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Merhabalar
Belkıs YURTSEVER | Ses Kadın Genel Sekreteri
Ülke gündeminin sıcaklığının yanı sıra mücadelenin de sıcaklığıyla bir kez daha bir aradayız.
7 Haziran öncesi yaşanan; provoke edici, katliamcı, tekçi ve cinsiyetçi egemen anlayışa karşı
halklar, kimlikler, inançlar ve kadınlar bir arada
durarak emek, demokrasi ve barış mücadelesi
özlemleriyle seçim iradelerini ortaya koydu.

biz bitirdik “söylemi ile sahte bir algı yaratılmış
olunsa da aslında bugün yaşadıklarımız 90’ların
devamından başka da bir şey değildir. Yapılanlar
medya ve yargının da ittifakı ile propagandaya
çevrilmiş, Erdoğan ve anlayışının yanında durmayan tüm kesimler hedef haline getirilmiştir. Bu
bağlamda konfederasyonumuz ve biz kadınlar da
nasibimizi almış bulunmaktayız.

Seçimin açığa çıkardığı sonuçlar değerlendirildiğinde; sonuçlar hem mevcut iktidarı hem de
Erdoğan’ı sarsmış olduğundan dolayı bunu hazmedemeyen anlayış yeniden ülkemizi savaştan medet
umarak çatışmalara sürüklemiştir. IŞID zihniyetiyle
aynı yaklaşıma sahip olan Erdoğan ve AKP ülkemizi
hem dış politikada hem de içeride kaosa sürüklemekten bir çekince duymamış olmalı ki yeniden
erken seçim adı altında tekrar seçim arefesine
gelmiş bulunuyoruz.

KESK kadın sekreterimiz Gülistan Atasoy TİS
görüşmelerinde kadın taleplerimizi ifade etmeye
çalışırken masadaki bakan ve yandaşları Memur
Sen ve Türk Sağlık Sen tarafından konuşturulmamış
ve böylece AKP ve yandaşlarının kadına tahammülsüzlüğü hafızalarımızda bir kez daha yenilenmiştir.
Yandaş sendika ve konfederasyon eril egemen aklın
temsilcileri olarak görevlerini layıkıyla yerine getirmiş olmanın coşkusuyla emekçileri ve kadınları
yeni bir satış sözleşmesine mahkûm etmişlerdir.

Biz emek, demokrasi, barış ve kadın hakları
savunucuları olarak; dünden bugüne mirasını sahiplendiğimiz tüm gerekçelerimizle mücadelemizi
yükseltme, AKP ve onun zihniyetini geriletme sorumluluğu ile geleceğimizin nasıl olacağına dair
iradeye ve istediğimizi ortaya koyabilme gücüne
sahibiz.

Savaş kararları alarak ülke kaynaklarımızı savaşa aktararak büyük bir yoksullaşma dayatılmakta
, sosyal devlet anlayışı tümüyle terk edilerek yok
dilenci bir toplum yaratma hedefi gözetilmekte
ve yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin
söz söyleme alanını yok sayan bir anlayış dayatılmaktadır.

Kadınlar olarak ülkedeki savaş kararını almasak
da acılarını yaşamak durumunda bırakılmaktayız.
20 Temmuz’da Suruç’ta patlatılan bomba hem geleceğimiz olan gençlerimizi, hem de onların yeni
yaşamı inşa etme mücadelelerini hazmedememe
anlayışının sonucudur. Aynı anlayış kadınlara yeniden büyük acıları reva görme yaklaşımını ortaya
koymakla kalmamış mecliste kadınlar konuşturulmamış, yaşadığı toprağını yaylasını özcesi kendi
yaşam alanını savunmaya çalışan Havva anaya
hakaretler edilmiş ve baskı uygulanmıştır. Diğer
yandan; adeta IŞİD ile yarışırcasına Varto’da öldürülen kadın gerillanın bedenine işkence edilerek
teşhir edilmiştir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ülkemizdeki savaşa karşı mücadelemizi yükseltmeye ve
ayrım gözetmeksizin tüm halkların yaşam hakkını
savunmaya devam edeceğiz.

Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde
AKP’nin dilinden düşürmediği gibi “2002’de 90’ları

Dergimizin bu sayısında yazılarıyla katkı sunan üyelerimize, üyemiz olmayan arkadaşlarımıza,
bizleri her alanda destekleyen mücadele arkadaşlarımıza, dergimizi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ulaştıran tüm dostlarımıza en içten sevgi
ve teşekkürlerimizi sunarız.
7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan iradeyi yok
sayanlara karşı yeniden aynı iradeyi göstererek
emekten, demokrasiden ve barış içinde bir arada
yaşama ısrarımızı yenileyeceğimize olan inançla.

Toplumsal Cinsiyet
Temelli Toplu İş
Sözlesmesi Taleplerimiz
SES | Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

1-

8 Mart ücretli tatil ilan edilsin.

2-

Acilen Kadın Bakanlığı kurulsun.

3-

10 bini aşkın nüfuslu yerleşim birimlerinde, transların da yararlanabileceği en az bir
kadın sığınağı/yaşam evi, 50 bini aşkın nüfuslu yerleşim birimlerinde en az bir danışma
merkezi, her 20 bin kadın için bir tecavüz kriz merkezi açılsın.

4-

Sağlık ve sosyal hizmetlere ilişkin bütçelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir
mantıkla ve kadınların ve kadın sağlık emekçilerinin tüm haklarını gözeten bir anlayışla
hazırlanmasını istiyoruz.

5-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüm işleyişinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve
adalet temelinde yeniden yapılandırılmasını, bu yeniden yapılandırmada da hak temelli
kadın ve LGBTİ örgütlerinin de içerilmesini istiyoruz.

6-

Huzurevleri, sosyal hizmet birimleri, kadın sığınma evlerinde sunulan hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve ayrımcı olmayan bir anlayışla düzenlenmesini ve
bununla ilgili düzenli eğitimlerin verilmesini istiyoruz.

7-

Sağlık eğitimi veren kurumlarda ve hizmet içi eğitimlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği
ve ayrımcılığın önemli bir başlık olarak ve tüm diğer derslere içerilmiş biçimde yer
almasını istiyoruz.

8-

Haftalık 35 saat çalışma istiyoruz.

9-

Eşit işe eşit ücret istiyoruz! Aynı işi yapan sağlık emekçilerinin statü, cinsiyet vb. nedenlerle ayrımcılığa uğraması kabul edilemez. Asgari ücretin genel fiyat artışlarına karşı
sağlam biçimde korunan ve vergi alınmayan, insanca yaşamı mümkün kılan düzeyde
olmasını istiyoruz.

10-

Olumsuz çalışma koşullarından erkeklere göre daha yoğun etkilenen kadın sağlık emekçileri için özel önlemler alınmasını, angaryanın ortadan kaldırılmasını ve uzun saatler
boyunca çalışma uygulamasına son verilmesini istiyoruz.

3
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11-

En çok kadın sağlık emekçilerinin mağdur edildiği mobbing ve tükenmişlik sendromu gibi
sorunların çözümü için hem sendikaların hem de bu alanda faaliyet yürüten hak temelli
örgütlerin içerildiği çözüm üretme merkezleri istiyoruz. Bu çözüm üretme merkezlerinin çalışma biçimi ve ilkelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde düzenlenmesi
gerekmektedir.

12-

İş yerlerimizde kadın sağlık emekçilerine yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli
önlemler alınsın ve bununla ilgili özel birimler ve başvuru masaları kurulsun.

13-

İş yerlerinde sağlık emekçilerine yönelik din, etnisite, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği,
engellilik, yaş vb. kaynaklı ayrımcılık biçimlerine yol veren tüm uygulamalar kaldırılsın,
ayrımcılıkla mücadele için başvuru masaları oluşturulsun.

14-

Riskli birimlerde çalışan kadın sağlık emekçileri için yıpranma payı istiyoruz.

15-

İş yerlerinde kadın bedenine ve üreme sağlığına olumsuz etkisi olan çalışma biçimlerine
son verilmesini, risklerin ortadan kaldırılmasını ve var olan risklerin sağlık emekçileri
arasında adaletli biçimde bölüştürülmesini istiyoruz.

16-

Riskli işyerleri ve birimler başta olmak üzere tüm işyerlerinin işçi sağlığı ve güvenliği
açısından uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

17-

183 nolu Annelik Koruma Sözleşmesi hükümet tarafından tanınsın ve uygulamaya konulsun.

18-

Uluslararası sözleşmelerde yer alan kürtaj, doğurganlık ve diğer cinsel hakların ayrımsız
biçimde hayata geçirilmesini istiyoruz.

19-

Ücretli doğum izninin 6 aydan 1 yıla çıkarılmasını istiyoruz. Çoğul gebeliklerde doğum
ve süt izinlerinin arttırılmasını istiyoruz.

20-

Doğumdan sonraki bir yılda da süt izni uygulaması istiyoruz.

21-

Kadın sağlık emekçileri için ücretsiz doğum izni süresinde de kademe atlama ile ilgili
tüm süreçlerin devam etmesini istiyoruz.

22-

Annelik deneyimi olan kadın sağlık emekçileri için esnek çalışma değil erken emeklilik
istiyoruz.

23-

24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler istiyoruz. Bu kreşlerden istihdam biçimi ve meslek ayrımı olmaksızın tüm emekçilerin
yararlanmasını istiyoruz.

24-

Anne-çocuk ve kadın sağlığı konusundaki tüm hizmetlerin özellikle de koruyucu sağlık
hizmetlerinin vatandaş olan/olmayan ayrımı gözetmeksizin herkes için ücretsiz, erişilebilir ve anadilinde verilmesini istiyoruz.

25-

Sağlık ve sosyal hizmetlerin tüm nüfusun erişimine açık olmasını, hizmet sunulan birimlerin engelliler ve diğer dezavantajlılık durumları göz önünde bulundurularak düzenlenmesini, hizmet sunumlarında ayrımcılığın kesinlikle ve her boyutuyla ortadan
kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasını istiyoruz.
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Kadınlar Barışa
Oy Vermişti
Birsen SEYHAN | Ses Genel Sekreteri

5
7 Haziran seçim sonuçlarını beğenmeyen
cumhurbaşkanı kendisine oy vermeyenleri cezalandırmak için ülkeyi savaş alanına çevirdi.
Özellikle son iki aydır tırmandırılan çatışma ve
şiddet ortamı katliam boyutuna ulaştı. Her gün
onlarca gencimizi hatta çocuğumuzu toprağa
veriyoruz. Çatışmaların başladığı ilk günden
itibaren sendika olarak çatışma yaşanan yerlerdeydik. Çünkü hayata geçirilmeye çalışılan
savaş ortamında artık sağlık kuruluşları direk
hedef alınmıştı. Ambulanslar kurşunlanmış,
sağlık çalışanları engellenmiş, acil servisler
birer karakol haline getirilmişti. Bölgede özel
bir savaş konsepti hayata geçirilmekteydi. En
son Cizre’de yaşananlar yapılmak isteneni gözler önüne seriyordu.
27 Ağustosta sağlık emekçisi arkadaşımız
Eyüp Ergen keskin nişancılar tarafından tek
kurşunla kafasından vurulmuştu. Nöbetten
çıkmış evine giderken arkadaşlarının yanında öldürülmüştü. Ambulansın onu almasına
izin verilmemiş, bir buçuk saat arkadaşlarının
gözü önünde bekletilmişti. Görevi yaşatmak

olan sağlık çalışanlarına da arkadaşlarını kurtaramamanın acısı yaşatılmıştı.
14 Eylül sabahı geniş katılımlı bir heyetle tekrar Cizre’deydik. Dokuz günlük sokağa
çıkma yasağı yeni kalkmıştı. On beş kişi ateşli
silahla öldürülmüş, altı kişi de hastaneye gitmesine engel olunduğu için hayatını kaybetmişti. İnsanlık adına utanç verici şeyler yaşanmıştı Cizre’de. Televizyondan izlediğimiz,
basından okuduğumuz hiç bir şeydi. Oraya
gitmek, görmek gerekiyordu yaşananları.
Saltanatları sürsün diye bizim evlatlarımızı
feda edebileceklerini söyleyenler tam bir kıyım
yapmıştı Cizre halkına.
Bizler savaş ve çatışma ortamında en fazla
etkilenen kesimin kadınlar olduğunu biliyoruz.
Bedenleri üzerinden, emekleri üzerinden, analıkları üzerinden savaşın yıkıcı etkisini en fazla
hisseden kadınlardır. Ama savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasında da en büyük
gücün yine kadınlar olduğunu biliyoruz. İşte
Cizre’de tanıklık ettiklerimiz de bu gerçeği bir
kez daha doğruluyor, gösteriyor bize.
SAYI : 4 | YIL: 2015

