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Gülistan Atasoy

KESK Kadın Sekreteri

SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, 
DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR!
Bir yılı așkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisiyle birlikte biz kadınların ya-
șamsal sorunları da giderek artıyor. Egemenler 
yeni normallerini hayatımıza adım adım yerleș-
tirme çabasına devam ederken, daha ne kadar 
süreceği belli olmayan pandemi boyunca var olan 
eșitsizliklerin de derinleșemeye devam edeceği 
așikâr. Nitekim Londra merkezli uluslararası in-
sani yardım örgütü Oxfam’ın pandeminin dünya 
çapındaki ekonomik eșitsizliği nasıl büyüttüğünü   
açıkladığı raporuna göre; dünyadaki en zengin 
10 kișinin 9 aylık servet artıșıyla tüm dünyanın 
așılanması mümkünken, virüs yayılmaya insan-
lar da ölmeye devam ediyor. Hastalığın yayılımı 
gibi așılamanın yaygınlığı da sınıfsal eșitsizlikleri 
gözler önüne seriyor.

Neoliberal kapitalizmin bir yandan kolektif ya-
șam değerlerini yok etmeye çalıșıp, diğer yan-
dan kamusal olan her șeyi meta haline getirerek 
piyasaya açmasının yarattığı tahribatları de-
neyimlediğimiz tarihsel bir süreçten geçiyoruz. 
Pandemi koșullarında açığa çıkan bu ağır tabloda  
toplumsal cinsiyet ve sınıfsal eșitsizliklerin kesi-
șiminde bu deneyimi en ağır yașayanlar olarak  
mücadele etmekten bașka seçeneğimiz olmadı-
ğını biliyoruz.Dünyanın dört yanında kadın kim-
liğine yönelen saldırılarını  adeta corona virüsün 

yayılım hızıyla yarıștıran iktidarlar  boș durmuyor.
Kadını toplumsal özne olmaktan çıkarıp, ev içine 
hapsederek patriyarkaya, devlete ve sermayeye 
hizmet edecek,itaatkar,ucuz ve vasıfsız ișgücü-
ne dönüștürme  hesapları için pandemi koșulları  
fırsata çevriliyor. Kadınların   mücadelesi hazırlığı 
yapılan cinsiyetçi yasaları büyük oranda geri tep-
tirmeyi bașarmıș olsa da son olarak Polonya’da 
olduğu gibi, tecavüz ve anomalili bebek doğurma 
riski olan durumlarda bile kürtajı uygulanabilir kı-
lan yasal boșluklar ve devletin tüm eril mekaniz-
maları seferber ediliyor. Ülkemizde ise AKP’nin 
18 yıllık iktidar pratiğinden alıșılageldiğimiz üze-
re her fırsatta kadın kazanımlarına saldırılması 
ve gerici ideolojisine uygun makbul kadın yarat-
ma çabası olanca hızıyla sürüyor.

Sistematik olarak artan kadın katliamları bir cins 
kırımına dönüșmüș durumdayken bu kırımı ön-
lemek için hiçbir politika olușturmaya niyet et-
meyen siyasal iktidar, kadın düșmanlığını ilan 
edercesine İstanbul Sözleșmesi ve 6284 sayılı 
yasayı hedefinde tutmaya devam ediyor. Kadın 
muhalifler ve siyasetçiler hukuksuz gerekçeler-
le gözaltına alınıp, tutuklanıyor. Lgbti+ bireylere 
dönük linç ve nefret söylemi tırmandırılıyor.



KE
SK

 K
ad

ın
 D

er
gis

i
/ M

art
 20

21
5Yıllardır neoliberal hükümetlerin iș ve aile yașa-

mını uyumlaștırma çerçevesinde, kadın istihda-
mını arttırma iddiasıyla  müjde olarak sundukları 
esnek çalıșmanın tüm yıkıcı etkilerini yașadığımız 
pandemi sürecinde sermayenin sınırsız özgürlü-
ğü için bundan sonrasını  da hesap ettiğini göste-
ren gelișmeler  yașanıyor. Șimdiden pek çok ülke-
nin ve  35 bin personeliyle kalıcı esnek çalıșmaya 
geçeceği belirtilen KOÇ Holding  gibi ülkemizde 
ki büyük sermaye gruplarının yaptığı açıklamalar, 
bu konunun önümüzdeki süreçte daha can yakıcı 
hale geleceğini  ișaret ediyor. Kadınlar için evde 
ve iște hiç bitmeyen mesai anlamına gelen esnek 
çalıșma modelleri; iș gücü maliyetini düșürdüğü 
için sermaye açısından sonsuz nimet olarak gö-
rülürken, kadınların ücretli istihdam içerisinde 
görünerek ev bakım ișlerini aksatmadan ücretsiz 
yerine getirmesi nedeniyle kapitalist devlet aklı-
na da en uygun istihdam șeklini olușturuyor.

Kadın emeği; düșük ücretli ve güvencesiz olan 
ayrıca örgütsüzlüğü de beraberinde getirecek 
olan bu istihdam modelinin yaygınlașması ve te-
mel istihdam biçimine dönüștürülmesi için biçil-
miș kaftan olarak görülüyor. Bu nedenle kadınlar 
neoliberal, muhafazakâr iktidarların hedefinden 
kurtulamıyor. Militarist, geleneksel ve dinsel 
araçlar bu uğurda seferber ediliyor.

Patriyarkal kapitalizmin krizden çıkıș yolu olarak 
gördüğü kadın emek sömürüsünün derinleștiril-
mesi   yanında, demokrasi ve özgürlüğe dair olan 
ne varsa tehlike unsuru olarak görülüyor. Oto-
riterleșme krizden çıkıșın temel yollarından biri 
olarak görülmekte ve demokrasiye ait olan tüm 
değerlere dönük saldırılar hız kazanmakta. OHAL 
rejimini kalıcı hale getiren uygulamalar bir bir 
devreye sokulmuș durumda. Yerel yönetimlerde 
halkın irade gaspına yönelik gerçekleșen kayyum 
darbesi, șimdilerde üniversite öğrencileri ve öğ-
retim görevlilerinin iradesine yöneliyor.

Emekçileri, kadınları, LGBTİ+ bireyleri, gençleri, 
çiftçileri, esnafı... kısaca toplumun tümünü hedef 
haline getiren fașist iktidar anlayıșının geleceği-
mizi ipotek altına almasına karșı durmak Clara 
Zetkin’in söylediği gibi; yașamın olduğu her yer-
de savașma isteği gerektiriyor. Bu istenci etkili 
kılmak ve örgütlemek ise tarihsel bir sorumluluk. 
Bu noktada demokrasiyi, adaleti, eșitliği ve öz-
gürlüğü aranır olmaktan çıkarıp, yașanır kılmak 
için kendi mücadele deneyimlerimize bakmak 
bize güç verecek. 8 Mart’ ın kıvılcımını yakan 
New York’lu dokuma ișçisi kadınların isyanıyla 
bugüne tașınan ve bugün dünyanın dört yanında 
yükselen mücadelemiz bize vazgeçmemeyi öğ-
retti. Söyleyecek Sözümüz, Değiștirecek Gücü-
müz Var.
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“YOK”LARLA MÜSEMMA: 
2021 BÜTÇESİ

Aysun Gezen

KESK Eş Genel Başkanı

Kușkusuz sadece kadınlar için değil, emekçiler 
ve halk için de “yok”larla karakterize olmuș bir 
bütçe sürecini daha geride bıraktık. Ülkemizde 
uzun süredir bütçelerin șeffaf, katılımcı, halkın, 
emekçilerin, kadınların, gençlerin, emeklilerin, iș-
sizlerin, kısaca toplumun emeğiyle geçinmek zo-
runda olan kesimlerinin ihtiyaçlarını karșılamayı 
esas alan bir yapıdan çok uzak olduğu bir gerçek. 
Bununla birlikte “cumhurbașkanlığı hükümet 

sistemi” adıyla șirin gösterilmeye çalıșılan tek 
adam rejiminde durum daha anti-demokratik bir 
hal aldı. Çok büyük oranda emeğimizle yarattı-
ğımız değerlerle, doğrudan ücretlerimizden ke-
silen, tükettiğimiz her șeye ödediğimiz vergilerle 
olușan bütçenin sermayeyi kollamak, bir avuç 
zengini daha da zengin etmek üzere kullanıldığı 
hiçbir dönemde bu kadar sarih bir șekilde açığa 
çıkmamıștı. Covid 19 pandemisinin ülkemizde 
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yasalarla, yeni ekonomi paketleriyle sermayeye 
devasa kaynaklar aktarılırken, vergi indirimle-
ri, afları çıkarılırken halkın geçim derdi ve ișsiz-
lik çığ gibi büyüdü, evde kalma “șansına” sahip 
olamayan, hayatta kalmak için çalıștığı her gün 
hayati önem tașıyanlar açlıkla ölüm arasına sı-
kıștırıldı. Uzaktan eğitim deneyimi, derinleșen 
eșitsizlikleri, giderek artan gelir uçurumunu çok 
açık ortaya koydu; parası olmayan, genel sağlık 
sigortası primlerini ödeyecek geliri dahi olma-
yan milyonlarca vatandașımız sağlık hizmetleri-
ne erișemezken, nitelikli hizmet almanın koșulu 
“sahip olunan para miktarı” oldu; așıya erișimde 
dahi torpilin, kayırmacılığın, sınıfsal konumun 
belirleyici olduğu bir dönemi yașadık, halen de 
deneyimliyoruz.

Derinleșen ekonomik krizde acı reçetenin hep 
ücretli çalıșanlara, halka kesildiği bir dönem-
de pandeminin de gelișmesiyle önlem almanın 
sorumluluğunun tamamen bireylere bırakıldı-
ğı palyatif uygulamalarla 65 yaș üstü ciddi bir 
ayrımcılığa uğrarken yasak tanımayan tek șey 
patronların kar hırsı ve bunun için kamu gücünü 
kullanan iktidarın ișçileri, kamu emekçilerini ölü-
müne çalıștırmaya devam etmesiydi. Pandemi-
nin yarattığı olağanüstü koșullarla bașa çıkmak 
için ek bütçe olușturmak yerine yeni bütçeyi de 
sermayenin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yapmayı tercih etti AKP iktidarı. Hal buyken büt-
çe hakkı kavramı ve bütçe yapımında tek adam 
rejimi ile birlikte yapılan değișiklik büyük önem 
kazanıyor; çünkü ikincisi birincisini tümden yok 
eden bir anlam tașıyor. Kadınlar açısından bütçe-
yi değerlendirmeden önce kısaca bütçe hakkına, 
teknikteki değișime ve bütçenin genel karakteri-
ne bakmak, kadınların yașadığı derin sömürüyü 
ve eșitsizlikleri ortaya koymak açısından önemli. 
Dolayısıyla öncelikle bu bașlıklara değinmek ge-
rekiyor.

Bütçe hakkı nedir?
Bütçe, bir devletin, onun yönetim biçiminin sınıf-
sal yapısını ortaya koyacak siyasi, hukuki, ekono-
mik yönetsel bir belgedir. Toplumsal ihtiyaçların 
belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesi için kay-
nak olușturulması ve bu kaynakların dağıtımını 
belirleyen belge olarak bütçe, gelir ve harcama 

açısından yönetimlerin de meșruiyet kaynağıdır.
Bütçe aynı zamanda egemenlerin/yönetenlerin 
hakim sınıfın ekonomi politikalarını hayata ge-
çirmesinin bir aracı olarak da ișlev görür; yani 
sermayenin egemenliğinin, servetin yeniden 
üretilmesinin, gelirin bölüșümünün aracıdır. Ve 
son olarak bütçe, sahip olduğumuz demokratik 
ve sosyal haklara, özgürlüklerimize dair önemli 
bir göstergedir ve devletin niteliğini de gösterir. 
Bu kadar önemli bir yönetsel belgeyi, yani kısa-
ca bir ülkede toplumsal ihtiyaçların tespiti, bu 
ihtiyaçların giderilmesi için kaynak yaratılması-
nı ve bu kaynakların nereye nasıl harcanacağını 
belirleme, denetleme hakkı ise bütçe hakkıdır. 
Bütçenin hazırlanması, sunulması ve sonuçlan-
ması așamalarının her birinde halkın, emekçile-
rin karar veren ve denetleyen özne konumunda 
olmaları bu hakkın özünü teșkil eder. Bu yönüy-
le aslen iktidarın sınırsız gücünü, mutlaklığını 
sınırlandıran da bir belge olarak demokrasinin 
de esaslarındandır. Bu hak, halkların, ișçi sınıfı-
nın tarihi mücadeleleriyle kazanılmıștır. İșin özü, 
yaklașık %80’i vergilerimizle olușan bütçenin ha-
zırlanmasında, harcanmasında söz sahibi olmak, 
nerelere harcandığını bilmek ve bunun hesabını 
sormaktır.

Bütçe hakkı bugün ne durumda?
Yukarıda da ifade edildiği üzere emekçilerin be-
lirleyen özne olduğu bir bütçe süreci konusunda 
tarihsel olarak sorunlar bir tür süreklilik içerse de 
özellikle tek adam rejiminin kurumsallașmasıy-
la birlikte bütçe hakkının gaspını așan, onu yok 
eden bazı gelișmeler yașandı. Yapılan anayasa 
değișikliği ile bütçe hazırlama ve meclise sunma 
yetkisi cumhurbașkanına verildi; böylece meclis 
sadece onaylayan, pasif, edilgen bir “noter” po-
zisyonuna indirgendi; yasanın yazılıș biçiminde 
meclisin görevinin “onay”la sınırlandığı da gö-
rülebiliyor. Bu durum sadece bütçe konusunda 
yașanmıyor kușkusuz ancak bütçe hakkını yok 
eden bu gelișme rejimin otoriterleșmesinin, her 
șeyin tek elden belirlenmesinin önemli bir görü-
nümü. Zira bütçe Sarayda, katılımcılıktan ve de-
netleme imkanlarından yoksun bir biçimde kü-
çük bir ekipçe hazırlandı ve içeriğine bakıldığında 
sermaye sınıfının egemenliğini açıktan gösteri-
yor.
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buna uygun orta vadeli mali plan hiçbir hede-
fin tutmaması ile çoktan geçersiz olmuș iken 
ne bunlar ne de bütçe anayasanın ilgili madde-
si uyarınca zamanında meclise sunulmuș du-
rumda. Nitekim Ekim 2020’de yasalașan torba 
kanunla bütçe tekniği değișerek performans 
esaslı bütçeye geçilirken ilgili kamu kurumlarına 
buna uygun hazırlık yapılacak süre dahi tanın-
madı; 16 Ekim’de yasa yürürlüğe girerken, 17 
Ekim’de yani bir gün sonra yeni tekniğe uygun 
hazırlanmıș bütçe teklifi meclise sunuldu. Yasa-
dan önce Sarayda hazırlık yapılmıș olması gerçe-
ği de meclisin ișlevine dair önemli bir gösterge. 
Bu sistemin biz emekçiler açısından kritik olan 
yanı birçok harcama kaleminin takip edilebildiği 
sınıflandırma sistemi çıkarıldığı için ödeneklerin 
harcandığı – özellikle trilyon TL’yi așan (namı di-
ğer mega projelerin) – yerlerin görülemeyecek 
olması, karartmanın mümkün hale gelmesi. Ver-
gi istinası, indirim ve teșviklerden kimlerin ya-
rarlanacağını, ödeneklerin nereye harcanacağını 
cumhurbașkanı tek bașına belirleyebilecek. Gelin 
“beșli çete” olarak adlandırılan, dünyada dahi en 
çok kamu ihalesi alan șirketler arasında ilk sıra-
larda olan inșaat șirketlerinin vergi istisnalarına 
bakalım ki tablo çok daha net ortaya çıksın.

Sermayenin bütçesi
Cengiz, Limak, Kolin ve Kalyon dünyanın kamu-
dan en çok alt yapı iși alan șirketler sıralamasın-
da ilk bește. Kamu ihale kanununun 191 kez de-
ğiștiği, davet usulü tercih edilerek adrese teslim 
ihaleler, ihaleye katılan șirketlerin ortaklığı, ortak 
iș yapma durumları da düșünüldüğünde kamu 
ihale kanununun kamu kaynaklarını bu șirketlere 
aktarma aracı kılındığı çok açık. Üstelik artık de-
ğișen bütçe tekniği nedeniyle denetimleri de pek 
mümkün olmayacak. TBMM, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü gibi kurumların elektrik alım 
ihalelerinin Cengiz’e, cumhurbașkanlığı strate-
ji ve bütçe bașkanlığı, orman genel müdürlüğü, 
sahil güvenlik komutanlığı gibi kurumların iha-
lelerinin de Lİmak’a verildiği düșünüldüğünde 
tablo netleșiyor. Üstelik doğayı yok eden HES’ler, 
maden projeleri bașta her ihalenin altından çıkan 
Cengiz’in Rize İyidere Lojistik Limanı ihalesini al-
dığı tutar olan 1.370.106.030 TL, kurușu kuru-

șuna 31238 sayılı resmî gazetede vergi istisna-
sına tabi kılınmıș. Aynı listede Limak için de bina 
inșaatına istinaden 548.979.600 USD gelir ver-
giden istisna tutulmuș. Kalyon da Bursa Yenișe-
hir Demiryolu hattı için ihale tutarı aynen istisna-
ya tabi kılınan șirketlerden (ihale bedeli 9 milyar 
449 milyon). Bu devasa gelirler üzerinden șirket-
lerden alınmaktan vazgeçilen vergi, vatandașın, 
emekçilerin sırtına daha fazla vergi yüklenmesi 
demek. Bütçenin %84’ü vergi gelirlerinden olu-
șuyor. Vergi gelirinin yaklașık %70’i doğrudan 
ücretlerimizden kesilen, tükettiğimiz her șeyden 
alınan vergilerden müteșekkil. Kurumlar vergisi-
nin oranı zaten düșükken bu oran da %5’e düșü-
rülüyor. Bir de torba yasayla getirilen varlık affı 
(son 12 yılda 7 kez yasalașmıș) ile zenginlerin 
kayıt dıșı varlıkları vergi affına uğrarken (kayna-
ğı sorulmayacak, vergi incelemesi geriye doğru 
yapılmayacak ve vergi alınmayacak; kara para 
aklamanın da aracı olacak), ișveren örgütlerinin 
aidat ödemeleri yapılandırılırken çiftçilerin borç-
ları yapılandırılmadı, üzerine geçimlik araçlarına 
icra yoluyla el konuldu.

Bu tabloya bir de bütçede vergi harcamaları adı 
altında alınmaktan vazgeçilen vergi tutarları ek-
lendiğinde vergi adaletsizliği ve bütçenin ser-
mayeden yana sınıf egemenliğini yeniden üre-
ten yapısı daha açık görülüyor. Sadece 2021 yılı 
için yaklașık 231 milyar tl verginin alınmasından 
vazgeçiliyor. Bu miktar içerisinde vatandașların, 
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emekçilerin yararlanacağı harcama ise yok de-
necek kadar az. Bütçenin (1,1 trilyon gelir) yakla-
șık %30’una denk gelen bir tutardan vazgeçilmesi 
demek hem sırtımızdaki vergi yükünün artması 
hem de toplumun ihtiyaçlarının karșılanması 
için kullanılabilecek bir kaynağın sermayedarlara 
akıtılması demek. Bir kez daha servetin vergilen-
dirilmesi, vergide adaletin sağlanması talepleri-
nin ne kadar haklı olduğu da açığa çıkıyor.

