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MERHABA...
Merhaba sevgili kadınlar, 8 Mart sayımızla yine birlikteyiz. Bildiğimiz gibi 8 mart 1857 tarihinde ABD’nin New 
York kentinde 40000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. 
Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında, işçilerin 
fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi yaşamını yitirdi. 26-27 Ağustos 
1910’da 2. Enternasyonale  bağlı kadınlar toplantısında Clara Zetkin,8 mart 1857’de yangında yaşamını yiti-
ren kadın işçiler anısına 8 Mart’ın  Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak anılması önerisini getirdi ve oybirliği ile 
kabul edildi. Yoğun baskılar sonucu BM Genel Kurulunda da  ancak 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın ‘Dünya 
Kadınlar Günü’ olarak anılması kabul edildi.

Bizler de bu mücadelenin ışığında Kadınların gözünden ve kaleminden gündemi takip etmeye devam edece-
ğiz. Bu sayımızda,

Genel Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman’ın siyasal sürece dair değerlendirmeler yaptığı  ‘ Ba-
harı da Kadınlar Getirecek’ yazısıyla başlıyoruz. Biz kadınlar en zor koşullarda bile savaşı değil  yaşamı, emeği, 
özgürlüğü  savunduk, bu 8 Martta da tüm renklerimizle mücadelemizi örgütlemeye devam edeceğiz.

Diyarbakır 3 nolu şube Kadın Sekreterimiz Esra Ademhan; ’Fatma’nın Hikayesi, Kimin hikayesi’ yazısıyla iş 
arama hikayesiyle başlayıp örgütlenmenin gücüyle tanışan Fatma ‘nın hepimize tanıdık gelen Hikayesini pay-
laşıyor bizlerle.

PTT’de, TRT’de ve çalıştığımız diğer kurumlarda ebeveynlerin en ciddi sorunu olan kreş sorununu bizler için 
‘Büyükanne Projesi değil Kreş İstiyoruz’ yazısıyla  Av. Meltem Salman ele aldı.

Feminizm adlı  araştırma yazısını 4 nolu şube üyemiz Bircan Dağ’ın kaleminden sizlerle paylaşıyoruz

İstanbul 4 nolu Şube Kadın Sekreterimiz Gülseren Güngördü ‘Meyve Bahçesi ve Çamurdan Oyuncaklar’ yazı-
sıyla  yasalarla normalleştirilmeye çalışılan, maalesef yıllardır yaşamımızda olan ancak hiçbir zaman kabulle-
nip alışmayacağımız  Bir Çocuk Gelin, çocuk istismarı trajedisini paylaşıyor bizlerle.

İstanbul 5 nolu Şube Kadın Sekreterimiz Deniz Çankaya Salmanlı, çalıştığı hastanede işinden edildiği için gün-
lerce Hastane önünde direnişini sürdüren Ayfer Dişkaya ile röportajını sunuyor, Ayfer’le ve haksız hukuksuz 
işinden edilen tüm arkadaşlarımızla dayanışıyoruz.

4 nolu şubeden  Alev Nikbay ‘Her Korkak Bir Cinayetle Kahraman 
Olur ‘ yazısıyla Kadın cinayetlerine  dikkat çekiyor ve hep birlikte 
bir kez daha acil önlem alınmasını haykırıyoruz.

Son günlerde sıkça tartıştığımız çocuk istismarının önünü açan 
yasalarla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanı bir arkadaşımızın or-
taya çıkardığı 115 hamile çocuğun hastaneye  getirildiği ancak 
bu durumun bildirilmediği haberi hepimizin öfkesini arttırmıştı. 
Bununla ilgili bir çocuk istismarı haber dosyasını paylaşıyoruz 
sizlerle, coğrafyalar farklı olsa da çocuk aynı, zulüm aynı, dosya 
Yemen’den.. İstanbul’dan Bircan Dağ bizler için çevirdi.

5 nolu şube üyemiz Deniz Özdemir’ in ‘Kadın’  şiiriyle soluklanıyoruz 
biraz,

Ve son olarak seçtiğimiz kitap ve film önerilerimizi de incelemenizi öne-
ririz.,

Dayanışmayla…



8 Mart, 1857 senesinde New York’takı bir tekstil grevi 
sırasında çıkan yangında 129 kadın işçinin katledildiği 
gündür. Bugün çok sonra, 1921 senesinde, Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş, Türkiye’de de ka-
dınlar aynı yıl 8 Martta sokağa çıkmışlardır. 

Günümüze kadar her dönemin en çok müdahale edilen 
kesimlerinden olmasına rağmen  kadınlar, mücadele et-
mekten hiç vazgeçmemişlerdir. Hem direnişi sıkı sıkıya 
örüp hem de baskıların saldırıların ve şiddetin karşısında 
olmuşlardır. 

Savaşın her türlüsü her dönemde çocuklara kadınlara ve 
halklara zarar vermiş, zulüm getirmiştir. Bizler biliyoruz 
ki hiçbir savaşın galibi olmamıştır. Bir yerde ölüm varsa 
zulüm varsa doğa talan ediliyor, insanlar yerlerinden 
ediliyorsa orada hiçbir kazanımdan söz edemeyiz.  OHAL’ 
le birlikte kendi sınırları dışına da müdahaleyi kendinde 
hak gören siyasi iktidar kendince sebepler yaratarak 
ÖSO gibi içinden birçok cihatçı barbar örgütün türediği 
birliklerle Suriye topraklarında bulunan Efrin’e savaş 
başlatmıştır. Efrin Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu 
Suriye iç savaşında barbar IŞİD i kente sokmamış, güven-
li kalabilmiş, güvenli olduğu için kendi nüfusu kadar da 
göç almış Kürtlerin Arapların ve Türkmenlerin yaşadığı, 

öz yönetimini oluşturmuş sistemini kurmuş bir kenttir. 
Dolayısıyla söz edildiği gibi Türkiye’nin Efrin’i kendi gü-
venliğine tehdit olarak görmesinin altında hiçbir somut 
veri bulunmamaktadır. Her gün birçok insanın yaşamını 
kaybettiğinin haberlerini alıyor, birilerinin bunu kendi si-
yasi çıkarları için kullandığını görüyoruz. Kadın ve çocuk 
birçok sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda aynı zamanda 
kadınların ölülerinden bile korkan barbar zihniyetin ce-
nazelere nasıl işkence ettiğine de tanık oluyoruz.  Sa-
vaşın insan doğasına uzak çirkin yüzünü bir kez daha 
görüyoruz. Hem hangimiz savaş deyince çiçekli gül bah-
çesi hayal edebiliriz ki. Bizler en yüksek sesle bu savaşa 
ve savaşın kendisine hayır diyebilmeliyiz. İktidarın tüm 
baskılarına karşı, barış demeye bile yasak getiren zih-
niyetine karşı, savaşı savunmanın ve özendirmenin asıl 
suç olduğunu bilerek, barışı ve yaşamı savunduğumuzu 
bıkmadan yılmadan göstermeliyiz.

İzlediği Savaş politikaları ile birlikte kadınlara dönük 
saldırıları her geçen gün daha da pervasızlaşan hükü-
met, kadınları açık bir şekilde kamusal yaşam ve emek 
süreçlerinin dışına itmeye çalışmıştır. 20 Temmuz 2016 
da ilan edilmesinin ardından neredeyse iki yılını doldura-
cak olan OHAL sürecinde halklar kadınlar çocuklar çeşit-
li hak gaspına, şiddet ve cinsel saldırıya uğramıştır. Bu 
dönemde şiddet, taciz ve tecavüz açık bir şekilde artış 
göstermiştir. Yine OHAL sürecinde kadın siyasetçilerin 
tutuklanması, kayyum atanan belediyeler, kapatılan ka-
dın kurumları, özellikle kadın mücadelesine yoğun bir 
müdahale anlamını taşımaktadır. Son günlerde sıkça tar-
tıştığımız kadınların hiçbir görüşü alınmadan hazırlanan 
‘Nüfus hizmetleri kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik’ 
yapılmasına yönelik tasarı ile yapılmak istenen deği-
şiklikler kadınların medeni haklar boyutuyla kazanılmış 
haklarını geri almaya yöneliktir. Aynı zamanda bu deği-
şiklikler çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını artı-
ran ve çocukları korumasız bırakan niteliklere de sahiptir. 

Ayşe NOYAN KOLUMAN 
Haber-Sen Genel Merkez Kadın Sekreteri

KADINLAR 
BAHARI DA GETİRECEK... 

Emeğimize, bedenimize, kimliğimize 

yapılan tüm saldırılara rağmen, bu 

süreçte de en çok bedel ödemekle 

beraber en çok alanlarda olan, hak 

mücadelesinin en önünde yer alan 

yine kadınlardı.

