerinin de katıldığı ifade 
ediliyor. Eğitimin ticarileştirilmesine karşı öğrenci 
birliklerinin de katılım çağrısı yaptığı greve kadınlar da 
güvenceli istihdam talepleriyle katıldı. Kent 
merkezlerine gelemeyen tarım işçisi kadınların dahi 
bulundukları kırsal alanlarda yan yana gelerek sosyal 
medya üzerinden greve destek mesajları yollamaları 
dikkat çekti. Bu ülkenin en ücra köşelerinde dahi Modi 
hükümetinin emek düşmanı girişimlerine karşı kadınlar 
arasında artan huzursuzluğun bir göstergesi olarak 
okunabilir. 

KADINLARIN TALEBI: GÜVENCELI ISTIHDAM
Pandemi öncesinde resmi verilere göre kadınların iş 

gücüne katılım oranı yüzde 30’du. Ancak bu sayı ülke 
tarihinde hiçbir zaman gerçeği yansıtmadı. Gerçek 
sayının yüzde 75’in üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. 
Pandemi süresince Modi hükümetinin plansız ve 
emekçilerin hayatını hiçe sayan tedbir 
uygulamalarından en çok etkilenen kesim de kadınlar 
oldu, özellikle de eyaletler arası ve kır-kent eksenindeki 
göçmen kadınlar. Hükümetin sosyal destek paketlerinin 
kırsaldaki uygulayıcısı olan kadınlar ise pandemi 
boyunca ‘huzur hakkı’ dışında hiçbir ücret almadan 
çalıştılar. Iş gücüne katılan kadınların yüzde 94’ünü 
oluşturan örgütsüz ve kayıtdışı işçi kadınların en önemli 
talebi hala insanca yaşanacak bir asgari ücret ve 
kayıtlı/güvenceli istihdam. 

220 milyonluk işçi köylü grevi
Hazırlayan: Fulya Alikoç

HINDISTAN
KADINLAR TOPRAK VE 
BARINMA HAKKI İÇİN YÜRÜDÜ

GÜNEY Afrika’nın Cape Town kentinde 11 farklı örgütün çağ-
rısıyla bir araya gelen kadınlar yılın son ayına eylemlerle başla-
dı. Çiftlik, balıkçılık, bahçe işçisi kadınların katıldığı yürüyüşün 
temel talebi barınma ve toprak. Toprak dağılımı yapılırken ka-
dınların önceliğe konması ortak talep. Çiftlik işçileri ise pande-
minin bahane edilerek işçiler için tedbir alınmadan yapılan bo-
şaltmaların sona ermesini istiyor. Toprak sahipleri pandeminin 
ekonomik etkileri yüzünden çiftlik yemekhanelerini kapatıyor, 
daralma tedbiri adı altında işçileri işten çıkarıyor ve kaldıkları 
barınaklardan kovuyor. Evsiz kalan işçilere şimdiye dek sunu-
lan tek çözüm Cape Town belediyesinin barınakları. Buralar da 
oldukça kalabalık ve altyapı hizmetleri yok. Bu nedenle dile ge-
tirilen barınma hakkı talebi salgın koşullarında yaşama hakkıy-
la eşdeğer görülüyor. Ayrıca Tarım, Kırsal Kalkınma ve Toprak 
Reformu Bakanlığının toprak sahiplerine işleyen kira sözleş-
melerini işçiler lehine düzeltmesini istiyorlar. Mevcut durumda 
çiftlik işçilerinin çocuklarından kira alınıyor ve 18 yaşına gelip 
okulu bitirdiklerinde ailelerinin kaldığı toprak sahibine ait yer-
leşimi terk etmeleri isteniyor.  

GÜNEY AFRIKA:

ILO 190 SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI
ULUSLARARASI Çalışma Ör-

gütü’nin (ILO) 2019 yılında imzaya 
açılan 190 sayılı “İş Yaşamında 
Cinsel Tacizin Önlenmesi” Sözleşmesi uzunca bir süre imzasız kal-
dığı için uluslararası alanda geçerlilik kazanamamıştı. Dünyanın 
birçok yerinde sendika konfederasyonları ve kadın komisyonları 
imza atan ilk ülke olmak üzere bir rekabete gir- miş-
ti. Pandemi döneminin en az hasarlı ülkesi 
ama kadına yönelik şiddetin yüzde 80 art-
tığı Uruguay 12 Hazi-
ran’da sözleşmeyi 
imzalayan ilk ülke 
oldu. 25 Hazi-
ran’da onu Fiji iz-
ledi. Bu iki ülkenin 
imzasıyla sözleşme 
uluslararası onay ka-
zanmış oldu. Geçtiğimiz 11 
Kasım’da ise Arjantin Parla-
mentosu 1’e 241 oyla sözleşme-
yi imzalama kararı aldı. ILO 190 
Sözleşmesi işyerinde cinsel tacizin ön-
lemlesi için hükümetlere yaptırım uy-
gulama ve işverenlere sorumluluk 
alma yükümlülüğü yüklüyor. 

ARJANTIN:

BOLSONARO’LU İLK SEÇİMDE KADINLAR HAREKETE GEÇTİ
GEÇTIĞIMIZ ay Brezilya’da gerçekleşen yerel yönetim seçimleri 

faşist Bolsonaro yönetiminde yapılan ilk seçim. 200 milyon nüfuslu 
ülkede 5.570 belediyede 19.000 belediye başkanı adayı ve 500.000 
kent konseyi (belediye meclis) üyeliği adayı yarışıyor. 

Bolsonaro kadın, göçmen ve yerli düşmanlığıyla nam salmış bir 
başkan. Pandemi süresince aldığı emek düşmanı tedbirlerle işçi düş-
manlığı da Brezilya’nın bulaş ve ölüm oranlarında kırdığı rekorlarla 
belgelenmiş oldu. Hal böyle olunca yerel seçimler de Bolsonaro’ya 
güçlü bir itirazın örgütlenmesi olanağı olarak değerlendirildi. Özellik-
le de Afrika kökenli kadınların kampanyaları dikkat çekti. Zira kadın-
ların yönetimde yer alma oranı bakımından Brezilya 192 ülke içinde 
132. sırada. Tüm belediyelerin sadece yüzde 12’sinde başkan kadın. 
Brezilya nüfusunun yüzde 27’sini oluşturan siyah kadınlarda ise bu 
oran yüzde 3’e kadar düşüyor. Ülke nüfusunun yüzde 56’sı siyah ve 
melezlerden oluşuyor ve Bolsonarocuların kasım ayındaki seçim tu-
rundaki gerilemesine bakılacak olursa ilk kez “beyaz oyları” geride bı-
rakacağı söyleniyor.

BREZILYA:
Illüstrasyon: Freepik

Fotoğraf: Freepik

Fotoğraflar: CITU
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Sabahları yine Esenyurt’un çeşitli noktalarında işçi duraklarında 
servis bekleyen kadın işçilere asgari ücrete ilişkin hazırladığımız bildi-
rileri verirken sohbet ediyoruz, onlar da asgari ücret zammından 
çok umutlu değil: “En fazla olacağı 2 bin 500. Daha fazla yapma-
yacaklar. Kış geldi iyice, her şeye zam geldi nasıl yapacağız bilmi-
yorum.” Havaların soğumasının evlerindeki yansımasını sorduğu-
muz kadınlar isyan etmeye başlıyor: “Doğal gaz faturası yok ama 
doğal gaz var mı evde önce onu sorsana bi.” “Valla görüyorsun 
üstümde bir hırka var, mont bile değil. Çocuklar akşamları çok so-
ğuk deyince az bir şey elektrikli sobayı açıyorum, 10-15 dakika. Ilı-
dıklarında çekiyorum fişten.” “3 bin olsa keşke” diyor bir diğeri, “İşte 
bir fatura daha rahat öderiz, o da yetmez aslında ama bir umut.” 

Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı bir 
depodan kadın işçiler de aynı dertten 
muzdarip. Geçim sıkıntısının en çok 
kadınları vurduğunu söylüyorlar. “Eve 
ne, ne kadar alınırsa idareli kullanmak 
zorunda kalıyoruz. Faturaları, kredi 
borcunu ödeyince zaten elimizde hiçbir 
şey kalmıyor. Öbür aya hep geriden 
geliyoruz. Şimdi asgari ücrete zam 
yapacaklar da faturalardan zamları 
geri çekecekler mi sanki? 
Sağlığımızdan kısıyoruz, boğazımızdan 
kısıyoruz, her şeyimizden kısıyoruz 
ama, hep biz kısıyoruz. Birlikte bir 
şeyler yapmazsak olmaz. Torba 
yasaya karşı nasıl çıktı işçiler, 
sendikalar sokağa… Hep biz mi borç 
harç düşüneceğiz? Birlik olmamız 
lazım, birlik. En fazla yapacakları 
zam 2 bin 600, 2 bin 700 olur 
daha fazla olmaz, 
yapmazlar. Yaparlarsa 
kendi ceplerinden gider 
çünkü.” 
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Berivan BALKAY
Esenyurt-İstanbul

Asgari ücret görüşmeleri baş-
ladı ancak gelin görün ki as-
gari ücrete dair karar alan-
ların hiçbiri asgari ücretle 
geçinmiyor. Belirlenecek 

ücrete işçi ve emekçilerden başka nere-
deyse herkes karar veriyor ama bir fabri-
kaya, bir atölyeye girip soran yok. 

Esenyurt, yüz binlerce işçinin çalıştığı 
İstanbul’un en kalabalık ilçesi. Bu ilçede 
yaşayan gıda, metal, deri ve depo işçisi ka-
dınlarla bir araya geldik, hem asgari ücret 
hem de geçim dertlerini konuştuk. 

PATRONA TEŞVİKE DE 
ASGARİ ÜCRETE DÜŞÜK 
ZAMMA DA GEREKÇE AYNI

Önce gıda işçisi kadınlarla sohbete baş-
lıyoruz. Hayat pahalılığı üzerinden sohbet 
ederken 24 yıldır aynı fabrikada çalışan bir 
kadın işçi asgari ücrete dair tahminini söy-
lüyor; “En fazla 2 bin 700 olur, daha fazla 
vermezler. Siz fazla vereceğini düşünüyor 
musunuz? 3 bin lira bile verseler, her şeye 
zam geldi. Her halükârda giderin altında 
kalıyor. Asgari ücret, bir ailenin aylık te-
mel tüketim harcamaları haricinde hesap-
lansa o zaman daha rahat geçinebiliriz. 
Hele o vergiler var ya, öyle güzel kesiyor-
lar ki! Bir bakıyorum maaşa, yine bir sürü 
kesinti. Patronlar bu pandemi dönemini 
kendi çıkarları için çok güzel kullanıyor, 
asgari ücrette de pandemiyi bahane ede-
cekler.” 

Bir başka gıda işçisi de vergilerden ya-
kınıyor: “Mesela elektrik faturası geliyor, 
yaktığımız 30 lira, devlete verdiğimiz 30 li-
ra. E ben niye bu kadar para veriyorum 
diyorum yani? Doğal gazdan da, elektrik-
ten de vergi kesiliyor. Tamam vergi vere-
ceğiz kalkınma için ama her şeyden de ke-
silmez yani. Sigortam var ama sigortam-
dan bile devlet kendine pay çıkarıyor. Te-
davi masrafımdan bile pay kesiyorlar. Ay-
rıca bu zam olaylarını da saldılar iyice, 
halkı hiçbir şekilde gözetmiyorlar. Şikâyet 
etsek, ettiğimizle kalıyoruz. Asgari ücrete 

şimdi zam gelecek ama gelse gelse 300- 
400 lira gelir en fazla.”

Metal işçisi başka bir kadınsa sözümü-
zü kesip hemen araya giriyor: “250 liradan 
fazla gelmez zam. Belki 2600 olur. Ama 
çok ümidim yok.” 

‘YILLARDIR ÇALIŞIYORUM 
HÂLÂ EN UCUZU BULMANIN 
DERDİNDEYİM’ 

Deri sektöründe çalışan kadınlarla de-
vam ediyoruz sohbetimize. Onların da 
beklentisi 2 bin 700’ün üzerine çıkmıyor. 
“3 bin lira bile olmayacak, aslında daha 
fazla olması lazım. Her şeye zam geliyor, 
geçinemiyoruz demek bile az kalıyor. Şim-
di kış geliyor, doğal gaz faturaları gelecek. 
Geçen yıl yazın 11-12 lira geliyordu, bu 
yaz 38 lira doğalgaz faturası ödedim ben 
yaz günü. Bir de evde kimse yok yani dü-
şün, herkes çalışıyor.” 

Bir diğer kadın işçi de katılıyor sohbeti-
mize: “En son ne zaman markete gidip 
dolu dolu deterjanıyla, kurusuyla, meyve-
siyle alışveriş yaptık hatırlamıyorum. Şim-
di ihtiyaç kadar almaya çalışıyoruz ama o 
da yetmiyor, alıyorsun, hemen bitiyor. E 
bunlar hep para. Yıllardır çalışıyorum 
hâlâ en ucuzu bulmanın derdindeyim. 
Korkmadan bir şey alamaz hale geldik. 
Patron bugün kazanıyorsa benim emeğim-
den kazanıyor. Üstelik bana verdiği para 
emeğimin karşılığı bile değil, babasının 
hayrına vermiyor o parayı bana.”

Yasemin
İkitelli-İstanbul

Geçen stresten başım çatlıyordu az daha. 
Hiçbir şey yapamıyoruz. Dört çocukla çıkıp 
bir yere gidemiyoruz. Bunaldığımızda bile 

elimizden bir şey gelmiyor. Sokağa çıkıp hava bi-
le alamıyoruz çocuklarsız. Gidecek yerimiz de yok 
zaten. Komşularım var sohbet ettiğimde rahatla-
yabildiğim. Biz kadınların yaşadıkları çok ağır. 
Derdimiz çok. Sanıyorlar ki evde oturuyoruz. Ama 
hiç öyle değil; çocuğun yemesi, ihtiyaçları, okulu... 
Her çocuğun ayrı derdi var. Eş çalışıyor parayı ge-
tiriyor. Ama evi geçindiren kadın. Ay sonu nasıl ge-
lecek, faturalar ne olacak, bugün ne yemek yapı-
lacak, evde ne malzeme var. Malzemeler de sınır-
lı, yayla çorbası, makarna, pirinç. Menümüz böyle. 
Bu çocuklar nasıl beslenecek? Bu besinlerle  ço-
cuklar gelişir mi? Çocuk “Anne benim şuyum bu-
yum yok, anne ben şunu istiyorum” deyip duru-
yor. Nereden kıssam da alsam diye hesap yapan 
ben oluyorum. Çözüm bulamayınca da akıl hasta-
nesini boylayıveriyorsun. 