6

Dolaştığımız
mahallede gördüklerimiz korkunçtu.
Delik deşik olmayan
ev kalmamıştı. Bir
genç bizi bir evin
içine çağırdı. Evdeki
kadınlar korkuyla,
öfkeyle anlattılar
olay anını. Kurşunlar odalarının içine
yağmaya başladığında kadın, çocuk
çaresizce sıkışıp
kalmışlardı. Evin
salonunun duvarında kocaman bir oyuk vardı. Evi taramaya başladıklarında evin diğer
tarafından komşular duvarı kırarak içeridekilere bir geçit yapmışlardı. O evdekiler öyle
kurtarmıştı canlarını.
Kurşunların hedefinden kurtulamayan otuz
beş günlük bebekten yetmiş yaşına kadar
hayatını kaybeden onlarca insandan geriye
sadece fotoğrafları kalmıştı. Hastalandığında
hastaneye kaldırılması engellenen ve ölen bebekten, öldüğünde gömülemeyip buzdolabında saklanan kız çocuğundan geriye annelerin
kucağındaki fotoğrafları, dillerindeki ağıtları
kalmıştı. Daha doğmamış bebekler de vardı analarının karnında. Ama bu çatışmaların
arasında ana karnında bile yaşamak mümkün
müydü. Sağlık emekçisi arkadaşların verdiği
bilgiye göre birçok gebe kadın stres kaynaklı
erken doğum ve düşük tehdidi ile hastaneye
başvurmuştu.
Sokakta karşılaştığımız herkes özellikle
kadınlar bizlere bütün bunları hak etmediklerini, çok korkunç günler yaşadıklarını ancak
bu kadar saldırıya, bu kadar can kaybına karşın dimdik ayakta olduklarını, yılmadıklarını
anlatıyorlardı. Bizi orada görmekten mutlu
olduklarını biliyorduk. Ama sadece bu değildi istedikleri. Geldiğimiz yerlere anlatmamızı
istiyorlardı yaşadıklarını. Onlar biliyordu barış gelecekse hep birlikte getirilecekti ülkenin
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doğusuyla batısıyla.
Söz verdik bu istediklerini taşımaya
döndüğümüz yerlere. Onlar orada
bütün bunları yaşarken bizlerin de
iyi olmadığını söyledik.
Dokuz gün boyunca hayat durmuş, hastalanan
çocuklar,
kronik
hastalığı olanlar,
yaralananlar, doğum yapacak kadınlar hastaneye gidememişlerdi. Heyet olarak son uğradığımız kurum Cizre Devlet Hastanesi oldu.
Hani savaş koşullarında bile dokunulmaması,
uluslararası sözleşmelere göre korunması gereken sağlık kuruluşlarından birisi.
Bahçesinden başlayarak acil servisin içine
kadar özel harekatçıların karargahı haline getirilmişti hastane. Çatışmaların başladığı ilk
günden itibaren orada olan sağlık emekçileri,
özel harekatçılar tarafından tehdit edildiklerini
hatta hastanede rehin alındıklarını anlattılar.
Sağlık emekçileri silahların gölgesinde çalışmak istemediklerini, yaşatmak için burada
olduklarını ancak can güvenliklerinin olmadığını belirttiler. Bütün bu taleplerini yetkililere ilettiklerini ancak dikkate alınmadıklarını
söylediler. Onların da tek isteği vardı: BARIŞ…
Hepimizin tek istediği barış. Sadece istemenin yetmediğini biliyoruz. Orada yaşananları
oradaki halk yaşıyor bir de gidenler görüyor
kendi gözüyle. Ama ülkenin batısı sadece yandaş basından dinliyor olanı biteni. Savaşın sadece orada yaşandığını, batıdaki emekçinin çok
uzağında olduğunu düşünüyor. Bize düşen bu
savaşın bütün emekçilerin ekmeğini her geçen
gün küçülttüğünü anlatmak. Bir şekilde her
gün yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızın
gündemine getirebilmek ve hep birlikte bu
savaşı durdurmanın yolunu bulmak.

Mülteci Kadınlar

7

Cahide SARI | SES Genel Merkezi
Son yirmi yıldır mültecilerin neredeyse
yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlar,
savaştan, şiddetten ve yoksulluktan kaçmak
ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek
umuduyla yaşadıkları yerleri bazen aileleriyle birlikte bazen de tek başlarına terk etmek
durumunda kalmaktadırlar. Ancak yaşadığı
ülkeden çıkış kadınlar için her zaman büyük
riskler barındırmaktadır. 20’den fazla ülkede
kadınların pasaport almak için kendi başlarına başvuruda bulunmalarına izin verilmezken, Myanmar, Suudi Arabistan ve Svaziland
gibi ülkeler, kadınların ülkeden çıkışlarını da
kısıtlamıştır.
Gelişmekte olan ülkelerden göç eden daha
düşük vasıflı kadınların istihdam piyasasında
bulabildikleri olanaklar ise daha çok ücretli ev
işleri, bakıcılık ve kayıt dışı işler gibi alanlarda
yoğunlaşmaktadır. Bu kadınlar, sosyal güvenlik

hakları olmayan düşük ücretli işler ve toplumsal mağduriyetlerini pekiştiren kısıtlı kariyer
fırsatları karşısında kendilerini kapana kısılmış
bir durumda bulabilmektedir. Savaş, şiddet
ve yoksulluğun sonucu yaşadıkları yerden
ayrılmak durumunda kalan kadın göçmenler
gittikleri yerde, var olan psikolojik travmaların derinleşmesi, yoksulluğun, ayrımcılığın
ve kadına yönelik şiddetin artması ile karşı
karşıya kalmaktadırlar.
Taciz ve tecavüz suçunu işleyen işveren,
esnaf, komşu, kamp görevlisi, kolluk gücü vb.
çoğu kez cezasız kalmakta hatta bu vakalar
çoğunlukla adalet mekanizmalarına bile taşınamamaktadır. Cinsel taciz hem Türk Ceza
Kanunu’nda hem de CEDAW gibi Türkiye’nin
imzaladığı uluslararası sözleşmelerde bir
suç olsa da mülteciler tüm bu haksızlığa
karşı polise başvuramamakta, çünkü sınır
SAYI : 4 | YIL: 2015

dışı edilmekten korkmaktadırlar.
Dolayısıyla kadınların ve genel
olarak göçmenlerin haksızlığa
uğradıklarında başvurabilecekleri
güvenilir bir mekanizma bulunmamaktadır. Cinsel şiddet gören
kadın mültecilere yönelik koruma
mekanizmalarının yaratılması, var
olan mekanizmaların çalışmasının
önündeki engellerin derhal kaldırılması gerekmektedir.

8
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Birlikte Yaşama Suriyeli
Sığınmacılar Dahil mi?1
Esra AŞAN | Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

9
Esad rejiminin baskılarına karşı başlayan
halk isyanlarının şiddetle bastırılarak uluslararası güçlerin gözü önünde ve dahliyle
Suriye’nin bir iç savaşa çekilmesiyle birlikte
milyonlarca Suriyeli savaştan kaçarak başka
ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Milyonlarca
insanı yer değiştirmek zorunda bırakan bu savaşın son yirmi yılın en büyük mülteci krizine
neden olduğu söyleniyor. Sığınmacıların kaçıp
geldiği ülkelerden biri de Suriye’nin sınır komşusu olan Türkiye. Rakamları sürekli değişse
de 2011 Nisan’ından itibaren iki milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı hayatlarını Türkiye
coğrafyasında sürdürmeye çalışıyor. Çoğu ülke
gibi Suriye nüfusunun da etnik ve dini yapısı
çeşitlilik gösteriyor. Türkiye’ye gelen sığınmacıların büyük bölümü Araplardan oluşsa da
Suriye’den gelen Kürtler, Ermeniler, Çerkezler,
Süryaniler, Türkmenler ve Suriye’de mülteci
statüsüne sahip olan Filistinliler; Sünni, Alevi,
1

1 Bu yazı, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin Haziran
2015 tarihli 26. Sayısında yayınlanmıştır.

Hıristiyan ve Dürzi inanç grupları, Türkiye’de
yeni bir hayat kurma mücadelesinde. Sayıları
gittikçe artan Suriyeli nüfusun varlığı Türkiye
toplumunda savaşa karşı bir duyarlılıktan çok
büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Gelenlerin sayısının ve ihtiyaçlarının oldukça fazla olması
ve yerel halkın kısıtlı hizmetleri Suriyelilerle
paylaşmak zorunda kalması, pek çok yerde
sığınmacılarla yerel halkı karşı karşıya getiriyor. Türkiye’de zaten var olan etnik ve dini
ayrımcılık Suriyelilere de yöneliyor ve çoğu
yerde ırkçı saldırılara varan bir tepki ve öfkeye
dönüşüyor. Bu yazı, Türkiye’deki sığınmacıların
maruz kaldığı ayrımcılık biçimlerini anlamaya
çalışan bir giriş olarak değerlendirilebilir. Türkiye nüfusunun yeni bileşenleri olan Suriyeli
sığınmacılarla Türkiye toplumunun savaşın
yaralarını birlikte sararak beraber yaşaması
mümkün mü? Bu soruyu yanıtlayabilmek için
öncelikle Suriyeli savaş mağdurlarının Türkiye
toplumunda neler yaşadığına kısaca değinmekte fayda var.
SAYI : 4 | YIL: 2015

Türkiye Toplumunun Suriyelilerle
Karşılaşmaları
Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları Bertolt
Brecht’in Cesaret Ana ve Çocukları oyunundaki
bir tartışmayı, savaş üzerinden maddi kazanç
sağlama tartışmasını hatırlatıyor. Bu oyun,
savaş ve ticaret ilişkisini tartışmaya açarken
toplumda savaşa karşı örgütlenen körlüğü
de sert bir şekilde eleştirir. Brecht’in “savaş
ticaretin en uç noktasıdır” sözünü Suriyeli sığınmacılar âdeta hayatlarının her günü deneyimliyor. Savaşın felaketinden kaçanlar, sınırı
geçerken ve sonrasında Türkiye’de hayatlarını
sürdürmeye çalışırken, kendileri üzerinden kâr
elde etmeye çalışan kesimlerle karşı karşıya
kalıyor.
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Türkiye Suriyelilere yönelik açık kapı politikası uygulasa da acil insani ihtiyaçları olmadığı
sürece ya da yanlarında pasaportları yoksa
resmi sınır geçişlerinden giriş yapmalarına izin
verilmeyebiliyor. Bu durumda savaştan kaçan
insanların çoğu Türkiye’ye girebilmek için tehlikeli ve düzensiz geçiş noktalarını kullanmak
zorunda kalıyor. Buralarda da hayatlarını kendilerini sınırdan geçirecek kaçakçılara teslim
ediyorlar. Sınır boylarında süregiden bir insan
kaçakçılığı ekonomisi üzerinden savaştan rant
sağlama isteği Türkiye sınırına giriş anından
itibaren sığınmacıların karşısına çıkıyor.
Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
sınırı geçebilmiş olan yoksul Suriyelilerle
gündelik hayatımızda pek çok yerde karşılaşıyoruz. Bu noktada şunu hatırlatmakta fayda
var. Suriye’den gelen her sığınmacı aynı yoksulluk durumu içinde yaşamıyor. Türkiye’de
iş kuran, şehirlerin zengin semtlerinde ve de
yoksul kesimlerden uzak yaşayan Suriyeli bir
nüfus da mevcut. Suriyeli sığınmacılarla ilgili
araştırmaların çoğu yoksul Suriyelilerin durumuna odaklanıyor. Bu nedenle servet sahibi,
Türkiye’de iş kuran Suriyelilerin savaştan nasıl
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etkilendikleri, Türkiye toplumu içinde neler
yaşadıkları konusunda yeterince bilgi sahibi
değiliz. Türkiye toplumu zengin Suriyelilerden
çok şehirlerin sokaklarına, parklarına dağılmış,
hastane kuyruklarında sıra bekleyen yoksul
Suriyelilerle karşılaşıyor. Bu karşılaşmalarla birlikte Suriyelilerin şehirlerdeki varlığına
yönelik büyük bir rahatsızlık söz konusu. Toplumdaki yaygın algı, Suriyelilerin kaçak yollarla ülkelerine girerek şehirlerini işgal ettiği;
sokaklarda parklarda kalarak, dilenerek kent
hayatını mahvettiği; geldiği yerin ekmeğine
ortak olarak buranın asıl sahiplerinin işini
elinden aldığı; Suriyeli kadınlar özelinde ise
fuhuş yaparak ya da Türkiyeli erkeklerin ikinci,
üçüncü eşi olarak Türkiye toplumunun ahlakını bozduğu yönünde. Bu rahatsızlıklar çoğu
zaman sığınmacılara karşı ırkçı tepkiler ve
linç girişimleri olarak karşımıza çıkabiliyor.
Örneğin Ağustos 2014’te Antep’te bir ev sahibinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar şehirdeki Suriyelilere
yönelik lince dönüştü. Bu olayların ardından
bulundukları yerler tespit edilen Suriyeliler ya
devlet kamplarına gönderildi ya da Suriye’ye
geri dönmek zorunda bırakıldı. Kalanlar ise
başka saldırılara uğramamak için tanıdıklarının yanına yerleşmek, kıyafetlerini değiştirip
Antepliler gibi giyinmek, bulundukları yerlere
Türk bayrağı asmak gibi ‘tedbirler’ geliştirmek
zorunda kaldılar.