“ “
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Nitekim en son ortaya çıkarılan 115 hamile çocuğun bil-
dirilmemesi ve sayının daha da fazla olduğu gerçeği bu 
yasanın ve ardıllarının ne kadar korkunç boyutta olduğu-
nu bir kez daha göstermektedir.

Bunun gibi birçok yasal düzenleme ve yaratılmaya ça-
lışılan zihinsel algı günlük yaşamımızdaki saldırılara da 
ne yazık ki meşruluk kazandırmaktadır. Şort ya da tayt 
giydiği için, gece sokakta olduğu için, toplu taşıma araç-
larında seyahat ettiği için kadınlar, ya erkeklerin ya da 
kamu gücünü kullanan kolluk görevlilerinin saldırı tehdit 
ve tacizlerine maruz kalmaktadır. Yine getirilmek iste-
nen pembe otobüs uygulamaları da bu hükümetin gün-
lük yaşamda bile kadınlara yönelik ayrımcı politikalarının 
göstergesidir

Kadınları yok sayan bu uygulamalarla birlikte iktidar, 
İş yaşamında da kadın politikalarıyla ilgili hiçbir olumlu 
adım atmıyor, sistematik olarak kadının yeri evidir diyor. 
Kadınlara doğurmalarını söylerken çocuk bakımını, ev 
içi sorumluluk paylaşımını toplumsallaştırmıyor, işyerle-
rinde çocuk bakım ve kreş olanakları konusunda hiçbir 
olumlu adım atmıyor. Doğum, bakım, emzirme izni evde 
yaşlı ve engelli bakımının ücretlendirilmesi gibi düzen-
lemelerde ödüllendirme ve lütuf söylemini devreye so-
kuyor. Bununla yapılmaya çalışılan kadınların kamusal 
yaşamdan adım adım el çektirilmesidir. Yine iş yerleri-
mizde, PTT de, TRT’de ve   çalıştığımız diğer kurumlarda 
aynı işi yaptığımız kişilerle aramıza getirilen farklı statü-
lerin ( memur işçi firma personeli gibi) diğer amacı da es-
nek ve yarı zamanlı çalışmayı yaygınlaştırmaktır. Ancak 

bizler ısrarla, eşit işe eşit ücret, yarı zamanlı değil tam 
zamanlı çalışmayı diretmeliyiz. Çünkü bizler biliyoruz ki 
çeşitli bahanelerle getirilmek istenen, statü farklılıkları 
ve yarı zamanlı çalışma esnek çalışmayı da beraberin-
de getirecektir. Bunun yerine kadınlar açısından eşit ve 
tam zamanlı çalışma yasal düzenlemeler ve diğer destek 
mekanizmalarıyla da desteklenmeli. Hasta yaşlı engelli 
ve özellikle çocuk bakım hizmetlerinin niteliğinin ve ni-
celiğinin artırılarak erişilebilir kılınması, tüm bakım hiz-
metlerinin toplumsallaştırılması ebeveyn izninin kadın 
erkek arasında dönüşümlü olarak kullanılması bir nebze 
kadının yükünü hafifletecek uygulamalardır.

Emeğimize, bedenimize, kimliğimize yapılan tüm saldırı-
lara rağmen, bu süreçte de en çok bedel ödemekle bera-
ber en çok alanlarda olan, hak mücadelesinin en önünde 
yer alan yine kadınlardı. Hak gaspının olduğu her yerde 
HES, termik santral, taş ocağı, ekolojik yıkım yaratacak 
alanlardan tutalım savaş koşullarında Cizre‘de Nusay-
bin’de Suruç’ta Diyarbakır’da kadınların nasıl hak özgür-
lük eşitlik ve adalet mücadelesini yürüttüğünü gördük, 
görüyoruz. Adalet, barış, hak talebini bugün en yüksek 
sesle bu topraklarda dillendiren yine kadınlar olmuşlar-
dır.

Kamu emekçileri olarak Kesk’te Haber-sen’de örgütlene-
rek tüm bu uygulamaların karşısında olduğumuzu dillen-
direcek, sadece 8 martlarda değil her gün her alanda ka-
dından yana politikalarımızla birlikte yürümeye devam 
edeceğiz. Bu 8 Martta da tüm renklerimizle alanlarda 
buluşmak dileğiyle. Sevgi ve dayanışmayla…



Küçük elleriyle kalemi kavradı Fatma. Annesi ona hafifçe 
tebessüm ederek cesaret verdi. Fatma defteri boydan 
boya çizerken mutluluktan kara gözleri parladı. İlk tut-
kusuydu kalemi.

Nihayet bulunduğu köyde birleştirilmiş sınıfta eğitim 
öğretime başladı. Okulu öğretmenini ve arkadaşlarını 
her geçen gün daha fazla sevdi. Okul ile arasındaki bağ 
öylesine köklemişti ki kopamıyordu, kopamadı da. Lise 
eğitimine kadar ki kısmı çevre köy ve kasabalarda ulaşım 
ve maddi yetersizliklerle tamamladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini öğreniminin hiçbir basamağın-
da yakalayamayan Fatma üniversite sınavlarına büyük 
bir azimle hazırlandı. Ziraat mühendisi olmak istiyordu. 
Akranlarından daha fazla çalışması gerektiğinin farkın-
daydı. Buna rağmen yılmadı ve istediği bölümü kazandı. 
Bölümünde daha donanımlı olmak için uğraş verdi. Üni-
versite hayatı dostlarıyla çevresiyle oldukça renkli geçti. 
Lakin hayat hep böyle renkli olmayacaktı. Kendi ayakları 
üzerinde durma zamanı gelmişti.

Mezun olduktan sonra hayatını idame etmek için ça-
lışması gerekiyordu. Belediye bahçe-peyzaj bölümüne 
başvurdu. Kontenjan dolu diyerek başvurusu değerlen-
dirilmedi. Henüz yolun başında olan Fatma kaybetme-

den iş aramaya devam etti. Nihayet tohumculuk üzerine 
faaliyet yürüten bir şirkete başvurusu kabul edildi. Ne 
var ki iki ay çalışan Fatma ‘nın işine bir gerekçe buluna-
rak son verildi. Sabrını yitirmeden her gün iş aramak için 
evden çıkar, akşam bir sonuç almadan eve dönerdi. Ya da 
başvurularının kabul edildiği yerlerde kısa süreliğine ça-
lıştırılırdı. Hayatın tüketim çarkında erimekte olan Fatma 
bir un fabrikasında çalışmaya başladı. Çalışma koşulları 
ağır olmasına rağmen Fatma var gücüyle çalışmasına 
rağmen işine son verildi.

Tesadüfen tanıştığı birinin vasıtasıyla PTT’ye firma per-
soneli olarak girdi. Firma personeli taşeron çalışanın süs-
lü deyimidir aslında. Bunun için bile acıdır ki bir referansa 
ihtiyacı vardı. Okuduğu bölümle uzaktan yakından alaka-
sı olmasa da para kazanmak zorundaydı.  

Büyük ve fabrikayı andıran bir Posta Dağıtım Merkeziy-
di.  Her gün onlarca çuval posta gelir, postalar tek tek 
kaydedilir… Yavaş yavaş öğreniyordu sistemi . Kayıt ya-
pılanlar arasından ona ait olan adreslerin postalarını di-
zerdi. O postaları kendi adresine kaydetmek için ayrı bir 
curcuna yaşardı, önce kimin postası yazılacak diye birbi-
rine giren postacıları gördü. İlk gün şaşkınlıkla izledi ve 
iş yerinden herkesten sonra çıkmak zorunda kaldı. Ancak 
sonraki günler işi öğrendi daha önce çıkmak için O da 
kavgalara dahil oldu.   

Anlam veremediği bir tiyatronun içindeydi sanki..  Taşe-
ron çalışanın maaşı ve hakları farklı, sözleşmeli perso-
nelin farklı, 657 li devlet memurları bile vardı hala.. Tabi 
son alınan İHS liler i de unutmamak lazım. Kargaşayı çok 
geçmeden kavramıştı. Hatta bir taşeron çalışan olarak 
itiraz etmenin tehlikelerini bile öğrenmişti.  

Kendini sadece işine vermek istiyordu. Ancak kurumun 
kendisine reva gördüğü yazın sıcaktan piştiği, kışın ade-

Esra ADEMHAN
Haber-Sen 3 Nolu Şube Kadın Sekreteri

FATMA’NIN HİKAYESİ, 
KİMİN HİKAYESİ!...

İtiraz ettikçe haksızlığa karşı durdukça 

rahatlıyor daha da özgür hissediyordu. 