Çok bunaldığımda kendimi sakinleştirmeye 
çalışıyorum. “Yasemin derin nefes al, rahatla, se-
nin yapacağın bir şey yok. Elinden gelen bu, da-
raltma kendini...” Ya da düşün düşün kafa bir ba-
lon. Ortaokula giden büyük kızıma çocukları ema-
net ediyorum, yarım saat uyuyup kendime geliyo-
rum. Bu şekilde baş etmeye çalışıyorum. Ben ön-
ceden hiç el işi yapmayı bilmezdim. Bu ara iğne 
oyasına sardım. Kafamı dağıtıyor. Bazen çocuklar 
kitap okusun diye oturup her çocuğun eline bir ki-
tap veriyorum. Bir kitap da ben alıyorum, okuyo-
ruz. Oradaki hikayelerin hayallerini kuruyorum. 

14 yaşımda evlendim. Çocuklar okula gitmeye 
başlayana kadar eşim tek başıma sokağa çıkma-
ma müsaade etmezdi pek. Sormazdım ben de ne-
dense, “Tamam” derdim. Ama artık öyle yapmıyo-
rum. Ben tek başıma çıkmalıyım. Ne, nerede bil-

meliyim. Sokağa çıktığımda tedirgin olu-
yordum ilk zamanlar ama alıştım. 

Sokağa yalnız çıktığım-
da kendimi daha 

iyi hissedi-
yorum.

BAŞI DA SABRI DA 
ÇATLAYANLARDAN:
Yasemin, daraltma  

kendini…
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DEPO İŞÇİSİ 
KADINLAR: ‘HEP  
BİZ Mİ BORÇ HARÇ 
DÜŞÜNECEĞİZ?’

‘DOĞAL GAZ VAR MI Kİ, ÖNCE ONU SORSANA!’

KADIN İŞÇİLERİN GÜNDEMİ:  
VERGİLER, ZAMLAR, ASGARİ ÜCRET
‘Geçinemiyoruz demek bile az kalır’

Illüstrasyon: Ivan Haidutski/İcons8
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Aylin AKÇAY

Salgının sonuçlarından hem 
günlük, hem uzun vadeli ola-
rak en derin ve çok boyutlu 
etkilenen kesimlerden biri 
kuşkusuz çocuklar. Fakat ne-

redeyse bir yıla yaklaşan salgın tedbir-
leri/tedbirsizliklerinin gelip vardığı 
noktanın çocuklara faturası çok ağır 
oldu. 

Neredeyse bir kuşağın sadece çocuk-
lukları ve çocukluk hakları değil, yetişkin-
likleri ve gelecekleri üzerinde bu denli 
belirleyici etkileri olan bir dönemeçte, 
bugünün kurumlarının ve iktidarın ama 
aynı zamanda örgütlü güçlerin ve tüm ye-
tişkinlerin omuzlarında bir sorumluluk 
var. Öncelikle gerçekleri bilmek, durumu 
değerlendirip talepler oluştururken ço-
cukların ihtiyaçlarını ve haklarını gözet-
mek, ve gerekenin yapılması için hareke-
te geçmek! 

EN SON YAPILMASI 
GEREKENDİ, EN KOLAY 
VAZGEÇİLEN OLDU

Başlangıçta çocukların bulaştırıcılığı-
nın yüksek olacağı, kreş ve okulların da 
ciddi bulaş alanları olacağı düşünülüyor-
du. Covid-19’a özgün verilerin yaygın ol-
madığı ilk aşamada okul/kreş tedbirleri 
ve taleplerinde dayanak bu önkabulle şe-
killendi. 

Ancak bilimsel olarak kanıtlanmış bir 
başka bilgimiz daha vardı; okul ve kreşle-
rin eğitim/öğrenme süreçleriyle ilgili iş-
levlerine ek olarak, çocukların birçok ba-
kımdan korunmaları ve desteklenmele-
rinde kritik ve vazgeçilemez işlevleri var. 
Eğitim Sen ve birçok kurum okulların bu 
rolünü hatırlatarak ülke genelinde ge-
rekli düzenlemelerin acilen yapılarak 
Martta okulların açılması talebini yo-
ğunlaştırdı. Yaz döneminde salgının 
kontrol altına alınması, okulların açıla-
bileceği uygun bir ortam oluşturulması 
için tüm olanakların seferber edilmesi 
gerektiği vurgusu yapıldı. Fakat ne okul-
larda bir hazırlık yapıldı, ne salgını kont-
rol altına alacak zorunlu tedbirler alındı. 
Üretimden, turizmden “taviz” verilmedi 
ve vakaların arttığı süreci hep birlikte 
yaşadık. Bu aşamada yapılan her ter-
cihte iktidar çocukların hayatları için 
vazgeçilmez önemdeki okulları, yani as-
lında bizzat çocukların hayatını gözden 
çıkarmanın taşlarını döşemişti. Yani as-
lında en son düşünülecek şey okul ka-

panması iken, bizde en kolay verilen ka-
rar bu oldu.  

Okullar, olması gerektiği koşullar 
oluşturularak açılmadı. Eğitimcilerin ve 
sendikaların talepleri gözetilmeden, ço-
cuklar arasındaki eşitsizlikler ve olanak 
farklılıkları hiçe sayılarak “uzaktan eği-
tim” adı altında başlatılan süreç, eşitsiz-
liklerin derinleşmesine, kız çocuklarının 
eğitimden adım adım çekilmesine, mev-
simlik işçiler ve çocuk işçilerin eğitim sis-
teminin iyice dışına savrulmasına ve tela-
fisi giderek zorlaşan birçok sonuca neden 
oldu. 

Türkiye’de ailelerin barınma olanakla-
rı çocukların ihtiyaçlarına uygun değil. 
Ne ayrı bir oda, ne bahçe ne bir park ola-
nağı var çoğu yerde. Gelişim için son de-
rece önemli okuldaki hareketlilik yerini 
televizyon ve bilgisayar ekranı karşısında 
oturmaya bıraktı. Çocukları eve kapat-
manın bedeli çocukluktan başlayarak ye-
tişkinliğe kadar önemli kronik hastalıklar 
olacak. Üstelik çocuklar akranlarından 
da uzakta kalıyorlar. Sosyallikten uzak 
bir çocukluk döneminin anksiyete ve çe-
şitli ruh sağlığı sorunlarına yol açacağı 
öngörülüyor. Buna bir de salgın koşulla-
rında alınmayan toplumsal önlemler ne-
deniyle ebeveynlerin artan iş yükü, yok-
sulluk ve geçim sorunları eklenince ço-
cukların bu tablonun olumsuzluklarından 
en çok etkilenen kesimlerden biri olacağı 
açık. Okul, çocukların maruz kaldığı bu 
olumsuzların tespiti ve 
önlenmesi nok-
tasında da 
önemliydi. 

Özellikle kız çocuklarının okullar açıldı-
ğında okula dönüş oranlarının azalacağı 
da bilinmeyen bir şey değil. 

Bu süreç, eğitimin kamu hizmeti ola-
rak tüm çocuklara eşit olanaklarla ulaştı-
rılacak bir hizmet olmasının ne kadar ha-
yati ve vazgeçilmez olduğunu daha açık 
hale getirdi. 

ÜRETİMİN ÇARKLARINA 
FEDA EDİLENLER: ÇOCUKLAR

Hem iktidarın tercihleri ve salgın ted-
birlerindeki sorunlar, hem halk sağlığını 
koruyacak tedbirlerin zorunluluğu hem 
de okulların kapanmasının çocuklara kı-
sa ve uzun vadeli maliyeti bir arada düşü-
nülerek, çocukların yararını önceleyen ve 
diğer tüm tedbirleri buna göre değerlen-
diren bir yaklaşımı sürdürmemiz gerek. 
Birçok veri ve rapor gösteriyor ki salgın-
da asıl ve ana bulaş kaynağı zorunlu ol-
mayan üretimin gerçekleştiği ve neredey-
se sıfır tedbirle devam eden üretim alan-
larıdır. Tedbirlere de, vaka oranlarına da 
buradan baktığımızda her şeye rağmen 
durdurulmayan bu çarklara, başka birçok 
şeyle beraber çocukların hayatlarının da 
feda edildiğini görüyoruz. 

Bugünkü araştırmalar, hastalığa yaka-
lanma, ağır geçirme riski ve bulaştırıcılı-
ğın yaşa göre azaldığı; okulda virüs girişi-
nin genellikle enfekte eriş-
kinlerde başladığı; çalı-
şanlar arası bula-
şın yaygın ol-
duğu, öğren-
ciden öğren-
ciye bulaşın 

nadir olduğu, okulların toplum bulaşma-
sındaki artışlarla belirleyici bir ilişkisinin 
tespit edilmediğine dair bir çok veri orta-
ya koymaktadır. Bu sonuçlar kararlarda 
ve planlarda mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Okul kapama en son tedbir olarak dü-
şünülmesi gereken bir tedbirdir. Her şe-
yin okulların kapanmamasını sağlamak 
için yapılması gerekir. Toplam tedbirlerin 
de bunu hedeflemesi gerekir. Oysa okul-
ların çok kolay feda edildiği açık. Bunu 
değiştirecek bir zorlamaya ve okulların 
açılması için seferber olmaya ihtiyacımız 
var.  

Okul kapama en son tedbir olarak düşünülmesi gereken bir tedbirdi ama en önce ve 
en kolay bu yapıldı. Gerekli koşulların hemen oluşturularak okulların acilen  

açılmasını talep etmemiz gerek. 

OKULLARI KAPATMANIN 
ÇOCUKLARA FATURASI ÇOK AĞIR! 

OKULLARIN 
KAPATILMASININ 
KADINLARA MALİYETİ

Eğitim konusunun diğer bir tarafında ço-
cukların evde bakımından yaygın olarak so-
rumlu olan kadınlar var. Okullara dair yapılan 
her düzenleme çocuğu ne kadar etkiliyorsa, 
kadınları ve çarpan etkisiyle tekrar çocukları 
etkiliyor. Genel İş’in Türkiye’de Kadın Emeği” 
Raporuna göre bu durum yıldan yıla arttı, 2019 
yılında 500 bin kadın bakım nedeniyle işten 
ayrıldı.   DİSK-AR’ın hazırladığı  rapora gö-
re  2019’dan 2020 sonuna kadarki süreçte 1 

milyon kadın işgücüne katılamaz hale geldi. 
Okul ve kreşlerin kapanması, pandemi ko-
şullarında artan geçim zorlukları nedeniyle 

bakıcı tutmanın zorlaşması kadınları çalışma-
dan çekilmeye zorladı. Aileler 

yoksullaştı. Kurumsal 
hizmetlerden uzak-
laşmak çocuklar için 
güvenli olmayan ba-
kım koşulları anla-

mına geldi. 

İllüstrasyon: Freepik



28 yaşımdayım. 1 buçuk yıllık evliyim. 2+1 
evde oturuyoruz. Ev kirası 600 lira. Eşim bir 
mobilya fabrikasında çalışıyor. Sabah 5’te ev-
den çıkıyor. 2 bin 324 liralık asgari ücretle ge-
çiniyoruz. En zorlandığımız nokta yedi aylık 
olan bebeğime mama fiyatların çok yüksek 
oluşundan dolayı mama yerine süt içirmek 
zorunda kalıyor olmam. Eşimi ücretsiz izne çı-
kardıkları için yeterli beslenemiyoruz. Oturdu-
ğumuz evde yalıtım olmadığı için evimiz ısın-
mıyor. Bu olanaksızlıklar yüzünden bebeğimin 
gelişimi geriden geliyor. Eğer mama alırsam 
bu defa bebeğimin diğer ihtiyaçlarını karşıla-
yamıyorum. Gerek giyim olsun, gerek gıda ol-
sun komşularım destek oluyor. Gelir seviyesi-

nin düşük oluşu nedeniyle evimize et alamıyo-
ruz. Evimize et en son 3 ay önce komşum 
adak kurbanı kestiğinde girmişti. 

Asgari ücretin düşük oluşundan alım gü-
cümüz kalmadı. Daha önce çalıştım, yine ça-
lışırım lakin bebeğimi bırakabileceğim bir yer 
olmadığı için çalışamıyorum. Güvenliğinden 
emin olduğumuz ücretsiz kreşler olsa çocu-
ğumu kreşe verip fabrika, hastane her yerde 
çalışırım. Bebeğimi bırakabileceğim hiç kimse 
yok, ailem de destek olmuyor. Asgari ücret ile 
çalışsam bile alım gücümüzün düşmesi yü-

zünden yol 
masrafı, be-
beğin masraf-
ları derken yine 
yeterli olmayacak. Bu 
yüzden asgari ücretin artması g e -
rek. Alım gücünün kolaylaşması için en 
az 3 bin 500 lira olması gerekiyor.   Bu 
zorlu yaşam şartları yüzünden bebeğim için 
resmen hırsızlık yapabilecek duruma düşürü-
lüyoruz...

B.Ö./Tuzluçayır-Ankara

‘HER ŞEYİN FİYATI 
YÜKSELİYOR AMA 
BİZİM ÜCRETLER 

HEP AYNI’
Maskeyi tak evden çık. Sonrasında te-

mizleyeceğim eve girerken tekrar değiştir-
mem isteniyor. Orada yenisini tak. İş bitme-
den terliyorsun, “Arada değiştir” diyorlar. Bir 
daha yenisini tak, sonra çık eve gel. Tek ba-
şıma bile günlük dört maske değiştiriyorum, 
evdekileri hesaba bile katmadan. Yıkayıp 
tekrar kullanmasam benim buna nasıl gü-
cüm yetsin.

Hijyen diyorlar, iyi güzel de su faturasını 
aza nasıl düşürsem derken bunu da yapa-
mıyorum.