“İş piyasasını düşüren” Suriyeliler
Geçimlerini sürdürmek için para kazanmak
zorunda kalan sığınmacılar, iş piyasasında kaçak yollarla ve ucuza çalıştırılıyor ve üretim
masraflarını en düşük seviyede tutmak isteyen
işverenlerin karşısına bulunmaz bir fırsat olarak çıkıyor. Böylece kapitalizm, yeni kölelerini
bulmuş durumda. Ercüment Akdeniz’in yazdığı
Suriye Savaşının Gölgesinde Mülteci İşçiler adlı
kitap İstanbul, Adana, Hatay, Antep, Kayseri
ve İzmir’de ağırlıklı olarak tekstil sektöründe

Fotoğraf: Ferhat Aslan

işçi olarak çalışan sığınmacılarla yapılan görüşmelerden oluşuyor ve neoliberal iş piyasasının Suriyeli sığınmacıların emek sömürüsü
üzerinden işleyişine dair çarpıcı örnekler içeriyor. Binlerce işçi merdiven altı işyerlerinde
sağlıksız koşullarda, kayıtdışı bir şekilde, diğer
işçilerden çok daha düşük ücrete razı edilerek
çalıştırılıyor. Çalışanların önemli bir kesimi de
çocuklardan oluşuyor. Kaçak durumda olan
ve büyük bir kesimi Türkçe bilmeyen Suriyeli
işçiler, paraları kesildiğinde ya da paralarını alamadıklarında hak aramak için nerelere
başvuracaklarını da bilemiyorlar. Suriyelilerin düşük ücrete razı bırakılarak çalıştırılması
onları diğer işçilerle karşı karşıya getiriyor.
Çünkü, diğer işçiler için Suriyeliler ellerinden
işlerini çalan hırsızlara dönüşmüş durumda.
Daha düşük ücrete razı oldukları için emek
piyasasını düşürmekle suçlanıyorlar. Yoksul
işçilerin öfkesi savaş mağdurları üzerinden
rant sağlayan patronlara değil, savaş mağduru
sığınmacılara yöneliyor.

Sığınmacı işçilerle dayanışma içinde olan
grup ve kurumlar sınırlı sayıda olsa da onların varlığı sığınmacıların hayatını kolaylaştırabiliyor. Ercüment Akdeniz’in, kitabında
Çağlayan’da “resmi ya da sivil kurumlar içinde
mülteci işçilerin sorunlarına eğilen tek örgüt”
diyerek çalışmalarına yer verdiği Çağlayan İşçi
Derneği, Suriyeli sığınmacıların gündelik hayatta ve iş yaşamında karşılaştıkları ayrımcılıklara karşı onlarla birlikte mücadele veriyor.
Bu tarz yerel örgütlenmeler, işçilerin aylardır ödenmeyen ücretlerini alabilmelerinde de
önemli rol oynayabiliyor.

11

Suriyeli işçilerin çalışma koşullarına kadınların yaşadığı cinsel şiddeti de eklemek gerekir.
Kaçak olarak çalıştıkları işyerlerinde patronlarının taciz ve tecavüzüne uğrayan kadınlarla
ilgili pek çok iddia var. Sınır Tanımayan Kadınlar Göçmen Kadınlarla Dayanışma Platformu,
Türkiye’de yaşayan göçmen kadınların uğradığı
şiddeti ve ayrımcılığı görünür kılmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yerellerde bu tarz
inisiyatiflerin artması, Suriyeli sığınmacıların
SAYI : 4 | YIL: 2015

ve onlardan önce buraya gelmiş olan diğer
göçmen grupların yaşam kalitesini artırma
konusunda önemli işlevler edinecektir. Bunun
yanında pek çok işçi semtinde şubeleri bulunan sendikaların yolunun, işçilerin birbirine
düşürüldüğü, cinsel istismara maruz kaldığı bu
semtlere pek uğramadığını söylemek mümkün.

“Ev kiralarını yükselten” Suriyeliler
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Sığınmacıların üstesinden gelmeye çalıştıkları diğer bir konu barınma ihtiyaçlarını nasıl
karşılayacakları. Bilindiği gibi gelen sığınmacıların bir kısmı devlet yönetiminde olan AFAD
kamplarına yerleştiriliyor. İD’nin 2014 yılındaki Şengal katliamı ve Kobanê saldırılarından
sonra Türkiye’ye gelen Ezidilerin ve Kürtlerin
büyük bir kısmı hayatını Doğu’da Kürt Siyasi
Hareketi’nin yönettiği belediyelerin kurduğu
kamplarda sürdürüyor. Bunun dışında, gelen
nüfusun büyük bir kısmı Suriye sınırına yakın
illere (Kilis, Antep, Urfa, Maraş, Hatay) yerleşirken geniş bir kesim de Türkiye’nin pek çok
iline dağılmış durumda. Kamp dışında kalan
Suriyelilerin barınma ihtiyacı devlet tarafından
karşılanmıyor. [5] Sığınmacılar bu duruma
kendi imkânlarıyla çözüm bulmak zorundalar.
Ancak bu, o kadar da kolay değil. Çünkü ev
kiralamak isteyen Suriyeliler ya kendilerine
ev vermek istemeyen ev sahipleriyle ya da
yüksek kiralarla karşılaşıyorlar. Başka biri üzerinden ev kiralamak ya da Suriyeli olduklarını
saklamaya çalışmak Suriyelilerin ev kiralamak
için buldukları taktiklerden bazıları. Suriyeli
nüfusun şehirlere birikmesiyle birlikte pek çok
ilde kira fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığı
ve kiraların iki katına çıkarıldığı yönünde pek
çok haber yayımlandı. [6] Barınma için yeterli
koşullara sahip olmayan bodrum katları, bina
depoları, ahır, ambar gibi pek çok mekân Suriyelilere yüksek fiyatlarla kiralanabiliyor. Tek
başına ev tutma imkânı olmayan Suriyeliler
birkaç aileyle bir araya gelerek bu yerleri kiralayabiliyor.
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Kiralık ev talebinin artması ve az sayıda
kiralık ev kalması pek çok ilde sığınmacılarla
yerli halkı karşı karşıya getiriyor. “Suriyeliler
geldi ve kiralık ev bulamıyoruz” şikâyetleri
yüksek sesle dillendiriliyor. Kira artışının sorumlusu savaş mağdurları üzerinden kazanç
sağlamaya çalışan ev sahipleri iken bu artışın
Suriyelilere bağlanması Suriyelilere yönelik
ırkçı tepkileri de körüklüyor.

“Ahlakımızı bozan” Suriyeliler

Suriyeli kadınların cinsel istismarı üzerinden Türkiye’de yeni gelir kapıları açılmış durumda. Mazlumder Kadın Çalışma Grubu’nun
2014 yılında hazırladığı Kamp Dışında Yaşayan
Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu kadınların yaşadığı cinsel şiddeti ve savaşın yarattığı mağduriyetin erkekler tarafından nasıl bir
rant alanına çevrildiğini çarpıcı örneklerle
gösteriyor. Suriyeli kadınlar, sınırı geçerken
ya da geldikleri şehirlerde fuhuş çetelerinin
tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Mazlumder Kadın Çalışma Grubu’nun raporuna
göre özellikle “kaçak geçişlerin yapıldığı ve
konteynır kentlerin bulunduğu sınır illerde
kadın sığınmacılar, insan tacirleri tarafından
cinsel köle haline getirilebiliyor, cinsel taciz
ve tecavüze maruz kalıyor. Özellikle pasaportu
olmadığı için kaçak geçiş yapanlar ile yalnız
kaçmak zorunda kalan kadınlar bu çetelerin
ağına düşme riski taşıyor. Zorla fuhuş yaptırılan Suriyeli kadınlar fuhuş sektöründe de
ucuz işgücü olarak kullanılıyorlar.
Suriyeli kadınların yaşadığı istismarlardan
bir diğeri de erken yaşta evlendirilmek zorunda kalmaları, ikinci üçüncü eş olarak çokeşli evliliklere zorlanmaları ya da zorunlu
kalmaları. Suriyeli kız çocukları da üçüncü
dördüncü eş olarak ya da muta nikâhı ile bir
geceliğine satılabiliyor. Kadınlar ve kız çocukları üzerinden gelir elde eden komisyonculuk
ya da aracılık olarak adlandırılan bir sektör
de gelişmiş durumda. Türkiye’nin pek çok
yerinde Suriyeli kadınlarla evlenmek isteyen

erkekler komisyonculara, aracılara ulaşarak
taleplerini iletiyor. Kadınların yaşları, fiziksel
özellikleri ve sağlık durumları 2.000-10.000
TL arasında talep edilen paranın miktarında
belirleyici oluyor. Belirli bir fiyat üzerinden
anlaşılan komisyoncular istenen özelliklere
sahip kadınların bulunmasında ve bu evliliklerin gerçekleştirilmesinde aracı pozisyonunu
üstlenerek gelir elde ediyorlar. Bu evlilikleri
yapmaya zorlanan, yapmak zorunda kalan
kadınlar ise gittikleri evlerde çoğu zaman
hizmetçi muamelesi görüyor, erkeğin diğer
eşleriyle karşı karşıya geliyorlar.
Toplumda Suriyeli kadınlara yönelik algı,
sığınmacı kadınların toplumun ahlakını, mahallenin namusunu bozduğu yönünde. Bu
durum özellikle Türkiyeli kadınlarla Suriyeli
kadın sığınmacıları karşı karşıya getiriyor.
Çoğu yerde yerel halktan kadınlarda, eşlerinin
ellerinden alınacağına dair bir korku oluşmuş
durumda. Kadınlar üzerinden rant sağlayan
çeteler, kadınlarla bu sömürü koşullarında evlenen erkekler değil, kadınlar ahlaken suçlu
konuma itiliyor.
Türkiye’ye gelen Suriyeli LGBTİ sığınmacılar
da toplumun ahlakını, ‘‘Türk aile yapısını’’ bozan kesimler arasındaki yerini alıyor. Türkiye
toplumunda LGBTİ’lere yönelik baskı düşünüldüğünde, sığınmacı pozisyonunda olanların
karşılaştığı sorunların daha da ağırlaşabildiğini
tahmin etmek zor değil. Kaos GL Derneği, 2007
yılından beri mülteci ve sığınmacı LGBTİ’lerle
dayanışma içinde çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların verilerine göre, sığınmacılarla çalışan örgütlerin toplumsal cinsiyet
perspektifi olmadığında LGBTİ sığınmacılar
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı
yaşadıkları ayrımcılığı anlatamıyorlar. Çoğu
zaman nereden, nasıl destek alacaklarını da
bilemiyorlar. Hatta, LGBTİ sığınmacılar, yardım
kampanyalarında kaymakamlık ya da valiliklerde “Bunlara yardım etmek caiz midir?” gibi
sorularla karşılaşabiliyorlar.