Örgütlendi, arkadaşlarını örgütledi. 

Haklarını öğrendi, arkadaşlarıyla daya-

nıştı daha da çok sarıldı mücadeleye.
“ “
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ta içinde sırılsıklam olduğu kıyafetlerini üzerine geçirip 
dağıtıma çıkmaya başladı . Bazen yüksek katlara çıkar, 
çaldığı kapıların arkasında kimler olduğunu bilmeden 
postayı teslim etmeye çalışırdı. Çoğu kez taciz edildi, so-
kaktan geçerken çirkin sözlere maruz kaldı, bazen darp 
tehditleriyle yüz yüze kaldı.  Gittiği adresi değiştirmek 
istedi, ancak ne demiştik, malum fazla itiraz etmemeliy-
di.  

Bir kere üzerinde taşıdığı fazla yük üzerine dayanama-
dı ve itiraz etti, bir sonuç alamadı. Ancak bu itirazla bile 
aştı bir kere korku duvarını. Ardından bir kez daha, tadı-
nı aldı artık hayır diyebilmenin. İtiraz ettikçe haksızlığa 
karşı durdukça rahatlıyor daha da özgür hissediyordu. 
Örgütlendi, arkadaşlarını örgütledi. Haklarını öğrendi, 
arkadaşlarıyla dayanıştı daha da çok sarıldı mücadeleye.  
Korkacak da bir şey yokmuş meğer diyordu. Ah yaratıl-

maya çalışılan ve bizi kabuğumuza hapsetmeye çalışan 

bu algılar!  

Mücadelesini sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecek. 

Haklı olduğunda itiraz etmenin, kabullenmemenin müt-

hiş hafifliğiyle, çoğalırsak daha da güçleniriz bilinciyle 

tüm çalışanları örgütleme mücadelesinde cesur Fatma.

Bu işsizlik kıskacında, kriz sürecinde şişirilmiş ekonomik 

büyüme söylemleri içersinde asgari ücrete mahkum ol-

manın, güvencesiz çalışmanın karşısında duruyor ve 

duracak elbette, ancak aklında her daim bir soru: ‘Bunu 

kabul etmiyorum mücadeleme devam edeceğim, ancak 

gün gelecek kendi işimi de mesleğimi de severek icra 

edeceğim. Ziraat mühendisiyim verimli topraklardan ge-

liyorum ve o toprağın kokusuna bir gün mutlaka özlemle 

sımsıkı sarılacağım,  bunun için de direneceğim’



Çalışan bir kadınsanız çocuğunuz olsun istediğinizde 
bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Çocuğunuza kim 
bakacak? Bu soru, aslında bu sorun çalışan annelerin 
en büyük sorunlarından biridir. 

İşyerinden yorgun bir şekilde evlerimize gittiğimizde 
ev içi işlerin ve çocuk bakımının yükü altında biraz 
daha eziliriz. Ancak biz kadınları asıl yoran, biz işte 
iken çocuğumuza nasıl bakıldığı, çocuğumuzun nasıl 
olduğu sorularının kafamızda yarattığı fırtınalardır. 
Özel kreşe göndermişsek eve çocuğumuzdan önce gi-
debilmek için servis aracıyla yaptığımız yarıştır yoran.

Devletin çocuk bakımı ile ilgili neredeyse yok denecek 
kadar az tedbirler alması, sosyal devlet ilkesinin her 
alanda olduğu gibi bu alanda da yok sayılması çocuklu 

ailelerin sıkıntı yaşamasının en büyük nedenidir. 

Çocuk bakımı ile ilgili yapılan araştırmalar çocuk ba-
kımı alanında devletin varlığının çok zayıf olduğunu 
açıkça göstermektedir. Kadın Emeği ve İstihdamı Giri-
şimi’nin verilerine göre 2007-2008 yılında 497 olan 
kamu kreşi sayısı 2015-2016 döneminde 56’ya düş-
müştür. Bu da kadınların iş yaşamından ayrılıp çocu-
ğuna bakmak zorunda kalmalarına,  güvenmeselerde 
mecburen pahalı olan özel kreşlere göndermelerine 
ya da aile büyüklerine çocuklarını emanet etmelerine 
yol açmaktadır.  

Kreş sayısını artırmak yerine “büyükanne projesi” ile 
çözüm üretilmeye çalışılıyor. Torunlarının bakımını üs-
telenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yar-
dım yapılmasını kapsayan bu proje ile hükümet kreş 
açma sorumluluğundan kurtulmaya çalışırken, çocuk-
ların bakım yükümlüğünü aile büyüklerine bırakmak-
ta, çacukların eğitimi ve sosyalleşme ihtiyaçları göz 
ardı etmektedir.

YASAL DÜZENLEMELER NE DEMEKTEDİR?

1982 Anayasasının 41. maddesinde “Aile, Türk top-
lumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve 
çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 
ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 
teşkilatı kurar.” hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların 
Sosyal Tesis İhtiyaçları” başlıklı 191. maddesinde; 
“Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yer-
lerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

Av. Meltem SALMAN
Haber-Sen Avukatı

BÜYÜKANNE PROJESİ 
DEĞİL, KREŞ İSTİYORUZ.
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Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet 
Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığın-
ca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.” 
hükümleri yer almaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım 
Evleri Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde de “Ba-
kımevleri kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanın 
onayı alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen me-
murların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için 
kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak 
açılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin 
Sağlanması hakkındaki 2010/14 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi’nde de kamu ve özel iş yerlerinde kreş ve 
gündüz bakımevi yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

sağlanacağı düzenlenmiştir. 

Bu yasal düzenlemelere rağmen kamu kurumlarında 
kreş sayısı giderek azalmıştır. Kanun ve Yönetmelik-
te yer alan “açılabilir, kurulabilir” şeklindeki muğlak 
ifadeler, kreş ve çocuk bakımevleri sosyal tesis kap-
samında sayılarak bu tesislere kendi giderlerini kar-
şılama zorunluluğu getirilmesi kreş sayısının azalma-
sında önemli etkenlerdir. 

Kapatılan kreşlerin tekrar açılması, kamu kurum ve 
kuruluşlarının tamamında kreş açma zorunluluğunun 
getirilmesi gerekmektedir. Kadınların iş yaşamına ak-
tif katılımını, çalışanların iş yerlerinde huzurla çalış-
malarını sağlayacak olan kreşler bir lütüf değil haktır. 
Herkesin hakkına sahip çıkması umuduyla... 



Feminizm, kadınları toplum içindeki rolünü ve haklarını 
genişletmeyi öngören, kadın-erkek ayrımcılığına karşı çı-
karak cinsler arasındaki siyasal, ekonomik ve toplumsal 
eşitliği savunan bir yaklaşımdır1. Çağdaş kullanımında 
feminizm, kadın hakları savunuculuğu, kadın hareketi 
ve kadının toplumsal rolünü geliştirme çabasını belirtir. 
Feminist hareketler dünyanın bir çok ülkesinde orta-
ya çıkmıştır. Kadın hareketi, kadınların eşit oy hakkına 
sahip olması, eşit eğitim hakkının elde edilmesi ve ka-
musal hayatta kadınların da erkekler gibi yer alması gibi 
temel hedeflere ulaşmanın yanı sıra kürtajın yasal hale 
gelmesi, kadın sünnetini engelleme ve kadın üzerinde 
uygulanan fiziksel, psikojik vb. tüm şiddet biçimlerine 
karşı kampanyalar yürütme çabasıyla da ilişkilendirilir. 
Feminist düşünceyi açıklayan tek bir teori yoktur. Ge-
leneksel siyasi yaklaşımların etkisinde kalarak farklı fe-
minist yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Liberal feminizm ve 
Marksist/Sosyalist Feminizm siyaset teorisinin gelenek-
sel ideolojileri olan liberalizm ve sosyalizmin değerlerini 
benimsemiştir. Buna karşılık radikal feminizm toplum-
sal cinsiyeti(gender) tüm teorinin merkezine alarak bu 
yaklaşım biçimlerine meydan okumuştur. Temelde erkek 
egemen sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğini vur-
gulayan feminizm üç dalga halinde tarihsel süreç içinde 
gelişmiştir.