Eşim asgari ücretle çalışıyor. Onun maa-
şı sadece kiraya ve faturalara yetiyor, ben 
de çalışıp çoluğu çocuğu doyurmaya, okut-
maya çalışıyorum. Yapılan her zam bizi da-
ha çok zorluyor. “Yardım yapacağız” diyorlar 
ama sonucunu biz hiç görmedik. Maske da-
ğıtacaklardı hani, nerede? Yardım yapıyor-
larmış hani o da yok. Bol bol zam var sade-
ce. Şimdi yeni yıl da geldi ki zamları gel gör.

Ev temizliğine gidince hiçbir şekilde ha-
yat sigortamız yok. Şimdi pandemiden kay-

naklı daha 
çok temizlik ilaçları 
kullanıyoruz. Bu sağ-
lığa zarar veriyor, biliyo-
rum ama ne yapalım, mecbu-
ruz. Aldığım para ortada. Nasıl ge-
çineceğimizi şaşırmış durumdayız. Do-
lar yükseldikçe her şeyin fiyatı yükseli-
yor ama bizim ücretlerimiz aynı. Eşimin 
maaşı da aynı. Asgari ücrete ne zam 
yapacaklar ki? İnanın ki diyecek, söy-
leyecek çok şey var da ne bileyim iş-
te yaşamaya çalışıyoruz diyelim.

Tuzluçayır’dan ev işçisi 
bir kadın 

EVE MEYVE GİRMİYOR, 
SAĞLIKLI BESLENİN 

DİYORLAR
Sabah 10 akşam 10 çalışıyorum. 

Kocam da işçi ve çalışıyor. 
Çocukların üzerine kapıyı kilitleyip 
çıkmak zorunda kalıyorum. Çünkü 

çalışmak zorundayım, tek 
maaşla olmuyor. Devletler 

kendi kendileriyle 
savaşırken evde 
mücadele etmek kadın 

için hiç de kolay değil. 
Haftada üç gün gidilen işler 

tamamen aksadı. “Biliyorsun 
korona var, eve gündelikçi 
almıyoruz” diyen de var.  Her yer 
işsiz kaynıyor diye verdiği paranın 
yarısını teklif eden de.

Ev kadınıysan bilirsin. Akşamki 
öğünü, sabahki kahvaltıyı, düşün 
düşün… “İşe giderken maskemi aldım 
mı? Aman maske tükenmesin maske 
başı para veriyoruz sonuçta” telaşımız 
var. Dert bin değil ki, kendimizi mi 

koruyalım tıkış tepiş otobüstekileri mi? 
İnsanların nefesini ensemizde hissederken ne 
kadar korunabiliyorsak o kadar işte. Her şeye 
zam gelmişken televizyonda konuşanlar “Şöyle 
beslenin, böyle giyinin iyi gelir” derken, 
çocuklara meyve alamayan bizler düşünen adam 
heykeline döndük. Pandemide muhtara 
söyleyerek ilmuhaberi çıkarttık, belediyeye 
yazıldık. Evde kaldık. Bir ara ekmeğe zam 
gelmişti, resmen sarsıldık. Çıkmış dolardan 
bahsediyorlar. Ben kendi Türk liramı 
bulamıyorum ki! Yok olmuş yok.

Güldane BÖĞRÜ/Tuzluçayır

6 19

Merhaba, ben bir ilkokulda öğretmenim. Görev yaptığım 
okuldaki velilerin çoğu 
hizmet sektöründe 
çalışıyor, salgın nedeniyle 

işlerini kaybetmelerinin yanı sıra 
günbegün artan geçim sorunlarıyla 
mücadele etmek zorunda kalıyorlar. 
Velilerin çocuklarının uzaktan 
eğitime katılmaları için gerekli olan 
internet, tablet, bilgisayar veya akıllı 
telefonu temin etmeleri gerekiyor, 
ancak tablo böyle vahimken, bu 
masrafları karşılayabilmesi 
neredeyse imkânsız. Bu nedenle de 
çocuklar maalesef eğitim hakkından 
mahrum kalıyor. 

Sınıf mevcudum 30 olmasına 
rağmen internet erişimi olan öğrenci 
sayısı 20 civarında. 10 öğrencim teknik 
eksiklerden dolayı derse katılım 
sağlayamıyor. Öğrencilerimin derse 
katılımını sağlayacak bir çalışma ise 
okul idaresi ve MEB tarafından henüz 

yapılmış değil. Katılım sağlayan öğrencilerimin velileri ise 
çocuklarının eğitimde geri kalmamaları için birçok 
temel ihtiyaçlarından feragat ettiklerini dile getiriyor. 
Ailedeki çocuk sayısının fazlalığı da velileri zor 
durumda bırakıyor, öğretmenlerle yapılan 
görüşmelerle ders saatlerinde düzenleme yapılarak 
temel derslere katılımı sağlanmaya çalışılıyor.

‘VELİM İŞİNİ KAYBETTİ, KÖYE GÖÇ ETTİLER,  
ÖĞRENCİM EĞİTİMDEN 
KOPTU’

Velilerimden biri 
işten atıldı. Ev kirasını 

ödeyemez duruma geldiler 

ve köye göç etmek zorunda kaldılar. Köyde internet ve EBA’ya 
giriş de sağlanamıyor. Velim ailesinin barınma ihtiyacını 
karşılayamazken çocuklarının eğitimi için gerekli olan parayı 
karşılayabilmesi mümkün mü?

Öğrencilerimin yaşadıkları dram birbirinden çok da farklı 
değil aslında. Eğitime erişim engeli olan öğrencilerimle, özel 
öğretmenlerden bire bir eğitim alan öğrencilerin aynı sınavlara 
tabi tutulmaları da eşitlik ilkesiyle bağdaşır mı, siz 
değerlendirin.

ÇOCUKLARIMIZ BU YAŞANANLARI HAK 
ETMİYOR!

Eğitim Sen Uzaktan Eğitim Çalıştayında 
sunulan verilere göre, öğretmenlerin yüzde 93.8’i 

uzaktan eğitimin verimli olmadığını söylüyor. 
Öğretmenler tarafından yürütülen canlı 
derslere, sınıftaki öğrenci mevcutlarının 
yarısından fazlasının katılamadığı 

gözlemleniyor. Sonuç olarak; salgının yayılmaya 
başladığı günden itibaren önlemler alınmış olsaydı, 

çocuklarımız bu mahrumiyeti yaşamayacaktı. 
Çocuklarımızın bu yaşananları hak ettiğini 
düşünmüyorum.

Eğitim emekçisi bir kadın/MALATYA

Deniz ŞEŞENOĞULLARI 
Beylikdüzü-İstanbul

MART 2020’de ülkemizde ilk koronavirüs vakaları 
görülmeye başlandığında içime sıkıntı bastı. Çünkü ben 
İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan bir hemşireydim. Ön-
ce “Çocuklarım ne olacak, izin alabilecek miyim?” gibi 
kafamda bir sürü soru dolaşıyordu. Okullar kapanmıştı 
ve birkaç hafta komşularım ile akrabalarım çocukları-
ma baktı. Sonraki süreçte vaka sayıları artmaya başla-
yınca doğal olarak insanlar yalnızca kendi ailesine baka-
bilecek durumdaydı. Önce güç bela yıllık izin alabildim. 
Çocuklarım 6 ve 10 yaşında. Ebeveyn idari izni alamı-
yordum çünkü Sağlık Bakanlığı iki sağlık çalışanı da ba-
kanlığa bağlı çalışıyorsa izin veriyordu. Eşim ve ben sağ-
lık çalışanıyız. Ama ben kamuda eşim ise özel sektörde 
çalışıyordu. O dönem kendimi o kadar çaresiz hissettim 
ki 28 yıllık sağlık çalışanı olmam bile izin almam için bir 
şey ifade etmiyordu. 

ÇALIŞAN AİLELERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ: 
ÇOCUK BAKIMI

Okullar kapanana kadar çocuklarım evde bir şekilde 
idare edebildi. Daha sonra başka bir şehirdeki büyükle-
rimize çocuklarımızı gönderdik. Çocuklarımı koruma 
altına aldığımı düşünerek daha rahat şekilde çalışıyor 
hatta filyasyon ekibinde bile görev alıyordum. Filyasyon 
ekibinde olmak demek korona ile direk temas halinde 
olmak demek. Sağlık Bakanlığının yetersiz kaynakları 
sebebiyle şahsi telefonlarımızdan takip etmek zorunda 

olduğumuz hasta veya temaslı bireyleri arıyorduk. Bu 
süreçte bir gün arama yaptığım bir hasta yakını geri dö-
nüş yaptı ve duyduklarım karşısında psikolojim bozul-
du. Hasta yakını bana “eşimi aramışsınız kimsiniz?” gibi 
sorular sorarak sürekli taciz etmeye başladı. Sonunda 
başa çıkabilmek için bir daha araması halinde onu sav-
cılığa bildireceğimi söyleyerek uzaklaştırdım. Birlikte 
çalıştığımız birçok arkadaşımda benzer sorunlar yaşadı. 

BU HASTALIK ZENGİN HASTALIĞI
Yaz tatili bitmiş, çocuklarım eve dönmüştü fakat be-

nim ve eşimin hala izin kullanma hakkı yoktu. Son çare 
olarak ücretsiz izne ayrıldım. Evde çocukların bilgisaya-
rından dersleri takip et, evi temizle, yemek yap, alışveriş 
yap, öğretmen ol derken direncim mi düştü bilmiyorum 
ancak korona pozitif oldum.  Tüm vücudum fazlasıyla 
şiddetli ağrıyordu ve virüs akciğerlerime kadar inmişti. 
Eşim ve çocuklarım negatifti ve tek başıma evimizde bir 
odada karantinaya başladım. Eşim yalnızca 3 gün bana 
bakabildi. Daha sonra özel sektörde çalışmak zorunda 
olduğu için işe gitmek zorunda kaldı. O süreçte çocuk-
larım yemeklerini hazırlayamıyordu ve ne yazık ki dev-
let tarafından hiçbir kurum zor durumdaki sağlık çalı-
şanlarını ve aile bireylerini düşünmüyordu. Bir tas çor-
ba bile veremeyen yerel yönetime de devlete de çok 
kızgındım. Eşim hep dışardan yemek söylemek zorunda 
kaldı. Şunu yaşayarak daha iyi anladım ki korona zen-
gin hastalığıymış. Çünkü beslenmen, dinlenmen ve ça-
lışmaman gerekiyor. Ben imkanlarımı zorlayarak bunu 
yapabildim fakat binlerce insan ne yazık ki bunu yapa-
mıyor. 15 gün karantina sonunda hastane çalışanı olma-

ma rağmen devlet hasta-
nesinde kendi kurumum 
bana test yaptırmadı ve 
özel hastanede test yaptır-
mak zorunda kaldım. Biz 
hak ve taleplerimiz için 
örgütlenmezsek, hesap 
sormazsak bizim için bir 
yaşam yok. Onun için kur-
tuluş yok tek başına ya hep 
beraber ya hiçbirimiz!

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ Mİ DEDİNİZ?

Koronanın gösterdiği: Yalnız bırakıldık

Çalıştıkları için 
çocuklarını şehir 
dışındaki 
akrabalarına 
göndermek zorunda 
kalan sağlık çalışanı 
Deniz, koronavirüs 
sürecindeki 
deneyimlerini yazdı.

İllüstrasyon: Maria Shukshina/Icons8

EKONOMİK kriz pandemiyle bir-
likte derinleşirken, bu derinleşmeyi 
en yakından kadınlar yaşıyor. Halkın 
gündelik ihtiyaçları giderek büyüyor, 
kamu kaynakları sermayeye peşkeş 
çekiliyor halka ise acı reçeteler kalı-
yor. Kış mevsiminin kendini daha çok 
hissettirdiği şu aylarda ise doğal gazı 

açmakla, battaniye altında ısınmak 
arasında gidip geliyoruz. Aralık ayı-
nın ilk haftası ile başlayan asgari üc-
ret tartışmalarında ise bu yıl kadınla-
rın özgünlükleri görülmedi. Anka-
ra’nın Mamak ilçesinde yaşayan ve 
yaşamlarını kuşatan bu cendere için-
de bir çare arayan kadınlar, hayalleri-

ni değil tek başlarına karşı 
karşıya kaldıkları yakıcı 
gerçekleri anlatabiliyor 
ancak.  
Kadınlardan 
dinleyelim... 

‘7 AYLIK BEBEĞİME MAMA YERİNE SÜT İÇİRİYORUM’

Kadınlar asgari bir hayal 
kurmaktan bile uzak

İllüstrasyon: Undraw
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Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın 
Dayanışma Derneği 

PANDEMIYLE birlikte kadınların üzerine boca edi-
len bakım yükü, işsizlik, yoksulluk, sağlık ve eğitim 
alanında yaşanan sorunları kadınlarla konuştuk. 
Bunların tamamı onların hayatında nereye doku-
nuyor, neler yaşıyor gelin hep birlikte bakalım.
ABLAMLA EVI BIRLEŞTIRDIK,  
YINE DE GEÇINEMEDIK

Körfez/Hereke’den Leyla anlatıyor: “Asgari üc-
retli bir aile olarak çocuğumuz yaşıtlarından geri 
kalmasın diye imkanlarımızı zorlayarak ana oku-
luna kaydettirdik. Tüm kırtasiye ihtiyaçlarını aldık 
ve okul aidatını da zorlanarak ödedik. Çocuğum 
tam okula adapte olmuşken ilk yasaklar geldi, 
sonra tekrar açılacağı bilgisini aldık, bir hafta 
geçmişken bugün tekrar kapandı okullarımız. 5 
yaşındaki çocuğuma bu durumu anlatmaya zor-
lanıyorum. Madem salgını kontrol altına alamadı 
Hükümet, neden okulları açtı ki? Biz kadınlar za-
ten tencereye ne koyup kaynatacağız derdi ya-
şarken, bir de bu sıkıntılarla yaşamak zorunda bı-
rakıldık.