“Kadın Gibi Kaçan” Suriyeliler
Sığınmacılarla ilgili çoğu raporda kadınlar
ve çocuklar korunmaya muhtaç kesimler arasında yer alıyor. Kadınları ve çocukları diğer
savaş mağduru erkeklerden ayrı olarak kategorilendirmek cinsiyetçi ilişkileri yeniden üretiyor. Çünkü kadınlar ve çocuklar korunması
gereken bedenlerken ölüme gönderilen bedenler erkeklere ait oluyor. Suriyeli sığınmacıların
‘kentlerini istila etmesinden’ rahatsız olanlar;
sığınmacı erkekler için “Gitsinler ülkeleri için
savaşsınlar” gibi cümleleri rahatlıkla telaffuz
edebiliyorlar. Mazlumder Gaziantep Şubesi’nin
2014 yılında hazırladığı raporda, görüşme
yapılan vatandaşların Suriyeli kadın, yaşlı ve
çocukların gelmesini anlaşılır bulduğu ama
savaşabilir durumdaki erkeklerin gelmesini
tepkiyle karşıladığı yönünde gözlemlere yer
veriliyor. Savaştan kaçan erkekler vatan haini
olmakla ve kadın gibi kaçarak erkeklik görevini
yerine getirmemekle suçlanıyor. Bu düşünce
tarzı korunmaya muhtaç bir erkek olamayacağını savunurken erkeklik rolünü savaşçı olmak
ve kadınları, çocukları ve ülke topraklarını savunmak üzerinden tanımlıyor. Savaşçı erkek
mitine uymayan Suriyeli erkekler, toplumdaki
cinsiyetçi önyargılarla birlikte ikinci kez hedef
hâline getiriliyor. Toplum, cinsiyetçi kalıplara
sığınarak savaşın yarattığı mağduriyeti görmeyi bir kez daha reddetmiş oluyor.
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Yardımın Ötesine Geçen Dayanışma
Ağları Kurmak

Yukarıda bahsettiğim örnekler Suriyeli sığınmacıların yaşadığı ayrımcılıkların sadece
birkaçını oluşturuyor. Yazının başında sorduğum “Türkiye nüfusunun yeni bileşenleri olan
Suriyeli sığınmacılarla Türkiye toplumunun
savaşın yaralarını birlikte sararak beraber
yaşaması mümkün mü?” sorusuna yukarıdaki örneklere bakınca olumlu bir yanıt vermek
şimdilik çok mümkün değil. Ancak bu, Türkiye
toplumunun doğasının ırkçı ve yabancı düşmanı olduğu üzerinden açıklanamaz. Suriyeli
sığınmacıların da karşılaşmak zorunda kaldığı sınıfçı, ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi ayrımcılık
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biçimleri devletin, Türkiye’de pek çok kesime
uyguladığı ve toplumun büyük bir kesimini etkisi altına alan kurumsal politikalarının birer
sonucu. Türkiye devletinin, Suriye savaşından
kaçanlara yönelik insani bir tavır alarak sınırlarını açması şüphesiz ki milyonlarca insanın
ölmesini engelledi. Ancak geldikleri topraklarda da başka sömürü biçimlerine maruz kaldılar. Buna çözüm bulunması Türkiye devletinin
olduğu kadar Türkiye’deki toplumsal muhalefetin de sorumluluğunda. Bunun yanında, son
yirmi yılın en büyük mülteci krizine neden olan
bu savaştan kaçanların sorumluluğu sadece
Suriye’ye komşu olan ülkelere yüklenemez.

14

Bu noktada Türkiye devletinin Suriye meselesinde aldığı tutuma ve bu sorunun Türkiye’yi
de aşan uluslararası boyutlarına kısaca değinmekte fayda var. Bilindiği gibi, yoğun sığınmacı
girişinin başladığı Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkiye devleti, resmi olarak açık kapı
politikası uyguladı ve Suriyeli sığınmacıları
misafir olarak kabul etti. Misafirlerin durumunun kalıcı olmaya başlamasıyla birlikte 2014
yılında Geçici Koruma Yönetmeliği çıkararak
Suriyelilerin eğitim, sağlık, barınma, iş piyasasına erişim gibi hizmetlerden –bu hizmetlere
erişim sorunu devam etse de- yararlanmalarının imkânlarını oluşturmaya çalıştı. Devlet
yönetimindeki AFAD kamplarının sivil denetime açık olmaması nedeniyle kamplarda olan
bitenlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak kolay
değil. Yayımlanan pek çok rapor ve haberde
silahlı İslamcı grupların da kamplarda kaldığı,
kamplarda kalan kadınlara yönelik pek çok taciz ve tecavüz vakası olduğu gündeme geliyor.
Ancak, bu verilerin doğruluğunu, yaygınlığını
ispatlamak ve takibini yürütmek oldukça zor.
Kampların sivil denetime açılması talebi insan
hakları örgütleri tarafından dillendirilse de bu
talepleri gerçekleştirmesi için devlete baskı
uygulayan güçlü bir muhalefetin gelişmediğini
söylemek mümkün.
Türkiye devleti, sığınmacılara yönelik açık
kapı politikası uygularken, Suriye’nin iç işleyişine de müdahil oldu. Dönemin hükümeti,
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Esad rejimine karşı tavır alırken Suriye içindeki Sünni-İslam çizgisindeki farklı radikal
İslamcı grupları farklı dönemlerde destekledi. Türkiye’nin Suriye iç savaşına müdahale etmekteki diğer motivasyonu ise, Suriye
Kürtlerinin kendi kaderlerini tayin hakkını
kullanmalarını engellemek ve herhangi bir bağımsızlık ya da özerklik girişiminin önüne geçmekti. Ancak bölgedeki gelişmeler Türkiye’nin
beklentileri doğrultusunda şekillenmedi. Rojava’daki Kürtlerin bölge halklarıyla birlikte
demokratik özerklik inşa etmesi ve Rojava
bölgesini savunması Türkiye’nin kendi sınırları içindeki Kürtlerle müzakere masasına
oturduğu, barış görüşmeleri gerçekleştirdiği
bir döneme denk geldi. Türkiye Kürdistanı ile
Suriye Kürdistanı’nın iç içe geçmesiyle, Kürt
sorununun artık Kürdistan sorununa evrildiği
ve devletin Suriye’de Kürtlere karşı İslamcı
grupları destekleyip içerideki Kürtlerle barış
yapmasının mümkün olamayacağı daha da
görünür hâle geldi.
Bilindiği gibi, İŞİD'in Şengal’de Ezidileri
katletmesi ve ardından Kobanê’yi kuşatmasıyla birlikte ciddi sayıda Ezidi ve Kürt nüfus
Türkiye’ye geldi ve bölgedeki belediyelerin
sınıra yakın yerlerde kurdukları kamplara
yerleşti. Türkiye’de Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümüne karşı çıkanlar, Suriyeli
Kürtlerin ve Irak’tan gelen Ezidi sığınmacıların
ihtiyaçlarına da gözlerini kapadılar. Devlet de
bu gruplara destek sunmayınca kampların ihtiyaçları bölgedeki belediyelerin ve Türkiye’deki
duyarlı kesimlerin desteğiyle karşılandı. Böylece Türkiye muhalefetinin bir bölümü savaş
mağdurlarıyla dayanışma ilişkisi kurmuş oldu.
Ancak Kürt siyasetine yakın toplumsal muhalefet açısından bu dayanışma ilişkisinin ağırlıklı
olarak Ezidi ve Kürt sığınmacıların yerleştiği
belediye kamplarına maddi destek sunmayla
sınırlı kaldığı ve Suriyeli sığınmacı sorununun
geneline dair bütünlüklü bir söylem ve politika
geliştirilemediği söylenebilir.
AFAD ve belediye kamplarında kalanların
dışında büyük bir sığınmacı grubu Türkiye’nin

çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Onların
yaşamlarını sürdürebilmesinde çeşitli sivil
toplum gruplarının önemli girişimleri bulunuyor. Suriyelilerin maruz kaldığı ayrımcılıklar
karşısında Suriyelilerle birlikte oluşturulan dayanışma ağları da mevcut. Örneğin, Hamiş Suriye Kültürevi Türkiye toplumunda Suriyelilere
dönük negatif algıları kırmak ve Suriye toplumu
içindeki siyasi yaklaşımların çeşitliliğini Türkiye
toplumunda görünür kılmak amacıyla Suriyelilerle birlikte kurulan bir inisiyatif. Suriyelilerin
toplumda sadece yardıma muhtaç bir kesim
olarak görülmesine karşı çıkarak, onların Türkiye toplumunda da siyasi özne olabilmelerinin
olanaklarını kurmaya çalışıyor.
Suriye Can Derneği ise, Türkiye’deki Suriyeliler tarafından Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir dernek. Derneğin, İstanbul’da Okmeydanı ve Bayramtepe’de,
İstanbul dışında Nusaybin ve Batman’da kendi
imkânları ve Türkiyeli ve yurtdışı destekli sivil
toplum kurumlarının destekleriyle açtıkları ilk,
orta ve lise seviyesinde eğitim veren toplam
dört okulları bulunuyor. Türkiye’deki İslami çevrelerin kendi din eğitimi anlayışlarını dayatmalarına karşı mücadele içerisinde olan dernek,
okullarının dindışı eğitim anlayışını korumaya
çalışıyor. Ayrıca Suriyelilerin çeşitli ihtiyaçlarını
tespit ederek dernek üzerinden dayanışma ağları
da örgütlemeye çalışıyorlar.
Yapılan bu çalışmalar temas ettikleri kesimlerin hayatlarına tabii ki pozitif katkılar sunmakla birlikte kalabalık bir nüfus olarak Türkiye’ye
gelmiş olan ve hâlâ gelmeye devam eden Suriyelilerin yeni bir hayat kurabilmeleri için yeterli olamıyor. Suriyeli sığınmacı sorununun asıl
olarak uluslararası bir mülteci sorunu olduğunu
ve savaş mağdurlarının durumuna uluslararası
bir çözüm getirilmesinin gerekli olduğunu unutmamak gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü’nün
Kasım 2014 tarihinde yayımladığı rapor uluslararası toplumun, savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında başarısız olduğunu
belirterek bu güçleri eleştiriye tutuyor. Birleşmiş
Milletler’in mülteci örgütü olan BM Mülteciler

Yüksek Komiserliği, Suriyelilerin pek çok ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Dünyanın
en varlıklı ülkeleri savaş mağdurlarının bölgeden güvenli bir biçimde ayrılmalarını ve güvenli
yerlere yerleşmelerini sağlamakta Suriyelileri
yarı yolda bırakıyor. Avrupa Birliği kendini bu
savaş durumunun bir parçası olarak görmek
yerine kendi sınırlarını korumakla ilgileniyor.
Hâl böyle olunca dünyanın uzun süredir karşı
karşıya kaldığı en ciddi mülteci krizinin esas
sorumluluğunu Suriye’ye komşu olan ülkeler
üstlenmek durumunda kalıyor.  