Feminizmin köklerini Eski Yunan ve Çin uygarlıklarında 
bulabiliriz. Yine 1400’lü yıllarda, Venedik doğumlu ya-
zar ve şair Christine de Pisan tarafından yazılan Book of 
the City of Ladies( Hanımefendiler Kentinin Kitabı) ‘ında 
feminist fikirlere rastlanır. Bu eserde yazar kahraman-
lıkları ve erdemleriyle bilinen kadınlardan bahseder; bu 
kadınların eylemlerini yazarak kadınınların eğitim hakla-

1	 Andree	Michel,	Feminizm,	çev.	Şirin	Tekeli,	İstanbul,	İletişim	
Yayınları	,	yayın	yılı	belirtilmemiş,	s.6.

rını savunur2. Fakat kadın hakları ve kadınların toplumsal 
rolünün artırılmasını dile getiren ilk ciddi siyasi hareket 
18. yüzyıl İngilteresi’nde ortaya çıkmıştır. İngiliz kadın 
yazar ve kadın hakları savunucusu Mary Wollstonecraft 
bu hareketin ilk temsilcisidir. Wollstonecraft’ın A Vindi-
cation Of the Rights of Women ( Kadın Haklarının Bir Sa-
vunması) isimli eseri, modern anlamda ilk feminist metin 
olarak kabul edilir3. Bu temel eserde Wollstonecraft ka-
dınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini 
savunmuş ve özellikle kadınların eğitim hakkına vurgu 
yapmıştır. 19. yüzyılda kadın hareketi belirgin bir şekil-
de sesini duyurmuş ve kadının seçme ve seçilme hakları 
için kampanyalar yapılmıştır. Bu döneme ‘’Birinci Dalga 
Feminizmi ‘’ denir. Birinci Dalga Feminizmi kadınların 
başlıca talepleri olarak şu hakları savunmuştur: temel 
haklar, oy hakkı ve eşit eğitim hakkı. Demokratik kültü-
rün güçlü olduğu ülkelerde (bu ülkeler elbette Batı ülke-
leri idi) kadın haklarını savunan örgütler ilgi odağı haline 
gelmişti. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nde 
kadın hareketi 1840’lı yılların ortalarında çok güçlüydü. 
19 Temmuz 1848 tarihinde Amerikalı kadınlar Seneca 
Falls Konvansiyonu’nu yayınlayarak ABD kadın hakla-
rı tarihinde bir dönüm noktasına imza atmışlardır. Bu 
konvansiyonda Elizabeth Candy Stanton’un Declaration 
of Sentiments( Duyguların Beyanı)’ı kabul edilerek ka-
dınlar için eşit sosyal statü ve oy hakkı da dahil yasal 
haklar talep edilmiştir. 1869 yılında Elizabeth C. Stan-
ton ve Susan B. Anthony ile birlikte Kadınların Seçim 
Hakkı Birliği’ni kurdular. 1850’lerde bir diğer batı ülkesi 
İngiltere’de kadınlar hakları için örgütlenmelerini gelişti-
rip sürdürdüler. İngiliz kadınların seçim hakkı için Avam 

2	 Encyclopedia	Britannica,	https://www.britannica.com/biograp-
hy/Christine-de-Pisan	(Erişim	Tarihi:	17.01.2018)

3	 Andrew	Heywood,	Siyasi	İdeolojiler,	Ankara,	Adres	Yayınları,	
2003,	290.

Bircan DAĞ
Haber-Sen 4 Nolu Şube Üyesi

FEMİNİZM:
TARİHSEL KÖKLERİ VE GELİŞİMİ
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Kamarası’na getirilen öneri, 1867’de reddedildi4. İngilte-
re’de seçim hakkının kazanımı oldukça sancılı olmuştur. 
Nitekim İngiliz Seçim Hakkı Hareketi( Woman Suffrage 
Movement) radikalleşti ve bu hareketin lideri Emmeline 
Parkhurst ve kızı Christabel militan taktikler izlemeye 
başlamıştı. Parkhurstler’in benimsediği yöntemler, mül-
kiyete genel saldırılar düzenlemek ve etkin yürüyüşler 
düzenlemektir. Bu Birinci Dalga Feminizmi, Yeni Zelan-
da’da kadın seçme hakkının yasal olarak tanınmasıyla 
sona erdi. 1893’te yürürlüğe giren bu yasayla kadınlar 
önceden yalnızca erkeklerin sahip olduğu seçme hakkını 
elde etti. Kadınlar oy kullanma hakkını ABD’de 1920’de; 
İngiltere’de ise 1928 yılında uzun bir mücadelenin so-
nunda elde edebildiler.

İkinci Dalga Feminizmi 1960’lı yıllarda ortaya çıktı. Ame-
rikalı feminist yazar ve siyasi aktivist Betty Friedan bu 
dalganın öncüsü olarak kabul edilir. Friedan 1963’te 
yazdığı The Feminine Mystique ( Kadın Sırrı) adlı eserde 
kadını eve bağlayan ‘kültürel mitlere’ değindi ve bunları 
acımasızca eleştirdi. Feminist ikinci dalganın hareketlilik 
kazanmasına katkı sağlayan Friedan , kadınların yaşadı-
ğı soruna ‘adı olmayan sorun’ adını vererek bu sorunların 
neler olduğunu bulmaya çalıştı. Sorun kadınların kendini 
ev hanımı ve anne rolü ile sınırlayarak görünürde ide-
al bir anne ve eş olmasının onu mutlu etmediği aksine 
bunun sonucunda hayal kırıklığı yaşadığıydı. Friedan 
kadınlar için eğitim ve kariyer fırsatlarını genişletmeyi 
hedefleyen ‘’National Organization of Women’’ (Ulusal 

4	 Heywood,	age.,	s.291.

Kadın Örgütü) kuruluşuna destek verdi ve ilk başkanlı-
ğını yaptı. İkinci dalga feminizminin temel argümanı, ka-
dınların siyasi ve yasal haklarının elde edilmesiyle ‘’ka-
dın sorunu’’nun çözülmediğidir. Bu dalga gittikçe daha 
radikal bir biçim aldı. Kate Millet ikinci Dalga’nın bir diğer 
feminist yazarı olarak Sexual Politics (Cinsiyet Politikası) 
adlı eseriyle tanındı. Bu kitapta Millet kadınlarının kamu-
sal ve özel alanda karşılaştığı kişisel, psikolojik ve cinsel 
baskıları ele aldı. Kadına yönelik baskılar Millet’in ifade-
siyle “ nüfusun yarısı olan kadınların diğer yarısı olan 
erkekler tarafından denetim altında tutulduğu kurum-
larla devam ettiriliyordu. İkinci Dalga Feminizmi ‘kadının 
özgürleştirilmesini’ merkeze almıştır. Bu dalganın femi-
nistlerine göre kadının özgürleştirilmesi hedefi sadece 
siyasi reformlar yapılarak ya da yasal düzenlemelerle 
sağlanamazdı; bu hedeflere ancak radikal hatta devrimci 
bir sosyal değişim süreci gerçekleştirerek ulaşılabilirdi5.

1980’li yılların sonlarından günümüze dek olan süreç 
ise “Üçüncü Dalga Feminizmi” olarak isimlendirilmek-
tedir. Üçüncü Dalga Feminizmde kadın hareketleri çe-
şitlenerek çok sayıda farklı feminist bakış açılarını bün-
yesinde barındırmıştır. Bu dönemin amacı olabildiğince 
kadın hareketlerini daha geniş bir tabana yaymaktır6. 
Üçüncü Dalga’da kadın baskısını ve sınırlamalarını aşma-
nın yolları tartışılmış, kadınların bilinçlenmesi ve eğitim 
seviyelerinin artırılması konuları üzerinde durulmuştur. 
Toplumsal değişimi elzem gören bu feminist dalga günü-
müzde etkisini ve eylemliliğini sürdürmektedir.
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Batman’ın Sason ilçesinde dağ eteğinde bir köyde dört 
kız altı erkek çocuklu bir ailenin ikinci kızıdır Reyhan.  
Ablasından üç yaş küçük olmasına rağmen ondan daha 
iri yapılıdır. Dayısının oğlu Mehmet askerliğini tamam-
ladıktan sonra ailesi Reyhan’a göz koyar ve Mehmet ile 
evlendirmeye çalışırlar. Reyhan bu sırada henüz dokuz 
yaşındadır. Yasal olarak bu evlilik imkansız görünmesine 
rağmen aileler kız çocuğunun fiziksel olarak evliliğe uy-
gun olduğuna hemfikirdirler. Bu sırada Reyhan’ın annesi 
bu evliliğe pek sıcak bakmaz. Ancak daha sonra akraba 
ilişkilerinin bozulmaması , damadın yabancı olmaması 
gibi nedenlerle bu evliliğe  razı gelir .Reyhan’ın  ailesinin 
meyve bahçeleri vardır ve dayısının meyve bahçeleriyle 
yan yanadır. Dayısının meyve bahçeleri arazi yapısının 
uygunluğundan daha verimli ve meyve ağaçları daha 
çeşitli idi. Kayısı, nar, incir, üzüm elma , ayva ve daha 
nice meyve ağaçlarıyla kaplı bu bahçe sanki cennetin bir 
bahçesi gibiydi. Reyhan ve köyün diğer çocukları gizlice 
bu ‘cennet bahçesine’ girip meyve ‘çalardı’. Bu sırada vü-
cutlarında hafif sıyrıklar bazen de ciddi yaralanmalar da 
olurdu. Çocuklar bu kazalara aldırmaz, meyvelere ulaş-
manın verdiği hazla yaralar kapanırdı hemencecik. Etek-
lerinde ve kucaklarında topladıkları  meyveleri iştahla 
yerlerdi. Reyhan’ın meyveleri çok sevdiğini bilen dayısı 
daha çocuk olan bu kızı evliliğe ikna etmek için kızın 
meyve ‘zaafını’ kullandı. Günlerden bir gün, dayısı onla-
ra gider. Reyhan ; kardeşleri ve köy çocukları ile birlikte 
çamurdan ev eşyaları ve insan figürleri yapmaktadırlar. 
Dayısının evlerine geldiğini gören Reyhan diğer kardeş-
leriyle birlikte ellerini yanı başlarında bulunan su kova-
sını kullanarak yıkayıp dayısının ellerini öpmeye giderler. 
O esnada dayı ve yeğen arasında şöyle bir diyalog geçer: 