Bütçenin yapısı
Bakanlıklar bazında özellikle en öne çıkan talep-
lerin muhatabı iki bakanlık dikkate alınarak büt-
çeye bakıldığında ise pandemiye rağmen halkın 
ihtiyaçlarının gözardı edildiği bir kez daha görü-
lüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi sayısal olarak 
az da olsa artmıș görünse de bütçe içindeki oranı 
yine azalmıș durumda ve ayrılan bütçenin büyük 
kısmı personel giderleri ve sigorta prim öde-
meleri. Eğitime erișim olanakları olmayan mil-
yonlarca öğrenci için uzaktan erișimin araçlarını 
sağlayacak, herkesin nitelikli, bilimsel bir eğitime 
eșit erișimini sağlayacak önlemlere, eğitim ve 
bilim emekçilerinin güvenceli iș, insanca yașana-
cak ücret ve insanca çalıșma koșulları taleplerini 
karșılamak üzere kaynak ayrılmadı.

Sağlık Bakanlığı’nın yaklașık 77 milyar TL’lik büt-
çesinin 16 milyar TL’si (sağlık bakanlığı bütçesi-
nin yaklașık %30’u) șehir hastanelerini yapan 4 
șirkete ödenecek garanti, kira ve hizmet ödeme-

leri. Önümüzdeki 25 yıl garanti ödemeleri 120 
milyar doları așıyor. Yani herkes borçlu doğacak 
ve çocuklarımızın geleceği dahi ipotek altında. 
Pandemi için herkese gelir güvencesi, ișten çı-
karma yasakları ile birlikte kapanma sağlayarak 
mücadele etmek için gerekli önlemler yok; kendi 
canlarını ortaya koyarak müthiș bir özveri ile çalı-
șan sağlık emekçilerini korumak, onların meslek 
ve özlük haklarını geliștirmek, çalıșma koșullarını 
düzenlemek için herhangi bir önlem yok. 

Peki ne var?
Savunma Sanayi, iç güvenlik kurumları ve ada-
let bakanlığı bütçeleri toplamda 300 milyar TL 
gibi bir tutarla bütçenin %23’üne denk geliyor. 
Otoriter, baskıcı, militarist politikaların ağırlığını 
yansıtan bu durumu bugün kazanılmıș hakları 
korumak üzere gerçekleșen her tür ișçi direniși-
ne kolluk eliyle sert müdahaleler, Boğaziçi bile-
șenlerinin demokratik, özerk üniversite, bilimsel 
özgürlük, güvenli gelecek, aslen eșit ve özgür bir 
ülke taleplerine ve onlarla dayanıșma gösteren 
herkese yönelik polis șiddeti ile birlikte düșündü-
ğümüzde bütçenin demokrasi açısından bir gös-
teren olma özelliği de daha iyi anlașılıyor.

2019 Sayıștay raporlarına göre Saray’ın günlük 
harcaması 10 milyon TL; 11 aylık örtülü ödenek 
harcaması 1 milyar 858 milyon TL, sadece Kasım 
ayında gizli hizmet harcaması 279 milyon 878 
bin TL. Saray lükse, șatafata, “itibar”a harcasın 
diye giderek yokșullașıyoruz.

Gelelim Diyanet İșleri Bașkanlığı’na…İcracı yedi 
bakanlıktan daha fazla bütçesi olan Diyanet, aynı 
zamanda deprem kușağı üzerinde olan ve son 
birkaç senede gerekli tedbiler alınmadığı için cid-
di yıkımlara da yol açan deprem gibi afetler için 
ayrılan ödenekten daha fazla bütçeye de sahip. 
Erzurum’da halen deprem konutlarının yapımı 
beklenirken Erzurum ve Bodrum’da Diyanet iki 
adet külliye inșaatına yüzlerce milyon lira aktarı-
yor. Üstelik lüks araç ihaleleriyle de gündemimi-
ze oturduğunu tekrar hatırlayalım.

Merkezi yönetim bütçe giderleri de cari trans-
ferler de artarken bu harcamaların nereye yapıl-
dığını bilmiyoruz ama bildiğimiz tek șey nereye 
yapılmadıkları: emekçilerin, halkın ihtiyaç ve ta-
leplerinin karșılanmasına.
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ken kadınların talep ve ihtiyaçlarının hiç geçme-
miș olduğunu yazıyı okuyan herkes hemen fark 
etmiștir.

Bütçede Kadının Adı da Yok
Türkiye, 2020 küresel toplumsal cinsiyet uçu-
rumuna göre 153 ülkeden 130. sırada; ekono-
miye katılımda fırsat eșitliği açısından 153 ülke 
arasında 136. sırada ve iș gücüne katılımda 135. 
sırada. İstatistikler bile tek bașına yeterince șey 
anlatıyor.

Ülkemizde ataerkil, patriyarkal “gelenek”le uyum 
içerisinde ișleyen neoliberal kapitalizme bir de 
dini araçsallaștıran iktidarın siyasal İslamcı ide-
olojisi eklendiğinde kadınlar ve LGBTİ+ bireyler 
için baskının, sömürünün dozu da artıyor. Kadın-
lara biçilen geleneksel toplumsal cinsiyet rolü, 
“milletin”, iș gücünün ve genelde nüfusun yeni-
den üretimi; AKP iktidarının en yüksek ağızdan 
belirttiği üzere “kadının yeri evi, görevi kocaya 
itaat ve annelik”. Zira bir konușmasında kadınla 
erkeğin fıtrat gereği eșit olamayacağını açıktan 
ifade eden cumhurbașkanı, kendi alanında çok 
bașarılı bir bilim insanı olan Ayșe Buğra’yı bir er-
keğin “karısı” olmakla tanımlamaktan, “bayan-
lar bile uzaya gitmek isteyebilir” demekten geri 
durmayarak bakıș açılarını çok net ortaya koydu. 
Kadınların kendi bağımsız varolușunu tanıma-
yan, kadını ancak bir erkeğe olan “bağımlılığı”yla, 
aileyle tanımlayan bu bakıș açısı açıktır ki kadına 
yönelik șiddeti cesaretlendiren unsurlardan biri. 

Kadını nesneleștiren, metalaștıran anlayıștan 
pay alan bu bakıș, onu sahip olunan ve kendisi 
üzerinde her tür tasarruf hakkı bulunan “șey” 
olarak algıladığı için hayır’ı bir cevap olarak kabul 
etmiyor, kadınlar yașadıkları her tür șiddete, bas-
kıya, sömürüye hayır dediklerinde, kendi bağım-
sız varolușlarını yașadıklarında, kendi hayatları-
nın öznesi olduklarında adeta “deliye dönüyor”; 
çareyi en üst düzeyde İstanbul Sözleșmesi’ni yok 
etme girișimlerinde arıyor. Kușkusuz buraya ge-
lene kadar birçok gelișme yașandı.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan 
kadının adı silindi, bakanlık sosyal politika kav-
ramından da vazgeçilerek Aile, Çalıșma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı oldu. Toplumsal cinsiyet 
eșitliği kavramı 11. Kalkınma Planı’ndan tama-
men çıkarıldı; aynı planda ailenin korunması, 
kadının güçlendirilmesine göre öncelikli oldu ve 
aile yapısının aynen korunduğu bir yerde kadının 
güçlenmesinin, özne olmasının imkansızlığının 
üstü örtülürken, planda “kadın” olduğu görün-
tüsü verilmiș oldu. YÖK Toplumsal Cinsiyet Eșit-
liği Tutum Belgesi kaldırıldı ve proje durduruldu, 
dersler kaldırıldı; benzer bir adım milli eğitim 
bakanlığı tarafından da atıldı. Kayyum atanan 
belediyelerde sığınma evleri kapatıldı, kadınların 
bilgilerinin 3. taraflarla paylașılmasının önü açıl-
dı, kadın temsiliyeti yok edilmek istendi. Kadına 
yönelik șiddetin failleri büyük oranda eș, eski eș, 
sevgili, eski sevgili, baba gibi en yakın çevreden 
olmasına rağmen pandemiyi de fırsata çeviren 

iktidar, șiddetin faille-
rine erken tahliye im-
kanı getiren affı çıkardı 
ve kadınları bu faillerle 
aslında hiç güvende ol-
madıkları “ev”e kapattı. 
Diyanet fetvalarını da 
eklediğinizde sadece 
birkaç kurumdaki bu 
düzenlemelere bakmak 
bile iktidar nezdinde 
toplumsal cinsiyet eșit-
liğinden duyulan rahat-
sızlığı ortaya koyuyor.

Hal böyleyken kadının 
kamusal alandaki var-
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değil. Derinden yașadığımız ekonomik kriz, ka-
dınlar açısından çok daha ağırlașmıș sonuçlar 
yaratmıșken, ekonomik, fiziksel, psikolojik, cin-
sel șiddeti arttırmıșken, Covid 19 pandemisi ile 
tablo çok daha ağır yașanmaya bașlandı. Çocuk, 
hasta, yașlı, engelli bakımı ile hane içi yeniden 
üretim ișleri sadece kadının sorumluluğu ola-
rak görüldüğünden kadının görünmeyen emeği 
üzerindeki tahakküm ve sömürü de arttı. Kreș, 
hasta, yașlı, engelli bakım evlerinin kamusal hiz-
met olarak sunulmadığı, bakım hizmetlerinin pa-
rası olanın ulașabildiği metalar haline getirildiği 
neoliberal sistemde emeğe reva görülen düșük 
ücretler ve bu hizmetlerin yüksek fiyatları nede-
niyle kadınlar bu bakımı kendileri üstlenmek ve 
istihdam alanından çekilmek zorunda bırakıldılar. 
Ülkemizde geçmiș yıllarda yapılan bir araștırma, 
yaklașık 10 milyon kadının bu nedenle istihdam 
alanına ya hiç katılmadığı ya da çekilmek zorun-
da kaldığını ortaya koymuștur. Pandemi ile bir-
likte okulların kapalı olması ve uzaktan eğitim 
uygulaması, çalıșan ebeveynleri, idari/ücretli izin 
uygulaması hayata geçirilmediği için benzer bir 
zorunlukla karșı karșıya bırakmıștır; pandemi 
döneminde kadınların iș gücü piyasasından çe-
kilmesi hızlanmıș, kadın istihdamı da daha faz-
la daralmıș durumda; DİSK-AR raporuna göre 
istihdamda görünen ancak iș bașında olmayan 
kadın sayısı da bir yılda beș kat artmıș. Sadece 
istihdamdan çekilmeye sınırlı değil mesele, aynı 
zamanda hane içi ișlere ayrılan zaman açısından 
da kadınların yükü çok daha fazla arttı. Pande-
miyle birlikte haneye giren her șeyle ilgili hijyenik 
önlemleri alma yükü de bakım yüküne eklendi.
Ekonomik kriz ve pandemiyle ağırlașan tablo 
karșısında iktidarın açıkladığı ekonomi paket-
leri, çıkardığı torba yasalar sermayeye kalkan 
olurken, ișçiler ücretsiz izne, sefalet ücretlerine 
mahkum edildi, ișten çıkarma yasağı yasak ta-
nımadı ve kod 29 fırsatçılığıyla ișsizlik katlan-
maya devam ediyor. Kamu emekçilerine dair 
esnek, uzaktan çalıșma genelgeleri yayınlansa 
da genelgenin uygulanması kurum amirlerinin 
“takdirine” bırakıldığı için birçok yerde çalıșma 
düzeni aynen devam etti. Kișisel koruyucu ekip-
man yeterince dağıtılmadığı için zaten aldığı üc-
ret geçimine dahi yetmeyen emekçiler maske, 
dezenfektan gibi koruyucu ekipmanı da kendi 
ücretlerinden karșılamak zorunda kaldı. Aile, Ça-

lıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 milyon ai-
leye yardım yapıldığını belirten reklam çalıșma-
ları yapsa da neredeyse bir seneyi bulan süreçte 
yalnızca bir kez, bin TL’lik bir yardım yapıldı; bu 
ise ülkede yoksullașmanın ne kadar yaygınlaștı-
ğının göstergesi oldu. Yapılan yardımların sosyal 
yardımlașma ve dayanıșma fonu, ișsizlik sigorta 
fonu gibi fonlardan ve bağıș kampanyaları ile “fi-
nanse” edilerek yapılması, yani bütçeden tek bir 
TL dahi harcanmamıș olması ise ișin asıl vahim 
boyutu. Bu yardımlar yine emekçilerin, ișçilerin 
kolektif emeğiyle olușmuș fonlardan yapıldı; ta-
biri caizse emekçinin parasıyla emekçiye “caka 
satıldı”. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı; 
ișsizlik çığ gibi büyürken yoksulluk ve yoksun-
luk da derinlești. Tüm bu tablodan kadınların 
çok daha olumsuz etkilendiğini biliyoruz. İșsizlik 
istatistiklerinde, kadın-erkek arasındaki ücret 
eșitsizliklerinde, hane içi ișlere harcanan sürede 
vb. alanlarda kadınlar üzerindeki baskı ve sömü-
rünün izlerini açıkça görüyoruz.

Toplumsal cinsiyet eșitliğine kör bütçelerle bu 
tabloyu değiștirmek de kolay değil. Bugüne ka-
dar kadınlara ödenen yardımların büyük kısmı, 
bakım emeği karșılığı. İktidar kadınlara, evde 
çocuk, hasta, yașlı, engelli bakımı için çok cüzi 
yardımlar vererek sermaye ve devlet için bakım 
yükünün maliyetini kadınların sırtına yıkmıș ve 
bu maliyetten kurtulmuș oluyor; aynı zamanda 
da kadının kamusal alandan dıșlanması ve “eve 
kapanması” ișlevini de yerine getirmiș oluyor. 
Bütçede kadının güçlenmesi programına ayrılan 
yalnızca binde 3’lük pay da bu yaklașımın deva-
mı.

 Pandemide bașta kadınlar olmak üzere her-
kese gelir güvencesi sağlayarak, sosyal koru-
ma ile birlikte kapanma önlemlerinin alınma-
sına ayrılan kaynak YOK.

 Bu ülkenin tüm değerlerini üreten ücretli/üc-
retsiz emek için insanca yașamaya yetecek bir 
ücret ve insanca çalıșma koșulları sağlayacak, 
kadınların görünmeyen emeğinin karșılığını 
verecek politikalara ayrılan kaynak YOK.

 Kadınların sürekli ișlerde, güvenceli istihda-
mını sağlayacak önlemler ve uygulamalar için 
ayrılan kaynak YOK.
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önemli engel olan (çocuk, hasta, yașlı, engelli) 
bakım hizmetlerinin kamusal sunulması için 
geliștirilen perspektif ve ayrılan kaynak YOK.

 Eğitimdeki derin eșitsizlikleri gidererek kız ço-
cuklarının eğitim hakkını güvence altına ala-
cak politikalar için ayrılan kaynak YOK.

 Kadınların sağlık bașta olmak üzere temel 
hizmetlere erișimindeki engelleri ortadan kal-
dıracak, toplumsal cinsiyet eșitliği perspekti-
fiyle hazırlanan bir sosyal politika için ayrılan 
kaynak YOK.

 Kadına, LGBTİ+’lara yönelik her tür șiddetin 
önlenmesi için mekanizmalar geliștirilmesi, 
yaygın bir toplumsal cinsiyet eșitliği eğitimi 
verilmesi, șiddet ortaya çıktığında kadınları 
koruyacak düzenlemeler geliștirilmesi, sığın-
ma evlerinin yaygınlaștırılması gibi uygula-
malar için ayrılan kaynak YOK.

 Kadınlara ve LGBTi+ bireylere yönelik ayrım-
cılık, mobbing ve șiddeti önleyecek mekaniz-
malar ve bunlara ayrılan kaynak YOK.

 32 haftalık doğum izni, devredilemez babalık 
izni için gerekli yasal düzenlemeler YOK.

 Tüm bu politikaları olușturacak, takip edecek 
ve hayata geçirecek bir kadın bakanlığı için bir 
planlama ve bakanlığın olușturulması için ay-
rılan kaynak YOK.

 Bütçe hazırlanırken kadınların taleplerinin 
dikkate alınacağı, ihtiyaçlarının karșılanacağı 
șekilde toplumsal cinsiyet eșitliğine duyarlı 
bir bütçe anlayıșı ise hiç YOK.

Bitirirken…
Pandemi bakım emeğinin ne kadar hayati oldu-
ğunu ve kadınların görünmeyen emeğinin top-
lumun yeniden üretimindeki yașamsal ișlevini 
ortaya koyarken, neoliberal kapitalizmin bakım 
yükünün maliyetini, sermaye ve devlet için “sı-
fırlarken” kadının sırtına yüklemesinin kadınlar 
için sömürüyü ne kadar derinleștirdiğini, nasıl bir 
tahakküm olușturduğunu da gösterdi. Dünyanın 

her yerinde kapitalizmin yarattığı yıkımların so-
nucu ortaya çıkan pandemiyle birlikte kapitalizm 
karșıtlığı ve eșit ve özgür bașka bir dünya arayıșı 
da yükselmeye bașladı.

Ülkemizde kapitalizme dair sarsılan güveni onar-
maya, sermayedarlar için ülkeyi ucuz iș gücü 
cennetine çevirmeye odaklı ekonomi politikala-
rını ısrarla sürdüren AKP iktidarıyla ülkede gelir 
eșitsizlikleri giderek arttı. Ülkemizde en zengin 
%10luk kesim, üretilen toplam servetin %78’ine 
el koyuyor. Kar hırsı doymak bilmeyen sermaye-
nin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda șekillenen 
bir bütçe süreci daha geride bırakıldı. Bu ülkenin 
%99’u olan ișçiler, emekçiler, kadınlar, LGBTİ+’lar, 
gençler, emekliler, göçmenler bu bütçede YOK.
Yarattığımız değerlerin ve kaynakların bizlerin 
ihtiyaçları için, insanca yașanacak bir ücret, in-
san onuruna yarașır çalıșma koșulları, güvenceli 
iș, gelir güvencesi, adaletli vergi sistemi, herkes 
tarafından ulașılabilir, parasız, bilimsel, nitelikli, 
anadilinde kamusal hizmet (eğitim, sağlık, ula-
șım, haberleșme, enerji vb), toplumsal cinsiyet 
eșitliği, demokrasi, laiklik, barıș için kullanılma-
sını istiyorsak bütçe hakkımıza sahip çıkmak zo-
rundayız. Bütçe talebi aynı zamanda yașamak is-
tediğimiz ülkenin rejiminin niteliğine dair önemli 
bir müdahaledir.

Biz kadınlar, dünyanın en az yarısıyız; üreten bi-
ziz, doğa biziz, yașam biziz; kendi yașamlarımızın 
öznesi olmak, eșit ve özgür bir gelecek kurmak 
kadınların önünü çektiği bir mücadele ile müm-
kün. Patriyarka-kapitalizm iș birliğini ve coğraf-
yamızda buna eșlik eden siyasal İslamcı ideo-
lojiyi yok edecek, bu iș birliğine karșı yürütülen 
mücadeleleri birleștirecek bakıșa ve deneyime 
sahip olan yegane özne kadınlardır. Yașamı yeni-
den ve yeniden üretenler olarak bütçede ve tüm 
yönetim süreçlerinde söz hakkımızı kazanmak 
bugün daha büyük bir önem tașıyor. Bütçede 
yokluğu ile müsemma olan, ısrarla yok sayılanlar 
aynı zamanda taleplerimizdir.