Sonuç olarak

Dengeleri sürekli değişen Suriye coğrafyasındaki savaş vahşeti ve Suriyelilerin bu vahşetten
kaçışı uzun süre devam edecek gibi duruyor.
Suriyeli sığınmacılar çokkimlikli yapılarıyla çokkimlikli Türkiye toplumunun birer parçası. Bizler
Türkiye’de ulusal, sınıfsal ve cinsiyet ayrımcılığının farklı veçhelerine defalarca tanık olduk,
olmaya da devam ediyoruz. Bu ayrımcılıkların
etki alanı sığınmacıları da kapsayarak genişlemeye devam ediyor. Türkiye’de ayrımcılıklarla
mücadele eden kurumların, kitle örgütlerinin
sığınmacıların yaşadığı ayrımcılıkları bütünlüklü
bir biçimde gündemine alması gerektiğini düşünüyorum. Yardımın ötesine geçen dayanışma
ağları kurmak, Suriyelilerin kendi inisiyatifleriyle
geliştirdiği ya da Suriyelilerle birlikte geliştirilen dayanışma modellerini görmek ve tanımak
Türkiye’de birlikte yaşamdan yana olan tüm toplumsal kesimlerin sorumluluğunda. Bu şekilde
hem Türkiye devletinin ve uluslararası toplumun
sığınmacıların temel insan hakları bağlamında
sorumluluklarını yerine getirmesi için baskı gücü
oluşturabilir hem de Türkiye toplumunda halihazırda var olan ayrımcılıkları önlemeye katkı
sunabiliriz.
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* Bu yazı, Feminist Kadın Çevresi ve Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları
Kulübü bünyesinde Suriyeli sığınmacıların durumu üzerine yürütülen araştırma
çalışmasına dayanmaktadır.
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Binyıllardır bizimle yaşayan ama bir o kadar da onlar hakkında çok az şey bildiğimiz
yada önyargılarımızla donattığımız bilgi kırıntılarıyla sadece trajedileri ve katliamlarıyla
hayatımıza sızabilen Ezidiler....
Ağustos 2014 başıydı yine katliamla gündeme girdiler.
Barbar tecavüzcü DAİŞlilerin saldırısına uğramış, Şengal dağında öldürülmüş, kadınları
kaçırılmış, kıyımdan kurtulanların yalınayak
kendilerini yollara atışını kadın çocuk aç özellikle susuz hayata doğru kaçış başlamıştı.
Sürekli İnançlarından dolayı yok sayılıyor
ya da hep yok ediliyorlardı. Bu da kapalı bir
toplum olmalarını gerektiriyordu doğalında...
Bu içine kapanık halk kurtuluş için bizlerin
yardımına ihtiyacı vardı. Yardımlarına koşan
oldu tabi ki yarı yolda bırakan da. Önce Duhok Zaho’ya da sığındılar becerebilen kendini Amed’e Şırnak’a Batman’a Mardin’e
SES’Lİ KADINLAR

Kamuşlu’ya yetiştirdi. Yeni bir hayat, kurtulmuşlardı ölmekten ama ya nasıl yaşayacaklardı.
Kurulan kamplarda kendilerini güvende
hissedebilecekler miydi? Kampların tüm iyi
niyete rağmen acemice tüm çevresel durumları gözetmeden kurulması.. hijyenden yoksun
olması ilerleyen zamanda kısmen düzelmesine
rağmen sağlıklarını kötü etkiliyordu özellikle
kadın ve çocukların.
Mesela Kadın erkek tuvaletinin yan yana
oluşundan kadınların ihtiyaçlarını gidermekten
utandıkları için ancak gece yani karanlıkta bu
ihtiyaçlarını giderme zorunluluğu ve beraberimde gelen sağlık sorunları.....
Göçün kendisi başlı başına bir sağlıksızlık
durumudur bu bilinen bir gerçek.
Oluşturulan kamplarda sağlık hizmetini
sadece poliklinik üzerinden düşünme, tüm
enerjinin bu yönde harcanması bu yüzden de
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gerekli birçok şeyin gözden kaçmasına neden
oluyordu. Hastalığı oluşmasını engellemek yerine yine tedaviyi seçiyorduk. Bunun yanında
yeni bir ortam yeni bir çevre bir çok kadın ve
çocuk için doktora görünmeyi bir sosyalleşmeye indirgeyip tıpkı tüm halka yapıldığı gibi
kışkırtma, her gün her gün doktora görünme yine sağlıksızlık doğuruyordu. Poliklinik
demek daha fazla ilaç demek daha fazla ilaç
yine yeniden hastalanmak demek. En kötüsü
de yapılanların hep iyi niyetten ama kötü sonuca varan tutumlar. Akşam dokuzlara kadar
doktor bulundurma isteği bu da beraberinde
günlük üç yüz hasta muayenesi demek oluyordu. Zaten gönüllü yürütülen bu çalışma
“gönülleri” yoruyordu, pes ettiriyordu. Erken
tüketildiğinden dolayı, gerçek hastalara da
ayrılan zaman ve ilaç bulunamıyordu.
Bunun yanında Özellikle Türkiye’de sağlık
hizmetine erişimi politik bir tehdit şeklinde

kullanılması, AFAD(devlet) kampı değil de
belediyelerin (halk) kampında kalmayı tercih
edenleri bu şekil cezalandırma...Hastanelere
kabul etmeme, kronik hastaların ilaçlarını temin etmeme, operasyon gerektiren vakalara
müdahale etmeme bunlardan bazıları. Şimdi
bir cümle olarak görülen bu durum aslında
yüzlerce hikaye barındırmakta, yazılı basında
birazı ulaşmıştır bu konuda algısı açık olanlara. Sağlık örgütlerinin, duyarlı kamuoyunun
sosyal baskısından dolayı bugün bir iyileştirme
varsa da yasal bir güvenceye oturtulmaması,
günlük düzenlemelerle geçiştirilmesi sorunun
çözüldüğü anlamına gelmiyor.
Çocukların aşıya ulaşımında da aynı bürokratik bahaneler yine gel-gitler yine “tamam
yaparız ama”lar. Bunun da hakkıyla yapıldığını
kimse iddia edemez. Gebe kadınlara gerekli
hizmetin sunumunda da aynı sıkıntının yaşandığını ben söylemeden anlamışsınızdır.
SAYI : 4 | YIL: 2015
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Birde aile planlaması için onlara gidildiğinde “savaşı yaşan bir halkız, katliamlar yaşadık
yaşıyoruz, bizim azalmamız değil çoğalmamız
gerekir” diye gösterilen direnç. Haklı mı haksız
mı olduklarına karar verirken ne kadar tarafsız
kalamama acizliği...
Oluşturduğumuz algılarla, öğrendiğimiz kuramlarla, beylik laflarla karşıladık onları sahip
çıkmak istedik tüm iyi niyetimizle onlardan
kopan her parça bizim insanlığımızdandı biliyorduk, ne kadar başardık işte bu tartışılır
biraz, tartışılmalı bence...
SES’Lİ KADINLAR

Bir yıl oldu bu ay, hala çetelerin elinde onlarca kadın esir, ya da pazarlarda satıldı, yollarda ölen bir sürü insanın sayısı bile bilinmiyor. Ölen bebeklerini taşların üzerinde güneşe
bırakmak zorunda kalan anneler iyileştiler mi
acaba? Trajedi devam ediyor, biten bir şey
yok yani, bugün savaş çığlıkları arasında duymuyoruz görmüyoruz. Onların yaşadığı aynı
son belki bizi de bekliyor, bilinmez.
Birbirimizi ne kadar iyileştirirsek ne kadar az yaralarsak ne kadar seversek insanız,
unutmamak gerek...

HEYV Û JIN
Cahîde HARPUTLU

Îşev rengê şevê ji hemû rojên din cuda bû.
Piştî hewqas mij û dûman, baran û aloziyan,
sûkuneta vê şevê wê kefxweş kiribû. Di hewşa
ku bi kevirên reş û sipî hatibû nexşkirin de
bi gavên biçûk dimeşiya û ji alîyekî jî şeraba
sor dibir ser lêvên xwe yê nazenin, vedixwar.
Demek dirêj bû bi hest û ramanên xwe de
hewqas kûr nebûbû. Tenêbûna wê jî hewqas
dilê wê neêşandibû. Keserek hat ser dilê wê,
di hundir hewşê de çend gavên din jî meşiya
û li ber dara gûzê sekinî, li ser kevirek reş
a çargoşe runişt. Şala rengin ji serê xwe kir
û kûr û dûr li asîmanê temaşe kir. Çavên wê
yê reş a kilkirî çû ser heyva gilover û kenî.
Bi şewqa heyvê kêfxweş bûbû û got:’’Şewqa
te çi xweş e. Hundir dilê min jî ronî dike. Lê
xwezî tu ewqas ne xweşik bûya ku dûrbûna te
wê ewqas ne zor bûya. Niha li vê cîhana bê
ser û ber ez û tû mane? Wer xuya dike ku tû
jî wek min bi tena serê xwe yî. Stêrkên der û
dora te jî tev ji te dûr ketiye. Lê dîsa jî şewqa
te têrî şevê dike. Tu çi xweş û çi bextewar e.
Hewceye ku îcar tû li min guhdar bikî ez jî li
te. Bawer bike ku ez jî dixwazim wek te şeva
reş ronî bikim, dilê bi kul geş bikim. Lê îşev
kesera nava dilê min pêl bi pêl radibe. Encax
dikarim bi stranek kul û derdê xwe, şewq û
evîna xwe ji te re vebikim.

Jina por reş ya gûliyê wê stûr ku ji ser
milên wê dihat xwarê û li gepên wê yê sor de
şanikek reş cihê xwe girtibû, bi dengek zelal
dest bi strana xwe kir:
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‘Were yar…
Qederê yar…
Qederê çi bikim
Mîna qedera xelkê
Tu ji min re nebû yar
Te ez kirim peyokê rêdurê
Westiyayi peyayê piyadar….’
Jina xwedî dengê mexmûr, dema strana
xwe distra wek kaniya ji serê çiyan biherike ji
xwe ve diçû û kelogirî dibû. Rih û mêjiyê wê li
çiyayên berz, li kolanên wêran digeriya, diçû
ser bircên welatê wê û dîsa vedigerî xerîbiya
xwe. Jina çavreş, gûliyên xwe yê stûr ji ser
sînga xwe rakir û da paş xwe. Cardin vegeriya
heyva gilover. Dema ronahiya heyvê li rûyê wê
xist; ji xweşikbûna heyvê kêfxweş bû, çavên wê
qemişî, rûyê wê kenî, hestên wê pêl bûn û got:
Tu jî zanî xerîbî zor e
Tu jî zanî tenêbûn zor e

SAYI : 4 | YIL: 2015
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Lewre

Ez hatime daliqadin

Ne şewqa te, te ronî dike

Di çarmixa çar olan de

Ne jî dengê min, dilê min rengîn dike

Mixê di nava goştê min

Tu van şevên reş dixemilîne

Êdî nayê hejmartin

Bi bejn û bala xwe ya xoşewîst

Tenê stran mane ji min re

Ez strana dilorînim didim ser hev û

Wek rêber û rêheval,

Dilê xwe yê netebitî dihewînim

Wek dost û dildar…

Ma tu kes ji halê me nizane

Min dayikek dilşewitî hîşt li dû xwe

Ji te re dibêjin şewqa şevê

Bav û malbatek zilûmkar

Ji min re dibêjin dengbêja dila

Sê zarokên stûxwar

Nizanin ku dil bûye hêlîna kula…

Û

Jina rû sipî ya şanik reş û xwedî gûlîyên porê
geş, qedeha xwe ya şerabê danî bin darê û
jiyana xwe ya bi ked û kelam,êş û elem anî ser
ziman. Axaftina xwe ya bi heyvê re bi kûr û dûr
berdewam kir û got:’’ Heyva delal!, xwezî tu jî
bihata ser zimên û ji cihê ku tu lê yî cîhan çawa
tê xuya kirin, te yek bi yek ji min re vegota.
Lewre ez di nava wê de ji nav derneketim
heyva nazenîn! Ka bêje tu kî ye ? Ez kî me?
Hatina te ya vê cîhanê çi ye? Ya min çiye? Tu
eynika şevên min ê reş in û di çend jiyanan
de rêhevaltiya min kiriye. Tu bêdengiya min
e, nexuyakirina vîyana min e. Niha min baş
guhdar bike.’’