Dayısı: 

-Kızım sen çocuk musun ki çamurla oynuyorsun, ayıp de-
ğil mi?  

Reyhan: - Ama dayı; ablam, abimler ve onların arkadaş-
ları benden daha büyükler ve onlar da çamurla oynuyor. 

Dayısı: 

-Reyhan kızım senin evlenme çağın gelmiş. Sen onlarla 
bir değilsin artık.  

Reyhan dayısının bu sözlerine bir anlam veremez başta. 
Zira onun aklı bitiremediği çamur oyuncaklardaydı. Daha 
bitirememişti. Dayısı onunla konuştuğu esnada o çaktır-
madan dışardaki çocukların yaptıkları çamur oyuncaklara 
bakıyor; abisinin  onun yaptığı oyuncakları sahiplendi-
ğini görüyor ve buna öfkeleniyordu. Öfkesi şiddetlenen 
Reyhan ağlamaklı bir halde dayısına dönüp: 

-Ben evlenemem dayı benim dışarıda işlerim var. Daha 
çamurdan kanepe ve tencere yapacağım. Baksana diğer-
leri oyuncakları bitirdi. Onlar evlenebilir işleri yok çünkü.  

Dayısı: 

-Ama bak sana ne diyeceğim. Eğer oğlum Mehmet’le ev-
lenirsen benim meyvem bahçem senin olur. Artık bah-
çeye gizli gizli girmeden istediğin meyveyi alıp yiyebile-
ceksin. Kimse sana kızmaz. 

Reyhan dayısının bu teklifine şaşırır. Bir süre anlamlan-
dırmaya çalışır zihninde. Aklından şunlar hızlıca geçi-
yordu:  “Demek evlenirsem bahçe benim olacak. Peki ya 
çamurdan yaptığım ve bitiremediğim oyuncaklar ne ola-
cak? Her şeyden önemlisi evlenince ne oluyordu; nasıl 
bir şeydi acaba? Dayımın sözlerine bakılırsa evlilik, mey-
ve bahçesine sahip olmak demek. Öyleyse evlenmem 
benim için iyi olabilir”. Reyhan bu düşüncelerden sıyrılıp 
dayısına ‘tamam’ dedi. Annesi içten içe ağlamakta ve bu 
evliliğe mani olamayacağını düşünmektedir. Kader, el-
den ne gelir sözlerini sessizce mırıldanır.  

Sonunda düğün günü gelir. Düğüne davet edilenler yer-
lerini alır, düğün yemekleri yenir, halaylar çekilir. Reyhan 

Gülseren GÜNGÖRDÜ
Haber-Sen 4 Nolu Şube Kadın Sekreteri
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ÇAMURDAN OYUNCAKLAR 
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elbetteki gelin olarak herkesin ilgi odağı olmuştur. Her 
istediği yerine getirilmiştir. Çok sevdiği kına eline yakıl-
mıştır. Daha önce büyük kadınların kollarında ve parmak-
larında gördüğü altın bilezikler ve yüzükler ona da  takıl-
mıştır. Bu takılar bilhassa çok hoşuna gider. Evlilik onun 
gözünde sevdiği  bir oyuna dönüşmüştür. Düğün dayı-
sının önceleri gizlice girdiği ama artık onun olan meyve 
bahçesinde yapıldı. Düğün bittikten sonra düğüne ge-
lenler yavaş yavaş evlerine çekildiler. Son olarak annesi 
ana kuzusu Reyhan’ını öperek ağlayarak gelin evinden 
ayrılır. Bu sırada Reyhan annesi ile birlikte baba evine 
gitmek için ayağa kalkarken kayın validesi onu tutarak 
buna engel olur. 

Kayın validesi: 

-kızım nereye gidiyorsun, der. 

Reyhan: 

- Ee annem gitti, bende eve gideyim artık, der. 

Kayın validesi: 

-Yok kızım , senin evin artık burası. Sana ve Mehmet’e bir 
oda yaptık. Gel birlikte odanıza gidelim. Der. 

Reyhan: 

-Yok olmaz yenge. Ben annemin ve kardeşlerimin yanın-
da yatmak istiyorum. Hem Mehmet abiyi de sevmiyo-
rum. Biz bahçeden elma aldığımızda bizi dövüyordu. Ben 
evime gideceğim. 

Kayın validesi Reyhan’ın haline üzülür. Sonuçta henüz 
bir çocuktur o. Fakat sert tepki vermenin doğru olacağı-
na inanarak odaya girmesini emreder. 

Kayın validesi: 

-Artık ailen biziz. Mehmet senin kocan ve onunla birlik-
te uyuyacaksın, der. Zorla odaya alınan Reyhan ağlama 

krizi geçirir. Annesinin ve kardeşlerinin yanına gitmeyi 
ister. Mehmet kız çocuğunun ağlamasına katlanamaz 
ve odadan ayrılır. Çocuk uykuya dalıncaya kadarda oda-
ya girmeyeceğini annesine bildirir. Mehmet’in annesi 
sonunda kızın uyuduğunu oğluna haber verir. Odaya 
sessizce giren Mehmet Reyhan’ın yanına uzanır ve ona 
dokunur. Reyhan, Mehmet’in ona dokunmasıyla aniden 
sıçrar ve çığlıkları basar. Yataktan hızlıca kalkıp kaçma-
ya çalışır. Mehmet ona engel olmaya çalıştıysa da başa-
rılı olamaz. Reyhan çığlıklar içinde buğdayla dolu tahıl 
ambarına koşar. Mehmet ev halkını uyandırmamak için 
Reyhan ile konuşmaya çalışır ama nafiledir bu çabası. 
Reyhan ambarın içinden küfürler savurur kocasına. Rey-
han’ın dedesi bu seslerle uyanır ve durumu öğrenmeye 
çalışır. Reyhan dedesini görünce hemen koynuna atılır, 
sıkıca sarılır ona. Reyhan dedesine çok düşkündür. Dede-
si torununu kendi odasına götürür ve neden bağırdığını 
anlatmasını ister. 

Reyhan: 

- Dede, Mehmet abi ben uyurken bana dokunmaya çalış-
tı. Ben onu sevmiyorum dede. Onunla uyumak istemiyo-
rum. Ondan korkuyorum dede. Koru beni ondan. 

Dedesi Reyhan’a çok üzülür. Reyhan haftalarca dedesi-
nin koynunda ona sıkı sarılarak uyumaya başlar. Ama bu 
durum fazla sürmez. Kayın validesi Reyhan’ı dedesinin 
kucağından alıp kendi odasına götürür. Tüm bunlara ta-
nıklık eden dedesi dönüp onlara şöyle der: 

-Siz de hiç Allah korkusu yok mudur? Reyhan daha sabi. 

Reyhan evlendikten 4 yıl sonra regl olur. 7 çocuk doğu-
rur. Çocuklardan dördü fiziksel engellidir. Reyhan kendi 
hikayesini her daim anlatır. Şöyle der:” Beni meyve bah-
çeleriyle kandırdılar . çamurdan oyuncaklarım yarım kal-
dı”. 