Halk için sağlık diyorlar televizyonlarda ama 
hiç kimsenin ağzından halk için maaşlara zam 
duymuyoruz. Evden çıkmayacakmışız, sağlıklı 
beslenecekmişiz, temizliğe önem verecekmişiz; 
biz bunları zaten biliyoruz ama uygulamaya gel-
diğinde kısıtlı imkanımızla bunu nasıl yapacağız? 
Maske diyorlar, dezenfektan diyorlar ama bunla-
rı nasıl alacağız soran yok. Senede bir kere saç-
larımızı boyar hale geldik, makyaj, kuaför, bakım 
bunların hepsini rafa kaldırdık. Üç çeşit yemek 
yapabilirsem hele de içine kıyma koyabilirsem 
bayram sofrası kurmuş hissediyorum kendimi. 
Bu ay ablam çocuğuyla geldi bana, iki ev iki mas-
raf olmasın dedik, masrafları ortaklaştırıp bu ayı 
atlatalım diye düşündük. Bu da çözüm değil ama 
mecburuz artık. Bir an önce hem ücretlerimize 
hem de salgına çözüm bulması gerekiyor yöne-
tenlerin.”
‘EĞITIMIN SÜRMESI IÇIN HIÇBIR  
ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILMADI’

Yenikent’ten Nazan ise “Okullarını, arkadaşla-
rını, öğretmenlerini özleyen çocuklar uzaktan 
eğitim yüzünden iyice bunaldılar. Tam bu dönem-
de okulların açılacağı haberi çocuklara ilaç gibi 

gelmişken tekrar kapanması açıkçası hayal kırık-
lığı oldu. Okulların açılmasıyla evdeki yükümüzün 
biraz daha azalacağını ve kendimize aylardır ayı-
ramadığımız vakti ayıracağımızı düşünürken tek-
rar kapanmasıyla bizler de bütün vaktimizi yine 
çocuklara ayırmak zorunda kaldık” diyor.

Selda da “Yaşadığımız koşullarda sosyal ya-
şantımızı, giyimi kuşamı, özel tüketimi hatta gıda 
ihtiyacımızı bile bir nebze erteleyebiliriz ama eği-
tim ertelenecek, beklenecek, ötelenecek bir du-
rum değil. Mart ayından beri biz veliler Bakanlığın 
okullar için alacakları kararları sabırla bekledik. 
Beklentimiz hepimize hüsran yarattı. Uzun yaz 
döneminde tablet, bilgisayar ve internete ulaşım 
imkanları çocuklarımıza sunulmadı. Sanki bir 
nesli kaybetmek için uğraşıyorlar. Sağlık önlem-
lerinin alınmasını ve eğitimin acilen yüz yüze de-
vam etmesini istiyoruz” diyor.
‘GELECEĞIMIZDEN ÇALINIYOR’

11. sınıf öğrencisi Aybüke sınava hazırlanıyor. 
Kaygısını şöyle dillendiriyor: “Benim yaşıtım genç-
lerin son iki yılları üniversiteye hazırlık için çok 
önemli. Ailemin ekonomik durumu kötü olduğu 
için özel ders almak ve yıllarca dershanelere git-
mek gibi isteğim olamıyor. Okulda öğretmenleri-

mizle yaptığımız çalışmalar, etütler, edindiğimiz 
kaynak kitaplarla bu eksikliğimizi gidermeye çalı-
şırken şimdi bu imkanlarımızda elimizden alındı. 
Uzaktan eğitim belki alt sınıflarda bir şekilde ola-
bilir ama sınava hazırlanan bizler için yüz yüze 
eğitimin başlaması gerekiyor. MEB’in bu konuda 
aciliyetle bir program oluşturmasını istiyoruz. Biz 
gençler düşünüldüğü gibi sorumsuz, ilgisiz, bi-
linçsiz bir nesil değiliz. Gelecek kaygımız var. Otuz 
dakikalık canlı dersler bizlere katkı sağlamadığı 
gibi zamanımızdan ve geleceğimizden çalıyor.”
BU KOŞULLAR KADERIMIZ DEĞIL,  
DEĞIŞTIRMEK BIZIM ELIMIZDE! 

Dernek olarak pandemiyle kadının üzerindeki 
bakım yükünün, işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin 
arttığını söylüyoruz. Bakım yükü kadınların üze-
rinden alınmalıdır. Her mahalleye kreş talebi bu 
dönem de kadınların en acil talebi oldu. Eğitim 
hakkına ulaşamayan öğrenciler için Bakanlık o 
kadar bütçeye sahip olmasına rağmen her öğ-
renciye internet ve bilgisayar sağlamadı. Bu ko-
şullar kaderimiz değil. Değiştirmek de biz kadın-
ların elinde. Kadın dayanışmasının, örgütlülüğü-
nün gücüyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok.

Aslı TOPRAK
Avcılar-İstanbul

Ev içinde kadınlar, aile 
bireylerinin ihtiyaçla-
rının yeterli düzeyde 
karşılanabilmesi adına 
büyük bir rol üstleni-

yor. Ekonomik gidişat kadınların 
yüklerini artırırken hükümet tara-
fından halka acı reçeteler yazılıyor. 
Yoksulluk, işsizlik, eğitim ve sağlık 
gibi birçok sorun derinleşiyor. Yok-
sulluk artarken sermaye kârından 
hiçbir şey kaybetmiyor. Patronların 
en güçlü silahı olan Kod 29 ile işten 
atmalar yaygınlaşıyor, aileler açlığa 
mahkum ediliyor. Hayatın birçok ala-
nında eşitsizlik ve adaletsizlik ile karşı 
karşıya kalan yoksulluk ve şiddet ile 
mücadele eden kadınlar, pandemi ko-
şullarında kolaylaştırılan ücretsiz izinler 
ve işten atmalarla eve hapis oluyor. Üs-
tüne bu işten atmaların karşısında ka-
dın ayrıca ev içindeki psikolojik yükü de 
kaldırmak zorunda kalıyor. 

Şimdi sizlere kendi başıma gelenleri 
anlatmak istiyorum. Biz üç kişilik bir ai-
leyiz; eşim, ben ve kızım. Eşim çağrı 
merkezinde çalışıyordu, pandemiyle bir-
likte evde çalışmaya başlamıştı. Evimiz-
de sadece bir bilgisayar ve eşimin bozuk 

telefonu vardı, bu yüzden eşim işi için, 
kızım dersleri için bilgisayarı dönüşümlü 
kullanıyorlardı. Eşim işine konsantre 
olamıyor, kızım doğru düzgün derslere 
giremiyordu.

Eşimin çalıştığı şirketten telefon ta-
lep etmiştik ancak şirket kabul etmeyip 
“Telefon kendi sorumluluğunuzda” de-
mişti. 7 Eylül’de şirket eşimi apar topar 
şirkete çağırıp müşteri şikayetleri yü-
zünden işine son verdiğini açıkladı. İş-
sizlik maaşı için başvurduğunda ise Kod 
29’la* işten çıkarıldığını öğrendik.

EŞİM 
ŞİMDİ PAZARDA SU, LİMON, 
EŞOFMAN SATIYOR

Hayret içerisindeydik, pandemiyle 
birlikte ekonomik durumumuz iyice kö-
tüye gidiyordu, eşimin sağlık sorunları 
var ve şimdilerde geçinebilmek için pa-
zarda su, limon ve eşofman satıyor. Sal-
gın giderek artıyor. Yemeği bırakın, hij-
yen için önümüzdeki günlerde sabun 
alabilecek miyiz diye düşünüyorum!

Bir sürü hissiyatı bir arada yaşıyo-
rum, öncelikle çok öfkeliyim. Eşim hır-
sızlık mı yaptı, birine karşı ahlaksızlık 

mı yaptı? Kimsenin bunu birine yapma-
ya hakkı yok. Eşimi hiçbir yer işe almı-
yor, en yakın arkadaşları bile telefonla-
rına cevap vermiyor.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ 
BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!

Eşim pazarda çalışıyor, birçok kişiyle 
temas ediyor. Çoğu zaman makarna, 
çorba ve patatesle karnımızı doyuruyo-
ruz, peki bu yemeklerin besin değeri 
hastalığı atlatmaya yeter mi? Tüm bu 
süreçte psikolojim çok kötü durumda, 
ama eşim ve kızım için sürekli pozitif 
olmam lazım. Bazen “Ne zaman tüm bu 
yaşananlar bitecek” diye kendime soru-
yorum ama bir yandan da bir adım bile 
geri atmaya niyetim yok. Biz hakkımızı 
istiyoruz başka bir şey değil! Eşimi zan 
altında bırakan 29 kodun silinmesini is-
tiyoruz.

* Patron işten çıkardığı işçiler için Sos-
yal Güvenlik Kurumuna 10 gün içinde iş-
ten ayrılış bildirgesi vermek zorunda. İşçi-
yi hangi gerekçe ile işten çıkardığını da 
kod numarasıyla işaretliyor. Kod 29; işçi-
nin İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci 
bendinde sayılan “Ahlak ve iyi niyet kural-
larına uymayan haller (davranışlar)” ser-
gilediği gerekçesiyle iş akdinin feshedildi-
ğini gösteriyor.

Kod 29 bizi açlığa mahkum etti!

Fotoğraf: Evrensel

Eğitime erişememe, yoksulluk,  
sıkışmışlıkPandeminin getirdiği:

Neslihan KARYEMEZ 
Küçükçekmece-İstanbul

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın istifasının ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ekonomide acı 
reçeteyi uygulamaktan kaçınmayacak-
larını söyledi. Ekonomistlere göre 

Türkiye için acı reçete yüksek faiz, ilave vergi ve 
kemer sıkma demek. Peki yoksul emekçi kadınlar 
için ne anlama geliyor? İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesinde bir kumaş fabrikasında çalışan Zey-
nep ve Avcılar’da bir iç giyim firmasında çalışan 
Sevda ile bu “acı reçete”yi konuştuk.

‘BİR ÇALIŞANLA BİR EV  
ASLA GEÇİNEMEZ’

2019 bordroları düzenli incelediğinde maaşın-
dan her ay 600 ila 800 lira arasında vergi kesildi-
ğini söyleyen Zeynep “Bir insan 600 lirayı kendi-
ne ya da mutfağına ayırabiliyor mu? Elbette ha-
yır! Ama her ay düzenli maaşımızdan vergi kesili-
yor. Cumhurbaşkanı, devletin kazanç kapısı biz iş-
çileri hor kullanıyor. Faturalarımı kaynanamlar 
ödediği halde geçinmekte zorlanıyorum. Ev aldık, 
eşimin maaşı direkt krediye gidiyor. Benim, çocu-
ğun masrafları, mutfak derken elde bir şey kalmı-
yor. Her ay maaşı aldığımda düşünüyorum, ‘Ço-
cuğum için bu ay acaba kenara para koyabilir mi-
yim’ diye. Elektrik 225 lira geldi bu ay. Doğal gaz 
faturası daha gelecek, kış geldi artık. Bir çalışanla 
bir ev asla geçinemez” diyerek işçi ailelerinin ya-

şam zorluklarına bir kez daha dikkat çekiyor. 

‘İŞVERENLERE VERGİ AFFI,  
BİZE ACI REÇETE’

“Yılbaşında asgari ücreti 2500 lira yapalım 
deyip bırakacaklar. Bir ailenin geçinebilmesi 
için yetecek bir ücret değil bu” diyen Zeynep 
ülke genelinde dayanışmanın azaldığını, özel-
likle böyle bir dönemde patronların işçileri dü-
şünmediğini söylüyor. “Pandemide bile fiyatlar 
iki katı oldu. İnsanlar birlik olmalı bu zamlara 
karşı. Her şeye zam yaptılar. İşverenler 2 ay 
pandemide işçileri ücretli izne çıkarsalardı ne 
kaybederdi! İşverenlerimiz kazanmıyor madem, 
neden biz hâlâ yoğun tempo çalışıyoruz. Hükü-
metimiz işverenlerimize vergi aflarını, bize acı 
reçeteyi uygun görüyor.

Bu da Cumhurbaşkanımızın biz işçilere 
önem vermediğini gösteriyor. Bizim hükümeti-
miz ne çiftçisinin, ne işçisinin yanında. Tarımı, 
üretimi geliştireceğimize, dolarla başka ülkeler-
den ithal ediyoruz. Doları bu kadar kıymetli 
hale getiren bu hükümet! Kendi ülkemizde 
kendi paramızın kıymeti kalmamış. Dolar art-
tıkça artıyor, bu şekilde ülke ekonomisi nasıl 
düzelecek? Bu ülkede yaşayan vatandaşların 
bütün bunları görmemesi mümkün değil. Be-
nim ailem koyu AK Partiliydi. Şimdi yaşayarak 
gördüler gerçekleri. Daha önce ben de oy ver-
dim AKP’ye. Şu an yaşadıklarımız bu hükümet 
ile bir şeyleri değiştiremeyeceğimizi gösteriyor. 
Oy vermekten başka yapacak şeylerimiz oldu-
ğunu düşünüyorum vatandaş olarak artık.” 

Çocuklarımın karnını  
doyurmak için her gün  
bir komşuya gittim

PANDEMİ daha başlamadan krizden ötürü çalıştığım 
atölye kapanmıştı. Atölyede 15 kadın çalışıyorduk. Hepi-
miz ev geçindiriyorduk. Bekarım, iki çocuğuma ben bakıyo-
rum ve evin tüm yükü benim omuzlarımda. Tam 5 ay işsiz 
kaldım ve 5 aylık kiramı ödeyemedim. Faturalarımı, anne-
min arada verdiği parayla gecikmeli de olsa ödeyebiliyor-
dum. İşsiz kaldığım sürede yardıma başvurdum ama hiçbir 
şey alamadım. Bu süreçte eski eşim de işsiz kaldı, çocuklara 
verdiği aylık 700 lirayı veremez hale geldi. Zaten burnum-
dan getire getire verdiği bu para da kesilince ortada kaldık. 
Sigortasız çalıştığım için de işsizlik sigortasına başvurama-
dım. Soran da olmadı. 