Kadının adı, kendi bağımsız varolușu, hakları var. 
Söyleyecek sözümüz, değiștirecek gücümüz var. 
Yeter ki bir araya gelelim, örgütlenelim.
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KADIN ÜNİVERSİTESİ 
NEYE HİZMET EDER?

Prof. Dr. Nejla Kurul

Eğitim Sen Genel Başkanı

İlk bakıșta kadın üniversitesi olumlu bir politika 
imiș gibi gözüküyor! Neden olmasın? Üniversite 
yönetim kurullarında ve senatolarında kadınların 
ve LGBTİ+ bireylerin yer alacağı, kadın rektörle-
rin kadın akademisyenlerce seçileceği, kadınların 
karșı karșıya kaldığı ölümcül sorunlar konusun-
da etkin bilimsel araștırmaların yürütüleceği, 
kadından yana sosyal ve ekonomik politikaların 
geliștirileceği, kadın hareketinin politik öncüleri-
nin fideliği olabilecek bir üniversite düșü de gele-
bilir aklımıza! Kadınca bilimin, siyasetin, sanatın 
ve sevginin gelișeceği sosyal ve politik bir alan 
olarak kadın üniversitesi! Eșit ve özgür bir ha-
yata bağlanmıș böyle bir düș kulağa hoș geliyor! 
Kadın bilimcilerin, kadın sanatçıların, kadın ma-
tematikçilerin, kadın siyasetçilerin, kadın toplum 
bilimcilerin, kadın iktisatçıların kadının bakıș açısı 
ile bilim etkinliğine yaklaștığı bir üniversite özgün 
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olabilir doğrusu! Üniversitelerin kadın çalıșmala-
rı anabilim dallarındaki ișlevlerinin bir üniversite 
formu içinde yașama geçirilmesi mümkün olabi-
lir mi? Üzerine düșünmeye değer!

Șimdi düșlerden gerçekliğe dönelim. Siyasal ikti-
darın kadın üniversitesi projesinin kadınların ya-
rarına ortaya koyabileceği sonuçlar üzerine bir-
likte düșünelim. Türkiye’de kadınlar güç koșullar 
altındalar. Ne yazık ki günde iki, zaman zaman 
üç kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Arta-
rak güç kazanan erkek egemen kurumsallașma-
lar kadınların gücünü geriletiyor. Kadınlar, çocuk 
yașlarından itibaren tüm yașam alanlarında ken-
dilerini tehdit altında hissediyorlar. Kadınların 
kendini koruma çabası ve ezilen cins olmaları 
nedeniyle insani güç ve yetilerinin açığa çıkması 
erkeklere oranla daha da güçleșiyor. Kadınların 

karșı karșıya kaldığı bu zorlu koșullar 
nedeniyle toplumun kimi kesimleri, 
kadınlara yönelik saldırının daha az 
olabileceği tek cinsiyetli bir eğitim 
alanı açmayı düșünmüș olabilirler. 
Cumhuriyetin kuruluș yıllarında ka-
dınların eğitime ilgisini artırmak için 
tek cinsiyetli okulların açılması gibi. 
Peki neredeyse yüz yıl sonra sadece 
kadınlar için bir üniversite açmanın 
gerekçesi kadınların kendini tehdit 
altında hissetmeden bilgiye yoğun-
lașacağı bir üniversite açmak olabilir 
mi?  
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parklar, kafeler, müzeler, toplu tașım araçları, 
vergi daireleri, AlıșVerișMerkezleri, kısaca yașam 
karma niteliği ile dolu dizgin akarken!

Biliyoruz ki bir șeylerin o șeye egemen olan güç-
lerle bağlantısı var, bu güçlerle ilișkisel bir anlamı 
var. Fakat șeyin kendisi de tarafsız değildir ve o 
an için egemen olan güçle az ya da çok yakınlık 
içindedir. Her güç, açığa çıkan gerçekliğin, her 
șeyinin değil, ama bir miktarının ele geçirilmesi, 
tahakküm altına alınması ve kullanılmasıdır. Eğer 
bir șeyin hangi güç tarafından ele geçirildiğini, 
sarıldığını, kullanıldığını ya da hangi kuvvetin ifa-
de edildiğini bilmiyorsak o șeyin anlamını hiçbir 
zaman bilemeyiz. 

Kadın üniversitesini değerlendirirken toplumsal 
cinsiyet olgusunu sadece kültürel bir gerçeklik 
olarak ele alamayız. Bunun yerine Silvia Federi-
ci’nin ifade ettiği gibi, “toplumsal cinsiyeti, sınıf 
ilișkilerinin bir özgülleșmesi” olarak görmemiz 
daha üretken ve zengin politika geliștirme sü-
reçlerine vesile olabilir. Çünkü kapitalizm kendini 
beș yüz yıl boyunca var edebilmișse, Federici’ye 
göre bunun nedeni, yalnızca dünya proletaryası-
nın bedenine koyduğu eșitsizlikler ağı ve sömü-
rüyü küreselleștirme kapasitesidir.1

Emeğin sömürüsü; ișsizlik okyanusunun tehdi-
di altında, düșük ücretler, güvencesiz çalıștırma, 
salgında kötü çalıșma koșulları ile çerçevelenip 
mutlak ve nisbi olarak derinleșiyorsa kadın be-
deni ve emeğinin karșı karșıya kaldığı sömürü, 

tahakküm ve eșitsizlik en azından iki katmanlıdır. 
Bununla birlikte eș zamanlı olarak emeğin, her 
alanda kadının, kadın emeğinin direncini anımsa-
mak gerekir. Siyasal iktidarın kadın üniversitesi 
politikasını, kadın emeğini ev içi emeğin uzantısı 
emek süreçleri ile ilișkilendirmek üzere siyasal 
iktidar tarafından ele geçirilmek ve kullanılmak 
istenen bir proje olarak okumak daha doğru bir 
yaklașım olacaktır. Yani kadın üniversitesinin 
anlamı ona egemen olan güçler kadardır; bunlar 
kadın emeğinin güçleri de olabilir, verili koșullar-
da mevcut iktidar bloğunun güçleri de. 

İktidarın kadın üniversitesi düșüncesi, Japon 
kadın üniversitelerinden esinlenmiș. Bu üniver-
siteler yaklașık 100 yıl öncesinin (belki daha da 
eski) Japonya’sında, kadınların da varlığını des-
teklediği anlamlı bir seçenek olușturmuș olabilir. 
Ancak bu üniversiteler günümüzde de kuruluș 
yılları ile ilișkili olarak modern dindar kadının ye-
tiștirilmesi politikası ile uyumlu olarak varlığını 
sürdürüyor. Japon kadın üniversitelerindeki ege-
men programlar genel olarak ev ekonomisi, dil 
ve edebiyat, bazı sosyal bilim alanları ile ilgili. Bu 
programlar kadını çevreleyen toplumsal cinsiyet 
kalıplarını genel olarak yeniden üretiyorlar. 

Kadın üniversitesinin Türkiye üniversite tarihi 
içinde bir karșılığı yok kanımca. Türkiye üniver-
siteleri karma eğitim ilkesini benimsedi, ne var ki 
program bazında tek cinsiyetin egemen olduğu 
bölümler var. Ama karma eğitim ve araștırma 
etkinlikleri içinde de üniversiteler örtük biçimde 
toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretimini 
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men politikalara göz yumarak bu yeniden üreti-
mi güçlendiriyor.

Üniversitelerde etkin kadın güçlerinin talep-
lerini de içeren ve Yükseköğretim Kurulu’nun 
28.05.2015 tarihli Genel Kurul kararına daya-
nılarak hazırlanmıș olup Yükseköğretim Kuru-
lu’nun bütün bileșenlerinde toplumsal cinsiyet 
eșitliği ve adaletine duyarlı olarak hareket edi-
leceğini taahhüt eden toplumsal cinsiyet eșitliği 
tutum belgesi,  YÖK’ün son dönem seçkinlerin-
ce uygun görülmeyerek uygulamadan kaldırıldı. 
YÖK Bașkanı Yekta Saraç’a göre, “projeye murat 
edilenin dıșında anlamlar yüklenmiș”, “Projenin, 
toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mü-
tenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği 
hususunun göz önünde bulundurulması gereği 
ortaya çıkmıștır.”2  

Toplumsal cinsiyet eșitliği tutum belgesi, ülke-
mizin 1985 yılında imzalamıș olduğu Kadına 
Karșı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılma-
sı Sözleșmesi (CEDAW), 2011 yılında imzalamıș 
olduğumuz İstanbul Sözleșmesi (Kadına Karșı 
Șiddetin ve Aile içi Șiddetin Önlenmesi ve Bun-
larla Mücadeleye İlișkin Avrupa Konseyi Sözleș-
mesi) ve Anayasamızın bașta 10. maddesi olmak 
üzere diğer ilgili maddelerine göre hazırlanmıștır. 
Kușkusuz akademide suskunluk kültürü ortadan 
kalkarsa, bu tür belgeler raftan indirilip yeniden 
hayata geçirilebilir. Ancak iktidarın güçlendirmek 
istediği kadın özne, ataerki ile uzlașan, ataerki-
nin tanıdığı bir öznedir. Dolayısıyla bu kadın özne, 
ataerkil düzeni esastan sorgulayamaz, daha çok 
onunla uzlașır. 

Yıllık programda iktidarın politikalarına ve 2021 
yılı merkezi yönetim bütçe rakamlarına baka-
lım. “Kadının güçlendirilmesi” programına Aile, 
Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 
içinde diğer programlara daha az ödenek ayrıl-
dığını görüyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendi-
rilmesi Programına 1.455.560.000 TL ayrılırken 
“Kadının Güçlendirilmesi Programına” sadece 

424.983.000 TL. ayrılmıș durumda. Yeni bütçe-
de yapılacak etkinlikler kaba, muğlak, yüzeysel. 
Çünkü bu bütçe de öncekiler gibi tabandan gelen 
çeșitli kadın örgütlerinin katılımıyla hazırlanmıș 
değil. Kușkusuz AKP-MHP iktidar bloğu içinde 
İstanbul Sözleșmesi’ni ciddi biçimde savunan 
kadın güçleri ve temsilleri var idi, ne var ki büt-
çenin hazırlanmasına diğer kadın örgütlerinin 
katılımı olmadı. Çünkü bu bütçe TBMM’ne hem 
geç gönderildi, hem de kurumlar bile çalıșmalara 
etkin olarak katılamadı. Bu bütçede kadının büt-
çe hakkı, gelirleri ve harcamaları kadın bakıș açısı 
ile gözden geçirme ve müdahale etme hakkı en-
gellenmiș oldu. 

Kadın üniversitesinin verili habitus ve güç iliș-
kileri dönüșmedikçe sorunlara çözüm olamaya-
cağını bașka bir veri ile daha tartalım. Japonya, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı 2018 
Dünya Cinsiyet Uçurumu Raporu’na dahil olan 
149 ülke içinde Japonya 110’uncu sırada yer alı-
yor, 2020 yılında 153 ülke arasında 121.sıraya 
gerilemiș. Raporda her iki yıl için Türkiye 130.
cu sırada. Bu durumda 81 kadın üniversitesi de 
açsanız, soruna bakıș açınız değișmedikçe kadını 
güçlendiremiyorsunuz. Kadının güçlendirilmesi 
için daha esastan düșünmek zorundayız. 

Türkiye’nin gereksinme duyduğu șey evrensel ve 
öznel yönleriyle hakikatin peșinde olan, kamu-
sal, demokratik, özerk, cinsiyet eșitlikçi, laik, kar-
ma ve kamuca finanse edilen bir üniversitedir. 
Kadınlar bu üniversiteler içinde erkek egemen-
liğini sorgulayabilir, geriletebilir, kadın-olușları, 
farklanmaları destekleyen yeni alanlar açabilir. 
Yine üniversite içinde kadın çalıșmaları bölüm-
lerini güçlendirilebilir, kadın toplulukları, inisi-
yatifleri, platformları, dernekleri kurulabilir, ka-
dınların yeni öznellik üretimleri için yeni sahalar 
yaratılabilir, Mevcut üniversiteleri, çoklu güçlerin 
etkisine açabilme cesareti gösteren iktidarlar, 
bu cesareti ancak tabandan gelen seslere, söze 
dönüșmüș ifadelere daha çok kulak kabartarak, 
anlamaya çalıșarak bulabilir. 

DİPNOT
1 Silvia Federici, Caliban ve Cadı. Kadınlar, Beden ve İlksel Birikim. Üçüncü Basım. İngilizceden Çeviren: Öznur Karakaș. İstanbul: 

Otonom Cadı Kazanı Yayınları, 2017, s.32. 
2 “Eğitim – Sen’den YÖK’e ‘Toplumsal Cinsiyet” Tepkisi’, www.gazeteduvar.com, 14.04.2019.
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GÖZLE PANDEMİ

Doç. Dr. Melda Yaman

Tam bir yıldır pandemiyle yașıyoruz; pandeminin 
tüm dünyayı etkilediği muhakkak; ama herkesi 
aynı biçimde etkilemediğini de biliyoruz. Pande-
mi koșulları toplumsal cinsiyete, etnik kökene, 
sınıfsal konuma göre farklı sonuçlar doğuruyor. 
Bu süreçten en çok kadınların etkilendiği de bir 
gerçek. 

Çoğumuz evdeyiz ama evde kalamayanlar var. 
Bu durum iki temel can yakıcı sonucu beraberin-
de getiriyor: Birincisi bütün zenginliğin kaynağı 
emek; hayatın kaynağı emek; yașamın yeniden 

üretimini sağlayan emek; ayrıca, kapitalist de-
ğerin kaynağı emek, sermayenin yaratıcı gücü, 
can damarı emek. İkincisi emekçiler arasında da 
ayrımlar var. Kimimiz günlerdir ișe, ofise, fabri-
kaya, okula gidemezken; kimimiz çalıșmaya de-
vam etmek, ücretli ișini sürdürmek zorunda. Bü-
yük bir bölümünü kadınların olușturduğu sağlık 
emekçileri, market ve kargo çalıșanları örneğin 
her sabah mesai saatinde iș yerinde olmak için 
evden çıkıyor, toplu tașımaya biniyor; tekstil iș-
çisi kadınlar gibi birçoğu muhtemelen sağlıksız 
koșullarda çalıșmak zorunda kalıyor. Çalıșanlar, 

hepimizden kat be kat fazla 
virüse maruz kalıyor -baș-
kalarına can olmak için ca-
nından olan yüzlerce sağlık 
emekçisini akıldan hiç çı-
karmayalım. Kimimiz daha 
șanslı; ișini ev içinde sürdü-
rebiliyor, koșullar elverdi-
ğince evden çalıșıyor. Ama 
bu sefer mesai saati giderek 
uzuyor; öğle yemeği, kahve 
molası vs. ortadan kalkıyor. 
Kimimizse evde tüm gün 
mesai yapıyor; yemek, bula-
șık, temizlik, çocuklar derken 
gün bitiyor. Kimimizse ișten 
atıldık yahut da ev ișçisi ka-
dınların örneğinde olduğu 
gibi, ișimizi yapamaz olduk; 

Barış Akademisyeni
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mücadele ediyoruz; koșullar öyle ağır ki her șeye 
rağmen bir iș bulur bulmaz dıșarıda çalıșmaya 
hazırız.

Diğer bir deyișle, hepimiz evde kalamıyoruz; gel-
gelelim “evde kalmak” kadınlar için ayrı bir olum-
suzluk tașıyor; zira evde kalmak, kadınlar için 
artan iș yükü demek, ciddi bir erkek șiddeti teh-
didi altında olmak. Pandemi günlerinde kadınla-
ra yönelik erkek șiddetinin arttığı gerek güvenlik 
gerek sağlık gerekse de ekonomi ile ilgili kaygıla-
rın șiddeti daha da körüklediği görülüyor. Eve ka-
panıp kalmak, kadınların șiddetten korunmasını, 
dıșarıdan destek almasını da güçleștiriyor.

Pandemiden Yansıyan
Peki, pandemi bize ne gösterdi? Kapitalist üretim 
biçiminin, kâr için üretimin nasıl da insana ya-
bancı bir sistem olduğunu gösterdi, Tüm dünya 
halkları kapitalizmin insan hayatını hiçe sayan bir 
üretim biçimi olduğunu hep birlikte belki de hiç bu 
kadar can yakıcı bir biçimde deneyimlememiștik. 
Öyle ki, dünyanın dev ekonomileri sıradan bir bez 
parçası olan, birim fiyatı 1 dolar bile etmeyen 
maskeleri üretip dağıtamadı; bu maskeler için 
birbirine girdi. Bir bez parçasının, insan hayatı 
söz konusu olduğunda, devasa ekonomileri bile 
peșinde koșturacak denli önem tașıyabileceğini 
gösterdi. Yine, misal, Türkiye’de savunma sanayi 
firmalarının solunum cihazı ve medikal ürünler 
üretimine geçmiș olması çok manidar değil mi? 
Kapitalizmin kan emici karakterini yahut meta 
fetișizmini deșifre etmek için bundan daha çar-
pıcı bir örnek bulmak zor. Pandemi iște bize ya-
șamın, yașamın yeniden üretiminin her șeyden 
önemli olduğunu gösterdi. 

Yașamla ölüm arasındaki sınırın bu denli zayıfla-
dığı bu koșullar; yașamın her șeyden -kârlardan, 
CEO’lardan, borsalardan, küresel dev șirketler-
den vs. çok daha önemli olduğunun bir kez daha 
görüldüğü bu koșullar, kadınların hane içindeki 
yeniden üretim faaliyetlerinin de yașam için esas 
olduğunu apaçık ortaya koydu. Bugün yașantı-
mızı sürdürebiliyorsak; yani karnımızı doyuruyor 
virüse karșı temiz ve hijyenik koșullarda barına-
biliyorsak; çocuklar aç kalmıyor yașlılar bakım 
görüyorsa, bütün bunlar kadınların hane içindeki 
karșılıksız emeği sayesinde gerçekleșiyor.

Ekonomik Krizden Yeniden Üretim Krizine 
Gelgelelim, pandemi koșulları bize yeniden üre-
timin sürdürülemez olduğunu da gösterdi. Daha 
doğrusu, pandemi bir yandan yeniden üretimin 
nasıl giderek güçleștiğini gözler önüne sererken, 
bizzat bu koșulları daha da ağırlaștırdı.

Bilindiği üzere küresel ekonomi yıllardır bir kriz 
içinde idi; pandemi bu krizi derinleștirdi, küresel 
ekonomide muazzam bir daralmaya sebep oldu. 
IMF’nin Ekim ayında güncellediği rapora göre 
küresel ekonomi 2020’de yüzde 4,4 daraldı. ILO 
(Uluslararası Çalıșma Örgütü), 2020’de, -2019’un 
dördüncü çeyreğine göre- küresel çalıșma saat-
lerinin, 255 milyon tam zamanlı ișe eșdeğer olan 
yüzde 8,8’inin kaybedildiğini söylüyor. Bu kayıp 
2009 ekonomik krizindeki iș kaybının dört katı 
demek. ILO ișini kaybedenlerin büyük çoğunlu-
ğunun kadınlar olduğunun altını çiziyor. Yine ILO, 
küresel ișgücü gelirinin 2019’daki karșılık gelen 
döneme kıyasla 2020’de yüzde 8,3 oranında 
azaldığını tahmin ediyor. 