Welatekî talankirî ya di destê dagirkeran de
Bûye wêran…
Heyva dilzîz!,usa dilşikestî li min nenêrî. Ez
dost û hevalan nabêjim. Ew wek stêrkên der û
dora te bûn di jiyana min de. Diçin û dihatin,
dibiriqin hin caran. Min ji wan jî hezkir lê
negihiştin asta jiyana mina têkoşer,berxwêder
û bi keder…Min wan ji bîr nekir. Her tim ji bin
rih û mêjiyê min xwe didan der. Niha gotinek
min dê j ite re hebe vê ji bîr neke:
‘Ez Eyşe Şan im dibêjim
Were xemê nexwe

Ez dengbêjim

Bi xerab û cahilan danekeve

Dengekî gunehkar

Kî xerabiyê bike

Hatime sirgûn kirin

Wê bela xwe bibîne

Ji ax û ava welatê xwe

Zêr zêr enabe pelik…’

Wek sed sal û sed roj
Di nava agir de bişewitim
Wek Hewa ya qedîm ku xwedî guneha
yekemîn
Ji bihûşta ala hatibim qewirandin
Bê pela hêjîrê
Min avêtibin ser erdên xerîbiyê
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Ez bi naskirina te jî gelek kêfxweş bûm
heyva dildar, lê hezkirina min a hemberî te
ne niha ye, an jî demek wiha ye. Dibe ku bi
hezar salan bidome, dibe ku heta şewqa rojê
biqede. Wek jiyana min û wek nav û dengê
min. Lê ez dizanim ku berî sed hezar salan bû
naskiriya min û te. Tu di rihê min de heliyabû
û di vîna min de veşartî bû. Heta roja dawiya
jiyana min…

İstanbul Sözleşmesi

Kadına yönelik şiddetle
mücadelede neler getiriyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993 yılında kadına yönelik şiddete karşı karar almış,
Amerika kıtasında 1994 yılında bu konuda
Belem do Para sözleşmesi imzalanmış, 2003
yılında da Afrika İnsan Hakları Şartı’na eklenmek üzere bir protokol hazırlanmıştır. Ancak
Avrupa Konseyi; yaklaşık 10 yıl süren tartışmalar sonunda 2011 yılında, doğrudan bağlayıcı
olmayan bu metinlerin ötesine giderek, kadına
yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet, cinsel
ve her türlü taciz ve zorla evlendirmenin yasalarla cezalandırılmasını öngören dünyanın
ilk ve tek bağlayıcı sözleşmesini hazırlamıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Nahide
Opuz davasında, 2009 yılında açıkladığı ve
Türkiye’yi “kadına karşı ayrımcılıktan” suçlu
bulduğu tarihi karar, İstanbul Sözleşmesi’ne
temel oluşturan belgeler arasında yer almaktadır.
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik
şiddet, özellikle de ev içi şiddet konusunda,
uluslararası alanda bölgesel olarak hazırlanmış ilk sözleşmedir. Kadına yönelik ev içi şid-

detle ilgili yaptırım gücü olan ilk uluslararası
sözleşme olan bu belge, Mayıs 2011’de Türkiye
tarafından İstanbul’da imzalandığı için kısaca
İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır. İstanbul Sözleşmesi, imzalayıp onaylayan ülkelere,
fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet
türlerini önlemek için gerekli yasal önlemleri
alma yükümlülüğü getirmektedir.
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Sözleşmeyi 11 Mayıs 2011’de imzalayan
Türkiye, 14 Mart 2012’de onaylamış, 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe koymuştur.
Sözleşme’nin temel amacı, kadınları her
türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet
ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve
ortadan kaldırmaktır.

İstanbul Sözleşmesi’nde Tanımlar
Şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunanlara, özellikle de kadınlara ve çocuklarına
ilişkin koruyucu ve önleyici, oldukça kapsamlı
80 madde içeren Sözleşmede yer alan tanımlar şöyle:
“Kadınlara yönelik şiddet” bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir
SAYI : 4 | YIL: 2015
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biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal
ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara
fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar
veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya
bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi
olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına
gelir.

– Devlet, ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alınarak her türlü önlemi
almak zorundadır. Kolluk kuvvetlerinin,
mağdurlara yönelik her türlü şiddete acil
ve yerinde müdahale etmesi için çok
daha etkin önlem almaları sağlanacak.
Emniyet, savcı ve mahkeme arasında
etkin bir işbirliği oluşturulacak.

“Aile içi şiddet” aile içerisinde veya hanede veya mağdur faille aynı evi paylaşsa da
paylaşmasa da, eski veya şimdiki eşler ya da
partnerler arasında meydana gelen her türlü
fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet
anlamına gelir.

– İhbar mekanizmasının işleyişi hızlandırılacak. Yargı, polis ve sağlık birimlerinin
eğitimine bütçe ve zaman ayrılacak.

“Toplumsal cinsiyet” kadınlar ve erkekler
için toplum tarafından uygun görülen ve toplumsal olarak inşa edilen roller, davranışlar,
eylemler ve nitelikler anlamına gelir.
“Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet” kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde
etkileyen şiddet anlamına gelir.
“Kadın” sözcüğü 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da kapsar.
Sözleşmede yer alan hükümler özetle şöyledir:
- Kadınların güvenliği Avrupa Konseyi
merkezli 4 yıl süreyle görev yapan bir
birim tarafından uluslar arası düzeyde
denetlenecek. GREVIO adı verilen bu birim 6 ay içinde Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından belirlenecek.
– Sözleşmeye taraf devletler, şiddet gören
kadınlara da mülteci olma hakkı verebilecek. Bu anlamda sözleşme küresel
ölçekte kadına şiddetle mücadeleyi öngörmektedir.
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– Şiddet mağduruna ikametini değiştirmesi için destek verilecek. Mağdur korunacak ve psikolojik destek alacak. Mağdurun faille temas etmemesi sağlanacak.
Şiddet mağduru kadına asgari ücretin
günlük tutarına göre devlet tarafından
geçici maddi destek verilecek.
– Kadına yönelik şiddete yataklık edenler
de cezalandırılacak.
– Devlet radyo ve televizyonlarında her
ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet
eşitliğine dair yayın yapılacak.
– İlk ve Ortaöğretim müfredatına, kadının
insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulacak.
- Zorla evlendirmelerin suç sayılması için
gereken hukuki, idari ve cezai önlemler
alınacak.
- Şiddet üreten geleneksel rol modellerinin değişmesi için çalışılacak.
– Mağdurların faillerden tazminat talep
etmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.

KADINLARA YÖNELİK
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE
DAİR MEVZUAT
Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU
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Kadına yönelik şiddetin tarihi neredeyse
insanlık tarihi kadar eski olsa da, bu konudaki
farkındalığın ve hukuk alanındaki çözüm çalışmalarının, sadece 30 yıllık bir geçmişi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kadınların İnsan
Hakları Bildirgesi olarak kabul edilen, 1979
tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) de
dahil pek çok hukuksal metinde, kadına yönelik
şiddet konusuna değinilmemiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Aralık 1993’de kabul edilmiş olan Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Bildirgesi, kadına yönelik şiddet konusunda
ilk uluslararası belgedir. Bu bildirgede kadına yönelik şiddet “ister kamusal, ister özel
yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,
cinsel veya psikolojik acı ve ıstırap veren veya
verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem
veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama
veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma”

olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan sonra
ise, kadına yönelik ekonomik olarak da şiddet
uygulanabileceği kabul edilmiş ve düzenlemelerde bu şiddet biçimine de yer verilmiştir.
Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve
Türkiye’de kadın hareketinin çabaları ile 1998
yılında, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun yürürlüğe girmiştir. 4320 Sayılı Kanun,
ev içinde kadına yönelik şiddeti önlenmek ve
ortadan kaldırmak için çıkartılmış olmasına
karşın, geleneksel ve ataerkil değerlerin baskın
gelmesi sebebiyle, Ailenin Korunması Hakkında Kanun olarak adlandırılmıştır. Kanunun adı,
bu konuda yapılan başvuruların da bu çerçevede değerlendirilmesine ve birçok kadının
koruma dışı bırakılmasına yol açmıştır.
Bu Kanun, şiddetin tanımına açık olarak
yer vermemesi sebebiyle de, birçok şiddet
mağdurunu korumasız bırakmıştır. Bütün bu
eksikliklerine ve uygulamadaki ataerkil dirence
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karşın, Türkiye’de aile içi şiddetin bir sorun
olarak görüldüğünün devlet tarafından kabul
edildiğini göstermesi bakımından, bu kanunun çıkarılmasının bir kırılma noktası olduğu
söylenebilir.
4320 Sayılı Kanunun çeşitli eksiklikleri,
kanunun yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra
çıkarılan yönetmelikle giderilmesine rağmen,
bu yönetmelik de ihtiyaçları karşılamak için
yeterli olmamıştır. Yönetmelikte şiddetin tanımı yapılarak, şiddetin sadece fiziksel değil,
cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik de olabileceğinin düzenlenmesi olumlu bir gelişme
olmuştur. Ayrıca koruma kararı almak veya
nafaka takdir edildiği durumda nafakayı icraya
koymak için harç ödenmesinin gerekmediği
düzenlemesi ile, şiddet mağduru kadınlara
geniş bir hareket alanı sağlanmıştır.
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4320 Sayılı Kanun hukuksal açıdan eskiye
göre bir kırılma noktası olmasına karşın, evlilik
dışı ilişkilerde şiddete maruz kalan kadınların
bu kanunun korumasından faydalanması noktasında açık bir düzenleme getirmediğinden,
birçok kadının korumasız kalmasına sebep
olmuştur.
Türkiye’de bu gelişmeler yaşanmaktayken,
Avrupa Konseyi bu alandaki eksiklikleri fark
ederek düzeltilmesi için çalışmalara başlamış ve 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da
“Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” imzalanmıştır. Türkiye, bu sözleşmenin ilk imzacı devletidir. Sözleşme İstanbul’da
imzalandığından, kısaca İstanbul Sözleşmesi
olarak adlandırılmaktadır. Sözleşmenin orijinal
adı Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetinin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair
Sözleşme olmasına karşın, TBMM’den “Kadına
Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme”
şeklinde onaylanarak geçirilmiştir. Burada
“ev içi”nin “aile içi” olarak tercüme edilmesi
sözleşmenin ruhuna aykırı olup, uluslararası
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hukuk gereğince de kabul edilebilir değildir.
Sözleşmenin adında bu biçimde bir değişiklik olması, mağdur olarak kabul edilecekleri
sınırlamaktadır. Orijinal haliyle, aile olmasa
da birlikte yaşayan eşcinsel bireylerin dahi
bu sözleşme kapsamında değerlendirilebilmesi mümkünken; “aile içi” olarak tercüme
edildiğinde, sadece resmi olarak aile kavramı
içinde kalan bireylerin bu sözleşme kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.
Sözleşme, kadına yönelik şiddet konusunda
hem kısa vadede hem de uzun vadede taraf
devletlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Devletlere; şiddetin önlenmesi noktasında
gereken özeni göstermek, toplumsal cinsiyete
duyarlı, eşgüdümlü, bütünsel politikalar geliştirmek, bu konuda veri toplamak, şiddetle
mücadele için mali kaynak tahsis etmek, farkındalığı arttırmak, eğitim vermek, önleyici
müdahale ve tedavi programları düzenlemek,
uzman destek hizmetleri vermek, sığınakların niteliğini ve sayısını arttırmak, telefonla
yardım hattı kurmak, cinsel şiddet mağdurları
için tecavüz kriz merkezleri ve travma destek
ve danışmanlık merkezleri kurmak, hukuksal
olarak gerekli düzenlemeleri yapmak, tazminat olanakları sağlamak, şiddet mağduruna
güvenli bir yaşam kurması için gerekli destekleri vermek, mağdurlara cinsiyete dayalı
sığınma hakkının tanınmasını güvence altına
almak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete
karşı uzman eylem grubu kurmak gibi birçok
olumlu yükümlülük getirmiştir. Ancak taraf
devletlerce bu yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde, uygulanacak bir yaptırım
getirilmemiştir. Bu durumda taraf devletler
için sözleşmeyi imzaladıktan sonra uyup uymamak, tamamen onların uluslararası arenada
prestijleri açısından önemli olmaktadır.
Türkiye’de özellikle son yıllarda kadına
yönelik şiddet konusunun medyada çok yer
alması ve İstanbul Sözleşmesi’nin de etkisiyle,
kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mevzu-

atta yeniliklere gidilmiştir. Bunun en çarpıcı
ve somut örneğinin, 08.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren, 6284 Sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
olduğu söylenebilir. 6284 Sayılı Kanun, 4320
Sayılı Kanunun yukarıda da izah edilen eksiklik
ve belirsizliklerini ve uygulamadaki sıkıntıları
gidermek amacıyla düzenlenmiş bir kanundur.
6284 sayılı kanunun adında “Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ifadesi geçmesine
karşın, içeriğinde esasen sadece şiddet uğramış ya da uğrama tehlikesi olan kadına ya
da aile bireylerine ne tür hizmetler sunulacağı konusunun düzenlenmiş olması, en temel
eksikliğidir. “Önleme”den söz edebilmek için,
uzun vadeli politikaların dile getirilmiş ve nasıl
uygulanacağının gösterilmiş olması gerekmektedir. Bu haliyle kadına yönelik şiddet sorunu
sadece kriminal bir sorun olarak kalmakta ve
devletin her türlü politikasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması gerektiği,
gözardı edilmektedir.
6284 sayılı kanunun getirdiği olumlu gelişmelerden bazıları ise; sadece şiddete uğrayan değil, şiddete uğrama tehlikesi bulunan
bireylerin de bu kanun kapsamında korunabilmesi, evli olup olmadığına bakılmaksızın
bütün kadınların koruma talep edebileceğinin
düzenlenmesi ve ısrarlı takip mağdurlarının
kanun kapsamına alınmış olmasıdır. Ayrıca
kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
sayesinde birçok kurum ve kuruluş arasında
koordinasyon sağlamayı ve istatistiki verilerin
toplanmasını amaçlamaktadır.
Öte yandan, kadına yönelik şiddet davalarına kadın örgütlerinin müdahale edebilmesi
için gerekli yasal düzenlemenin bu kanunla
yapılmaması ise, önemli bir eksikliktir. Ayrıca,
İstanbul Sözleşmesi’nde “Taraf devletler cinsel
şiddet mağdurlarına yönelik tıbbi ve adli muayene, travma desteği ve danışmanlık sağlamak
üzere, yeterli sayıda, uygun ve kolay erişilebilir
tecavüz kriz veya cinsel şiddet yönlendirme