Artık yemek yapacak bir şey de bulamıyordum. Akşam-
ları yemek saatinde tesadüf gibi akrabaların evine çat kapı 
gidiyordum. Sofraya denk geldiğimizde çocukların karnını 
doyurmaya çalışıyordum. Ayıp olmasın diye de ben tokmu-
şum gibi yapıyordum. Yine bir akşam bir arkadaşın evine 
çat kapı yaptım. Kocası bizden çok rahatsız oldu. Adam 
haklı, yemeğe 3 boğaz gelmişti ve bu hiç de sevinilecek bir 
şey değildi. Onlar da ücretsiz izne gönderilmişti ve zar zor 
idare ediyorlardı. Tabii ben yine sofraya oturmadım. Kızım 
da “Anne sen de otur, eve dönünce sen ne yiyeceksin?” de-
di. Masa buz kesti, ben hem çok utandım hem de ağladım, 
içim boşalırcasına ağladım. Arkadaşım da benimle beraber 
ağladı, çok acıdılar halimize. Kocası da yaptığı tavırdan 
utandı. Sessizce kalkıp gitti. Yarım saat sonra geldiğinde bi-
ze kredi kartı ile alışveriş yaptığını söyledi. “Elimden gelen 
bu” dedi. Hep diyorum yoksulun halinden bir tek yoksul 
anlar.  Sağ olsunlar onların bu iyiliğini hiç unutmayaca-
ğım. Onların sayesinde bir hafta çocuklarıma evde yemek 
pişirdim. “Ama bir hafta sonra ne olacak peki?” diye soru-
yordum ve deli gibi iş arıyordum ama yok. 

Neyse ki 3 ay önce zar zor şimdi çalıştığım yeri buldum. 
3 aydır hem borç ödeyip hem de ev geçindirmeye çalışıyo-
rum. 5 ayda o kadar çok içeri girdim ki asgari ücretle nasıl 
yaşayacağım, nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Bu hükümet 
bizi ne zaman görecek? Ne zaman insan yerine koyacaklar 
bizi? 2300 lira ile kendileri geçinsin bakalım nasıl oluyor-
muş. Bana en zor zamanımda bile elini uzatamayan devle-
timiz bundan sonra hangi yüzle oy isteyecek? Çocukları-
mın aç kaldığı günlerin hesabını bana kim verecek? Ben 
bir daha ne sandığa giderim ne de oy kullanırım...

Tuzla’dan bir kadın işçi

SEVDA ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acı reçete 
açıklamasına dair şunları söylüyor: “Zaten aldığımız 
maaş yetmiyor. Her şey parayla sonuçta. Faturalara, 
yemeye içmeye yetişemiyoruz. Bir mandalina 5 lira, 
portakal 10 lira olmuş, zaten zar zor geçiniyoruz. Kirada 
değilim, kirada olsam hayatta geçinemezdim. Daha ne 
kadar sıkacağız kemerleri? Sıkılacak bir durum kalmadı 
ki. Taksitim var iki aydır ödeyemedim. Daha doğal gaz 
faturaları yeni yazılacak. Bu kış doğal gazı yakarsak bu 
işin içinden hiç çıkamayız. Bizim ülkemiz bu kadar düştü 
mü? Bizim reçetemiz hep acıydı. Sen Cumhurbaşkanısın, 
bize vermen gerekirken neden bizden alıyorsun? Daha 
alacağın ne kaldı elimizde? Zaten kaşıkla verdiğini 
kepçe ile geri alıyorsun. Bir teneke yağ 60 lira olmuş 
nasıl geçinelim. Komşum geçen ağlayarak aradı 
‘Evimizde yiyecek bir lokma ekmek kalmadı’ diye. Ben 
de tuttum evimde ne varsa yarısını ona yolladım, 
hepimiz zor günler yaşadık sokağa çıkma yasaklarında. 
Karantina döneminde iki ay evdeydik. Teyzemin kızı 
aramış, durumumuzu anlatmış, erzak geldi belediyeden 
duygulandım. Karnımızı yarın işe gidebilelim diye 
doyurmaya çalışıyoruz.”

DAHA NE KADAR SIKACAĞIZ KEMERLERİ?

5

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül 

İşçi kadınlar: Bizim  
reçetemiz hep acıydı!
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Tarih boyunca birçok değişi-
min toplumsal etkileri kadın 
bedeni ya da “kadınlık” imge-
si üzerinden çeşitli sanat bi-
çimlerine konu edilmiştir. Ta-

rihin ilk çağlarından itibaren doğurgan-
lık, bereket, üretim gibi belli başlı kav-
ramlarla özdeşleştirilen “kadınlık”, çok 
çarpıcı bir biçimde kadın bedeni üzerin-
den kendisini açık eder. Mevcut toplum-
sal düzeni ve üretim biçimi ile örülen sı-
nıfsal çelişkileri de kendisine zemin edi-
nen beden olgusunun Hitler faşizminin 
kurmaya giriştiği yaşam tahayyülü içeri-
sindeki görüngülerini bu yazıda o döne-
min ünlü ressamlarından Gisbert Pal-
mie’nin bir eseri üzerinden konu edece-
ğiz. 

HİTLER FAŞİZMİNDE KADIN
Faşizm, ırklar veyahut milliyetler arası 

eşitliğin reddedildiği, şovenist politikalar-
dan beslenen bir zemine sahip. Bu eşit-
sizlik, “insan kaynağını dünyaya getiren”, 
bu kaynağın taşıyıcısı ve nesilden nesle 
aktarıcısı olarak görülen kadın cinsinin 
eşitsizliği üzerinden de doğrudan açığa 
çıkar. Kadın cinsi ve bedeninin bir yeni-
den üretim nesnesi haline getirilmesinin 
yarattığı eşitsizlik, toplumsal yaşantının 
üzerine kurulduğu bütün gerici formları 
hem yeniden üretme hem de yıkma po-
tansiyeli taşır. Özellikle kadının, -bazen 
kadınların kendilerini bile inandıracak öl-
çüde- erkekten aşağı bir varlık olduğu 
propagandası kadını büyük ölçüde evde 
ve annelik misyonunu yerine getirirken 
bunun yanında sadık bir eş olurken be-
timleyen eserler üretilmesini destekler.

SAF ALMAN IRKINDAN BİR 
VENÜS…

Cinsiyete dayalı cinsiyetçi iş bölümüne 

dayanan bir perspektifle hareket eden 
Hitler faşizmi, kadınları özellikle doğur-
ganlığa ve ev içi “sevgi emeğine” hapse-
der. Bunu dönemin hâkim ideolojik üst 
yapısından hareketle sanat alanında da 
baskın bir biçimde gösteren faşizm, kül-
türel, sosyal ve günlük yaşantının tasvirini 
de dayanak noktası haline getirerek çeşit-
li sanat yapıtlarına doğduran aktarır. 

Gisbert Palmie’nin 1933 tarihli “Çalış-
manın Mükâfatı” isimli resmi bir örnek. 
3 kompozisyondan oluşan eserde, ortada-
ki kompozisyon öncelikle aklımıza Boti-
celli’nin meşhur “Venüs’ün Doğuşu” tab-
losunu getiriyor. Tanrıça Venüs’ün doğu-
şunu resmeden Boticelli’nin eserinde Ve-
nüs’ün bedeni, daha bozuk bir biçime sa-
hip olan, özellikle bacaklarından başla-
yan bir eğrilikle dik durmayan, sağlamlık-
tan uzak bir formda resmedilmiştir. Bu 
detay Palmie’nin eserindeki kadın formu-
nu anlamak açısından bize farklı bir pers-
pektif sunar. Zira Palmie’nin “Venüs”ü 
oldukça sağlam, mükemmele yakın bir 
bedenle ve Boticelli’nin Venüs’ünden 
farklı olarak çıplaklığından veyahut bede-
nin sergilenmesinden rahatsız olmayan 
bir biçimde resmin odağındadır. Faşist 
Hitler ideolojisinin “Ari Irk”, saf kan ül-
küsünü de göz önünde bulundurduğu-
muzda, Palmie’nin Venüs’ünün ari ırkın 
yaratıcısı, ari ırkı doğuracak her kadının 
mükemmel bir formda ve beyazlıkta, sağ-
lam sağlıklı bedenin tasviri olduğu anlaşı-
lır.  Faşizmin, insan ve devlet arasında 
hedeflediği tam itaatkâr ilişkinin en 
önemli sağlamlaştırıcılarından biri olan 
safkanlık, özellikle bedene ilintili bir tasa-
rımdır. Kadınlık ve erkeklik üzerinden 
şekillendiği gibi beyazlık, parlaklık, geniş 
kalça, uzun boy, güçlü vücut gibi özellik-
leri de beraberinde getirir. 

Ari Venüs, ilk bakışta her ne kadar 
resmin öznesi ve odağı gibi dursa da res-
min sağ altına ve Venüs’ün sağ arkasına 
bakıldığında mesul olduğu yeniden üre-

tim alanının tasviri dikkat çeker. Bu tas-
virle birlikte ikincil konumu ve nesneleş-
tirilmesi kadrajımıza girer. 

AİLEYE VE DOĞURGANLIĞA 
HAPSEDİLEN KADIN

Saçlarının saf Alman ırkıyla özdeşleşti-
rilen altın parlaklığında ve beyazlığında 
olmasından hareketle, ari ırkın kaynağı 
olarak resme iliştirildiğini iddia edebile-
ceğimiz çocuk tasviri, diğer mitolojik an-
latılardan çağrışımla, kaynağında daha 
mistik ve ilahi bir gönderme bulunduran 
bir tanrısallık fikri taşır. 

Melek ya da tanrının bizzat bir elçisi 
sıfatını kolaylıkla verebileceğimiz bu ço-
cuk saçlarıyla aynı renkte ve parlaklıkta 
olan bir özü yanındaki erkek figüre bizzat 
elleriyle uzatır ve erkek burada bu özü 
bir ipe dönüştürmekle görevlidir ve “ma-
kinenin” başındadır. Burada öncelikle 
doğrudan bir üretim safhasının özellikle 
basit bir makine aracılığı ile resme ilişti-
rilmesi önemli.  Zira bu üretim faaliyetin-
de kadın yeniden üretimin nesnesi haline 
getirilirken, erkeğin mevcudiyeti ve özne-
liği bu üretim yoluyla aktarılıyor. Erkek 
özellikle makinenin, belli faaliyet göste-

ren, bilinçli bir eylemde bulunan, özden 
ürettiği iplikle birazdan Ari Venüs’ün ta-
şıyacak olduğu altından kumaşı yaratacak 
olan “özne.” Dolayısıyla erkek, tanrının 
Alman ırkına bahşettiği özü, yani devlet 
ve erkeğin bilinçli ve yaratıcı bir biçimde 
gerçekleştirdiği üretimi, Venüs bir kumaş 
olarak sırtlanıyor ve tüm bir Alman hal-
kının seyrine bırakılıyor. Aslına bakarsak, 
sağ ve ortadaki iki kompozisyon birer mi-
zansen unsurları olarak bir Almanya ide-
aline denk düşüyor; köylüler, çocuklar, 
bereketli başak, hayvanlar, altın kumaşı 
tutmakla görevli zenginler vb. Bu mizan-
senler Ari Venüs ve onun kumaşı taşıyışı-
nı seyreden ve hayranlığını gizleyemeyen 
Alman halkını tasvir ederken, bunun ya-
nında daha derinlikli işlenebilecek birçok 
detayı da barındırıyorlar.

Kadınların, aile kurumuna ve doğur-
ganlığa hapsedilmesi toplumsal ve ideo-
lojik bir dayanak olarak faşizmi en uygun 
formlardan biri olarak kullanırken, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı gerici 
bir perspektifi de birçok alanda yerleştir-
me gayreti gösteriyor. 1933 yılına ait re-
simde ise bu gayret oldukça açık bir tas-
vir ile betimleniyor.

Yeniden üretim ve Ari Venüs
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Eser: Venüs’ün Doğuşu, Sandro Botticelli, 1485/Google Art Project

10 milyon işsiz, 10 milyon asgari ücretli, ayda 
700 lira ile yaşayan 2 milyon yurttaş, 33 milyon 

borçluya “fedakarlık” çağrısının bir 
“mümkünü” yok. Bu gerçeğe rağmen acı 

reçeteyi uygulayabilirler mi? 

BIZE dayatılan yokluğa, hiçliğe mahkum 
yaşamamak için yapabileceğimiz yegane 
şey birlikte mücadele etmek. Kadın örgüt-
lerinin, sendikaların, tüm işkollarından ka-
dınların bir araya gelmesiyle; yokluğu çözü-
lemez gören her kadınla buluşup onu bu 
“çokluğun” bir parçası haline getirmek, bize 
reva görülene boyun eğmeden, hakkımız 
olan yaşam için sesimizi yükseltmek için 
örgütlenmek! İktidarın en çok korktuğu 
birliğimizdir! 

Pandeminin ve ekonomik krizin fatura-
sını biz ödemeyeceğiz!  
4Pandemiyle beraber ücretsiz izinler 

ve kısa çalışma ödeneği ile işçilere “1177 lira 
ile geçinin” diyorlar! Hayır! Salgın süreci so-
na erene kadar yoksulluk sınırının altında 
yaşamak zorunda bırakılan her haneye 
sosyal ekonomik destek verilmeli, ücretsiz 
doğalgaz, su, elektrik, telefon, internet hiz-
meti sağlanmalı, bu durumda olan yurttaş-
ların kredi borçları ertelenmeli. 
4Sermaye kesimine sağlanan teşvik, 

vergi, sigorta indirim gibi ayrıcalıklara son 
verilmeli, hizmet alımında garanti ödemeler 
iptal edilmeli, bu kapsamdaki tüm projeler 
sonlandırılmalı.
4İşsizlik fonu, bireysel emeklilik fonu 

gibi fonlar 
amacı dışında 
kullanılma-
malı, yönetim 
işçilerin ço-
ğunlukta ol-
duğu kurulla-
ra bırakılmalı 
ve tüm kaynaklar 
kuruluş amaçları-
na uygun olarak işçi-
ler ve halkın ihtiyaçları 
için kullanılmalı.
4Asgari ücret insan-

ca yaşanacak bir düzeye 
yükseltilmeli, asgari ücret 
vergiden muaf tutulmalı. 