2020 sonlarına doğru BM Kadın komisyonu bir 
rapor yayımladı; rapor, pandeminin 2021 yılına 
kadar 96 milyon insanı așırı yoksulluğa sürük-
leyeceğini; bu yoksulların yarısını kadın ve kız 
çocukları olușturduğunu gösteriyor. Diğer bir de-
yișle, günde 1,90 Dolar ve altında yașayan kadın 
ve kız çocuğu sayısının 435 milyona çıkacağını 
öngörüyor. Rapora göre yoksulluk artıșı aynı za-
manda cinsiyet yoksulluğu uçurumunu da geniș-
letecek, yani daha fazla kadın, özellikle de genç 
kadın erkeklerden daha fazla yoksulluğa itilecek.
İște bu ișsizlik ve yoksulluk koșullarında kadınlar 
sınırlı gelirle hane üyelerinin yașamsal ihtiyaçla-
rını karșılamak, hanenin ayakta kalmasını sağ-
lamak için çeșitli stratejiler geliștirmek zorunda 
kalıyorlar: hane içinde daha fazla yemek ve gıda 
üretiyor, daha ucuz marketlerin peșine düșüyor-
lar; temizlik yahut bakım için bir bașka kadından 
ücretli destek alımını sonlandırıyorlar; o zamana 
kadar ücretli bir iște çalıșmamıș kadınlar bile çok 
düșük ücretlerle, ağır koșullar altında gelir geti-
ren faaliyetlere yönelmek zorunda kalıyor. Tüm 
bu tedbirler, kadınların hane içindeki iș ve bakım 
yükünü de kat be kat artırırken, dünya genelinde 
milyonlarca bakım ișçisi kadını da ișsiz bırakıyor.
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ne Karșı Mücadele
Her birimizin gün be gün deneyimlediği gibi, gü-
nümüzün kapitalist, erkek egemen toplumsal 
ilișkiler evreninde kadınların yașam koșulları 
hayli güç; erkek șiddeti, istihdama katılamamak, 
diğer bir deyișle gelir getiren bir ișe sahip ol-
mamak, hane içindeki bakım ve yeniden üretim 
yükü bunlardan sadece birkaçı. 

Bir yandan pandemi bu güçlükleri katmerlendir-
di, kadınları ezilmelerinin bașlıca kaynaklarından 
biri olan aile ilișkilerine, hane içine, ev ve bakım 
ișlerine, erkek șiddetine hapsetti; bir yandan da 
tüm dünyada bizim gibi yığınlar için yașamı üret-
mek ve yeniden üretmek, belki de hiç bu kadar 
zorlașmamıștı. Bugün, ișsizlik, azalan ücretler, 
yükselen fiyatlar, vs. hanenin yeniden üretimini 
sürdürülemez kılıyor. Tüm bu olumsuz koșullara 
karșı “Hayat eve sığar” gibi sloganlarla ev kapa-
tılmak, kadınların hane içindeki iș ve bakım yükü-
nü ağırlaștırıp, erkek șiddetini șiddetlendirirken, 
kușkusuz kadınların mücadelesini de sınırlandır-
dı. 

Öbür yandan pandemi koșulları, ekonomik kriz-
lerde olduğu gibi, çelișkileri keskinleștiriyor; 
kadınların hem ataerkil eșitsizliğe hem de ka-
pitalist sisteme karșı topyekûn mücadelesini ha-
rekete geçirmek için önemli bir olanak sağlıyor. 
Bu dönemde de kadınlar evlere sığamadı, sokak-

lara taștı: Pandemi döneminde sokaklarda tabiri 
caizse yaprak kımıldamazken kadınlar sokaklar-
daydı. Kadınlar erkek șiddetini protesto ettiler, 
İstanbul Sözleșmesi’ni savundular, kadın cina-
yetlerine karșı seslerini yükselttiler, 25 Kasım’da 
tüm Türkiye’de yine hep bir ağızdan erkek șid-
detine karșı olduklarını haykırdılar. Biz kadınlar 
evde olduğumuzda da yalnız kalmadık; çevrimiçi 
toplantılarda sık sık bir araya geldik, seminer-
ler dinledik, atölyeler yaptık, tartıștık, söyleștik, 
dertleștik. Tabii ki hepimiz yan yana geleceğimiz 
günlerin özlemi içerisindeyiz; lâkin çeșitli prog-
ramlar aracılığıyla Türkiye’nin hatta dünyanın 
dört bir yanından kadınlarla çabucak, masrafsız, 
fazla zaman harcamadan bulușabildik.

İçinden geçtiğimiz koșullar, dünyanın dört bir 
yanından, farklı farklı halklardan kadınlarla bir 
olmanın, birlikte mücadele etmenin kapıları-
nı da aralıyor. Hatırlarsanız pandeminin hemen 
öncesinde, Polonya’da bașlayıp, İtalya, İspanya, 
Arjantin, Șili, İran ve ABD’ye sıçrayan feminist 
grev dalgası, kadınların kapitalist sömürüye; 
hane içindeki iș yüküne, bedenleri, cinsellikleri ve 
doğurganlıkları üzerindeki eril tahakküme karșı 
gök kubbeyi titreten çığlığıydı. Artık Türkiye’de de 
feministler ve kadınlar olarak benzer bir müca-
deleyi, feminist grevi etraflıca tartıșmak, hayata 
geçirmenin zamanı gelmiș görünüyor. 
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FEMİNİST 
DAYANIŞMAYLA 
DİRENDİK ÖYLEYSE 
DAYANIŞMAYA DEVAM… 

Hülya Osmanağaoğlu 

Feminist Yazar 

Muhtemelen pandemi yılı diye tarihe geçecek 
olan 2020 aslında siyasal açıdan tüm dünyada 
feminizmin direniș ve zaferler yılı olarak anıl-
mayı hak ediyor. Arjantin’den Hindistan’a kadın-
ların mücadelesi tüm dünyayı sarstı. Türkiye’de 
de son yıllarda, dünyada yükselen feminist mü-
cadelenin gücünün bir yansıması olarak da de-
ğerlendirebileceğimiz direniș, AKP’ye sistematik 
olarak geri adım attıran yegâne toplumsal gücün 
kadınlar olduğunu gösterdi.

8 Mart’ta İstanbul’da on sekizincisi düzenlenen 
feminist gece yürüyüșüne polisin koyduğu tüm 
engellere rağmen on binlerce kadının katılması 
aslında 2020’de kadınların patriyarkaya ve pat-
riyarkanın iktidarda cisimleșmiș temsilcisi olan 
AKP’ye direneceklerinin ilk eylemli göstergesi ol-
muștu. Pandemi yasaklarının bașlamasını fırsa-
ta çevirmek isteyen AKP iktidarı kadınlara șiddet 
uygulayan erkekleri infaz indirimi bahanesiyle 
cezaevlerinden salarken ikinci adım olarak da kız 
çocuklarını tecavüzcülerle evlendirmeyi hedefle-
yerek TCK 103 değișikliği için zemin yoklamaya 
bașladı. 
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Sokağa çıkma yasakları, evden çalıșması müm-
kün olmayan ișçi sınıfının fabrikalara kapatılıp 
sermayenin kârları için çalıșmaya zorlanması 
gibi uygulamaların gündemi belirlediği koșul-
larda, AKP iktidarı tüm toplumsal muhalefeti ve 
elbette kadınları sindirebileceği yanılsamasıyla 
TCK 103 değișikliğiyle birlikte İstanbul Sözleș-
mesi’ni de rafa kaldırmayı gündeme aldı. Yaz 
aylarından bașlayarak örgütlenen kadınların 
mücadelesi AKP’ye hayal gördüğünü göster-
di. Kadınların örgütlü direniși AKP’ye geri adım 
attırmanın ötesinde aslında neredeyse tüm ül-
kenin İstanbul Sözleșmesini, erkek șiddetini ve 
kadınların mücadelesini birinci gündem olarak 
tartıșmasını mümkün kıldı. Bilmeyen kadınlar 
da İstanbul Sözleșmesi’ni ve haklarını öğrendi, 
erkek șiddetine direnen bașka kadınlardan, tanı-
masalar da güç aldı yani aslında bu kez çok ka-
rarlı bir biçimde İstanbul Sözleșmesi’ni yürürlük-
ten kaldırmaya çalıșan AKP ağır bir yenilgi almıș 
oldu. Çünkü [özellikle o süreçte sık sık yaptıkları 
anketlerde de] gördü ki sadece AKP’ye muhalif 
kadınlar değil AKP’nin seçmen tabanındaki ka-
dınlar da İstanbul Sözleșmesi’ne sahip çıktı. 

Türkiye’de kadınlar İstanbul Sözleșmesi’ni ko-
rumak ve uygulamasını sağlamak için mücade-

le ederken feminist mücadelenin enternasyo-
nal dayanıșmasıyla Macaristan’da aynı sebeple 
mücadele eden kadınlar ve Polonya’da yüksek 
yargının kararıyla sağlık nedeniyle dahi kürtajın 
yasaklanmasına karșı mücadele eden kadınların 
sesleri buradaki mücadele için de yükseldi. Pat-
riyarka, pandemi koșullarını fırsat bilerek Maca-
ristan ve Polonya’da da kadınların haklarını gasp 
etmeye çalıștı ama geri adım atmak zorunda kal-
dı. 

Senenin sonunda ise en güzel haberler Latin 
Amerika’dan geldi. Arjantin’de Yeșil Dalga adıyla 
bilinen kürtaj hakkı mücadelesini kadınlar kazan-
dı. Bu kazanımın aynı 2000’lerin bașında domino 
etkisiyle sol güçlerin bir dizi Latin Amerika ülke-
sinde iktidara gelmesi gibi bir sonuç yaratacağın-
dan kaygılanan patriyarkanın/siyasi iktidarların 
kadınların mücadelesini önünü almaya yönelik 
ittifaklar olușturduğunu da yine 2021’in Ocak 
ayında öğrendik. Erkek șiddetine ve her daim er-
kek șiddetini kollayan, hatta çoğu zaman meș-
rulaștıran ve destekleyen erkek yargı sistemine 
karșı muhteșem feminist isyanın görüntülerini 
kadınların, senenin bașında Meksika’da anayasa 
mahkemesini, senenin sonunda ise Arjantin’de 
adliye binasını ateșe vermesiyle izledik. İstan-
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vizlerindeki “gece karanlıktan korkarsan bu kenti 
ateșe veririz” sloganı Atlantik’in öte yanındaki 
kadınlarca hayat geçirildi aslında. 

İki yıl önce Hollywood’da cinsel taciz ve cinsel 
saldırı faili erkeklerin ifșasıyla bașlayan #metoo 
hareketi bu yıl yaz aylarında akademide yılso-
nunda ise ünlü yazarların sosyal medyada teș-
hiriyle Türkiye’de kendini gösterdi. Kadınlar tıpkı 
feminist hareketin bundan yaklașık otuz beș yıl 
önce “dayak kadınların utancı değil” diyerek ör-
gütledikleri ilk feminist mitingdeki gibi (17 Ma-
yıs 1987 İstanbul Yoğurtçu Parkı - Dayağa Karșı 
Yürüyüș) bu kez de sosyal medyada, cinsel taci-
zin/saldırının utancının kadınlara ait olmadığını 
söyleyerek, toplumsal hiyerarșideki ayrıcalıkları-
na güvenerek kadınlara cinsel șiddet uygulama 
hakkına sahip olduğunu düșünen erkekleri, kadın 
dayanıșmasıyla teșhir ettiler. Artık akademide, 
yayıncılık dünyasında, toplumsal muhalefetin 
parçası siyasal yapılarda ve sendikalarda kadın-
lar cinsel tacizi/șiddeti daha çok konușuyor bilin-
ce çıkarıyor dayanıșmayla erkek șiddetine diren-
menin yollarını arıyor, örgütlenmeye çalıșıyor. 

Hiç kușku yok ki patriyarka 2021’de yeni kanal-
lar açarak kadınların mücadelesini geriletmeye 
çalıșacak. Bunun ilk adımlarından biri AKP’nin 

2020’nin sonunda toplumsal muhalefet tarafın-
dan STK’lara kayyum girișimi diye adlandıran ya-
sayı geçirmesi oldu. Bu yasanın kadın hareketi-
nin dayanıșmacı ve kolektif yapısını dağıtmak ve 
bölmek amacıyla uygulamaya konacağını tahmin 
etmek güç değil. Aslında İstanbul Sözleșmesi için 
örgütlenen kampanya esnasında kadınların ör-
gütlü gücünü dağıtmaya yönelik AKP adımlarını 
görmüștük. İki kez șehirlerde eș zamanlı yapılan 
eylemlerin ardından Kürt kadın hareketine yö-
nelik gözaltı ve tutuklama operasyonları tam da 
kadın hareketinin dayanıșmasını ve örgütlülüğü-
nü dağıtmayı hedeflemiș ama bașaramamıștı. 
Șimdi ise yasal dernek vakıf gibi statüsü bulunan 
kadın örgütlerini resmi kurumsal statüsü bulun-
mayan örgütlenmelerden ayırmak için kayyum 
yasasının bir araç olarak kullanılabileceğini gö-
rüyoruz. Bu süreçte AKP iktidarının ilk hedefinin 
Kürt kadın hareketini ve son beș yıldır krimina-
lize ettiği LGBTİ+ hareketi yalıtmaya çalıșmak 
olacağına kușku yok. Tam da bu noktada kadı-
nın hareketinin/feminist hareketin patriyarkaya 
ve patriyarkının cisimleștiği siyasal odak olarak 
AKP iktidarına göstereceği, kadın dayanıșması-
nın gücü olacaktır aslında…
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DURDURUN!... 
HEMEN ŞİMDİ!...                      

Derdim çoktur, hangisine yanayım.
Yine tazelendi yürek yarası.
Ben bu derde hande derman bulayım.
Meğer dost elinden ola çaresi.
Efendim efendim, benim efendim,
Benim bu derdime derman efendim.

18. Yüzyıldan bir halk türküsü… Çaresizliğin, 
Ümitsizliğin feryadı…

21. Yüzyıla girdik, değișen bir șey yok maalesef! 
Sorunlar... Sorunlar… Sorunlar... Șiddet her yerde.  
Evde, okulda, sokakta… Bunalıyoruz, öfkeleniyo-
ruz; içimiz kanıyor her bir haberle…  

Derya Kaya Bayçu
SES Tokat Temsilciliği Eşbaşkanı
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mayan öğretmen intiharları bir yanda… Kölelik 
ücretine mahkûm edilen market ișçileri, ustasın-
dan dayak yiyen sanayi çırakları, evine erzak gö-
türemediği için çocuklarının yüzüne bakamayan 
ebeveynler, kıșın soğuğunda birbirine sokulan 
güneș yüzlü çocuklar, ișkur kapılarında gelecek 
arayan milyonlarca ișsiz genç, kapısına kilit vu-
ran küçük esnaf, umutları çalınan çocuk gelinler…

Zulüm, kibir, mobing haberleri; tecavüzüler, ta-
cizler, uyușturucu kurbanı genç bedenler… Yar-
gısız infazlar, kara para trafiği, yerleștirildikleri 
mevzilerden kalem sallayan, haysiyet celladı 
penguen basının kalemșorları…İftiralar, kara çal-
malar, magazin bülbülleri…Kendini yargıç yerine 
koyan sözde kanaat önderleri…

Daha hangisini sayayım canım efendim... Arsız-
lıkları mı? Torpili, dost- akraba kayırmacılığını mı? 
Eğitimin düșürüldüğü sefaleti mi? Gençler ișsiz-
likten kırılırken, 5-6 maaș birden alan pișkinleri 
mi? Katledilen sokak hayvanlarını mı, doğası ta-
lan edilen köylü kadınların çaresizliğini mi mese-
la? Beton yığına döndürülmüș kentleri mi ya da? 
Gürültü kirliğini, delinen ozon tabakasını, zehir 
soluduğumuz havayı mı? Hangisini, hangilerini…

2020 yılında 300 kadın cinayeti...  21. Yüzyıldayız 
ve bu yüzyılda neredeyse her güne bir kadın ci-
nayeti düșüyor.  Hangini söyleyeyim canım efen-
dim! Yakılarak katledilen Aylin Sözeri’mi, Pınar 
Gültekin’i mi? Oğlu tarafından öldürülen Vesile 
Dönmez’ i mi?  Seda’yı mı?  Kocası tarafından öl-
dürülen Çilem’i mi? Hangisini söyleyeyim canım 
efendim! 

Kadın Cinayetleri Durmuyor, Durdurulmuyor!
Bir kadınım, dahası sağlık emekçisiyim. Rahatsız 
oluyorum bütün bu olup bitenlerden. Ürküyo-
rum, dinliyorum tedirgin oluyorum. İki yavrusu 
olan bir anne olarak endișeliyim. Bir șey yapma-
lıyım diyorum, bir șey yapmalıyız. Çoğalmalıyız, 
bir araya gelmeliyiz, dur demeliyiz… Hep Bera-
ber, birlikte… Bütün kimliklerimiz bir yana bırak-
malıyız, inançlarımızı, aidiyetlerimizi… Sesimizi 
yüreğimizi birleștirmeliyiz… Merhamet ölmedi 
demeliyiz, vicdan ölmedi, insanlık, adalet, hak 
hukuk ölmedi demeliyiz.  Kardeșiz demeliyiz, 
eșitiz demeliyiz, dünya herkese yeter demeliyiz. 
Kadın cinayetlerini durdurun. Hemen șimdi!..
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Havanur Taflan                                       
 Eğitim Sen Samsun Şubesi Kadın Sekreteri

EY GERÇEK SESİMİZ 
YANKILAN DAĞDAN 
DAĞLARA

“Yılan șahini bir türlü anlayamamaktadır. -Niçin 
bu tozun toprağın içinde karanlıkta kalmıyorsun 
da göklerde süzülüp cennete uçmaya niyetleni-
yorsun diye sorar.- Seni orada bekleyen tehlike-
leri, pusuya yatmıș olan gerilimleri ve fırtınaları 
bilmiyor musun? Seni avlayıp hayatına son vere-
cek olan avcının silahını görmüyor musun? Fakat 
șahin yılanın söylediklerini hiç dinlemez. Kanat-
larını çırpar gökyüzüne doğru yükselir, cennete 
doğru uçtukça șarkılar söyler. Günlerden bir gün 
yılan șahini yerde görür, kalbinden akan kanlarla 
yere serilmiștir. Yılan, “seni sersem, seni uyar-
mıștım. Sana burada karanlıkta, tozun toprağın 
içinde güvende kalmanı söylemiștim. Kimse za-
rar vermezdi sana burada” der. Șahin son nefe-
sini verirken söyler söyleyeceğini: Ben semaya 
çıktım, göz kamaștırıcı tepelerin üstünde uçtum, 
ıșığa baktım, yașadım, hayatımı yașadım!” Mak-
sim Gorki’nin bu hikâyesini insanlarla paylașır-
ken kendini anlatır Emma Goldman. Ona göre; 
pek çok insan hayata bakar, ama onu yașamaz. 
Onların gördükleri hayatın kendisi değil, sadece 
gölgesidir. Onların yașamaya cesareti olmayan 
ve hayatın ruhunu anlamayan insanlar oldukları-
nı söyler. Pek az insanın yüreği, bütün kalpleriyle 

benimsediklerinden vazgeçebilecek mertlik ve 
cesaretle doludur. Hayatın bedelini ödemeden, 
dibini görmeden, hayatın doruklarına hiçbir za-
man tırmanılmayacağını çok iyi bilir çünkü.  