İstanbul… Kalabalıklar yürüyor birbirini görmeden… 
KESK İstanbul Kadın Meclisi’nden biz kadınlar da ka-
rıştık kalabalığa… Bugün gündem dolu, hemen her 
gün gibi; ilk önce Okmeydanı Hastanesi önü ardından 
‘Adliye’ binası… 

Okmeydanı giriş kapısında, duvar üzerinde saksıda 
güzel bir çiçek kış günü… Güzel gözlerini gözlükler 
arkasına saklamış Ayfer… Kendini anlat diyorum önce 
çocuklarını söylüyor; 2 çocuğum var, biri 9 diğeri 17 
yaşında, ikisi de okuyor… 36 yaşında ve 17 yaşından 
beri çalışıyormuş, ilk kez sigortası burada başlamış 
2,5 yıl önce. Haftalık çalışmış tekstilde şimdiye ka-
dar, sigortası yapılmamış… Yıllarca sömürülmüş emek, 
ucuz işgücü kadın karşımda duruyor. Hastanenin ye-
mekhanesinde taşeron işçi olarak çalışıyormuş.. Bir 
gün çocuğu hastalanıyor, evde bırakıp işe gelemiyor, 
sorumlu müdürü arıyor, mesaj atıyor ama yanıt vermi-
yor. İş yerinden başka arkadaşını arıyor ve müdürün 
verdiği yanıt “Beni ilgilendirmez o kendi sorunu” olu-
yor. Ertesi gün işe geliyor Ayfer, akşam yemek servisi 
saatinde, ofiste işine son verdiklerini söylüyor müdür. 
Gerekçe olarak çocuğu hasta iken işe gelmemesini, işi 
ile uyumlu olmamasını öne sürüyorlar. Ayfer ise “Asıl 
sebep sendikalı olmam”  diyor. Sadece Ayfer değil bir-
kaç kişiyi daha çıkaracaklarını da ekliyor müdür. Bu 
kadar kolay, bir kişinin iki dudağı arasında ekmeğin, 
emeğin, hayatın… Serviste çalışan 55 kişinin 40 kişisi 
sendikalı imiş, Dev-Turizm İş’e bağlı… Asıl konu anla-

şılıyor; örgütlenip aşına, haklarına sahip çıkma diyor 

sermaye ve onun uygulayıcısı müdür… Ayfer hastane 

önünde direnişe geçiyor ve işini, haklarını geri istiyor 

şimdi. İşe iade davası da açılmış. İmza kampanyası 

başlatılmış, dayanışma kutusu var saksıdaki güzel çi-

çeğin yanında.. Halk yalnız bırakmıyor; hastalar, hasta 

yakınları, çalışma arkadaşları… “Gelenim gidenim çok 

oluyor, pasta börek yapıp getirenler, çay getirenlerim 

çok” diyor Ayfer. Bu dayanışma ve destek ile burada 

direniyor  “Haksız yere çıkarıldım, imza kağıdım bile 

yok elimde…Gerçekten iyi çalıştığımı düşünüyorum, 

kendileri de söylemişti bana. Haklarımı asla bırakmak 

istemiyorum. Alabilmek için direnişe geçtik, kaza-

nacağım” diyor. Kararlı Ayfer. Bu sırada bize de çay 

getirenler oluyor. Duvarın üzerinde ‘İşimi Ekmeğimi 

İstiyorum’, ‘Zafer Direnen Emekçinin Olacak’, ‘Haksız 

İşten Atılmalara Son’ yazıları… Ayfer’e özetle annesin 

git evine denmişken O iş yeri bahçesinde hafta içi her 

gün direnişe geliyor. Çocuk yaşta çalışmaya başlayıp, 

emeği yok sayılmıştı ama artık sömürülmek istemiyor. 

Deniz Çankaya SALMANLI
Haber-Sen 5 Nolu Şube Kadın Sekreteri

TEK BAŞINA DİRENİYOR: 
AYFER DİŞKAYA
Taşeronlaşma, Kadın, Direniş

Neo liberal politikalarla eve kapatılan 

kadın toplum içerisinde yalnızca anne 

ve eş olarak tanımlanır. “ “
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Neo liberal politikalarla eve kapatılan kadın toplum 

içerisinde yalnızca anne ve eş olarak tanımlanır.  Pat-

riarkal ideolojinin 20. yüzyılda yeni/eski şeklidir neo 

liberalizm ve yeni sağ. Kadını nesneleştirerek beden 

olarak algılanmasını ve kadın hukuksal kişi olmaktan 

çıkaran ve aile içinde  figürleştiren bu ideoloji tüm 

dünyanın sorunudur. Son 30-40 yıl içerisinde kadın 

istihdamındaki artış ile sanayileşmenin ilk dönemle-

rindeki gibi kadın ve çocuk emeği sömürülmektedir. 

Güvencesiz/esnek geçişli işler emeğin yeni istihdam 
biçimi haline geçmiştir. Aklımızdan bunlar geçerken 
Ayfer’e sloganlarla hoşça kal diyoruz şimdilik. Rota-
mız Adliye Sarayı; Diyanet Başkanlığı hakkında suç 
duyurusunda bulunacağız. Bu çağda fetvalarla, çocuk 
yaşta evliliklerin olabileceğini buyuruyorlar bizim ver-
gilerimizle… 

‘Çocuk Susar Sen Susma’ seslerimize ‘Karanlığa Tes-
lim Olmayacağız’ seslerimiz karışıyor… 



Acı olan bir evladın bir başkası tarafından katledil-
mesi, tüm toplum tarafından el birliğiyle kurban 
edilmesi midir? Yoksa bir katil doğurup büyüttü-
ğünü fark etmek midir? Sorsalardı annelere cevap 
veremezdi hiç kimse. Bir kurbanın annesi olmak ne 
kadar can yakıyorsa bir katilin annesi olmak da o 
kadar can yakar elbette.

Cahiliye döneminde kız çocuklarını toprağa gömüp 
öldürüyorlardı. Ve İslamiyet bu uygulamaya son 
verdi.                                                                                                           

Fakat gözden kaçan şu idi. Sadece canlı canlı top-
rağa gömmeye son verdik. Ortadoğu’da her gün 
onlarca kadın cansız toprağa verilir. Yüzyıllardır. 
Katleden, Töreni düzenleyen ve gözyaşı döken-
ler erkeklerdir. Her cinayete bir sebep bulunabilir. 
Her sebebe bir açıklama yapılabilir. Ve fakat acı 
olan kurban edilen bunca kadını yaratan kadınların 
sessizliğidir. Kendisi kurban edilmişken canından 
kopanların kurban edilişini seyreder sessizce. Do-
ğurduğu katile acır. Kurbana ağlar. Kurban edilişine 
yanar mı bilinmez. Bu ülke bir bebekten katil ya-

ratmıştır defalarca. Her yer isimsiz mezarlarla dolu. 
Terk ettiğimiz tek şey kadınları diri diri gömmek 
oldu. Zira bu topraklara en çok kadınları gömdük 
yüzyıllarca. Hadi ellerimizi yıkayıp arınalım desek 
hiçbir su temizleyemez bizi bu saatten sonra. 

Kaybetmenin onuru olmaz. Kazanmanın da. Bir 
kadın sadece kendi onurunu temsil eder. Oysa bu 
topraklarda bir kadın bazen tüm mahallenin, hatta 
şehrin onurunu sırtlanmak zorunda kalır. Tüm şehir 
nasılda onurlu durur onun karşısında. Ve katledilen 
kadınlar temizleseydi bu dünyayı biz cennetten bir 
köşede yaşıyor olurduk kim bilir. Oysa onursuzdur 
onu vuran. Onursuzdur onun katledilişini sessiz-
ce bekleyen. Ve onursuzdur hep birlikte susanlar. 
Onursuzluktur sizden yardım beklerken arkasını 
dönüp gitmek. Hayatımızdan sessizce çıkan o kur-
banları düşünelim; bir daha hiç olmayacak gülüşle-
rini, seslerini, ara sıra da olsa anlattıkları düşlerini. 
O zaman ses vermemişken ona; şimdi mezarlar, 
tabutlar başında ağlamak ne kadar temizler bizi 
bilinmez. Hepsinin davası mahşere kalmıştır belki. 
Ancak bir katil doğuran kadınlar var bu topraklar-
da. Ve kendi katiliyle aynı yatağı paylaşan kadınlar. 
Hiçbir mahkum celladını beslemek zorunda değildir. 
Kadınlar dışında. Birçoğumuz kendi cellatlarımızın 
yanımızda olduğunu bilerek dalar uykuya. Ve her 
sabah ilk onun yüzünü görerek uyanır sabahlarına. 
Katiller doğuruyor bu ülkede analar ve katilleriyle 
uyumak zorunda bazı kadınlar. 