Bunlar hayal değil! Patron-
ların silinen borçlarının tutarına 
bakın; sermayaye verilen teşvikle-
rin miktarına, devlet kasasından üst-
lenilen ödemelerine bakın. Çok şey is-
temiyoruz; bizim emeğimizle oluşturu-
lan bütçenin bizim için harcanmasını is-
tiyoruz. Bu mümkün; yeter ki bu talep-
ler etrafında birleşelim, mücadeleyi bü-
yütelim…

miktarı ise yüzde 46 artışla 837 milyar lira-
ya yükselmiş durumda. Bu yılın şubatından 
eylülüne kadar hanelerin yüzde 43’ünün 
borçları artmış vaziyette. Türkiye hane hal-
kı borçluluğunun dünyada en yüksek oldu-
ğu ülkelerden biri.  Bu durum, en çok ka-
dınları etkiliyor; hem ev içinde hem de iş-
yerlerinde. Eve giren ücreti hem borçları 
ödemeye hem de hanenin ayakta kalması-
na yetirmeye çalışmak büyük bir dertken, 
evin geçimi zorlaştıkça ve borç baskısı art-
tıkça iş aramaya, iş piyasasındaki durum 
vahim olduğu için günübirlik, kötü koşul-
larda, güvencesiz işlerde “iş buldukça” ça-
lışmaya zorlanıyor kadınlar. Halihazırda 
bir işte çalışan kadınlar ise işyerlerinde gi-
derek uzayan mesailer, kırpılan sosyal hak-
lar, ağırlaştırılan çalışma koşulları karşısın-
da bu borç yükü ve geçim derdinin baskı-
sıyla “işinden olmamak” adına katlanmak 
zorunda hissediyorlar kendilerini. 

Bu uzunca bir süredir böyle; hatırlaya-
lım geçtiğimiz yılın kışını. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Aile dergisinde “tasarruflu pa-
zar alışverişi için” reçete kaleme almıştı 
kadınlar için.  “Alışverişe listeyle çıkın, 
ucuza almak için akşam saatlerini bekle-
yin, tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin, aynı 
pazarcıdan alışveriş yapın” diye sıralamıştı 
tedbirleri. Bütçeden yüz milyarlar alan Di-
yanet’in önerdiği bu reçete ile örtülü öde-
neklerle, sermayeye ‘reformlar’, halka acı 
reçete önerisi arasında kopmaz bir bağ 
var… 

ACI REÇETEYİ 
UYGULAYABİLİRLER Mİ?

10 milyonu aşan işsiz, 10 milyon asgari 
ücretli, aylık sadece 700 lira ile yaşamaya 
çalışan 2 milyon yurttaş, 33 milyon borçlu 
zaten acı reçetelerle yaşamıyormuş gibi 
“biraz daha fedakarlık” çağrısının milyon-
ların gerçeği karşısında bir “mümkünü” 
yok. Peki bizim gerçeğimize rağmen bu 
acı reçeteyi uygulayabilirler mi? İşte bu 
sorunun cevabı bizim tutumumuza bağlı.

Son yıllarda çok açık bir biçimde gör-
dük; tek adam ve yönetiminin en korktu-
ğu şey halkın genişleyen, büyüme potan-
siyeli taşıyan tepkisiyle karşı karşıya gel-
mek. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler 
kendi taleplerine sahip çıkan bir mücade-
le eksenine girdikleri an bir geri adım atı-
lıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi örneği, işte 
çocuk istismarını evlilikle aklama önerge-
sini geçirememeleri, işte kıdem tazmina-
tını gasp edecek, çalışma yaşamını iyice 
güvencesizleştirecek torba yasanın yasa-
laşamaması… Acı reçeteyle, şu an yaşadı-
ğımız koşullardan çok daha kötü koşulla-
ra mahkum edilme ihtimaliyle mücadele 
etmenin tek mümkün yolu, bu reçetenin 
hedefi olan tüm toplumsal kesimlerin bir-
likte mücadelesi…  10 milyonu aşan işsiz, 
10 milyon asgari ücretli, aylık sadece 700 
lira ile yaşamaya çalışan 2 milyon yurttaş, 
33 milyon borçlu… Emeğiyle geçinip 
emeğiyle ayakta durmaya çalışan milyon-
lar! Yani nüfusun yüzde 90’ı… Bu ra-
kamlar sadece yokluğun ve yoksulluğun 
acı tablosuna değil, aynı zamanda acı re-
çeteye karşı mücadelenin potansiyel bile-
şenine de işaret ediyor. 

NE İSTİYORUZ? NE YAPACAĞIZ?

Illüstrasyon: Freepik

Fotoğraf: Evrensel



322

1298. SOKAK: HASARLI  
EVLER, BITMEYEN DERTLER

Güneş GÜRSOY
Sultangazi-İstanbul

GAZI Mahallesi’nden geçen tünelin evlerine verdikleri hasar 
yüzünden yaşadıkları zorluklara ses olmaya çalışarak tanıştık sokak 
sakinleriyle. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında mahallede 
başlayan tünel inşaatı, insanların yıllarca emek vererek, borç harç 
yerleştikleri evlerini tehlikeli hale getirmiş, mahalleli isyan etmişti. 
Yaşananlara ilk ses veren, tepki gösteren kadınlardı. Hemen bir 
araya gelmiş, “Şimdi ne yapabiliriz?” diye soruyorlardı. Biz de haberin 
takibini yaparken gördük ki zaten dertler katman katmanken bir de 
bu hasarla sıkıntıları artmıştı kadınların. 

“Nereden başlasak ki anlatmaya; bunun evi, çocuğu, mutfağı, 
temizliği var; bize neredeyse soluklanacak zaman yok” diye 
başlıyorlar konuşmaya. “Sabah gün eşlerimizin işe gitmesi ile 
başlıyor; sonra çocukların ders takibi, yemek derdi, işten geleni 
karşılaması, yine yemek, etrafı toparlama işi ile sürüyor. Bir de 
herkes otururken yap bunları, olsun gecenin bir vakti. Erkekler işe 
gidip geliyor belli mesaileri var, biz sürekli devam eden bir mesai 
içerisindeyiz.”

Canlarını sıkan en önemli şeylerden biri de evlerin durumu tabii. 
Izmir depremi ile birlikte endişeleri artmış. “Okuyoruz, görüyoruz 
yapılan hiçbir şey yok. Ne vergilerin açıklaması ne başka bir şey, olan 
bize, cana oluyor. Bu başlı başına bir durumken bir de bitmeyen 
mesaimiz var” diye ekliyor içlerinden biri.

DERTLER BITMIYOR AMA BIRLIKTELIK DE BITMEYECEK 
Pandeminin artarak getirdiği yükleri konuşurken konu elbette 

ekonomiye de geliyor. Biraz önce bitmeyen mesaiden bahseden kadınlar 
bir de burada hiçbir kazançları olmadığını belirtiyor. Neredeyse hepsi 
denemiş evde parça başı iş yapmayı, günlük işlere gitmeyi, “Farklı bir 
yerden nasıl katkı sağlarız?” sorularına yanıt bulmak için. Parça başı 
işlere saatlerini verirken aldıkları ücretin değmediğini söylüyorlar. 
Günlük işlere giden biri pandemide işler belirsiz olduğu için şu anda iş 
bulamadığını, ne yapacağını da bilemediğini söylüyor. Ekonomik sıkıntıyı 
her yerde, en çok da mutfakta hissettiklerini söylüyorlar. Aralarından 
birinin “Tatarım ben. Evlenip buraya geldiğimde yemeğe kıymayı bol bol 
koyunca tepki almış, çok şaşırmıştım. Ama şimdi kaç gram alıp kaç 
gram koyacağımı kimse demeden ben düşünüyorum” demesiyle 
gülüyoruz ağlanacak halimize. 

Eşlerin eve geliş saatinin yaklaşması, çocukların 
dersinin bitmek üzere olması sebebiyle 

konuşmamızı toparlamaya 
çalışıyoruz. Sokaktan 

geçen tanıdıkların, 
komşuların katılımı 
ile büyüyerek, 
paylaşmanın gücünü 
görerek ve birlikteliğin 
böylesi koşullarda 
neden daha da önemli 
olduğunun altını çizerek 
vedalaşıyoruz. Yaşanan 
tüm sorunlara karşı 
dayanışma içinde 
olmanın aldırdığı bir 
parça nefes ile 
olduğumuz her yerde bir 
araya gelmenin önemini 
görüyoruz böylelikle.

Mizgin
İkitelli-İstanbul

Türkiye’de geçim zor, iki oğlum bir 
kızım var. Bizde sadece eşim çalı-
şıyor, o da parça başı iş yapıyor. 
Bazı haftalar 1000, bazı haftalar 
800-700 lira getiriyor. Getirdiği 

para anca geçimimize yetiyor. 1000 lira kira 
ödüyorum. Üç çocuğum var. İstiyorum ki 
ülkemiz düzelsin biz ülkemize, Suriye’ye gi-
delim. Eşim yeri geliyor işsiz kalıyor. O za-
manlar çok zorlanıyoruz. Akrabalarımız var. 
Ama herkes kendini zar zor geçindiriyor. 
Perişan oluyoruz. Bir birikimimiz yok ki. 
Ancak faturalar, kira, yemek… Elekt-
rik 100 liranın üzerinde geliyor. 
Doğal gaza geçen kış 600-650 
lira ödediğimi biliyorum. Bu 
yıl zam geldi daha fazla öde-
riz. 100-140 lira su parası 
geliyor. İşler bir oluyor, bir 
olmuyor. Bu hafta eşim 
2-3 gün işe gitmedi. İş ol-
madığında faturalar biriki-
yor. Eğer evde yiyecek sal-
ça varsa ekmeğe sürüp ço-
cuğumun eline veriyorum. 
Yine de kimseye muhtaç ol-
mak istemiyorum. Gün oldu ço-
cuklarım aç uyudu. Oğullarımın be-
bekken bezleri yoktu. Bir bez bağlardım ak-
şama kadar. Para yok nereden getireceğim. 
Bir Türk komşum vardı beni görür bez alır-
dı. Bir başka komşu erzak alır getirirdi. Ev-
deki küflü ekmeği gördü, ağladı kadın. 

‘TÜRKİYELİ KOMŞULARIMIZIN 
KAPISINI ÇALMAYA 
KORKUYORUZ’

Bu birkaç yardım edenler dışında Türki-
ye’de insanların çoğunluğu bizi ra- hatsız 
ediyor. Bize “Pis Suriyeliler çıkın 
gidin” diyorlar. “Ne istiyorsu-
nuz, eşimizi, evimizi, işimizi 
elimizden aldınız. Biz sizin 
yüzünüzden iş-
siz kaldık” di-
yorlar. Bize 
haksızlık edi-
yorlar. Biz 
buraya savaş-
tan kaçıp 
geldik. Bura-
sı Müslüman 
ülkesi de-
yip buraya sı-

ğındık. Bizim yurdumuz yok diye her şeyi 
bizden biliyorlar. Bizi bedavaya çalıştırıyor-
lar. Biz mecburiyetten çalışıyoruz. Türki-
ye’de verdikleri ücret tek kişiyi geçindirir. 
Ama aile geçinmez. Biz Türkiye’ye geldiği-
mizden beri hiç iyi davranmadılar. Elbet biz 
bir gün ülkemize döneceğiz. Bizler sizin de 
bizim gibi yaşamanızı istemeyiz. Türkiye’de 
deprem olduğunda bile bizden bildiler. “Su-
riyeliler her sene bir çocuk getiriyorlar” di-
yorlar. Biz doğum yaptığımızda sürekli haka-
ret ediyorlar, dövüyorlar. Ben bu en küçük 
çocuğuma doğum yaptığımda Türkçe bilme-
yen Suriyeli kadınlar vardı doğum yapan. 
Hemşirelerin bazıları hakaret ediyorlardı. 

Biz bombalardan kaçtık ailemizi ko-
rumak için. Çok kötü şeyler gör-

dük, keyfimizden gelmedik. 
Tam 9 yıldır buradayım. 

Biz burada neler yaşadık. 
Türkiyeli kadınların evi-
ne gitmeye çekiniyo-
rum. Bizi istemezler ka-
pıyı açmazlar diye, çal-
mayız kapılarını. Bizim-
le diyalogları yoktur. 

Onlar Türkiyeli biz Suri-
yeliyiz. Dışarıda bize sü-

rekli hakaret ediyorlar ya 
komşular da ya bize öyle dav-

ranırsa diye düşünüyoruz. Çocuk-
larımı parka götürüyorum, çocuklarla 

kavga ediyorlar. Geçen 25 yaşlarında bir 
genç, köpeği var. Çocuğum köpeğini seviyor. 
Köpek ona havlayınca o da elindeki sopayı 
atıyor. Adam oğlumu kaldırıp yere çalıyor. 
Çocuk geldi parktan, korkudan altına yap-
mış. Gittim parka, oradakiler anlattı adamın 
oğluma yaptıklarını. Türkiye’de ömrümü ‘ah’ 
ettim. Yaşamaktan bıktım. Şu an 27 yaşımda-
yım. 17 yaşımda çocuktum evlendiğimde. 
Bütün bu yaşadıklarımı içime atmaktan mide 
krampları geçi- riyorum. Hastaneye 
gidiyoruz bi- ze bakmıyorlar. 
Aşağılıyorlar bize mesafeli 
duruyorlar. Pandemiden 

değil öncesinde de 
öyleydi. Bu 
ülkede hak-
kımı araya-
mam. Ara-

sam da ver-
mezler.

Mültecilik ömrümü ‘ah’ etti

Fotoğraf: Dilek OmaklılarIllüstrasyonlar: Freepik

Hilal TOK

Çocuğuna pantolon alamadığı için kendini 
yakan babanın ölümü, biriken borç ve 
yoksulluğa dayanamayıp siyanür içerek 
intihar eden kardeşler, yıllarca atanma-
dığı için intihar eden öğretmen adayı 
gencin acısı… Unuttuk mu 8 ay boyunca 

kirasını ödeyemediği evde, oduncudan aldığı ıslak 
odunlar yanmayınca, üşüyen iki çocuğunun ısınması 
için saç kurutma makinesini çalıştırıp, diğer odada 
intihar eden Emine Akçay’ı? Acı reçetenin imtiha-
nını milyonlar olarak yıllardır vermedik mi zaten? 
Her günümüzün bir parçası değil mi biriken borçlar, 
ödenemeyen faturalar, vergilerle kesintilerle tırtık-
lanıp kuşa dönen maaşlar, kursaktan geçmeyen lok-
ma, işsizlik… 

Sanki yıllardır sefalete ve açlığa mahkum edilmemi-
şiz gibi, daha düne kadar “ekonomideki şahlanış”tan 
bahsedenler şimdi acı reçete uygulamaktan çekinme-
yeceklerini söylüyorlar. Peki biz zaten yıllardır ödemi-
yor muyuz acı reçetenin faturasını?