17 yașında, Çarlık Rusya’sından, aile baskısından 
ve zorunlu bir evlilikten kaçarak Amerika’ya göç 
eder. Aynı yıl, onun için Amerika’daki ișçilerin ça-
lıșma saatlerinin yeniden düzenlenmesi için ya-
pılan grevler ve gösteriler sonucunda yașanan ve 
dört ișçinin hayatına mal olan ‘Haymarket Olayı’ 
varolușuna en belirleyici etkiyi yapan olay olur. 
Bu olayın etkisiyle bașladığı siyasal yașamında, 
yavaș yavaș anarșist safların kadın idolü haline 
gelir. 
 
“Senin komșuların, onlar sadece ekmeğinizi çal-
makla kalmadılar, kanınızı da mahvediyorlar. 
Devam edecekler. Uyanmadığınız sürece sizi, 
çocuklarınızı ve çocuklarınızın çocuklarını soy-
mak için. Haklarınızı talep edecek kadar cüretkâr 
olun.” diye seslenir kalabalığa. Onun Amerikan 
hapishaneleriyle ilk karșılașması bu korkusuz-
ca seslenișiyle bașlar. Açık sözlü bir pasifisttir 
Goldman. Savașın emperyalist hükümetler ta-

İnsanın insandan korkmasına karşıyım
İşte bunun içindir
Bütün yazıp
Altına imza attıklarım.
                                                                                                                                                                                               
Gülten Akın
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rafından bașlatılan korkunç bir girișim olduğu ve 
bunun bedelinin fakir insanların çektiği (özelikle 
de kadınların) acılarla ödendiği gerçeğini açıklar 
korkusuzca.

Kadına özgürlük ve eșitlik! Cesur yürekler tara-
fından ilk haykırıldığında ne büyük umutlar ve 
özlemler uyandırmıștır bu slogan. Kendi kaderi-
ni yönlendirmekte özgür olacaktır kadınlar. İște 
bu özgürlük için, önyargı ve cehalet dünyasına 
karșı her șeyi göze almıș öncü kadınlardan biridir 
Emma Goldman. Henrik İbsen’in dediği gibi dü-
șünür o da; özgürlük mücadelesi, sadece özgür-
lüğe ulașmak değildir; insanlığın kurtuluș müca-
delesidir.

“Sıradan zekânın üzerinde bir kadınsınız, ancak 
yasalarımıza saygınız olmadığına dair tanıklık et-
tiniz. Bu toplulukta size yer yok.” Mahkeme salo-
nunda böyle seslenir yargıç Goldman’a. Evet, bu 
toplulukta ona yer yoktur. Onun da pek ihtiyacı 
yoktur buna. Çünkü kadınların dünyasında hiç si-
linmeyecek bir yeri kazanmıștır zaten. “Kadın Oy 
Hakkı” makalesinde: “Tarih, yalanların bir der-
lemesi olabilir; yine de içinde birkaç gerçek var 
ve gelecek için elimizdeki tek rehber onlar.” Tüm 
yașamı boyunca tarihin içindeki bu gerçeklerden 
biri olmak için çalıșır. Büyük fikirler ve hakiki in-
sanlar tarih boyunca anlașılmamıș, büyük bedel-

Emma Goldman 17 yaşında, 
Çarlık Rusya’sından, aile 

baskısından ve zorunlu bir 
evlilikten kaçarak Amerika’ya 

göç eder. Aynı yıl, onun 
için Amerika’daki işçilerin 

çalışma saatlerinin yeniden 
düzenlenmesi için yapılan 

grevler ve gösteriler sonucunda 
yaşanan ve dört işçinin hayatına 

mal olan ‘Haymarket Olayı’ 
varoluşuna en belirleyici etkiyi 

yapan olay olur. Bu olayın 
etkisiyle başladığı siyasal 

yaşamında, yavaş yavaş anarşist 
safların kadın idolü haline gelir.
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“Sıradan zekânın üzerinde 
bir kadınsınız, ancak 

yasalarımıza saygınız 
olmadığına dair tanıklık 

ettiniz. Bu toplulukta 
size yer yok.” Mahkeme 

salonunda böyle seslenir 
yargıç Goldman’a. 

ler ödemișlerdir. Ama yola çıkarken o bu bedelle-
rin farkındadır.
 
İnsanın hem bireysel hem de kolektif olarak ger-
çek kurtulușunun otoriteden kurtulmasında yat-
tığına inanır. Özgürleșmiș bireylerin özgür birlik-
teliğine dayalı yeni bir sosyal düzen hayal eder. 
“Ben inanıyorum, hatta aslında biliyorum ki, in-
sanın düșündükleri ve yaptıkları iyi ve güzel olan 
ne varsa, bunların hepsi hükümetlere rağmen 
vardır, onlar sayesinde değil!” Her zaman evren-
sel insan haklarını ve özgürlüklerini savunur ve 
devlet dâhil her türlü güç sistemine karșı çıkar. 
Tıpkı ondan yüzyıl önce yașayan bașka bir kadın 
gibi…

“Titreyin, çağdaș Tiranlar! Mezarımın derinliklerin-
den duyulacak sesim. Cesaretim, sizin daha barbar 
davranmanıza neden oluyor.” diye seslenir mah-
kemedeki kadın. Çok sert bir dille yazdığı bir ese-
rinde memleketin kurtulușu için halk oylamasına 
gidilmesini talep ettiği için hapistedir. Yașamı bo-
yunca ölüm cezasının kaldırılması, mahkemeler-
de halk jürilerinin kurulması, gayrı meșru çocuk-
ların tanınması, evlat edinilmesi, gelir vergilerinin 
adaletsizliği, yoksulluk gibi konularda mücadele 
etmiștir.

1748 yılında Fransa’da doğan, romanlar, politik 
yazılar, manifestolar, edebi incelemeler ve sos-
yal bilince sahip önemli konularda oyunlar yazan 
Olympe de Gouges’dir bu kadının adı. İnsan ve 
Yurttaș Hakları Bildirisi’nde insan kelimesi yerine 
‘homme-man’ kelimesi kullanılmasına karșı çı-
kar. Bu kelime o dilde ‘erkek’ anlamına gelir çün-
kü. 1791’de on yedi maddeden olușan ve mü-
kemmel bir metin olan Kadın ve Yurttaș Hakları 
Bildirgesi’ni yazar o da. İstediği tek bir șey vardır; 
bütün yurttașlar arasında eșitlik. “Kadına giyoti-
ne gitme hakkı tanınıyorsa, kürsüye çıkma hak-
kı da tanınmalıdır.” der. Maalesef ona bu hakkı 
vermeyenler tarafından 1793 de giyotinle idam 
edilir.
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lan ve özgürleștiren bir güçtür Goldman’a göre. 
Çünkü insanlara kendi yeteneklerine güvenmeyi, 
onlara özgürlüğe inanmayı öğretir; kadınları ve 
erkekleri herkesin özgür ve güvende olacakları 
bir toplumsal hayat için mücadele etmeye teșvik 
eder. “Bir gün, bir gün gelecek, kadınlar ve erkek-
ler isyan edecekler, dağın zirvesine erișecekler, 
așkın altın ıșınlarının altında büyük, güçlü ve öz-
gür olarak bulușacaklar, almaya, katılmaya, ke-
yifli bir durumun tadını çıkarmaya hazır bir halde 
yașayacaklar. Șayet dünya, gerçek yoldașlığı ve 
tekliği doğuracaksa, böyle bir yoldașlığın ve tek-
liğin kaynağı evlilik değil, așk olacaktır.” diye söy-
lerken istediğinin iki cins içinde mutluluk getire-
ceğine inanır. Tıpkı Gülten Akın’ın șiirinde dediği 
gibi; “Haksızlık nerede olursa olsun / Zulüm nere-
den gelirse gelsin / Barıșla, sevgiyle olmayacaksa / 
Ey gerçek sesimiz, ey büyük kavga / Yankılan dağ-
dan dağlara”

Pahalı iç döșemeleri ile tüm fakir erkek ve kadın-
ların rahat koșullarda yașamasını sağlayabilecek 
o muhteșem saraylara, refah sahiplerinin evle-
rine bir bakın der bize. “Refah içindekilerin oğul-
larının ve kızlarının akșam yemeği partilerine bir 
bakın; tek bir tanesi suyla kuru ekmeğe talim 
eden açlık içindeki yüzlercesini doyuracak olan 
bunlar, lükstür. Günlerini kendi kendilerini tatmin 
etmeye yarayan yeni uğrașlar; tiyatrolar, balolar, 
konserler, yatçılık, süs ve gösteriș ile sefahat için 
delicesine bir arayıșla dünyanın bir yerinden baș-
ka bir yerine koșușturan o moda düșkünlerine bir 
bakın.”

“Hiç kimsenin sevgi dolu bir tek sözcük ve șefkat 
dolu bir ilgi sarf etmediği çocukları çıplak ve aç bir 
șekilde sokaklarda koșușturan, cehalet ve hura-
felerle büyüyen, doğdukları güne lanet yağdıran; 
asla bir parça temiz hava dahi soluyamadıkla-
rı karanlık, rutubetli bodrumlarda sefaletin tüm 
yükünü beșikten mezara sırtında tașıyanlara bir 
bakın.” Yirminci yüzyıl toplumsal sistemini bu iki 
resimle karșımıza koyarak, bu iki resmin ürkütü-
cü karșıtlığının sorumlularını arar.

Ona göre tüm bunların suçlusu; suçsuz kadınların 
ve çaresiz çocukların soyulmasını, katledilmesi-
ni ve onlara șiddet uygulanmasını yasallaștıran 

sistemlerdir. “Siz ahlak sahibi erkek ve kadınlar, 
bașlarınızı öte tarafa çevirmeyin. Önyargılarınızın 
sizi etki altına almasına izin vermeyin: soruna ön-
yargısız bir açıdan bakın. Kuvvetinizi heba etmek 
yerine el ele verin ve bu bozuk, hastalıklı sistemin 
yıkılmasına yardım edin. Eğer eğer çocuklarım de-
diklerinizi seviyorsanız; onlar için olduğu kadar 
kendiniz için de kurtulușu hedeflemeli ve özgürlü-
ğü kurmalısınız.” İnsanlığın sesi bastırılmıștır ona 
göre. Bu yüzden hayatı boyunca adalet ve eșit-
lik için mücadele etmemiș, sıkıștırılmıș bu kitle-
yi uyandırmaya çalıșır. “Bunca acıyla dolu ülke-
miz için yapılacak her șeyi yapmak bir mutluluk 
kaynağı; kollarını kavușturup oturmak ise çok 
üzücü…” diyen Minevra, “Çocuklarımızın bu yol-
suzluk ve zorbalık dolu rejimde büyümesine izin 
veremeyiz. Buna karșı savașmalıyız ve ben her 
șeyimi vermeye hazırım, gerekirse de hayatımı!” 
diyen Patria, “Belki de bize en yakın șey ölüm; fa-
kat bu beni korkutmuyor, haklı olan her șey için 
savașmaya devam edeceğiz.” diyen Maria Teresa 
(25 Kasım’ın sembolü üç kadın) gibi cesur ve ka-
rarlıdır Goldman. Hiçbir zaman yaptıklarından da 
pișman olmaz.

“Eğer hayatımı bir kere daha yașamak zorunda 
kalsaydım, tıpkı herkes gibi minnacık ayrıntıları 
değiștirmeyi dilerdim tabi. Fakat benim önemli 
eylemlerim ve davranıșlarımın hepsi açısından 
gönül rahatlığıyla söylerim ki, ben bu hayatımı 
yașadığım gibi tekrar yașardım.” diyerek yașa-
dıklarından tașıdığı gururu paylașır bizlerle.

Sistemin içindekilerinin, bireyselliğin ve özgür-
lüğün düșmanı olduklarını korkusuzca haykır-
maktan asla geri durmaz. “Kitleler talepleri ve 
etkileșimlerinde ham, eksik ve tehlikelidirler ve 
yaltaklanmaya değil; eğitilmeye ihtiyaçları var-
dır. Onlara hiçbir șey teslim etmemeyi dilerim 
ama onları bölüp parçalara ayırmak ve onlardan 
bireyler yaratmak isterim. Kitleler! Kitleler bela-
dır.” Aslında kitlenin hiçbir çeșidini istemez. Yal-
nızca sevecen, duyarlı, bașarılı kadınlar ile dürüst 
adamlar ister. Bir de dans etmeyi. Dans edeme-
yeceksem bu benim devrimim değildir diye ses-
lenmesi boșuna değildir. 

Kadın hakları hareketi bugüne kadar pek çok 
zinciri kırmıștır. Ama yeterli midir? Hala kadın, 
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KAYNAKLAR
https://www.lib.berkeley.edu/goldman/
EmmaGoldman, Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devri-

mim Değildir, Agora Kitaplığı
Kadınların En Güzel Tarihi, FrançoiseHeritier, Michelle 

Perrot, SylvianeAgacinski,  Nicole Bacharan, Türkiye İș 
Bankası, Kültür Yayınları

Goldman’ın düșlediği özgürlüğe sahip değildir 
maalesef. Onun yirminci yüzyıl için çizdiği resme 
bugün yirmi birinci yüzyılda erkek șiddeti ile ölen 
kadınları da dâhil etmek gerekir. (Dâhil edeceği-
miz daha çok șey var oysa.) Aradan geçen onca 
zamana rağmen değișmeyen bir yazgının için-
de çabalamaktadır kadınlar hala. Tarih bize her 
ezilen sınıfın özgürlüklerini efendilerinden kendi 
güçleriyle söküp aldıklarını göstermektedir. Bu 
yüzdendir ki onun felsefesi direnmek ve almak 
üzerinedir. Bireye ve özgür insanların birleșerek 
mücadele etme yeteneklerine inanır. “Özgürlüğe 
ulașma gücü ne kadar artarsa o kadar özgürlü-
ğe yaklașılacaktır.” Bir insanın hedefine ulaștığını 
söylediğinde, bu onun bittiği, gelișiminin o nok-
tada durduğu anlamına gelirken o sürekli devam 
etme yolunu seçer. Her zaman bir akıș ve sürekli 
gelișme halinde çaba göstermeye devam eder. 
(Hayatının büyük bir bölümünde gözetim altın-
da olan Goldman, o kadar sık tutuklanır ki, oku-
yacak hiçbir șeyi olmadan hapiste oturmaktan 
korktuğu için gittiği her yere bir kitap tașır.) Tüm 
kadınlardan da istediği budur. Her șeye rağmen 
kadınlar kendini geliștirmek zorundadır.

Kadın ona göre; kendi ayakları üzerinde durarak, 
kendi sınırlanamaz özgürlüğünde direterek, karșı 
koymayı öğreninceye dek özgürleșmiș olamaya-
caktır. Bu yüzden kadının bağımsızlık bildirgesi-
ni yayımlar (Gouges gibi). Tüm kadınların altına 
imza attıkları kendi kurtulușları olan bildirgedir 
bu. Mutlak bir özgürlüktür kadın için istediği. 
Kendi devrimini yapan, kendi devriminde dans 
eden kadınlardır özlediği.

Zamanda ne kadar geriye gidersek gidelim, cin-
siyet ayrımı ezelden beri bugün de bir hiyerarși 
olarak karșımızda durmaya devam ediyor. Çağın 
en karmașık yerinde duruyoruz sürekli, hiçbir yol 
almamıșçasına. Erkek daha iyidir; kadın onun ka-
dar iyi değildir… Bütün bunlar sona erdi mi dersi-
niz? Açıkça görüyoruz ki hayır! Hala gidilecek çok 
yolumuz var. Hala kadınlar erkek șiddeti ile karșı 
karșıya (Ülkemizde her gün üç kadın öldürülü-
yor). Kadın özgürlüğü hala çok kırılgan…

Toplumun ve sistemin kadını hapsettiği, özgür 
düșünceyi susturduğu tüm dönemlerde mü-
cadeleleriyle direnen kadınlıların var olduğunu 

bilmek bize güç veriyor elbette. Fakat kadınların 
tarihi hala sona ermedi! Goldman’ın dediği gibi 
hepimiz özgür oluncaya kadar da mücadelemiz 
bitmeyecek. Kendi kaderlerimize sahip çıkmak; 
günbegün haklarımızı savunmaya devam et-
mek; kadının erkekle eșit șartlarda bulunacağı, 
“gerçek bir insan” olarak var olabileceği, karma 
bir dünyayı yaratmak zorundayız. Bunun için bu 
kahraman kadınları, kararlılıklarını ve cesaretle-
rini hiç unutmadan; inatla (yașadığımız her șeye 
rağmen) kadın dayanıșmasını örmeye, sesleri-
mizi yükseltmeye devam etmeliyiz. Tarihi yeni-
den yazmak için buna mecburuz.

Analarımızın suskunluğunu devralmayan, mü-
cadeleci büyükannelerimizi örnek alan bir kadın 
kușağı var biliyorum. Ve bu kadınlara sesleniyo-
rum;

Birlikte cesaret ve kararlılıkla kendi devrimimizi 
yapabilirsek eğer,

İȘTE O ZAMAN KENDİ DEVRİMİMİZİN SARHOȘLU-
ĞUNDA DANS EDEBİLİRİZ. Dans edemeyeceksek, 
bu Goldman’ın dediği gibi bizim devrimimiz ol-
mayacaktır zaten. O zaman yankılansın sesimiz, 
dağdan dağlara…

Eskiden olduğum kadınları 
özlüyorum.

Âşık olanı, maceracı olanı
   

Birlikte kutba gittiğim kadınları 
özlüyorum bana eşlik eden cesareti

                                                                                            
Keşke o kadınlar dönüp kurtarsalar 

beni. 
(U. Le Guin )    
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Raife Yılmaz 

Eğitim Sen Dersim Şube Sekreteri

NEREDESİN EY 
ÇİÇEKLER KRALİÇESİ?

Gülistan masalını bilir misiniz? Bir varmıș bir yok-
muș. Ülkenin birinde çok iyi kalpli, adil davranan, 
her șeyi ve herkesi seven, umut vadeden bir gü-
lüșü olan, insanlar ve doğa için barıșı sağlayan bir 
kraliçe yașarmıș; Gülistan. Gel zaman git zaman 
kraliçenin gülüșü yok olmuș. Bir gün gölde yüzen 
yeșilbașlı ördek dedesinin ninesine yazdığı yaktı-
ğı türküyü söylemiș Gülistan’a ve gülüșünü yeni-
den buldurmuș kraliçeye. Sonra gökten üç elma 
düșmüș mutlu biten tüm masallarda olduğu gibi.
Gülistan’ın yașamını bilir misiniz? Bir varmıș bir 
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yokmuș. Amed’de bir kız çocuğu gözlerini açma-
dan bir çığlık atmıș. Herkeste bir sevinç. Yașama-
nın çığlığı sarmıș dört bir yanı. Öyle güzelmiș ki 
Gülistan koymușlar adını.  Masallarda, Sadi’nin 
destansı anlatımında, șiirlerde, özü olan ülkede; 
güzellikler, adalet, sevgi, hoșgörü hep bu isimle 
adlandırılmıș, anlatılmıștır ne de olsa nesilden 
nesile ve devam etmiș en görkemli haliyle. Hep 
güzel bir dünyayı kurmak umuduyla çiçeklerle 
dolu.
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kulağından girip yüreğine ișlemiș. Gülmüș bebek 
Gülistan, ağladığından çok. 