O katil ki sizi ne zaman öldüreceğini kestiremezsi-
niz. O katil ki sizi öldürmek için hangi sebebe sa-
rılacaktır bilinmez. O katil ki en sevdikleriniz onu 

Alev NİKBAY
Haber-Sen 4 Nolu Şube Üyesi

HER KORKAK BİR 
CİNAYETLE KAHRAMAN 
OLUR!

Kaybetmenin onuru olmaz. Kazanma-

nın da. Bir kadın sadece kendi onuru-

nu temsil eder. Oysa bu topraklarda 

bir kadın bazen tüm mahallenin, hatta 

şehrin onurunu sırtlanmak zorunda ka-

lır.

“ “
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affetmek için gönüllüdürler. O katil ki bir zamanlar 
onu kurbanı da sevmiştir. Ve her kadın kendi katilini 
yaratırken içi rahattır. Katiller doğurmakla övünü-
rüz. Bir savaşa hazırladığımız erkeklerimiz kendi sa-
vaşlarının kurbanı mı eder bizi? Yoksa katilleri yara-
tan kadınlar mı kurban eder birbirlerini bilinmez. Bir 
bebekten katiller yaratan bir ülkedir burası. Her yeri 
isimsiz mezarlarla kaplı bir ülkedir burası. O mezar-

lara isim yazmakla övünür birileri. Arkasından dua 
okumakla yetinir birileri. Her cenaze evinde nefes 
alan duvar süsleri gibi durur kadınlar. Biz bu ülke-
de kurban edilen kadınlarımızın arkasından ağıt 
yakmaya bile cesaret edemezken. Cesur kadınlar 
cansız savrulurken toprağa Her korkak bir cinayetle 
kahraman olur bu ülkede.



Babası onu evlendirmeyi planladığını söylediğinde, 12 
yaşındaki Halima babasının bu isteğini kesin olarak red-
detti.“ Babam kız kardeşlerimi evlendirdi ve beni de zor-
la evlendirmek istiyor ama ben evlenmek istemiyorum.” 
diyor Halima. Babası haberde soyadının kullanılmasını 
istemedi.

Halima ve Babası Abdullah

Yemen’de çocuk evlilikleri feci yoksulluğun ve aşırı tu-
tucu kültürün bir sonucu olarak kök salmış durumda. Bir 
çocuğun bekâretinin teminatı  “Sekiz yaşındaki kız ev-
lendiğinde, o garanti altına alınır.“ gibi atasözlerinde mu-
hafaza edilen geleneksel bir uygulamadır. Ülkenin üç yıl-
dır devam eden iç savaşı bu sorunu daha da derinleştirdi. 
Bugün Yemenli kız çocuklarının üçte ikisinden fazlası 18 
yaşına ulaşmadan evlendiriliyor. Bu şok edici artış çatış-
madan önce ülkedeki kız çocuklarının yarısından geliyor. 

Ancak keskin kahkahası ve bulaşıcı gülüşüyle Halima, bu 
devasa istatistiğin bir parçası olmamakta kararlı. Okul 
üniforması olan yeşil uzun elbisesi ve beyaz başörtüsü 
hâlâ üzerinde olan Halima, “ Beşinci sınıftayım. Okulu 
bitirmek istiyorum. Allah’ın izniyle bir doktor olmak is-
tiyorum. Okul arkadaşlarımın çoğu evlendirildi. Bir tane 
arkadaşım okulu bırakmıştı ve ben ona neden bıraktın 
diye sorduğumda ‘ Çünkü yarın benim düğüm var.’ de-
mişti.” diyor.

Bu, Halima’nın ablası Kafa’nın kaçamadığı bir kaderdir. 
Kafa kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildi-
ğinde henüz 13 yaşındaydı. “Eğer bir tercihim olsaydı, 
okula giderdim ve eğitimli bir insan olurdum. Ben evlen-
mek istemedim. Buna zorlandım. Bir çocuk olarak evlilik 
benim için hiçbir şeydi.” diyor.  Kafa CNN’e konuşurken 
yüzünü bir peçeyle gizliyor. Kafa’nın kocası konuşması-
na izin verdi ancak kendisi CNN’e konuşmayı kabul et-

Bircan DAĞ 
Haber-Sen 4 Nolu Şube Üyesi

YEMEN’DE ÇOÇUK 
EVLİLİKLERİ

O daha 12 yaşında; fakat babası onu evlendirme planlarına çoktan başladı.“ “
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medi.  Şimdi 17 yaşında olan Kafa dört yıllık evliliğinde 
4 çocuk dünyaya getirdi. Kız kardeşi Halima için çokça 
nasihatı  var. “Her doğumda çok acı çektim.” diyen Kafa 
kocası  ve kızlarıyla birlikte başkent Sanaa’nın varoşla-
rında yaşıyor. 

Halima’nın Ablası Kafa

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre,  hamilelikte genç yaşta 
olanlar  diğer kadınlardan daha büyük sorunlar yaşıyor 
ve daha yüksek ölüm riskine sahip. “ Her doğum cerrahi 
operasyon vasıtasıyla gerçekleşti. Hastanede 7 ila 10 
gün arasında kaldım her birinde. “ diyor Kafa. 

Önceleri işçi olan babaları Abdullah işsiz şuan ve çocuk-
ları, torunları ve yakınlarıyla birlikte ‘17 boğaz var doyur-
mam gereken.’ diyor. Abdullah gibi  kız çocuklarını  henüz 
çocukken evlendiren babaların sayısı; onlara bakma yü-
kümlülüğünden kurtulmak, ülkede çatışmanın getirdiği 
ekonomik zorlukların üstesinden gelmek ve borçlarını 
ödemek için  başlık parası elde etme amacıyla giderek 
artıyor. Abdullah, Kafa’nın başlık parası için 2000 dolar 
almış. Pişmanlık duyduğu bir karar olduğunu söylemesi-
ne rağmen, Halima’nın evliliği için plan yapmaktan vaz-
geçmemiş .Henüz bir damat adayı seçmiş değil. 

Yeşile çalan bir muşambayla örtülü olan evinin avlusun-
da diz çöküp kızının yanında oturuyor Abdullah ve Kafa 
kız çocuklarının karnını doyuruyor , onların saçlarını ta-
rıyor. 

Kafa ve Kızları

Baba , “Çok genç yaşta evlendirdiğim için beni bağışla-
masını istiyorum.”, diyor Kafa’ya. “Ailemi geçindirmek 
için paraya ihtiyacım vardı. Seni evlendirdim; böylece kız 
kardeşlerin ve annen yaşamına devam edebildi. Yani bu 
seçimi yapmak zorunda kaldım. Şimdi beni affetmeni is-
tiyorum.” diyor.

Birçok Yemenli anne-baba bu sert gerçeklikle yüz yüze: 
Başlık parası biriktirip kızlarının yiyecek ve sağlık hiz-
metlerini sağlamak ya da diğer çocukları bunlardan yok-
sun bırakmak. 

Yemen’de Çocuk Koruma Fonu’nun sözcüsü Nadine 
Drummond Yemen’deki çocuk evlilikleri ile ilgili olarak 
şunları söyledi: “ Yiyecek fiyatları yüzde 200 zamlandı 
ve hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Bundan dola-
yı kız çocukları daha önce bunu yapmayı hayal etmeyen 
anne babaları tarafından kocaya veriliyor”. 

UNICEF’e göre Yemen’de iki milyona yakın çocuk yeter-
siz beslenme sıkıntısı çekerken, bir milyon kişi de kolera 
hastalığına yakalanmış.  Savaşın meydana getirdiği bu 
iki durum da kolayca önlenebilir koşullardır. Birleşmiş 
Milletlere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalis-
yonun ülkedeki İran destekli Husi  isyancılara karşı bir 
askeri harekat başlattığı Mart 2015’ten beri 5,500 sivil 
yaşamını kaybetti. 

Sınırdaki kısıtlamalar yüzünden yiyecek ve yakıt yardım-
ları sınırlıdır. 11.3 milyon insan acil insani yardıma muh-
taç. 8.4 milyon insan açlık sınırına çok yaklaştı. BM Acil 
Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Yemen’deki açlığın 
dünyanın yıllardır gördüğü en büyük açlık olacağı konu-
sunda Kasım ayında bir uyarı yaptı. 



Tüm bu faktörler Yemen’de uzun yıllardır bir felaket olan 
çocuk evlilikleri sorununu yaygınlaştırdı. Yemen,  yasal  
evlilikte yaş sınırlamasının olmadığı bölgedeki az sayıda 
ülkelerden biri. İç savaş ülkeyi kasıp kavururken ve ne-
redeyse hiç işlevi olmayan hükümetle, yakın gelecekte 
yasal olarak çocuk gelinlerle ilgili bir değişikliğin olacağı 
olası görünmüyor. 