merkezlerinin kurulması için gereken yasal ve
diğer tedbirleri alır” düzenlemesi yer almasına
karşın, 6284 Sayılı Kanun’da bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Kanunda,
şiddet mağduru kadınlar için verilecek tedbir
kararları arasında sayılan “uygun barınma yeri
sağlanır” ifadesi dışında, sığınmaevlerinin sayısının ve niteliklerinin arttırılması konusuna
da yer verilmemiştir.
Türkiye’de son yıllarda kadına yönelik şiddet
konusunda artan tartışmalar ve uluslararası
baskılar sonucu çıkartılan 6284 Sayılı Kanun,
eski 4320 Sayılı Kanun ile karşılaştırıldığında,
birçok gelişme ve yeniliği barındırmaktadır.
Buna karşın, bu yasanın çıkartılmasından yaklaşık bir yıl önce taraf olunan İstanbul Sözleşmesi ile karşılaştırıldığında, birçok eksikliği
de mevcuttur. Özellikle şiddetin toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ile ilişkisi konusunda kanun
koyucunun bilinçli bir biçimde suskun kalması,
ileriye yönelik olarak yapısal adımların sağlıklı bir biçimde atılacağı konusunda, kafalarda
soru işaretlerine sebep olmaktadır. Geçmiş
tecrübeler, mahkemeler tarafından verilen koruma kararlarının, kadınları şiddetten korumak
için tek başına yeterli olmadığını göstermiştir.
Ayrıca bu koruma kararları verildikten sonra
kararı icra edecek kolluğun, sığınmaevlerinin,
hastanelerin, okulların ve kadınların başvurabileceği diğer kurumların, koruma kararlarına
uygun hizmet verebilecek donanıma sahip hale
de getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
mahkemelerin verdiği koruma kararları, bir
kağıt parçası olmaktan ileri gidememektedir.
Şiddetin önlenmesi için çıkartılan kanunun
sadece şiddet uygulandıktan sonra ya da uygulanması ihtimalinde yapılacakları içerecek
şekilde dizayn edilmesi, uzun vadede devletin
şiddetin önlenmesi için yapması gerekenleri
karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Devletin
öncelikli amacı, kadınların koruma alma gereği olmadan şiddetten uzak yaşayabilmelerini
sağlamak olmalıdır.

25

SAYI : 4 | YIL: 2015

“Aile Paketi”nde
Neler Saklı?
İdil SOYSEÇKİN | KEİG
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Bu yazının amacı Türkiye’de kadın emeği
ve istihdamı alanında yürütülen hükümet politikalarının bir çerçevesini çizebilmektir. Bu
amaçla, Ocak 2015 tarihinde Başbakan Ahmet
Davutoğlu tarafından kamuoyuna duyurulan
ve ardından da bir eylem planı ile içeriğinin
ayrıntılandırıldığı Ailenin ve Dinamik Nüfus
Yapısının Korunması Programı ele alınmıştır.
Bilindiği gibi Türkiye’de kadınların istihdama katılımları çok düşüktür ve bu oranın
neredeyse yarısı kayıt-dışı çalışmayı kapsamaktadır. Kadınları istihdama katılmaktan
alıkoyan temel problemlerden birisi hanenin
bakıma muhtaç olmayan bireylerinin yanı sıra,
çocukların ve yaşlı/engelli/hasta bireylerin de
bakımından birincil sorumlu olarak görülmeleridir. Özellikkel 0-6 yaş arasındaki çocukların
bakımı, kadınların ya geçici ya da sürekli olarak işgücü piyasasından kopmalarına neden
olmaktadır. Erkekler bakım yükümlülüklerini
paylaşmadıkları gibi, erken çocukluk bakım ve
ve hizmetleri çok kısıtlı bir şekilde ve büyük
oranda özel sektör tarafından sunulmaktadır.
Dolayısıyla uygulanan politikalarla geleneksel
cinsiyet rollerinin pekiştirilmektedir. Ailenin ve
Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı
da bu anlayışın devamı niteliğindedir.
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Programı açıklayan Davutoğlu’nun söyledikleri hükümetin kadına ve kadın istihdamına
bakışını göz önüne sermektedir: “Bir taraftan
ailemizi korurken, diğer taraftan kadınlarımızın sosyal hayatta yer alması, çalışma hayatına
aktif şekilde katılmalarını temin etmek lazım.”
1
Programın hayata geçirilmesi için hazırlanan Eylem Planına baktığımızda programın
hedeflerinin dört başlık etrafında toplandığı
görülmektedir: Aile refahının korunması ve aile
kurumunun güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi, iş ve aile yaşamının
uyumlaştırılması ve toplam doğurganlık hızının
yenilenme oranının üzerine çıkarılması.2

Eylem Planı’nın 3 bileşeni bulunmaktadır: Aileye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, aile refahının ve nesiller arası
dayanışmanın artırılması, dinamik nüfus
yapısının korunması. Özellikle son bileşen kadın istihdamı çerçevesinde önemli
noktalara sahiptir. Birinci politika aile ve
iş hayatının uyumunun güçlendirilmesidir ve bu çerçevede çalışanların doğuma
1 http://www.aile.gov.tr/haberler/basbakan-ahmet-davutoglu-ailenin
-ve-dinamik-nufus-yapisinin-korunmasi-programini-acikladi
2 http://dap.gov.tr/yeniDosyalar/Kaynaklar/odop/1.pdf

bağlı izin ve hakları güçlendirilecektir de- Program açıklanırken Çalışma Bakanlığı’nın
nilmektedir.
bu durumun mümkün olabilmesini geçici iş
Türkiye’de annelik izni 16 haftadır. Bu ilişkisi düzenlemesinin hayata geçirilmesi
süre sonunda Memur Kanunu’na tabi olan- şartına bağladığı ifade edilmiştir. Bu şart
lar ilk 6 ay için 3 saat ikinci 6 ay için 1,5 Eylem Planı’nda “özel istihdam bürolarına
saat olmak üzere bir yıl, İş Kanunu’na tabi bu çerçevede ortaya çıkacak işgücü kaybını
olanlar ise bir yıl boyunca günde 1,5 saat önlemek amacıyla geçici iş ilişkisi kurma
süt izni kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca yetkisi verilecektir” maddesi olarak ekMemur Kanunu babalara doğum sonra- lenmiştir.
sı 10 gün ücretli izin imkânı tanırken, İş
Ücretli iznin bitiminden sonra hem
Kanunu’nda böyle bir süre tanımlanma- memur hem de işçi statüsünde çalışan
mıştır. Ama işverenin inisiyatifinde bazı ebeveynlerin çocuk 5,5 yaşına gelene
işçiler üç gün izin alabilmektedirler. Diğer kadar yarı-zamanlı çalışabilmesi sağlanataraftan memur olarak çalışan kadınlar ve caktır. Yarı-zamanlı çalışma düşük ücret ve
erkekler 2 yıla kadar ücretsiz izin kullana- eksik güvence anlamına geldiği gibi kıdem
bilirken, işçi statüsünde ise yalnızca kadın- tazminatı ve emekliğe hak kazanılmasını
lara altı aylık ücretsiz izin tanınmaktadır. da zorlaştıracaktır. Üstelik çocuk bakıYukarıda bahsi geçen yeni yasa tasarısı
mının 24 saatlik bir sorumluluk olduğu
da erkeklerin bakım yükümlülüğünü görda göz ardı edilmektedir. Diğer taraftan
mezden gelmeye devam etmektedir. Tek
haftalık çalışma süresinin 52 saat olduğu
değişiklik İş Kanunu’na tabi çalışanlar için
Türkiye’de yarı-zamanlı çalışmanın çocuk
3 günlük babalık izni verilmesidir. Başbakan Davutoğlu programı ilk açıkladığında bakımına zaman ayrılmasını sağlayacağı
bu iznin 5 güne çıkarılacağını belirtmiş- da gerçekçi değildir.
tir. Ancak işverenden gelen tepki üzerine
eylem planına üç gün olarak yansıtıldığı
görülmektedir. Diğer bir uygulama ise doğum izninin bitiminden itibaren annelere
ilk çocukta 2 ay, ikinci de 4 ay ve üçüncü de 6 ay yarı zamanlı çalışma imkanı
getirilmesidir. Program duyurulduğunda
yarı zamanlı çalışırken tam maaş alınacağı ifade edilmiştir. Ancak ücretlerin en
fazla 80%’ini almak mümkün olacaktır.
Üstelik doğumdan önceki üç yıl içinde en
az 600 gün prim ödemesi olan kadınlar bu
haktan faydalanabilecektir. Yarı-zamanlı
çalışan kadınların emzirme izninden bu
süre düşürülecektir. Dolayısıyla emzirme
izninden çalınan ve de ücret kaybına neden olan bu çalışma biçiminin nasıl bir
müjde olduğu tartışmalıdır. Kamu çalışanlarının maaşları devlet tarafında ödenirken, işçilerin kalan maaşlarının İşsizlik
Fonu’ndan ödenmesi öngörülmektedir.
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Yarı-zamanlı çalışmanın düşük ücretler, kıdem ve emeklilik gibi güvencelere
ulaşmanın zorlaşması anlamına geldiği
göz önüne alındığında yalnızca kadınların
ve ancak üst gelir grubundan gelenlerin
yararlanabileceği bir uygulama olduğu
açıktır. Yarı-zamanlı çalışma ataerkinin
hakim olduğu bir toplumsal yapı içerisinde
kadınların geleneksel rollerini yerine getirmelerini sekteye uğramadan istihdamda
yer alabilmesinin bir formülüdür.
Kadınların doğum yapmasını teşvik
etmeyi amaçlayan bu program kadınlar
arasında da eşitsiz bir uygulamaya haline gelecektir. Çalışmayan kadınları görmezden geldiği gibi, çalışan kadınların da
yalnızca bir kısmını kapsamaktadır. Programın büyük bir bölümü kamuda çalışan
kadınlara hitap etmektedir. Özellikle özel
sektörde ve vasıfsız olarak nitelendirilen
SAYI : 4 | YIL: 2015
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işlerde çalışan kadınlara herhangi bir ‘müj- rum sayısı yaklaşık 9 bin’dir. Bunlardan
de’ getirmemektedir.
denetlenenlerin sayısı ise yalnızca 300’dür
Eylem Planı’nda kadın istihdamının ve yüzde 65’inde emzirme odası, yüzde
önündeki en önemli engellerden olan ço- 45’inde de kreş yoktur.3 Yükümlülüğünü
cuk bakım sorumluluğuna dair de mad- yerine getirmeyen işyerlerine verilen
deler yer almaktadır. Ancak hedeflenen cezalar ise caydırıcılıktan uzaktır.4 Dolapolitika uygulamaları ulaşılabilir, kaliteli, yısıyla Eylem Planı’nın ilgili maddesinin
ücretsiz ya da düşük ücretli kreşlerin yay- uygulanabilirlikten uzak olduğu açıktır.
gınlaştırılması yerine özel kreşlerin teşvik
Temel bir çerçevesini çizmeye çalıştığımız
edilmesi çerçevesinde çizilmektedir. Milli Eğitim bakanlığına kreşler gibi Aile ve Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının KorunmaSosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel sı Programı kamuoyunda aile paketi olarak
kreşlerin vergi indiriminden faydalanma- adlandırılmıştır. Bunun da nedeni ilk hedefin
sı, işletmelerin kendi çalışanlarına hizmet aile bütünlüğünün korunması olması ve bu
sunan kreş yatırım ve harcamalarına yö- hedef dahilinde kadınların, geleneksel cinsinelik destekler geliştirilmesi ve organi- yet rollerinin içerisine sıkıştırılmaya çalışılze sanayi bölgeleri içinde hizmete açılan masıdır. Bir yandan nüfusun diğer taraftan
kreşlerin sayıları artırılması gibi uygula- kadın istihdamının arttırılması hedeflenirken
malar özel kreşlerin sayısının arttırılmasını ulaşılabilir, ücretsiz/düşük ücretli ve kaliteli
hedeflemektedir. Ancak bu, düşük geliri hizmetlerin yaygınlaştırılması ve erkeklerin
ailelerin çocuklarının bu hizmetlerden
de bakım sorumluluğunu eşit paylaşması için
faydalanmasına olanak tanımamaktadır.
gerekli teşviklerin yapılmamakta, kadınların
Eylem Planı’nda belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesi için gerekli tüm sorumluluğu üstlenmesi beklenmektedir.
yasal düzenlemelerin hazırlanacağı ifade Üstelik bu durum işgücü piyasasının eğreti5
edilmektedir ve bu, önemli bir adımdır. leştirilmesinin bir yolu olarak kullanılmaktaAncak belediyelerin zorunlu tutulmadık- dır. Yarı-zamanlı çalışma ve geçici istihdam
ları sürece benzer sorumlulukları yerine ilişkisi özellikle kadınlar için bir norm haline
getirmeyebileceklerinin işaretlerini kadın getirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla müjde
sığınaklarının açılması konusunda göster- olarak sunulan bu programın, varolan istihdam
dikleri dirençte bulabilmek mümkündür. politikalarında herhangi bir değişikliğe işaBenzer şekilde 150 kadın çalışanı olan ret etmediği gibi geleneksel cinsiyet rollerini
kamu kuruluşlarında kreş açılması veya pekiştirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
dışardan hizmet satın alınması yaygınlaştırılacaktır denilmektedir. Halbuki halihahttp://www.radikal.com.tr/turkiye/isyerinde_krese_yer_yokzırda kaç işyerinin bu yükümlülüğü yerine 31145289
getirdiği dahi bilinmemektedir. Meclis’te 4 2013 verilerine göre tespit edildiği tarihten itibaren aylık 1078
verilen soru önergesine Çalışma ve Sos- TL’dir. http://m.bianet.org/biamag/kadin/151267-kres-acmayan-74isverene-ceza
yal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen yanıt 5 Eğretileşme kavramı beş noktaya işaret etmektedir. İşgücü piyahem denetlemelerin yapılmadığı hem de sasında önerilen iş dışında bir alternatife sahip olmamak, çalışmanın
koşullarından çıkılmasına katkı yapmaması, geleceğe dair
yapılanlarda dahi yükümlülüklerin yerine yoksulluk
belirsizlik ve karar almanın güçlüğü, kötü çalışma koşulları, örgütlengetirilmediğini göstermektedir. Buna göre me/temsil edilme imkanlarının yokluğu. Ayrıntılı bir analiz için bakıKEİG (2014) Kadın İstihdamında EğretileşmeEğilimleri ve Atipik İstihdam
2013 yılında Türkiye’de 150 ve daha üstü nız:
Gündemi, http://www.keig.org/content/raporlar/egretilesme%20
kadın çalışanı bulunan resmi ve özel ku- rapor%202014%20web.pdf
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BARIŞ KADINLARIN
ELLERİNDE
Tülay HATİMOĞULLARI | Arap Enstitüsü YK Üyesi
Savaş herkesi mağdur eder. Ama kadını
daha çok. Savaş iktidar kurmak amacıyla oynanan kanlı bir oyundur. 21. yüzyıldayız ama
aynı kanlı oyun bütün vahşetiyle yine sahnede.
İşgalci güçlerin yüzyıllardır uyguladığı savaş
yöntemlerinden biri olan kadın tecavüzleri
yine devrede. Çünkü kadının bedeni vatan
toprağıyla eşleştiriliyor. İşgal edilen vatanın
kadınlarına tecavüz, vatana tecavüz olarak
görülüyor.
Ortadoğu toprakları bu manzaraya her
daim maruz kalmıştır. Son dönemde bölgede
emperyalist güçlerin vekâlet savaşını yürüten
IŞİD cellâtlığı, tecavüzcülüğü ile korku yaymaya çalışıyor. Şengalli kadınların köle pazarında
satılması unutulamaz. Kadınların cihatçı erkeklere seks hizmeti vermesinin kutsallığının
vurgulanması ise zaten başlı başına akıl almaz
bir durumdur.
Türkiye bu manzaradan ari değildir. 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olamayan
AKP ve Başkan olamayan Erdoğan Türkiye’yi
savaş atmosferine sürükledi. Onlarca asker,
gerilla, sivil insan yaşamını kaybetti. Cizre günlerce abluka altında tutuldu. Sivillerin evleri
bombalandı. Şüphesiz ki ölen her insan yürekler dağladı. Ancak bir olay vardı ki tarih onu
asla affetmeyecek: Bedeni çırılçıplak soyularak
teşhir edilen Ekin Van. Savaş hukukunda olmayan vahşice bir olay. İşte savaşın kelimelerle
tanımlanamayacak vahşeti.
Ortadoğu kan, ölüm, tecavüz, açlık, yoksulluk ve göç kokuyor. Savaşları çıkaran erkek
egemen zihniyete karşı, barışı kadınlar tesis
edebilir. Kürt, Arap, Acem, Türk, Ermeni kadınlar barış köprüsünü birlikte kurabilir. Ve
kadınlar Kana bulanmış Ortadoğu’yu küllerinden yeniden yaratabilir.