Büyümüș böyle böyle… Büyüyünce ninnilerin bir 
umut dizisi olmadığını da anlamıș, masallardaki 
o sarayın gerçek olmadığını da, dünyanınyașatı-
lan bir haksızlık divanı gibi olduğunu da görmüș. 
Yoksulluğa mahkum edilmiș bir halkın çocuğu 
olmanın gerçekliği ile yașamın yoluna çıkmıș. 
İlerlemiș o yolda. Çalıșmıș, çalıșmıș, okumalıy-
mıș, okuyup kendi kendine yeten güçlü bir kadın 
olmalı, kız kardeșleriyle kol kala yürümeliymiș. 
Üniversiteyi kazanıp gelmiș “dört dağ içinde” 
kendini var eden șehre. Okumak para gerektiri-
yormuș, yașamak para. Haksızlık olduğunu bil-
miș bunun ama ne çare çalıșmaya bașlamıș. 

Çalıștığı yerde bir adam tanımıș. Buralılara ben-
zemeyen bir isimde yakıșıklı bir adammıș Zaynal 
Abarakov. Masaldaki yeșilbașlı ördeği anımsayıp 
türküler dinleyeceğinin hayalini kurdu ama bil-
memiș yürümeye koyulduğu yolda duvarları bu 
adamın öreceğini, yolu bu haraminin keseceğini… 
Oysa neden vardı ki duvarlar, yıkmalıydık hepsi-
ni. Zaynal tahammülsüz bir adammıș; Gülistan’ın 
diline, kültürüne, kimliğine dahi tahammülü yok-
muș. Gülistan anlamıș zamanla karanlığın dört 
yanını kușatmaya çalıștığını. Gülistan imgesinin 
silinmeye çalıștığını. 

Bir çığlık… Bu kez yașamı müjdeleyen bir çığlık 
değildi. Kaybedilișin çığlığıydı.  Duyamadık tam 
zamanında. Duyduğumuzda yüzler, binler za-
manla milyonlara dönüșecek bir isyan çığlığı 
oldu. Aygül’ün Bedriye Ananın çığlığı oldu. Zul-
mün, acının, direnișin çığlığı oldu. Ağıt gibi yürek-
lere doldu.

Tarih 5 Ocak 2020. Bir genç kadın daha kaybedil-
di. Bizim yüreğimiz, sesimiz, gözlerimiz kan dol-
du yine. O gün yeniden bilindik bir acı yașamaya 
bașladık. Birçok kadının yașadığı zulüm Gülistan’ı 
da bulmuștu. Bunu biliyorduk. Peki Gülistan ne-
redeydi? Bunun cevabı yoktu. Asur’un güzel kra-
liçesi gibi güvercin olmadı ya…

Ağıtlar duyulmaya bașlandı. “Keçamin bila bi ça 
ser çiyayen Dersime bigeriyan
Keçamin berxikamin .Keçamin diya te li ser reya”

Birçok farklı ses tek ses olmuștu, aynı nefesten 
çıkar gibi… Ailesi, arkadașları, kadınlar, adalet 
isteyen tüm insanlar gibi… Gülistanı bulun!  Her 
gün bu taleple uyanıldı yeniden. Lakin duyması 
gerekenler kulaklarını kapatıp tek bir yol göster-
diler. Çözümsüzlük…

Çoktan örtmüșlerdi gözlerini, kulaklarını, üstünü, 
unutturmak için çiçeklerin kraliçesini. Etkin bir 
sorușturma bașlatılmayıp, ihtimaller değerlen-
dirilmeden bașlanmıștı ișe. Hatta Zaynal’ın polis 
babasının çalıștığı birime verilmiști sorușturma. 
O kadar eminler ki egemenliklerinden ve hemen 
salık verdiler algının seyrine.  Dört dağ içinde, 
dört yanı kameralarla çevrili șehirde bir tek gö-
rüntü koydular gözlerimizin önüne. Kendini suya 
attı dediler ve aylarca pervaneyi aynı yerde dön-
dürüp durdular. Tüm ihtimalleri de pervanenin 
rüzgarına katıp sürdüler. Yeri geldi “nerede” di-
yen arkadașları dövdürtüldü, yeri geldi “lal” olun 
dediler aileye. Siz “lal” olun ki sağlıklı arayalım 
dediler, yeri geldi ablası yerlerde sürüklendi, an-
nesi ile demir parmaklıkların ardına atıldı, yeri 
geldi soran kadınlar sürüldü dört duvar arasına. 
Tüm sorușturma yürütücüleri yerlerini korudular 
ama Gülistan’ın yerini bulmadılar.
 
Bir varmıș bir yokmuș. Adalet isteyen Gülistan’ın 
ülkesinde adaleti arayan insanlar varmıș, ve ada-
let sağlanana kadar saracaklarmıș, çünkü masal 
daha bitmemiș. Gülistan Nerede? 
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Derya Șimșek
Eğitim Sen Bursa  Şube Üyesi

AYNADAKİ YANSIMA

H
İK

AY
E

Deniz, çocukları çok seven, onların 
yüreğinde izler bırakmak için yüz-
lerinde bir gülüșü her șeyden çok 
önemseyen mesleğine așık idealist 
bir öğretmendi. Birçok meslekta-
șı gibi sosyal medya hesaplarından 
yașamın her anını paylașmak yerine, 
Kendine idol olarak aldığı, bugünkü 
bilincine ulașmasına yardımcı olan 
insanlar gibi, kitaplara adamıștı ken-
dini. Yașamında izler bırakmak iste-
diği çocuklar için Deniz, bütün yaz 
kırlarda dolașır, çocuklara anlatacak 
yeni hikâyeler yazardı. Arkası çiçek 
desenli aynası hep elinde ve can 
yoldașı, arkadașı Gümüș’le birlikte. 
Çünkü biliyordu ki; her bir çocuğun 
gülüșünün içine bir hikâye sığabili-
yordu. Çocuklar bu dünyanın en gizli 
kalmıș hazinesiydi ve her gülmele-
rinde o hazine tükenen her șeyin ak-
sine çoğalıyordu.

Deniz’in en sevdiği șey (Gümüș’ten 
sonra tabii ki) arkası çiçek desenli 
aynasıydı. Bu aynayı ona ninesi ver-
miști. Ninesi aynayı verirken “Oğul 
yaptığın her davranıștan sonra bu 
aynaya bak. Eğer kendine rahat ra-
hat bakabiliyorsan sorun yok. Ama 
kendine baktığında utanıyorsan de-
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mek ki yanlıș yaptın! Onu düzelt, tamir et” de-
miști. Koca adam olmuștu ama hala ninesinin 
bu sözleri aklındaydı. Kiminle arasında gergin 
tartıșmalı bir olay yașansa hemen gidip aynada 
kendine bakar, kendisiyle yüzleșirdi.  Aynayı eli-
ne aldığında Gümüș’ün sırtını, karnını yumușak 
yumușak okșardı ve yașadıklarını anlatırdı. Kendi 
kendine konușmasında yüzünde en ufak bir dal-
galanma hissetse ninesi aklına gelir hemen yap-
tığını düzeltme yolunu düșünürdü. Yani aslında 
Deniz’in aynası kimi zaman arkadașıydı kimi za-
manda oyuncağı. 

Yine kıș günlerinden birinde beyninin kıvrımla-
rında binlerce soru gel gitini yașarken, evine dö-
nerken bir olaya rastlamıș ve canı çok sıkılmıștı. 
Yolda gelirken bir kadın ve bir erkekle karșılaș-
mıș, kadın yüzü yere bakarak yürürken bir an 
kafasını kaldırıp Deniz’e bakmıștı. O an göz göze 
gelmișler, kadın yalvaran gözlerle “kurtar beni” 
der gibi bakmıștı. Bu bakıșı iyi tanıyordu ama ne-
reden tanıdığını bilmiyordu ya da cevabını çok iyi 
bildiği için Deniz hemen gözünü kaçırmıștı. O bir-
kaç saniyede kadının gözünde ne çok acı ne çok 
yoksunluk ve korku vardı. Dünyanın tüm yükü 
omuzlarına binmiș ve sessizce bu yükü tüm er-
kekler için tașıyor gibiydi. Yol boyunca kadını dü-
șündü. Ne yașamıș olabilirdi ki, kadının bir bakıșı 
bu kadar mutsuz ve acı doluydu.  

Annesini düșündü. Evde kimi zamanlarda çeșitli 
kavgalar yașanır, sesler yükselirdi ama annesini 
hiç böyle acı dolu görmemiști. Oysa yolda gör-
düğü kadın yanında ki adamdan korkuyor, sessiz, 
acı dolu yüreği ile yürümeye devam ediyordu. 

Eve gelir gelmez aynayı eline aldı ve tüm olayı 
anlattı. “Deniz sen ne yapabilirsin ki hiç tanıma-
dığın bir kadın ve bir erkek, ne olduğunu bile bil-
miyorsun” diye kendini avutmaya çalıștı. Ama ne 
kendisi ne aynadaki sureti ikna olmadı söylediği 
cümlelere... 

Son yazdığı hikâyede bahar gelmiș, ağaçlar yap-
raklanmıș ve Gümüș’le kırlarda zıplayıp koșan 
çocuklarla dolu bir köyden bahsetmiști.  Güneș-
siz kaldıkça aynayı ıșığa tutan çocuklar, daha çok 
yansıma sağlayarak güneși, sıcağı çoğaltmak 
istiyorlardı. Beyni yine oyun oynuyordu ona ve 
birden yine sorular sormaya bașladı son yazdığı 
güzel bir hikâyeyi düșünürken. Ya o kadın, onun 
da sıcak güneșli günlere, ağız dolusu gülüșle-
re hakkı yok muydu? gibi sorular düșmüștü iște 
düșüncesine. Bir kez düșünceye düșen soru bir 
tohum gibi büyüyor, köklerini saldıkça insana acı 
veriyordu.  Ne olacağını bildiği için hemen hazır-
landı ve hızlıca evden çıktı, geldiği yoldan tekrar 
geri dönüp kadın ile adamı aramaya bașladı. As-
lında bulacağına da inanmıyordu. “Ahh ahh keș-
ke neyiniz var iyi misiniz” diye sorsaydım diyor-
du kendi kendine. Aynayla konușurken ve șimdi 
yolda onları ararken içinden hep bunu söyleyip 
durdu. Karanlık bastırmıș artık etraftaki insanları 
seçemez olmuștu. Bir an sessizlik oldu ve kula-
ğına acı dolu kadın çığlıkları geldi. Sesin geldiği 
yöne doğru koștu, kendisiyle birlikte birkaç kiși 
daha çığlıklara doğru koșuyordu. Belki herkes 
yardım etmeyecekti biliyordu birileri sadece me-
rakından gelip izleyecekti. Ama mutlaka kendisi 
gibi düșünen bir kiși olmalıydı. Bu yașamda böy-
le tek olmadığını biliyordu. Aynadaki arkadașı 
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bunu binlerce kez söylemiști ona.  Sesin geldiği 
yere vardığında gözlerinin gördüğüne inanmak 
istemedi ama adam kadını dövüyordu. Bir parkta 
bankta otururlarken adam kadına yumruklarıyla 
vuruyor “Seni seviyorum anlamıyor musun? Seni 
çok seviyorum ve asla seni bırakmam” diye ba-
ğıra bağıra konușuyordu. Kadın sadece çığlıklar 
atarak kendini korumaya çalıșıyor, kolları elleri 
ile yüzünü kapatıyordu. Deniz ile birkaç kiși ora-
ya vardıklarında kadın birçok darbe almıștı bile. 
Hemen kadını banktan çekip kaldırdılar. “Ne ya-
pıyorsun be adam neden vuruyorsun, bir de se-
viyormuș.” diye bağırdı yardıma gelenlerden biri. 
Deniz kadını oradan uzaklaștırdı. Adam “karıș-
mayın siz, o benim karım, size ne?” diyordu. De-
niz, kadının yüzüne gözüne baktı. Aldığı darbeler 
belliydi ama karanlıkta darbelerin etkisi pek se-
çilmiyordu. Bu arada yardıma gelenlerden birkaç 
kiși adamı tutmuș, bașka biri de polisi aramıștı. 
Polisler geldiğinde, etrafta toplanan insanla-
ra “Șahit olarak gelmeleri” gerektiğini söyledi. 
Ancak kalabalıkta ki insanlar “ișimiz var, evden 
bekliyorlar” gibi sebepler söyleyip uzaklaștılar. 
Sadece Deniz ve adama “ne biçim sevgi bu” di-
yerek sürekli kızan orta yașlı kadın karakola git-
tiler. Özellikle șahit olarak gelen kadın “Șikâyetçi 
olmalısın” diye șiddet gören kadına uyarılarda 
bulunuyordu ama kadın “Șikâyetçi değilim” dedi. 
İfadeler alındı, kadın șikâyetçi olmadı. Herkes 
dağıldı. Deniz evde aynasıyla tekrar konuștu, 
kendi yüzüne bakabiliyordu ama içine sinmeyen 
eksik bir șey vardı. O kadının, o adamla aynı yere 
gittiğini bilmek hiç içine sinmiyordu. 

Aradan birkaç gün geçti, hafta sonu gelmiști. Her 
zaman ki gibi sabah elma ağacının altında kuș-
ların su kabını tazeledi, ekmek kırıntılarını koy-
du. Gitti, bakkaldan taze ekmek ve gazetesini 
aldı. Kahvaltı yapmayı ve evde keyifle gazeteyi 
okumayı planlıyordu. Taze ekmek ve çay koku-
su ortalığa iyice yayılmıștı. Gümüș’ün yiyeceğini 
verdi. Masaya oturup hem Gümüș’le sohbet edip 
hem de kahvaltısını yaparken gazeteyi açıp oku-
maya bașladı. Üçüncü sayfayı açmıștı ki lokma-
lar boğazına dizildi, yutamadı. Birkaç gün önce 
yașanan olayı unutmuștu. Șiddet gören kadının 
fotoğrafı gazete sayfasındaydı. Aynı acı ve kor-
ku dolu gözlerle bakıyordu. Kendisinin yüreğine 
ișleyen bu bakıșları hiç unutmadığını fark etti. 
İçine sinmeyen ve hep aklında bir eksik var diye 
düșündüğü șeyin ölüm olabileceği aklına gelme-

miști. Gözlerine yașlar doldu ve kendi omuzların-
da ağır bir yük hissetti. Bundan böyle artık “Eee 
ben ne yapayım kendisi istedi ve adamla gitti” 
demeyecek, böyle bir olayın yașanmasına izin 
vermeyecekti.  

Bahçeye çıktı, elinde aynası, yanında Gümüș yine 
hikâyeler anlatıyordu. Sırtını da ağacın altında 
ki kuyuya dayamıștı.  Bu arada minik bir serçe 
daldan dala konuyor, bahar gelmiș gibi șen șak-
rak cıvıldașıyordu. Deniz, gazetede gördüklerini 
unutmak ister gibi aynayı ağaca tutarak “Az kaldı 
merak etme bahar gelecek bütün dalların yap-
raklanacak, her taraf yemyeșil olacak. Bu kadın 
cinayetleri bitecek ve bunu izin veren buna çanak 
tutan herkes yargılanacak” dedi. Gümüș hem 
daldan dala zıplayan serçeye hem de Deniz’in 
anlattıklarına bir iki havladı. Serçe de cikcikleriyle 
cevap verdi sanki ona. 

Ertesi sabah uyandığında dıșarı çıkmak için ha-
zırlanıp bahçeye çıktığında, Deniz Elma ağacında 
bir değișiklik fark etti. Birden Gümüș’e seslendi. 
“Bak bak ağaç yapraklanmıș, daha bahar gelme-
den her yeri yapraklanmıș.” diye coșkuyla bağırdı. 
Gördüklerine inanamadı. Gerçekten elma ağacı 
sanki yapraklanmıș gibi bütün dalları dolmuștu 
ve hiç çıplak görünmüyordu. Șașkın șașkın ağa-
cı seyrederken Gümüș sevincini göstermek için 
coșkuyla havladı. Ve binlerce kuș havlama sesiyle 
cıvıldașarak kanatlandı. İnanılmaz bir șenlik sardı 
etrafı. Kușlar kanat çırptıkça ayaklarında aynalar 
takılmıș gibi ortalık ıșığa kesti. Yansıyan ıșıklar-
da katledilen, öldürülen kadınların yüzleri yansıdı 
ve ağacın dalları yemyeșil yaprak oldu. Deniz bu 
heyecanla Gümüș’ün boynuna sarıldı “Bak bu bir 
ișaret, bunu bașaracağız, bașaracağız, hep birlik-
te olursak mutlaka bașarırız…” dedi. İçinde sev-
giyle ninesini hatırladı, aynasını daha sıkı tuttu.
Cıvıltılar bitip de ortalık sakinleștiğinde elma 
ağacı yine kıș günlerinin çıplak haliyle, kuyunun 
üzerinde heybetli dallarıyla baharı beklemeye 
Deniz ve Gümüș’ün hikâyelerine konu olmaya 
devam etti. Deniz kadınlarla ilgili mücadelenin 
her alanında yer aldı. Her kadın cinayeti duydu-
ğunda o gün adamla gitmesine izin verdiği kadını 
hatırladı. Bir daha da hiçbir kadının ölmesine göz 
yummayacağına hem kendine, hem Gümüș’e, 
hem de ninesinden hatıra, arkası çiçekli aynaya 
binlerce kez söz verdi.
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Türkiye de sağlıkta dönüșüm programıyla dev-
let kamusal hizmetlerden yavaș yavaș çekilerek 
sağlığı kârın yüksek olduğu bir yatırım alanına 
cevirmiș, hastaları müșteri çalıșanları ise köle 
olarak görmeye bașlamıștır. Olumsuz çalıșma 
koșullarına bağlı olarak da sağlık emekçilerine 
yönelik șiddet, az insan çok iș anlayıșından kay-
naklı yoğun iș temposu ve bunun sonucuna ger-
çekleșen intiharlar ve iș kazaları, meslek hasta-
lıkları çoğalarak devam etmiștir. Sistem insanlara 
kıșkırtılmıș sağlık hizmeti talebi sunarken sağlık 

PANDEMİ DÖNEMİNDE 
SAĞLIK EMEKÇİSİ 
KADINLAR 

çalıșanlarının sağlığını 
görmezden gelmektedir.

 Kadın, toplumun her ala-
nında olduğu gibi sağlık 
alanında da emeği ile her 
noktasında var olması-
na rağmen yine görün-
mez kılınmaktadır. Tür-
kiye de kadın sağlık ve 
sosyal hizmet emekçileri 
sağlık kurumlarında bü-
yük çoğunlukta istihdam 
edilmesine ve sağlık ku-
rumlarının temel direkleri 
olmalarına rağmen, karar 
alma süreçleri ve ekono-
mik haklar bakımından 
ikincil konuma itilmișler-

dir. Pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe 
de toplumsal cinsiyete dayalı iș bölümü kendi-
ni göstermektedir. Karar verici süreçlerde daha 
çok erkekler olurken kadınların daha çok bakım 
hizmetlerinde olduğu görülmektedir. Bu durum 
cerrahi alanlarda erkeklerin, dahili alanlarda ve 
bakım ișlerinde kadınların yoğunlukta olması ile 
sonuçlanmıștır. Sağlık sektöründeki erkek ege-
men yönetici eğiliminden vazgeçilmeli ayrıca 
sağlık alanı demokratikleștirilerek yöneticiler si-
yasi kararlarla değil liyakatle belirlenmelidir.