NEDEN ŞİMDİ? KİMİN İÇİN?
“Acı reçete” nam-ı diğer “kemer sıkma politikala-

rı”, esas olarak borç ödeme krizine giren ya da gir-
mekte olan “bağımlı” ülkelere, kaynakları, halkın refa-
hından ve tüketim kapasitesinden alarak yerel ve ulus-
lararası sermayenin alacaklarını karşılamaya yönlen-
dirmenin adıdır. Halktan alınanın iç ve dış sermaye 
çevrelerine aktarılacağının ilanıdır. 

Yıllardır adı konulmamış bir biçimde halka acı re-
çete uygulayıp, patronlara “şahlanan ekonominin ni-
metlerini” sunanlar, ne oldu da şimdi uyguladıkları 
politikanın adını açık seçik koyma ihtiyacı hissettiler? 

Bu neyin, kimin ihtiyacı? 
“Acı reçeteyi” gündeme getiren acı gerçek şu ki, 

ekonomi dibe vurmuş durumda. 18 yılın sonunda, 
bütçe açığı beklenenin iki katını, döviz rezervi eksi 40 
milyar doları bulunca hükümet “acı reçete” ilan ede-
rek, aslında bir anlamda ekonomi alanında çöküşü 
de kabul etmiş oluyor. Bu çöküşe bulduğu çözüm 
ise, halihazırda büyük sorunlarla hayatta kalmaya 
çalışan, neredeyse mucizelerle yaşayan halkın tü-
müyle soyulması!

SABANCI, ASGARİ ÜCRETLİDEN 
DAHA MI ZOR DURUMDA?

Ekonomik krizin ağır etkisi altında geniş 
emekçi kesimlerin gündelik maddi ihtiyaçla-
rı artarken, iktidarın varolan kaynakları ser-
mayeye aktardığı açık. Örneğin; ekonomik 
krizde zor durumda kalmasınlar diye Sa-
bancı Holding’in devlete olan borçlarının 
yüzde 92.8’i, Cengiz Holding’in 422 milyon 
liralık borcunun tamamı, Akbank’ın 93 mil-
yonluk borcunun yüzde 95.9’u, Turkcell’in 450 milyon-
luk borcunun yüzde 94.7’si silindi. Peki, borcu silinen, 
asgari ücretinden vergi almıyoruz denilen tek bir 
emekçi oldu mu? Hayır olmadı! Aksine emekçiler 
ekonomik kriz ve pandemi döneminde patronların si-
linen borçlarının açığını kapatmak üzere daha fazla 
vergi ödemek zorunda kaldılar. 

KADINLARA DÜŞEN: BORÇ YÜKÜ, 
BAKIM YÜKÜ, İŞ YÜKÜ

Pandemiyle birlikte sermayeye sırt çıkan hükümet 
politikaları altında ezilen milyonlar  çoğunlukla borç-
lanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Veriler gösteriyor; 
geçen senenin Eylül ayından bu yıla borçlu sayısı 2 
milyon 268 bin artarak 33 milyon 643 bin kişiye, borç 

Yıllardır ödüyoruz  

ARTIK ÖDEMEYECEĞİZ!

REFORM PROPAGANDASIYLA 
HALKI BEKLENTICILIĞE 
SÜRÜKLÜYORLAR

ACI reçete ilanıyla durumun vahametini kabul eder 
görünüp, bu zorlukları aşma yönünde bir beklenti 
yaratmak için “reformlar” ilan eden hükümet, esasen 
büyüyen tepkileri de dindirmek, halkı beklenticiliğe 
sürüklerken çözüm odağını yine kendisi, daha 
doğrusu tek adam yönetiminin başı olan Erdoğan 
olarak işaret etmek istiyor.  

Ekonomide, adalet sisteminde, demokratik alanda 
yeni reform vaadi, bu alanlarda yaratılan yıkımın 
geldiği aşamada mızrağın çuvala sığmayacak kadar 
büyümüş olması, geniş halk kesimlerinin nezdinde 
yaşanan itibar kaybı, bu hamlelerin beklenen etkiyi 
yaratmayacağın gerçeği var bir yanda. Ekonomik 
krizin sıkışmışlığında ‘şahlandık’ hamasetine artık 
sığınamayan iktidar, reformlarla sermaye gruplarına 
göz kırpıyor. 

Ancak bir gerçek var ki; tablo olumsuzlaştıkça ve 
biriken öfke bir örgütlülüğe dönüştürülemedikçe, 
iktidara güven azalsa da kendi gücüne duyulan güven 
de az olduğu için halkın beklentileri düşüyor. Örneğin; 
asgari ücretin belirleneceği şu günlerde, “durumun 
vahameti ve iktidarın pandemi sürecinde hep sermaye 
lehine hareket ettiği gerçeği”yle bu durumun 
değiştirilemeyeceğine ilişkin duygu, örneğin asgari 
ücretin insanca bir düzeye çıkarılması talebini de 
cılızlaştırabiliyor. 

ç

Fotoğraflar: Evrensel
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Yaşamlarımızınheryanınısaranekono

miksıkıntılar,biralacaklınınkapımızıçal
ması,telefonumuzuaramasıkorkusu,biri
ken faturalar üstüne yeni gelecek faturala
rınnekadarolacağıtedirginliğihepimizin
içinikemiripduruyorbugünlerde.İnsan
güzelşeylerdenkonuşmak,gelecekhayalle
rikurmakistiyoramanepandemibuna
izinveriyornedepandemininyinehalka
kesilenfaturası.Hayatlarımızacıreçeteler,
kemersıkmapolitikaları,vergilerlekuşatı
lırkenMeclisPlanveBütçeKomisyonunda
görüşülen,kasımayısonundanihayeteer
dirilen,TBMMgündeminegelecekolacak
2021YılıBütçesiyinehalkadeğil,savaşa,
sermayeyevesarayaayrılıyor.
Ekonomikkrizlebirleşenpandeminin

yaşamlarımızıdahadaağırlaştırdığınıbü
tünbiryılboyuncaiktidarınekonomipoli
tikalarıyladagördükaslında.Herçıkan
ekonomikkalkınmapaketindepatronlar
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makzorundakaldı.Tehlikehernekadar
geçmişolmasadaiktidarkarşısındakiör
gütlü gücü gördü. 
Vebir25KasımKadınaYönelikŞidde

teKarşıUluslararasıMücadeleveDaya
nışmaGünü’nüdahageridebıraktık.İkti
darınkadınlarayöneliksaldırılarınıartırdı
ğı2015yılındanbuyana,her25Kasım’a
dahazorlukoşullardahazırlanıyoruzder
kenbuyıl,içindebulunduğumuzkoşullar
dahaöznelsonuçlarıdoğurdu.Busonuçlar
içindehertürlüzorluğarağmenbuluşma
nın,3kişideolsabirarayagelmenin,daya
nışmanın,nefesalmakiçinevdençıkmanın
olanaklarınıyaratmayaçalıştıkadınlar.İkti
darınpandemiyitoplumsalmuhalefetekar
şıkullanmasına,hertürlübahaneyapması
narağmenkadınlartümolanaklarızorladı,
engelleriaştı,memleketindörtbiryanında
sokağaçıktı,sözünüsöylemektengeridur
madı,sokaklarırenkcümbüşünedönüştür
dü.Buncazora,zorbalığarağmengüzel
şeylerolmadıdiyemeyizyani.Vebiliyoruz
kikışsertveçetingeçsedeherkışınsonu
bahara,herkaranlığınsonumutlakaaydın
lığaçıkar.

***
Buaydergimizdekiyazılardakadınların

anlattıklarıdatümzorluklarakarşıbirçıkış
yolubirçarebulmaarayışınıortayakoyu
yor.Anayazımızdayıllardırbizeyüklenen
acıreçetelerihatırlatırken,bugünbizeda
yatılanlarakarşıtaleplerimizisöylemekten
geridurmuyoruz.
Asgariücretinbelirleneceğiaralıkayın

da,insancayaşayacakbirücretinnekadar
olmasıgerektiğinitartışırken,insancaçalış
makoşullarıveinsancayaşamhayalimizi
birkezdahadilegetiriyorkadınlar.
Büyükumutlarlataşerondankadroya

geçirilen4/D’liişçikadınlar,toplusözleşme
haklarınıngeriverilmesitalepederken,
toplusözleşmelerdekadınlarınsözhakkı

içinmücadeleçağrısıyapıyor.
Uzaktaneğitiminbirhandikapadönüş

tüğünü,işsizliğin,yoksulluğun,açlığınçekil
mezbirhalaldığınıdergiyeyazdıklarımek
tuplardaanlatankadınlar,çözümünbirlik
telikten,örgütlümücadeledengeçtiğine
işaretediyor.
Kitapvefilmyazılarımızhaklarıgasbe

dilen,patronlarınkârınakârkatarkenken
diaçlıklaterbiyeedilmeyeçalışılanlarındi
renişörneklerinitaşıyorsayfalarımıza.
Hayatımızabirkabusgibiçöken2020yı

lınadairdüşüncelerinidilegetirenEsenya
lı’dankadınlar2021’dendebeklentilerini
anlatıyor.
Halkınaçlığına,yoksulluğuna,sefaletine

rağmendüzeninçarkınındöndürmeyeçalı
şanlarakarşıelbettesöyleyeceksözümüz,
değiştirecekgücümüzvar.Birlikteliğinkuv
vetgetireceğinibilirken;sermayeyekarşı
birliğimizdenbaşkaçaremizolmadığınıda
çokiyibiliyoruz.
Geleceksayımızyeniyıldaçıkacak.Gö

nülistiyorkigelenyıl,gideniaratmasın.
Gönlünistediğinigerçekyapmaksadece
durupdilemeklemümkündeğil.2021’in
bizkadınlaraferahlıkgetirmesiiçinüstü
müzedüşenlervar.“Birbenleolurmu?”
demeyin,birtekbizimleolurbudeğişim.
Birtekbizdeğiştirmekistediğimizde,de
ğiştirmekiçinyanyanageldiğimizdeolur.
Yeniyılınsevdiklerimizesımsıkısarıla

bildiğimiz,kalabalıksofralardakaygısızca,
neşeylesohbetedebildiğimiz,şiddetinuza
ğında,özgürlüğedoyadoyabiryılolmasını
diliyoruz. 

MerhabaEkmekveGülokurları,
BizAnkara’dabirkursmerkezindeça

lışanikiöğretmeniz.Saatücretiyleortao
kulveliseöğrencilerineeğitimveriyoruz.
Biliyorsunuzözeleğitimkurumlarında
derszili,devletokullarındançokdaha
önceçaldı.Bizdeogündenbuyanayo
ğunbirtempoyladersleregiriyoruz.An
cakemeğimizinkarşılığınıalabildiğimizi
söylememizgüç.Derslerinbaşladığıeylül
ayınınilkgünlerindenbuyanatambir
maaşyüzügörebilmişdeğiliz!Aylıkba
zen500,bazen700liraalabiliyoruz.Ba
zenseikiaysüremaaşalamadığımızolu
yor.İkimizindeşuangeçenaydanyakla
şıkbinliraalacağıvar.
Bizyalnızyaşayanikikadınolduğu

muziçinçoğunlukla“Nasılolsaeşi,çocu
ğuyok,kendiniidareeder”gözüylebakı
lıyor.Hattabubazenyüzümüze“kibar
ca!”ifadeediliyor.Ancakevingeciken
kirasıiçinarayanevsahibi,ödenmeyen
faturalar,internetinborcundandolayıka
panmanoktasınagelmesigündemolmu
yor!

20yaşaltınınsokağaçıkmayasağıyla
bütünderslerimizuzaktanyapılmayabaş
landı.Doğalgazıaçamadığımız,elektri
ğinveinternetinborçtankapanmanokta
sınageldiğievlerimizdeöğrencilere“yüz
yüzeeğitimiaratmayacak”bireğitimver
memizbekleniyor.Velilerinhatırısayılır
birkısmı“Nasılolsaparaveriyoruz,ilgi
lenmekzorundalar”diyerekçocukların
okulödevlerinibilebizlerekontrolettir
meyeçalışırkendersegirecekmotivasyo
nubulmaktaçokgüçlükçekiyoruz.
Eğitiminözelleşmesininvegençişsizli

ğiningeldiğinoktanınözetiolarakbunla
rıyazıyoruz.Saatücretiyle,güvencesizve
ağırkoşullardaçalıştırılan;sırtındanher
birailebaşınaonbinlercelirakazanılan
amayinedeüçkuruşmaaşıverilmeyen
öğretmenlerolarakbunabir“dur”de
memizgerektiğikesin.Bununyalnız
cabizimsorunumuzdeğil,ülkedeça
lışanbinlercekursveetütöğretme
nininsorunuolduğunubiliyoruz...

İki kadın öğretmen/Ankara

Yıllardırbirtekstilfabrikasına
fasonatölyemdeikikadınarkada
şımlaberaberişyapıyorum.Pande
midönemininilkkısıtlamasürecin
deatölyeolarakikiayçalışamadık.
İkikızımlaberaberyaşıyorum,za
tennormalşartlardadaçokharca
mayapanbirailehiçolmadık,geli
rimizegöreyaşamayaçalıştık.Bu
süreçteharcamalarıkısabildiğimiz
kadarkıstık.Heraygelenmecburi
ödemelereyetişmeyeçalıştık;ban
kadançekilenkrediödemesi,kredi
kartıödemesi,elektrik,su,doğal
gazödemesigibi.Evdeçalışmadan
geçensüreçtehazırdakiparatüken
ditabii.Devletkrediborcunafaiz
sizertelemeyapmadı,“Kredikartı
ödemesiniyapmazsanfaizedevam”
dedi,elektrik,su,doğalgazfatura
larıgelmeyedevametti.Devletya
nındayok,yıllardırişyaptığınfirma
yanındadeğil.Biryandanvirüskap
mamayaçalışıp,borçbatağınasap
lanmadankuyruğudiktutmayaça
lıştığın,ruhsağlığınıkorumayauğ
raştığınzorlubirsüreçtengeçiyor
sun.Atölyedekikadınarkadaşların
yaşadıklarınagelirsem,ailebütçesi
nekatkıdabulunmakiçinçabalayan
buinsanlartemelihtiyaçlarınıkarşı
lamaktazorlanmayabaşladı.Mar
ket,pazaralışverişinegidemedikleri
günleroldu.Yardımkolileribulup
birazolsunnefesalmalarınısağla
mayaçalıştıkarkadaşlarımla.Ben
veçalışanlarşunuçokiyianladık,
bizimiçinherşekildeölümdü.Evde
otursakyokluktançalışsakvirüsten
ölecektik.Barionurumuzlaölelim
dedikçalışmayıseçtik.