Çocuklar çok erken yaşta evlendiriliyor. UNICEF’in  yürüt-
tüğü bir ankete göre kızlar’ın %44’ü on beşine varmadan 
evlendiriliyor. UNICEF’in Yemen’deki temsilcisi Meritxell 
Relano,  dokuz yaş gibi çok erken yaşta evlendirilen kız-
larla birlikte bu eğilimin yükselişe geçtiğini söylüyor. Re-
lano şöyle devam ediyor: “Ülkede iş yok. Tarım yok. Sağ-
lık ve eğitim gibi sistemler çökmüş ya da çökmek üzere”. 
Ülkede üç yıldır devam eden savaş aileleri sefalete ve 
yiyecek güvencesizliğine sürükledi ve aileler hayatta 
kalmak için son çare olarak acı önlemlere başvurmak  
zorunda kalıyor. Bir Yemenli çocuk hakları aktivisti olan 
Ahmad Al-Qureshi, “ Maalesef birçok Yemenli erken yaş-
ta evliliği bir erdem olarak görüyor. Ve savaş bu durumu 
daha da kötüleştiriyor.” diyor. 

Abdullah CNN’e kız çocuklarının hayalleri ve özlemlerinin 
farkında olduğunu söylüyor. Ancak “Başka seçeneğim 
yok.” diye de ekliyor. “Bir savaş var, başımızın üzerinde 
roketler uçuşuyor, evler yıkılıyor, her bir hava saldırısın-
da evimiz sallanıyor. O halde ben ne yapabilirim? Kız-
larımı erkenden evlendirmek dışında başka seçeneğim 
yok.”diyor.

Ailesini ziyareti esnasında Kafa , Yemen’in geleneksel 
ekmeği malawah’ı tandıra veriyor. Çocukları mutfakta 
gezinen bir grup kediyle oynuyor. Plastik kaplar ailenin 

günlük su ihtiyacını karşılamak için yığılmış halde bekli-
yor köşede. Metal parçalar ve yıkık dökük kirli tuğla sıra-
sı, iki odalı evin merkezinde duruyor. Halima dokuz kız 
kardeşiyle birlikte bu odalardan birini paylaşıyor.Kafa, 
dört kızı ve küçük kız kardeşi için farklı bir yazgı istiyor: 
iyi bir eğitim, iyi bir gelecek şansı ve kendi tercihleri. Ve 
ekliyor; “Ben istediğimde değil, onlar istediği zaman ev-
lenecekler. Onları asla küçük yaşta evlendirmeyeceğim.”

Fakat savaş kızışırken eğitim imkanları belirsiz görünü-
yor. Sürekli bombardımanlarla 1600 okulun kısmen veya 
tamamen tahribat gördüğü Yemen’de 2 milyon çocuk 
okula gidemiyor. Öğretmenler bu eğitim yılına öden-
meyen maaşlarını protesto etmek için grevle başladılar. 
Ülkenin eğitim sistemini ayakta tutan tek şey onlar ve 
onlar da yıkımın eşiğinde. Al- Qureshi’ye göre sorunun 
daha çok ağırlaşmasına, erkek çocukların çocuk asker 
olarak savaşa katılmasına ve kız çocukların erken yaş-
ta evlendirilmesine yol açan faktör, Yemen’deki yoğun 
nüfuslu yerlerde  eğitim sürecinin tamamen kesintiye 
uğramasıdır.Halima’nın okulu ise hâlâ açık ama birçok 
akranı okula gitmeyi bırakmış. Halima, “Biz evlenmek is-
temiyoruz, biz okulu bitirmek istiyoruz. Benim gibi kızlar 
çok genç yaşta evlendirildiler, şimdi çocuk doğuruyorlar. 
Bu kızların hepsi 11, 12, 13 gibi çok genç yaştalar.”diyor.

“Bu kızların gelecekleri iyi değil. Biz büyüdüğümüzde 
doktor ya da öğretmen olacağız. Daha sonra evlenebi-
liriz. 22 ya da 25 yaşına geldiğimizde evlenmeyi düşü-
nüyoruz. Şimdi evlilik için çok genciz.” diye ekliyor. Ailesi 
Halima’yı okuldan aldığında, sırtında taşıdığı pembe sırt 
çantasıyla kocaman gülümsüyor. Babası elinden tutuyor 
ve eve doğru yürüyorlar. Yol boyunca okuldaki gününü 
konuşuyor, şakalaşıyor ve kahkaha atıyor. Herşeye rağ-
men Halima hâlâ iyimser:

“Geleceğim diğer kızlar gibi olsun istemiyorum; iyi bir 
geleceği şiddetle arzuluyorum. Evlenmek istemiyorum.” 

*CNN International’dan Salma Abdelaziz ve Eliza 
Mackintosh ‘un katkılarıyla hazırlanan, Hakim Al-
masmari ve Sarah El Sirgany ‘ın haberini Bircan Dağ 
çevirdi.

Haberin orijinali için bk. : https://edition.cnn.com/2018/ 
01/22/middleeast/yemen-child-marriage-asequals/in-
dex.html
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KADIN

Kanlı bekleyişlerde umut biriktirdi

kadın

Şiir oldu, mısralar dolusu

Sessiz susuşlara gebe kalırken

Kan kusan gözlerde taşıdı varlığını

Umut biriktirdi düşlerinde 

Yandı, yakıldı

Kimse görmedi onu.

Düşlerine bir çiçek ekti kadın

Teneke saksıda pencerede

Esmer bir sabahı karşılıyordu gün

Ve

Bir tebessümle çalkalandı sokaklar

Umut yeşermişti

Teneke saksıda pencerede

Yağmur yağdı sonra

Gezgini olduğu coğrafyanın 

mavisinde

Her damlasında yeşerdi gülüşleri

Kimsesiz çocukların

Yaşamı doğurdu kadın

Sarıya yeşile maviye

Teneke saksıda pencerede

Deniz ÖZDEMİR
Haber-Sen 5 Nolu Şube Üyesi



Kitabın Adı: MÜLKSÜZLER

Yazar : Ursula K. Le Guin 

Yayınevi : Metis yayınları

KİTAP HAKKINDA BİLGİ: 

Mülksüzler 1974 de yazılmış, geçen ay yaşamını yitiren, kadın mücadelesine de önemli  katkıları olan yazar 
Ursula K. Le Guin’in  bilim kurgu olarak bilinen en çok okunan kitapları arasındadır. Konu ‘Anarres’  ve ‘Urras’ adlı 
birbirinin zıttı iki dünya arasında geçer. Anarres  devletsiz, hiyerarşi olmayan , özgür odocuların dünyası, Urras 
ise bugünki kapitalizmin ,bolluk içinde yaşayan bir sınıfın olduğu, hiyerarşik ve devletçi bir dünyadır. Bu iki zıt 
dünya’nın,  insanların özelliklerini,yaşayış biçimlerini,hayata bakış açılarını ve alışkanlıklarını görebilir, mukaye-
se edebilirsiniz.. Tarafsız bir dille ütopyasını  anlatan yazar sonucunu bizlere bırakıyor.. Roman’dan  bir alıntı:

‘’... Vermediğiniz şeyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir. Devrim’i satın alamazsınız. Devrimi yapamazsı-
nız. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır ya da hiçbir yerde değildir.’’

Filmin Adı : ŞİMDİ NEREYE GİDİYORUZ? 
  (WHERE DO WE GO NOW)

Yapım :  Lübnan, Fransa, Mısır, İtalya

Yönetmen : Nadine Labaki

Oyuncular : Nadine Labaki, Layla Hakim, Claude Baz Museviba, 
  Antoinette El-Noufaily

Tür :  Dram,2011

FİLM ÖZETİ

Labaki bu filminde Lübnan’da yaşanan dini çatışmayı merkezine alarak, küçük bir kasabada bir arada yaşayan 
Müslüman ve Hristiyan halkı, aslında kasabanın dışında var olan siyasi ve dini sorunlardan ve sonu gelmeyecek 
ölümleri el birliğiyle bitirmeye çalışan kadınları konu alıyor. Yer yer dram yer yerse mizahla beslenen filmin 
başında izlediğimiz cenaze sahnesinde yer alan şu sözlere değinmeden geçmeyelim: ‘’burada anlatacağım hi-
kaye, dinlemek isteyen herkes içindir. Bu hikaye oruç tutanların, dua edenlerin, mayınlarla çevrilmiş yalnız bir 
köyün kızgın güneş altında kalpleri kırılmış iki grubun, bir haç veya bir hilal uğruna kanlanmış ellerin, geçmişi 
dikenli teller ve silahlarla çevrili barışı seçmiş bu yalnız yerin hikayesidir.’’
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