Meryem Gönbe 
SES Ankara Şube Kadın Sekreteri
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Pandeminden önceki süreçte zaten iș yașamına 
dair cinsiyet temelli problemler yașayan kadın 
sağlık çalıșanları, salgının beraberinde getirdiği 
fiziksel ve psikolojik etkilere bağlı olarak daha 
fazla sorunla karșı karșıya geldi ve gelmeye de-
vam ediyor. Hem evde hem iște artan iș yükü-
müze karșın bizlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını 
görmeyen cinsiyet körü politikalarda bir düzen-
leme yapılmak bir yana dursun, var olan çalıș-
ma koșullarımız ve sorunlarımız daha da arttı. 
Pandemide gün içinde birden fazla görev yeri 
değișikliği, kișisel koruyucu ekipmanların gerekli 
miktarda, uygun kalitede olmaması ve kadınla-
ra uygun tasarlanmaması da ayrı bir sorun teșkil 
etmektedir.
    
Sağlık sektöründe çalıșan, hane yașamı ile iș 
hayatı arasındaki dengenin sağlanması rolünü 
üstlenmiș kadınlar için ayrıca çözüm önerileri 
geliștirilmelidir. Sağlık emekçisi kadınlar ataerkil 
zihniyetin șekillendirdiği toplumsal cinsiyet rolün 
etkisiyle ev yașamında, anne rolünün getirdiği 
sorunlarla ve toplumsal baskıyla bas etmek zo-
runda kalmaktadır.  

Sağlık ve sosyal hizmetlerin piyasalaștırılması 
ve çalıșma koșullarımızın daha da güvencesiz-
leștirilmesi ile birlikte ișyerlerimizde yașadığımız 
sorunlar da artıyor.  Aynı iș yerinde aynı iși ya-

pan ancak güvencesiz ve farklı istihdam model-
leri yüzünden eș durumu, eğitim durumu, tayin, 
farklı vergi kesintisi vb. sorunları olan meslek-
tașlarımızın yașadığı adaletsizlik çözülmelidir. 
Bir an önce alandaki sağlık emekçisi açığı güven-
celi kadrolu istihdamla gerçekleștirilmelidir.

Sağlık sektöründe çalışan, hane 
yaşamı ile iş hayatı arasındaki 

dengenin sağlanması rolünü 
üstlenmiş kadınlar için ayrıca 

çözüm önerileri geliştirilmelidir. 
Sağlık emekçisi kadınlar ataerkil 

zihniyetin şekillendirdiği 
toplumsal cinsiyet rolün etkisiyle 

ev yaşamında, anne rolünün 
getirdiği sorunlarla ve toplumsal 

baskıyla bas etmek zorunda 
kalmaktadır.  
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hizmet emekçisi kadının tüm yașamını olumsuz 
etkilemektedir. Uzun, kesintisiz ve yoğun çalıș-
ma süresine angarya ișler de eklenerek sorunlar 
iyice katmerleșmektedir. Türkiye’de bir hemși-
re bașına düșen hasta sayısı 431 iken, bu oran 
OECD ülkelerinde ortalama 102’dir. Bütün sağlık 
emekçilerinin meslek tanımları yapılarak angar-
ya ișlerden kurtarılmalıdır.

Șiddetin Her Türlüsüyle Karșılașıyoruz.
 Sağlık ve sosyal hizmet sunan biz kadın emek-
çileri her zaman dile getirdiği ancak pandemi ile 
birlikte daha da görünür hale gelen cinsiyetçi 
tutumlarla, cinsel saldırı tehditleriyle mücadele 
ediyoruz.  Her türlü șiddetin olağanlaștırılmaya 
çalıșıldığı bu dönemde kadın sağlık emekçileri 
çoğu zaman çalıșma arkadașından, yöneticisin-
den, hastadan, hasta yakınından gelen saldırıla-
rın hedefi olabilmektedir. Sağlıkta șiddetin son 
bulması için nitelikli yasalar çıkartılarak yürürlü-
ğe koyulmalı, mobbinge son verilmelidir.

Sağlık Çalıșanlarının Sağlığını Korumak İçin 
Gerekli Önlemler Alınmıyor.
Sağlık hizmeti verilen kurumlarla kadın konu-
kevleri, sığınma evleri, rehabilitasyon merkez-
leri, ȘÖNİM gibi kurumlarda çalıșan kadın sağlık 
ve sosyal hizmet emekçileri kendi yașamlarında 

karșılaștığı șiddetle mücadele ederken, travma-
tik vakalarla sürekli karșılașmaları ikincil travma 
yașamalarına neden olabilmektedir. Sağlık ala-
nında oldukça yaygın olan tükenmișlik sendro-
mu çalıșanların hayatında ciddi sorunlara neden 
olmaktadır. Bakım verenlerin bakımı konusunda 
nitelikli çalıșmalar yapılmalıdır. 

Her türlü şiddetin 
olağanlaştırılmaya çalışıldığı 

bu dönemde kadın sağlık 
emekçileri çoğu zaman çalışma 
arkadaşından, yöneticisinden, 

hastadan, hasta yakınından 
gelen saldırıların hedefi 

olabilmektedir.
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Necla Akgökçe
Kadın İşçi Haber Sitesi

D
EN

EY
İM YENİ BİR KADIN EMEK 

HABERLERİ SİTESİ: 
KADIN İŞÇİ 

Kadın İșçi Haber Sitesi 17 Kasım 2020 yılında 
yayın hayatına bașladı. Kadın İșçi logosu altın-
da bulunan slogan sitenin amacını da özetli-
yor esasında: Her yerde her türlü emek hal-
lerimiz için… Kadın emeğinin yalnızca dıșarıda 
ücretli çalıștığımızda harcadığımız emekten 
ibaret olmadığını, evlerde ev ișleri ve bakım 
ișleri olarak sarf ettiğimiz ücretsiz emeğin de 
kadın emeğine dair olduğunu feminizm sa-
yesinde artık biliyoruz. Eviçlerinde yaptığımız 
ücretsiz ișler dıșarıda emeğimizin değerini de 
etkileyerek kadınların üç kurușa beș kurușa 
güvencesiz çalıștırılmasının önünü açıyor ne 
yazık ki. Sendikaların kadın ișçinin çıkarlarıyla 
pek fazla ilgilenmediğini de görüyorduk.  

2020 yılında pandemi öncesinde, kadınların 
ücretsiz ücretli emeğini daha fazla görünür 
kılmaya çalıșmak, bu iki alana da feminist 
perspektifle bakarak, gündelik ve geçmișe 
dair emek deneyimlerini biriktirmek, kavram 
ve politika üretmek konusunda istekli kadınlar 
olarak toplantılar yapmaya bașladık.  Bir kadın 
emek haberleri sitesi yapmaya bu toplantılar-
da karar verdik. Daha sonra pandemi bastırdı 
ve biz de herkes gibi neye uğradığımızı șașır-
dık. Kendimizi topladığımızda sonbaharın so-
nuna gelmiștik artık. 

Sitenin temel bașlıklarından da anlașılacağı 
gibi özellikle ücretli emek alanında kadınları 
șimdiye kadar sıkıștıran ve kadın emeğinin bir 
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madığı bazı konuları ön plana çıkarıp, yeni tartıș-
maları ve politikaları gündeme getirmek temel 
meselelerimizden biriydi. Neydi bu konular; üc-
ret, örgütlenme, kadın ișçi sağlığı ve iș güvenliği, 
kadın emeği tarihi…

Kadın ücretleri ana konularımızdan
Kadın ücretleri feministlerin üzerinde düșünüp 
kavram ve politika ürettikleri bir alan değil ma-
alesef… Kadın ücretlerinin erkeklere göre düșük 
olduğunu kadınlarla erkekler arasında bir ücret 
makası olduğunu, bunun nedenlerini, devletlerin 
bu konuda bir șeyler yapması gerektiğini tespit 
ediyoruz fakat, hâlâ eșit ișe eșit ücret deyip iși ge-
çiștiriyoruz. Eșdeğerde ișe eșit ücret, aynı ișe eșit 
ücret, benzer ișe eșit ücret, ücret değerlendirme 
sistemleri nedir? Niçin ve nasıl kadınlar aleyhine 
ișliyor? İșleri lehimize çevirmek için, șimdi ve ile-
ride izlememiz gereken politikalar nedir? Bu soru 
bașlıklarını pek konușmadık, konușmuyoruz, do-
layısıyla politika konusu haline de getiremedik. 
Hedeflerimizden biri bu meseleleri enine boyu-
na tartıșarak, bu alandaki eșitsizliklerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik politika üretmek.

Kadın ișçilerin çıkarları erkek ișçilerden farklı, 
klasik sendikacılık anlayıșı ne yazık ki erkeği özne 
alarak onların çıkarları doğrultusunda örgütlenir 
ve kendisi de erkekler arası ilișkilerin durma-
dan yeniden üretildiği hiyerarșik bir yapıdır. İlk 
sayımızda Güney Kore Kadın Sendikası Bașkanı 
ile bir söyleși yaptık, bu seçim tesadüfi değildi; 
Kore Kadın Sendikasına erkekler üye olabiliyor 
ama yönetime gelemiyorlardı. Bu kadınlar için 

bir alternatif örgütlenme deneyimiydi (Bizde ișçi 
sendikalarında 50 yıldır nasıl kadınlar yönetime 
gelemiyor ve biz bu sendikaları karma örgütler 
olarak değerlendiriyoruz). Evet kadın emeği ala-
nında alternatif örgütlenme modellerini günde-
me getirip tartıșmak da amaçlarımızdan biri. 

Ayrı bir kadın ișçi sağlığı ve güvenliği 
Ayrı bir kadın ișçi sağlığı ve güvenliğinin gerek-
liliği 19. Yüzyılın bașından itibaren, tartıșılan ve 
dünya sendikal hareketi içinde kendine yer bu-
lan bir konu. Bizde hâlâ kadın meslek hastalıkları 
diye bir kategori yok ve bu bir sorun. Kadın ișçi 
sağlığı ve güvenliğini de önem verdiğimiz mese-
leler arasında ilk sıralardan birine yerleștirip tar-
tıșmak ve politikalar üretmek istiyoruz. 

Pandemi sürecini kadınlar farklı yașadılar. Kadın 
ișçi de farklı yașadı, bu konuda alandan dene-
yimlere de sıklıkla yer veriyoruz. Hemșirelerin, 
market ișçilerinin, “ücretsiz izine ayırma” gibi 
bahaneyle pandemi sürecinde patronların ișle-
rinden ettiği kadın ișçilerin deneyimleri de yine 
ele attığımız konular arasında yer alıyor.

Çalıșmadan kaynaklanan mevcut haklarımızı ve 
hak olabilecek taleplerimizi de önemsiyoruz, bu 
konuda yazan avukat arkadașlarımız var. İșçi 
kadınların tarih içinde yolculuğu, gözden kaçan 
grev ve direnișleri, anlatılmayan yașam hika-
yeleri, onların hikayelerini konu edinen, filmler, 
edebiyat eserleri… Elimizin uzandığı, aklımızın 
yettiği kadın emeği ile ilgili konular…  

Kadın grevlerinin, direnișlerinin hem haberini 
yapmak hem de aktif 
dayanıșmacıları olmak 
istiyoruz. Kadınlar ne-
rede direniyor, nerede 
grev yapıyorsa oralar-
da olmamız gerektiği-
ni düșünüyoruz. Kadın 
emeğini dert edinen 
tüm feministlere ka-
pımız açık.  Çok șey 
yapmak istiyoruz, ne 
kadarını, nereye kadar 
yapabiliriz, bunu za-
man gösterecek…  
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Rozerin Çatak 
SES Diyarbakır Kadın Sekreteri 

Pandemi ile beraber yașanan ekonomik ve top-
lumsal krizde en güvencesiz konumda olan ka-
dınların ciddi hak kayıpları yașamasının yanı sıra, 
kamusal alandaki varlığına, kimliğine, yașam 
alanlarına, bedenlerine ve emeklerine dönük 
saldırılar da artmıștır. Kadına ve kadın mücade-
lesine yönelik șiddet son zamanlar da gittikçe 
tırmanıșa geçmiștir. Cinsiyet kimliğinden, cinsel 
yönelimden ve iradesinden dolayı neredeyse 
her gün en az bir kadın erkekler tarafından kat-

CİNS KIRIM 
POLİTİKALARI

ledilmektedir ve bir o kadar da șüpheli ölüm ve 
yeterince sorușturulmayan intiharla kadınların 
yașamdan koparıldığı bu șiddetin adı artık cins-
kırımıdır. Kadın kırımına erkek devlet, erkek yargı 
göz yumakta hatta desteklemektedir. Cinayet, 
taciz, tecavüz zanlısına takım elbise giydi diye 
ceza indirimi uygulayan bir hukuk, yargı sistemi 
çok açıktır ki kadın kırımına dur demek yerine 
adeta buna teșvik etmektedir. Kırımın amaçları 
kadın mücadele hareketlerini zayıflatmak, ka-
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tacize, tecavüze, istismara, baskılara katliamla-
ra karșı çaresiz erkeğe, devlete mahkum etmeyi 
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusun da eril 
sistem elbette ki ilk olarak, kadın mücadelesi 
yürüten, her alanda eril tahakküme karșı sözünü 
söyleyen kadın aktivistlere yönelecektir. Hangi 
alan olursa olsun mücadele eden kadınları siste-
matik bir șekilde sindirmek, baskılamak, gözaltı-
na almak ve cezaevlerine koymak son zamanlar 
da bu eril sistemin yürüttüğü pratikler olmuștur. 
Cins kırımına karșı mücadele etmesi gereken ik-
tidar, bunun aksine, kırıma karșı dur diyen her 
kesime saldırmaya devam etmektedir.
 
Son olarak hakkında 215 dava açılan, 83 defa 
gözaltına alınan Ayșe Gökkan’ın tutuklanmasının 
özelde Kürt genelde ise bütün dünya kadın hare-
ketini zayıflatmaya dönük bir hamledir. Hakkında 
bu kadar dava varken bulunduğun her ortam da 
kadın mücadelesini yürütmeye, yükseltmeye de-
vam eden Gökkan, iktidarın bütün yıldırma politi-
kalarına rağmen baș eğmemiș bir kadındır. 
  
Siyasi iktidarın güdümündeki tüm yürütme or-
ganları kadın mücadelesinin engellenmesine 
hizmet etmekte, kadın mücadelesini zayıflat-
mayı amaçlamaktadır. Buradan hareketle alınan 
birçok karar da hukuksal bağlamdan çok uzak 
sadece iktidarın istemiyle alınmaktadır ve bu ha-
liyle de birçok hak ihlalinin olduğu bir yargı sis-

teminin inșası yapılmıș olundu. Maalesef ki bu 
inșanın sonucu yüzlerce kadının katli, tecavüzü, 
tacizi ve birçoklarının da hapse konulması oldu. 
Ancak bilinmelidir ki, kadın mücadelesi bundan 
çok daha zor zamanlar da bile alanlarda olmaya, 
eril tahakküm sistemini rahatsız etmeye devam 
etmiștir ve bundan sonra da devam edecektir. Bu 
eril iktidarın da diğer bütün erkek iktidarlar gibi 
sonunun geleceğini ve bu sonu kadınların müca-
delesinin gerçekleștireceğini biliyoruz.
 
AKP-MHP fașist iktidarının kadına, kadın özgür-
lük mücadelesine, doğaya, emekçiye, kadınlara, 
halkların özgürlük mücadelesine düșman poli-
tikalarının bu kadar vahșice artmasının sebebi, 
tüm fașist iktidarlar gibi kendi içinde tașıdığı kor-
kudur. İșçiler, emekçiler, kadınlar, bütün ezilenler 
hep beraber bu iktidarı kaybetmeyle yüzleștire-
cektir. Ancak o zamana kadar mücadele safları 
sıkı sıkıya korunmalı, her alandaki mücadele bir 
adım daha öne tașınmalıdır. Özellikle cins kırımı-
nın doruğa ulaștığı bu dönem de kadın mücade-
lesi hiç olmadığı kadar sahiplenilmelidir. Binler-
ce yıldır teslim alınamayan kadın iradesine olan 
inancımız, mücadelemiz de bize en büyük güç 
olmaktadır.
 
Kadınlar yaratılmak istenen korkuya geçit ver-
meyecektir. Leyla’nın, Ayșe’nin hiçbir yere git-
mediği gibi bizler de binlerce yıllık mücadelemize 
sahip çıkmaya devam edeceğiz.
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Zeynep Sarıkaya Altun 
TÜM BEL SEN Ankara 1 No’lu Şube TİS ve Hukuk Sekreteri

KADIN VE CORONA
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Daha çok hizmet sektöründe 
istihdam edilen kadınların 

(lokanta, kafe, restoran, otel, 
sinema, tiyatro, eğlence, spor ve 

her türlü satış yapan mağaza-
market ve küçük işletmelerde) 

işlerine, işyerlerinin 
kapatılmasından dolayı son 

verilmiştir. Dünya genelinde de 
sağlık çalışanlarının %70’inin 

kadın olmasından dolayı 
virüsten en çok etkilenip zarar 

gören ve çoğu ölümle sonuçlanan 
durumlar yine biz kadınları 

etkilemiştir. Hükümetin tam da 
istediği gibi baskın ve egemen 

erkek zihniyetiyle kadınlar 
eve hapsolmuş ve ‘’erkekler’’ 

pandemiyi fırsata çevirmişlerdir.

Dünya genelinde en büyük sorun olan ekonomik 
kriz, ișsizlik ve açlık yetmezmiș gibi Covid 19 sal-
gını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Yak-
lașık bir yıldır tüm dünyayı tehdit eden küresel 
salgında resmi rakamlara göre ölümler 2.04 mil-
yonu așmıș, toplam vaka sayısı 95.7 ve iyileșen 
hasta sayısı ise 52.8 milyon kișidir. Kontrol altı-
na alınmayan pandemi dünya genelinde en çok 
sağlık çalıșanlarını etkilemekle beraber hayatın 
her alanında can almaya devam etmektedir. 

Ülkemizde de bu konuda tedbirler geç alınmıș 
ve virüsün hızla yayılmasına sebep olunmuștur. 
Tedbirler alındıktan ve yasaklar bașladıktan son-
ra ise çalıșanlar ișten çıkarılmıș, ișyerleri kapa-
tılmıș insanlar açlığa mahkum bırakılmıștır. Hü-
kümet ekonominin yetersizliğini bahane ederek 
pandeminin bașından itibaren yeterli tedbirleri 
almayıp salgının artmasına ve hastalığın kont-
rolden çıkmasına sebep olmuștur. Oysa ki sosyal 
devlet olma gereği halka ve vatandașlarına sa-
hip çıkabilmiș olsaydı, hem salgının yayılmasını 
engellemiș olurdu, hem de sokağa çıkamayan, 
ișten süreli uzaklaștırılan vatandașına maddi 
yardımda bulunup mağdur olmalarını engellemiș 
olurdu. Dolayısıyla da tam kapanmayla ölümle-
rin önüne geçilmiș olurdu. Zaten ekonomik kriz-
le baș etmeye çalıșan emekçi kesimleri tedbir 
alınmayan ortamlarda çalıșmaya mecbur kılarak 
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konuda olduğu gibi pandemi döneminde de en 
çok ișten çıkarılmalardan kadınlar etkilenmiștir. 
Daha çok hizmet sektöründe istihdam edilen 
kadınların (lokanta, kafe, restoran, otel, sinema, 
tiyatro, eğlence, spor ve her türlü satıș yapan 
mağaza-market ve küçük ișletmelerde) ișlerine, 
ișyerlerinin kapatılmasından dolayı son veril-
miștir. Dünya genelinde de sağlık çalıșanlarının 
%70’inin kadın olmasından dolayı virüsten en çok 
etkilenip zarar gören ve çoğu ölümle sonuçlanan 
durumlar yine biz kadınları etkilemiștir. Hükü-
metin tam da istediği gibi baskın ve egemen er-
kek zihniyetiyle kadınlar eve hapsolmuș ve ‘’er-
kekler’’ pandemiyi fırsata çevirmișlerdir. 