Tekstil işçisi/Beylikdüzü-İstanbul

Merhaba, ben Dersim’de yaşayan iki ço-
cuk annesi bir ev kadınıyım. Pandemi ile bir-
likte uzaktan eğitime geçildi. Ama çocukları-
mız ne kadar eğitim alabiliyor, alamadıkları 
eğitimin telafisi nasıl yapılacak çok merak 
ediyorum. Çocuklarımızın dış ortamdan izole 
edilmesinin psikolojik boyutu da çok büyük. 
Halbuki istense uygun şartlar oluşturulabilir. 
Çocuklar en azından eğitimlerine devam 
edebilir. Çocuklarımız evde kaldıkları her an 
okuldan biraz daha uzaklaşıp soğuyorlar. Ev 
ortamında sürekli derslere adapte olamıyor-
lar. Ki yansıyan tablodan görüyoruz, binlerce 
çocuğun ne telefon ne tablet ne de bilgisayar 
erişimi var. 

Oğlumun sınıfının mevcudu 18. Ama canlı 

dese katılan öğrenci sayısı beşi geçmiyor. Biz 
telefondan giriyoruz canlı derslere. İki çocu-
ğumun dersleri bazen çakışıyor ve ben ikisi 
arasında tercih yapmak zorunda kalıyorum. 

Çocuklarımız ev ortamında akşama ka-
dar (varsa) tablet, telefon, bilgisayar, telefon-
la iç içeler. Pandemiden önce çocuklar sınırlı 
sürelerde bunları kullanabiliyorken şimdi zo-
runlu olarak derslerden dolayı sürekli buna 
maruz kalıyorlar. Çocuklar ve aileleri için bu da 
ayrı bir sıkıntı. Çevremde konuştuğum diğer 
anneler de aynı sıkıntılardan muzdaripler. 

Bu gidişatın katlanarak her gün daha da 
içinden çıkılmaz bir hal aldığını vurgulayan 
annelerin çok endişeli olduğunu belirtmeden 
geçemeyeceğim. Sağlıkla kalın…

Nuray KILIÇOĞLU/Dersim

Türkiye’deKovid19salgınıtama
menkontroldençıkarkendövizkurları
asansörgibibirgünyükselipdiğergün
düşüyor.EskiBakanAlbayrak“Dolar
lamımaaşalıyorsunuz?”demişti.Do
larlamaaşalmıyoruzamaTürklirası
hergeçengündolarınkarşısındaeri
yor.Budabizişçileriilgilendiriyor. 
Bizleriasgariücretemahkûmeden
Hükümet,bizimnasılgeçinemediğimi
zinfarkındabiledeğil.Evimizeekmek
götürmekiçin12saatağırkoşullarında
çalışmakzorundakalıyoruz.Esnekça
lışma,zorunlumesailerevimizisadece
otelgibikullanmamızasebepoluyor.
Ailemizi, çocuklarımızınyüzünügöre
mezolduk.İştengeldiğimizdeonlarla
zamangeçirmekiçinhalimizolmuyor,
yorgunluk,stresveekonomiksıkıntı
larlayüzyüzekalıyoruz.Birdebunun
üstünesalgınilemücadeleetmekzo
rundakalırkenbizişçilernefesalamaz

olduk.Maske,mesafe,hijyenbuüçku
ralbizlerikorumuyor.Kazanılmışhak
larımızıbileelimizdenalmakisteyen
sermayeninherçıkardığıyasavepaket
bizişçilerinaleyhineoluyor.Patrona
teşvikvarbizeyok.Yoksullukvekötü
çalışmakoşullarıilegeleceksizbırakılı

yoruz. Buradan sendikalara sesleniyo
rum:Örgütlü,örgütsüztümişyerlerin
deişçisınıfınınyanındaolunmalı.Şube
çalışmalarıdeğilfabrikadaişçilerlebir
liktekararalarakbirmücadeleplatfor
muoluşturulmalı.Örgütsüzişyerlerin
deçalışmalaryoğunlaştırmalı.Sendi
kalar,işçileringüveninikazanmaya
karşıçalışmayürütmeli.İşçilerinya
nındaolmalı,sermayeyekarşıdurmalı.
İşçisınıfınınçıkarlarınıkorumalı.Bü
rokrasidenuzakdurmalı.Örgütlümü
cadelemizdeişçininalınterine,emeği
nesahipçıkmalıyız,işçilerinkıdemleri
son kalesidir.Çocuklarımızıngeleceği
nedokundurmayız.Benbirkadınişçi
olaraktümişçileribirliktemücadeleye,
emeğimizeveçocuklarımızıngeleceği
nesahipçıkmayaçağırıyorum.Yaşasın
örgütlümücadelemiz,yaşasınsınıfda
yanışmamız.

Cam işçisi bir kadın/Pendik-İstanbul

Uzaktan eğitimle birlikte etüt öğretmenlerinin de 
yükü arttı. Yükü artarken ücretleri düşen, hatta 

ücretlerini düzenli alamayan öğretmenler ise artık  
bu duruma isyan ediyor. 

Güvencesiz çalıştırılan 
etüt öğretmenleri: 

‘DUR’ DEMEZSEK DURMAYACAK!

İki çocuğumun canlı dersleri için 
tercih yapmak zorunda kalıyorum!

‘Ben bir kadın işçi 
olarak birlikte 
mücadeleye, sınıfın 
kendi çıkarlarına, 
emeğimize ve 
çocuklarımızın 
geleceğine sahip 
çıkmaya çağırıyorum 
herkesi.’

Sendikalar işçilerin yanında olmalı

Çalışırken yardım kolisine 
mahkum kalmak…

ekmek ve gül
posta@ekmekvegul.net

Fotoğraf: Ekmek ve Gül
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Yıllardır ödüyoruz  
Artık ödemeyeceğiz!

İşçi kadının boş vakti…

Hindistan:  
220 Milyonluk  
İşçi Köylü Grevi

Cart: Gerçek bir direniş 
hikayesi…

Nuran GEZER 
Akçay-Balıkesir

Latife Tekin’in 1984 yılında yayımlanan 
ikinci kitabı, Berci Kristin Çöp Masal-
ları. Yazar, öz yaşam öyküsü olan Sev-
gili Arsız Ölüm’ü basılması için Meh-
met Fuat’a götürmüş. Kitabı çok beğe-

nen Fuat basabileceklerini, fakat bu kitabın başa-
rısından sonra, pek çok yazarın başına geldiği gi-
bi, bir daha aynı başarıda eser ya-
ratamama ihtimalinden dolayı, ye-
ni bir kitap daha yazması gerektiği-
ni söylemiş. Yazarımız da sıvamış 
kolları ve kitabımız ortaya çıkmış. 
İyi ki de çıkmış.

Adı, eskilerin deyimiyle kulağa 
ecnebi adı gibi gelen Berci, ‘Süt 
sağan kız’ demekmiş. Romanımı-
zın geçtiği yer olan Çiçektepe’de 
yalnızca çöp toplayıp ayıklayan 
kızlara uygun görülen bir sıfat bu.

Bir kış gecesi, kentin çerçöpü-
nün döküldüğü, süprüntüleriyle 
safrasının atıldığı, varoş olmaya 
aday, yanı yöresi fabrikalarca ku-
şatılmış olan yerin, hemen yama-
cına fener ışığında kurulan kon-
dularla başlıyor roman. Ve çöp-
ten toplanan naylon leğenlerden çatıları, eski ki-
limlerden kapıları, muşambadan camları ile fabri-
kaların alt yanında, çamurun kucağında yepyeni 
bir mahalle doğuyor.

Bir taraftan çetin yaşam koşulları diğer yandan 
yıkımcılar, dozerleriyle, kamyonlarıyla, tam 37 
gün boyunca üst üste gelirler. Tüm konducular 
çoluk çocuk, genç yaşlı dişiyle tırnağıyla savaşarak 
kazandıkları bu yere Savaştepe adını verirler. Baş 
edemeyeceğini anlayan hükümet, iki resmi giyimli 
adamını gönderir, çakılan mavi teneke bir tabela 
ve gecikmiş bir kabullenişle mahalle Çiçektepe 
adını alır.

YOKSULLARA FABRİKALARDAN 
ÖLÜM AKIYOR

Berci kızlar çöp toplarken, akü fabrikasında genç-
lerin kanı kurşunla, iplik işçisi kızların ciğeri tozla 
doluyor…

İçme suyuyla yayılan hastalık sonrası elbette önce 
kadınlar isyan edip düşüyor yola. Kadınlara ‘gece 
dersi’ veren, yatıp kalkmanın ilmini öğreten ‘Tirintaz 
Fidan’ erkeklere, ‘susuz keyiflerini nasıl indirecekle-
rini’ soruyor.

Yanı başlarındaki ilaç fabrikasından 
kondular üzerine kar zannettikleri bir 
şeyler yağıyor. Çoluk çocuk hastalanıp 
mosmor kesiliyor. Hatta çocuklar ölü-
yor. Çileden çıkan kondulular fabrikayı 
taşlıyor, yıkıp döküyor; fabrika sahibini 
bulamayınca işçilerini dövüyorlar. Fab-
rikatör hediye yoğurtlarla, doktorla ge-
lince de sövüp saymaktan vazgeçip ha-
yır dualarına başlıyorlar. Fabrika atık sı-
cak suyunu salınca üzerlerine, mal bul-
muş mağribi gibi bayram eden kondulu-
lar, daha da hastalanıyor.

Bir gün, akü fabrikasının önüne ko-
caman bir çadır açılıyor ve “Bu İşyerin-
de Grev Var” yazan kırmızı bir bez bağ-
lanıyor. Uzun süren grev sonrası grevci-
ler işten atılıyor ve o grevden sonra fab-
rikaların soyunma odalarında, helaların-

da, grev yerlerinde işçi sınıfı diye bir sınıfın varlığın-
dan, sömürüden söz eden işçiler giderek çoğalıyor.

Çiçektepe’de işçileri yola getirmeye yarayan, taz-
minat isteyip sendika sigorta sözü edenlerin, ağzını 
burnunu kıran dayakçılar var bir de...

DİRENİŞ BAŞLASIN...
Buzdolabı patronunun yurt dışından getirttiği yeni 

müdür, ilk iş olarak yıllık ikramiye yerine bisküvi ve 
yoğurt verileceğini, yeni bir ücretlendirme sistemi ile 
modern işçi olacaklarını, kıdeme göre değil ürettiği 
mala göre ücret alacaklarını muştuluyor.  Koynunda 
sendika fişleriyle geceleri kondu kondu dolanıp buz-

dolabı fabrikasına sendikayı sokan işçinin tazminatsız 
işten atılmasıysa bardağı taşıran son damla oluyor.

Birkaç günlük sessizlik sonrası önce makineler ya-
vaşlatılıyor sonra da romanın doruk noktası olan di-
reniş başlıyor…

HAYATIN TA KENDİSİNİ ANLATAN 
ROMAN 

Elbette, bu benim naçizane özetim kulağa oldukça 
yavan geliyor. Çünkü, yazar öylesine bir dil ustası ki 
mitler, efsaneler, tekerlemelerle süslediği bu masalsı, 
efsunlu anlatımını katı ve yakıcı gerçekle çok güzel 
harmanlamış! Gerçekle düşün kaynaştığı ve başka bir 
şey olduğu büyüleyici bir roman, üzerine ne söylense 
yetmeyecek, eksik kalacak ve mutlaka okunması ge-
reken, tadına okununca varılacak cinsten bir eser.

Peki Kristi kim? 
Yazar bunun yanıtını kitabın sonuna bırakmış.
Romanımızın kahramanları, alışılagelmişin dışında 

birkaç tane değil, onlarca... Her halleriyle iğneyle ku-
yu kazarcasına yaratılmışlar. Bilge Güllü Baba’dan 
çıkarcı Çöp Bakkal’a, iş bilir fabrika sahibi Bay 
İzak’tan ona tabanca çeken Dursune Nine’ye örgütçü 
Gülbey Usta’dan roman yazmaya yeltenen kumarbaz 
Lado’ya… ‘Benden namuslu varsa karnımı doyursun’ 
diyen mahallenin ilk orospusu unvanını kazanan Deli 
Gönül’den kolu bacağı açık, saçlarını örtmeyen ka-
dınları kendine dert edinen müezzin Hacı Hasan’a, 
sahte kadın Katır Emel’e kadar…

Yurdunu yuvasını terk edip şehrin safrası olarak 
kenara itilen insanların yoksulluğu, çaresizliği ve ce-
haleti anlatılıyor romanda. Ayakta kalma çabasında; 
mahalleyi haraca keseniyle, din tacirliğiyle, kesesini 
dolduranıyla, mafyasıyla, kumara ve fuhuşa batanıy-
la, kısacası hayatın ta kendisi anlatılan.

Capcanlı ve bir o kadar da hayali bir şölen sunu-
yor bize. Ve bana kalırsa dolu dolu bir umut ışığıyla 
son noktayı şu cümleyle koyuyor eserine Latife Tekin 
yazmaktan hiç vazgeçmediği işçilere, yoksullara, dire-
nenlere güvenle: “Çöp Yolu’ndaki fabrikalarda çalı-
şan işçiler ellerinde bayraklarla sahneye çıkıncaya ka-
dar Çiçektepe...”

BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI

Çöpten bir hayatın direnişçileri…

Görsel: Freepik
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