Karantina süresince okulların uzaktan eğitime 
geçmesiyle çocukların tüm bakımını, 65 yaș üstü 
ebeveyni olan ve bakıma muhtaç büyüklerinin 
sorumluluğunu da yine bu dönemde kadınlar 
üstlenmiș ayrıca aile içi șiddetin daha da yo-
ğunlașarak artması pandeminin ağır sonuçları-
nın bașında gelmiștir. Baskının șiddete, șiddetin 
ölüme sebep olduğu pandemi döneminde; Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2020 
yılı rakamlarına göre 300 kadın öldürülmüș ve 
bunun 171’i șüpheli ölüm olmuștur. Ekonomik 
krizin yarattığı zorluklarla, güvenilir ve sağlıklı gı-
daya erișememek kadının evdeki yükünü artırıp 

salgının etkilerini derinleștirmiștir. Amerika’da 
virüs nedeniyle ișsiz kalanların neredeyse tama-
mı kadınlardır. TÜSİAD’ın Ankara Üniversitesine 
hazırlattırdığı ankette ‘’Covid 19 Salgınının Ka-
dın Çalıșanlar Açısından Etkileri Araștırması’’nda 
salgın döneminde evden çalıșmanın ve ev içinde 
geçirilen zamanın artmasıyla kadınlar ve kız ço-
cuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev 
ișlerine harcanan zamanın arttığını kadınlar ve 
kız çocuklarının aynı zamanda artan oranda aile 
içi șiddetle mücadele etmek zorunda kaldığını 
ortaya koydu. Krizden daha önce de var olan top-
lumsal cinsiyet eșitsizliği, kadınlar üzerinde daha 
fazla etkili olup sorunun daha da derinleșmesine 
sebep olmuștur.

Geldiğimiz noktada pandeminin zorunlu kıldığı 
ikinci kez hafta sonları kapanma ve dönüșümlü 
çalıșma da çözüm olmamakla beraber; açıklanan 
2021 yılı enflasyon oranı %14.60 (sözde) artıșı 
ile çalıșanın ve halkın üzerindeki yük ve fiyatlara 
yansıyan zamlar iyice artmıștır. Ekonomik krizin 
yarattığı etki yetmezmiș gibi Corona hala can al-
maya devam etmektedir. Artık çok yakınımızda 
olan ve çemberin iyice daraldığı pandemi günle-
rinde tehlikeyi en asgari düzeyde atlatmak paha-
sına ve ülkemize Çin’den gelen (her ne kadar ko-
ruyuculuğu %50 olsa da) Sinovac așısıyla    yaygın 
așılanmaya hemen bașlanmalıdır.
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Dr. Kıvılcım Turanlı
Kadir Has Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları Merkezi 

TÜRKİYE’DE KAMU 
ÇALIŞANI LEZBİYEN, GEY, 
BİSEKSÜEL, TRANS VE 
İNTERSEKSLERİN 
DURUMU 2020

Kaos GL Derneği’nin Kadir Has Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalıșmaları Araștırma 
Merkezi ile yürüttüğü “Türkiye’de Kamu Çalıșanı 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin 
Durumu 2020” bașlıklı1 araștırmaya katılanların 
çoğu genç, lise sonrası eğitim almıș ve 6 yıldan 
az süredir ağırlıklı olarak eğitim, akademi ve 
sağlık alanlarında çalıșanlardır. Katılımcıların 
çoğu cinsiyet kimliğini erkek, cinsel yöneli¬mini 
gey olarak beyan ederken; cinsiyet kimliğine 
ilișkin soruda “diğer” seçeneğini ișaretleyenlerin 
oranı geçen yıla kıyasla (%5,7’den %8’e) artmıștır. 
Cinsiyet kimliğini ikili cinsiyet sistemi dıșında 
tanımlayan katılımcı oranı artmaya devam 
etmektedir. 

Çalıștığı kurumda tamamen açık olduğunu 
beyan eden katılımcı oranı (%3,4) özel sektöre 
kıyasla hayli düșüktür. Bu da ayrımcılık ve 
nefret söylemiyle karșılașma riskinin kamuda 
çok daha yüksek olduğunu düșündürtmektedir. 
Katılımcıların %66,3’ü herhangi olumsuz bir 
muamele ile karșılașmamasını cinsiyet kimliği, 
cinsel yönelimi veya cinsiyet özelliklerini 
gizlemesine veya bunların belli olmama¬sına 
bağlamıștır. Öte yandan ișe alım süreçlerinde 
de çalıșılan kurumda da ayrımcı tutum ya da 
uygulama ile karșılașma oranları¬, katılımcıların 
açık olma oranlarından yüksektir. Araștırmaya 
katılan dört LGBTİ+ çalıșandan üçü, her așamada 
ayrımcılığa maruz kalmıștır. 

LGBTİ+ çalıșanların zorunlu olarak geliștirdikleri 
kapalılık strate¬jisi ile ayrımcılık karșısında 
bașvuru mekanizmalarının ișletildiği vaka 
sayısının düșüklüğü, istihdamda homofobi, 
transfobi ve ayrımcılığın gerçek boyutlarının 
analizini güçleștirmektedir. Araștırma LGBTİ+ 
çalıșanları güç¬lendirici mekanizmalara 
duyulan ihtiyacı belirginleștirirken; bu tarz 
mekanizmaların ya bulunmadığını ya da son 
derece etkisiz kaldıklarını göstermektedir. 

Kamuda çalıșan LGBTİ+’lar, aile/evlilik kurumları 
heteronormatif düzenlendiği için sosyal 
haklardan eșit yararlanamamalarını, DMK’daki 
(657 Sayılı Kanun) bazı ifadelerin ayrımcılık 
sonucu doğuracak biçimde yorumlanmasını, 
terfi ettirmeme veya sürgün anlamına 
gelebilecek görev yeri değișikliklerini ayrımcılığa 
yol açan uygulamalar arasında saymıștır. 
LGBTİ+ çalıșanların kapalılık stratejisi, kendi 
aralarında iletișim ve dayanıșma ağları gibi 
güçlendirme mekanizmaları olușturmalarını da 
en¬gellemektedir.

Nitekim kamu çalıșanı LGBTİ+’lar arasındaki 
sendika ya da meslek örgütü üyesi olma oranları 
da düșüktür. Üye olanlarsa genelde sendika ve 
meslek örgütlerini çalıșma hayatında LGBTİ+’lara 
yönelik ayrımcılığa karșı mücadele alanı olarak 
görmemektedir. Üye olunan sendika ya da meslek 
örgütünde tamamen açık olma oranı, çalıșılan 
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kurumda açık olmaya kıyasla yüksek ol¬masına 
rağmen, %5’i așamamaktadır. LGBTİ+’lara 
yönelik ayrımcılığa karșı alınması gereken bașlıca 
üç önlemin ne olduğuna ilișkin soruya, “örgütlü 
mücadele ve daya¬nıșma ağları” seçeneğini de 
ișaretleyerek cevap verenlerin oranı ise %20,6’dır. 
Bu bulgular, ayrımcılığın önlenmesi konusunda 
sendika ve meslek örgütlerine önemli görevler 
düștüğünü, bu yönde poli¬tikalar üretmenin 
önceliklerinden biri haline gelmesi gerektiğini 
ortaya koymak¬tadır. 

Kapalılık stratejisi izlemeye mecbur bırakılmanın 
kendisi bir ayrımcılık biçimidir. LGBTİ+ çalıșanlar, 
ayrımcılığa maruz kalacaklarına emin oldukları 
için, iș hayatları ve özel hayatlarını kesin sınırlarla 

birbirinden ayırmakta, kimi zaman konușma 
biçimi, beden dili, cinsiyet ifadesi konusunda rol 
yapmak zorunda kalmaktadır. Açık olamama ve 
sürekli temkinli davranma zorunluluğu, LGBTİ+ 
çalıșanların çalıșma hayatının dıșına tașan ağır 
psikolojik ve kimi zaman fiziksel sonuçlara yol 
açabilmektedir. Nitekim katılımcıların en öncelikli 
talepleri özgürlük ve görünürlüktür. İstihdamda 
cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet 
özellikleri¬ne dayalı ayrımcılığın önlenmesi, 
LGBTİ+ çalıșanların çalıșma ortamındaki 
dezavantajlı konumlarının dönüștürülmesi ve 
sosyal ve ekonomik haklarını eșit kullanabilmeleri 
için hukuk, kurumsal politikalar ve sivil toplum 
alanında atılması gereken adımlar, yapılması 
gereken tartıșmalar bulunmaktadır. 

DİPNOT
1 Araștırma kamu çalıșanı ve LGBTİ+ olduğunu beyan eden toplam 175 kișinin SurveyMonkey Pro üzerinden erișime 

açılan çevrimiçi anket sorularını cevaplamasıyla gerçekleșmiștir. Araștırma sonuçları 10 Aralık 2020’de kamuyla 
paylașılmıștır. Araștırma raporu için bkz. https://kaosgldernegi.org/images/library/kamu-c-alis-anlari-2020.pdf
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Derya Gökmen

“Tarih kadınların çığlıklarıyla yankılanıp duruyor.”1 

HADİ, KENDİMİZE 
GEZELİM BİRAZ: TOZ BEZİ

Belirli bir ürün hakkında değil de türün plastik ve 
politik olanakları hakkında kafa yorduğunuzda 
sinema üzerine düșünmekle söz gelimi resim, 
fotoğraf ya da müzik üzerine çalıșmak arasında 
çok da fark yoktur esasında. Bileșenleri ne kadar 
farklıysa kullandığınız dil de ona göre değișir. 
Fakat iș soyut bir sinema (ya da resim, edebiyat 
vb) fikrinden çıkıp belirli bir sinema eseri 
hakkında konușmaya geldiğinde yaratıcısından/
yaratıcılarından ayrı yekpare bir değerlendirmeye 
tabi tutamazsınız onu. Yönetmeninden ayrı 
değerlendiremezsiniz söz gelimi hikâyeyi. 
Oyuncuların katkılarını filmin sanat yönetimi 

içinde eritip geçemezsiniz. Film hem bir bütün 
olarak orada durmaya devam eder hem de 
yönetmenin filmografisinde bir așama, hikaye 
bazında sosyal politik tartıșmaların arasında 
yeni bir argüman olarak kendini gösterir. Boșuna 
değil, sanat eseri okuru/seyircisiyle sınırlı ve yine 
onlar kadar sonsuz anlama bürünür!

Toz Bezi, yönetmeni Ahu Öztürk’ün ilk uzun 
metraj filmidir. İlkin, 5 kısa filmden olușan Kars 
Öyküleri’nde Açık Yara kısa filmi ile karșımıza 
çıkan yönetmen bir ișaret gibi bu filminde de 
benzer bir izleği sürdürür: İnsan hikâyelerine, 

DİPNOT
1 Tess Gerritsen

BES  Ankara 1 No’lu Şube Üyesi 
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da yeterince uğrașırsa o uçurumu atlayacaktır. 
Bir yandan kocasını ve oğlunu çekip çevirirken 
bir yandan da biriktirdiği paralarla Moda’da bir 
ev alma hayali kurar. Elbet bir gün temizliğe 
gittiği evlere benzer bir yuvası olacaktır onun 
da. Hatun’un Nesrin’e göre araçları daha iyidir 
belki, kendini herkesten daha kadın görür, 
emekçi kimliğinden bir adım atsa sıyrılacak 
gibi bir güven vardır kendinde. Fakat Hatun ne 
kadar güçlü görünse de özünde, saf bir damarı 
vardır: Kürtlükten Çerkezliğe kolayca geçeceğini 
sanacak kadar saf bir damar… Evine temizliğe 
gittiği Ayten Hanım’dan (Serra Yılmaz) zam ister, 
alamaz. Hakkını ister, verilmez, ki daha önce 
Nesrin’e, beni kızı gibi görür evi bana bırakacak, 
demiștir. 

Nesrin’in ise büyük beklentileri yoktur hayatta. 
Yalnızca var olmaya, kızıyla hayata tutunmaya 
çalıșır. Köyünü terk edip yeni göçmüștür kente. 
Göçmek “zorunda” kalmıștır. Ablasıyla yaptığı bir 
telefon konușmasından anlarız bunu. Askerlerin 
bastığı bir köy. Trajik bir hikâye ama gülerek 
bașlar konușmaya: kadının bıyıkları vardı, 
yangında gitti. Yüreğimiz burkulur, ciğerimiz 
sökülür ama gülümseriz: o anlarda Nesrin gibi 
çığlık atmanın yerine ikame ederiz gülmeyi. 
Kocası terk etmiș gitmiș, kızı Asmin’le bir 
bașına kalakalmıștır Nesrin. Kocasını ararken 
izleriz, iș ararken görürüz, sokaklarda, bitmek 
bilmez kalabalıklarıyla otobüslerde takip ederiz 
onu. Temizliğe gittiği evde “sigortalı iș” bulma 
sözleri verilir Nesrin’e. Farklı sınıftan iki kadının 
karșılașmasına tanık oluruz o sahnelerde. Verilen 
sözlerin önemi yoktur oysaki: “bir garibana” 

insanların karșılaștığı çatıșmalı hallere altını 
çizmeksizin bakma hali. Bu hal yönetmenin 
filmografisindeki sürekliliğe denk düșer. 

Gerçekle sanat arasında kayıp olan bir boșluk 
vardır çoğu kez. Bir filmde/filmle her șeyi 
anlatmak mümkün değildir. Tam burada 
yönetmen öyle bir anlatım/dil tutturur ki 
izleyenin o boșluğu kullanarak “gerçek(lik)”ten 
kaçıp gitmesine müsaade etmez. Ahu Öztürk, Toz 
Bezi’nde, bir ilk film için șașırtıcı biçimde, ince bir 
ustalıkla bunu bașarır: Hikâyeyle uyumlu bir dil ve 
anlatımlar boșluğu hayli kıvrak bir edayla kapatır 
ve izleyiciyi kıskıvrak yakalar:  küçük hikâyeleri, 
küçük durumları, yönetmenin kendi deyimiyle 
“bir șehrin bağırsaklarında yașayanlarının” her 
gün karșı karșıya kaldığı yașam koșullarını; 
ağızdan kaçan, çok da görünmeyen, ilk elden 
dokunmayan ama sonradan koyan halleri, yani 
ezoterik ve satır arası sömürü hallerini doğallıkla 
bir filme dönüștürür.

Güvencesizliğin, savașın, vefasız erkeklerin, boșa 
çıkan umutların elinde iki kadın: Nesrin ve Hatun
Nesrin (Asiye Dinçsoy) ile Hatun (Nazan Kesal)… 
İki gündelikçi… Kentsel dönüșüme uğrayacak 
bir gecekondu mahallesinde altlı üstlü yașayan, 
yașam mücadelesi veren iki komșu. Hayata aynı 
bataklıktan bakan fakat farklı dünyalar gören 
iki kadın. İki arkadaș… Hem dayanıșırlar hem 
dalașırlar.

Hatun’un kente göçü eskidir. Kenti tanımıștır. 
Hırslıdır, sınıf atlama sevdasındadır. Tanık 
olduğu yașamlar kendisine ne kadar uzak olsa 
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bir kadın vardır. Verdiği paranın da kurușuna 
kadar karșılığını isteyen bir kadın: ortada pislik 
yoksa bile boșa çıkmak olmaz, hiç yoktan fazlası 
yaratılır. Sistem böyledir, oyun böyledir, onlar ne 
yapsınlar!

Nesrin üzerinden çıplak bir çıkmaza șahit oluruz. 
Güçlüdür Nesrin, onurlu bir tarafı da vardır 
ama Hatun kadar hayata tırnaklarını geçirmiș 
değildir. Hep sınırdadır. Yalnızlık, parasızlık… 
Elektriği kesilmiș, yarına yemeği kalmamıș… 
Derken filmin en sert ve kırılma sahnelerinden 
biri çıkagelir: Hatun bilerek Nesrin’e çok sert bir 
dille konușur. Nesrin’e aslında terk edilmediğini 
kendisinin bu noktaya getirdiğini kendi sarkastik 
diliyle söyler. Nesrin mağdurda kalır, çoğumuzun 
bildiği tanıdık bir haldir bu: eyleyen konumuna 
geçmek, kendi payıyla yüzleșmek zordur. Kendi 
kadınlığını șimdiye kadar tersinden aynalamıș 
bir Nesrin yoktur o masada. Sertleșir Nesrin ve 
iki kadının ilișkilerinin dinamiği bir anda bozulur. 
Sonrası Nesrin için yokuș așağıdır. “Gidiș” tam 
da bu noktada bașlar. Nesrin’in kızı Asmin oyun 
oynamak ister annesiyle. “Ben kayboldum!” 
diyerek battaniyenin altına giren kızının yanına 
giden Nesrin sanki olacakları önceler gibi “Biz 
kaybolduk!” diyerek ona katılır.

İnsan kendine “onun yerinde olsam ben ne 
yapardım?” sorusunu sormadan edemez. Filmin 

çözümü: Dayanıșmak. Kadınlar arasındaki 
dayanıșmanın hayatiliği! Nesrin hayatın yükünü 
daha fazla kaldıramayıp, geride bıraktığı kızı 
Asmin’i hiçbir șey söylemeden Hatun’a emanet 
ederek gider. Babasına değil, akrabalarına da 
değil. Hatun’a emanet ederek.

Doğru cümleler kuran, çok katmanlı bir film var 
karșımızda: Kürtlük, ev ișçiliği, kadınlık, annelik... 
Tüm bu katmanların hepsi çok ağır ve referansı 
çok bol alanları kapsayan katmanlar. Bu alanlar 
içinde mağduriyeti ajitasyona dönüștürmeden, 
onların dili olduğunu göstermeden, altını 
çizmeden anlatabilmenin muazzam bir örneği 
olarak öne çıkıyor film. Sert gerçeklik, seyirciyi 
ağır melodramatik sularda boğmadan tatlı ve 
hüzünlü bir yaklașımla anlatılıyor. Çok masum 
görünen sohbetler, çekiștirmeler, verilen sözler, 
yapılan tehditler, incelikli bir mizahla gözlerimizin 
önünden akıp giden sahneler kendimizle 
hesaplaștığımız bir aynaya dönüșüyor. Nesrin’in 
kızı Asmin ve Hatun’un el ele tutușarak 
yürüyüșünü izlediği koca gözleri filmin sonunda 
bizim gözümüz oluyor. Hareketli kamera Hatun 
ve Asmin’i kentin kararan akșamında ıșık ve 
hayat dolu yürüyüșünün ardından takip ederken 
koca gözlerle arkalarından bu kez biz bakıyoruz…
Ve akșam karanlığı çökerken, Hatun’un Asmin’e 
söylediği șu sözler kulaklarımızda asılı kalıyor: 
“Hadi, kendimize gezelim biraz.” Asmin ilk kez 
sahiden gülüyor. 