اسنلا يديأ يف وه مالسلا
ةيحضلا تناك ةأرملا نكل برحلا اياحض لك
ربكألا،ةماقإ لجأ نم ةبعل يه ةيومد ةبعل يه برحلاف
ةطلسلا.
دهشم لازي ال نكل و نيرشعلاو دحاولا نرق يف نحن
ةيشحو لكب يومد ةبعللا.
ةأرملا باصتغا لثم ةطشن ةميدقلا بيلاسألا لازت ال
نأل ةلتحملا ةوقلا لبق نم برحلا يف نورق نم قبطت
نطولل يواسم وه ةأرملا مسج،هيلإ رظني ةأرملا باصتغاف
نطولا باصتغا هنأ ىلع.
لثمل طسوألا قرشلا ةقطنم يف يضارألا تضرعت دق و
ةيمادلا ءارآلا هذه. ةرادإ و ةيلايربمإلا ىوقلا مكحت ثيح
ددع تلعج برحلا نم ةريخألا تاونسلا يف ةقطنملا
باصتغالا نم فوخلا رشنل ةلواحم يف دادزي نيدالجلا.
قوس يف نهوعاب امدنع لاغنش ءاسن ىسنن نأ نكمي ال
ةساخنلا.ةلودلا يف لاجرلل ةيسنجلا تامدخلا ميدقت و
ريغ رمأ وه ةأرملا ةمرح ىلع ديكأتلل ًالثم ةيداهجلا
ًاساسأ لقعلل لوبقم.
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هذه رظنلا تاهجو نم ةيلاخ تسيل ايكرت.تاباختناف
7 و ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ترج ةيموكح ريغلا وينوي
برحلا وج ىلإ )ايكرت سيئر( ناغودرأ. و دونجلا تارشع
مهتايح اودقف نييندملا و نيدرمتملا.
 مايأ ةدعل راصحلا تحت يقب رزيس.لزانم تفصق دقف
بولق يف يقب نكل و لابجلا يف يفوت و نييندملا
سانلا لك.
داسجألا تضرع نيح ثداحلا اذه خيراتلا رفغي نل
 سداسلا قفرملا يف ةيراعلا.نكمي ال برحلا عئاظف نإ
تاملكلاب فصوت نأ.
و باصتغالا و توملا و مدلا ثيح طسوألا قرشلا يف
 ةرجهلا و رقفلا و عيوجتلا.دض براحي لجرلا امدنع
و تايدرك ءاسن ءاسنلل ًاضيأ نكمي ةدئاسلا ةيلقعلا
ًاعم اونبي نأ تاينمرا و تايكرت و تايسراف و تايبرع
مالسلا لجأ نم روسج.
ةداعإ نهنكمي مدلاب تاخطلملا ءاسنلا و طسوألا قرشلا نإ
دامرلا تحت نم مالسلا.
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Kadınlar Yaşam Alanlarını
Korumak İçin Direniyor
Der: Deniz GÖKTAŞ | Rize SES Temsilcilik Başkanı
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Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Samistal yaylası Bu yaylaya hem Ayder üzerinden, hem de Palovit üzerinden varılabilmektedir.Araba ile ulaşımda Ayder güzergahını
takip etmek daha makuldur.Bu şekilde daha
kısa zamanda ulaşılabilir.İkinci varış rotası ise;
Palovit`e kadar araba ile gittikten sonra yaya
olarak yaklaşık 2 saat tırmanıp (Palovit aşıtını
aşarak) varmaktır.Samistal yaylasıyla Palovit
yaylasının yayımı birbirine yakındır.
Samistal yaylasının en büyük özelliklerinden biri evlerinin çok eski olması ve de evlerin
yapımında kullanılan taşların sal şeklinde ve
de büyük kütle halinde olmasıdır.   
İktidara geldiği günden bugüne değin yaşamın her alanında ranta dönük bir talan ve
yağma politikası güden, bunu yaparken de doğayı, ekolojik dengeleri ve insan yaşamını hiçe
sayan AKP hükümetinin son icraatı Karadeniz
bölgesindeki 8 ilin yaylalarının yollarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol(*) projesidir.
Yani bir devlet projesidirYeşil yol doğayı yok
etme projesidir, Rize’yi betonlaştırma projesidir, beton yol projesidir. Bu yolun akıbetini
Uzungöl ve Ayder’e baktığımızda görüyoruz.
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Bu turizmi kalkındırma projesi değildir. Tam
tersine turizm alanlarını batırma betonlaştırma projesidir.
Devlet erkini elinde tutan, hep daha fazla
para kazanma hırsıyla doğayı, ekolojik dengeleri ve insanı görmezden gelen, yurdun her
karış toprağını HES ve RES projeleri, siyanürlü
maden arama projeleriyle delik deşik eden,
egemenler ve onların temsilcisi AKP hükümetine karşı geçtiğimiz günlerde Rize Çamlıhemşin
Yukarı Kavrun ve Samistal Yaylasında büyük
bir direniş sergilendi. Bu direnişte devletin
komandolarının ve iş makinelerinin önüne
geçen Havva Ana olarak bilinen yiğit kadın
Rabiye Bekâr: “Kimdir devlet? Devlet bizim
sayemizde devlettir. Ben Halkım, halk” ve “Vali
bize çapulcu diyor, Vali, Kaymakam kimdir?
Ben halkım ve buradayım” sözleriyle halktan
büyük bir övgü ile karşılaştı ve devletin ne
olduğunu, kimin olduğunu tüm çıplaklığı ve
yalınlığıyla ortaya koydu.
Çamlıhemşin İlçesi’nde Yeşil yol projesine
karşı çıkan vatandaşların iş makinelerini durdurmasının ardından tepkiler Hemşin İlçesine
uzandı. İlçe merkezinde toplanan Hemşinliler,
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‘O yolun yolcusu değiliz’, ‘Samistal’ın sal taşı,
Yeşil Yola da karşı’, ‘Kafangozi yol edeğim’ ve
‘Köy yollarını yapın yazılı pankartlar açtı, ‘Yeşil
yol istemiyoruz’ sloganları attı. Hemşin halkı
adına açıklama yapan Havva Akbin, yayla yaşantısının kültür mirasçıları olan Hemşinliler’in
yüzyıllardır hayvancılıkla uğraşsın yada uğraşmasın yayla kültürünü bugüne taşımış
topluluklar olduğunu belirtti. Yöre insanı için
tulum, horon, yayla kültürü ve doğal yaşamın
vazgeçilmez olduğunu ifade eden Havva Akbin
şunları söyledi: “Bize bırakılan bu mirası gelecek nesillere aktarabilmek için yaylalarda varlık bulan yaşantımızı bozulmadan sürdürmeyi
istemekteyiz. Bu amaçla günümüzde yoğun
tartışmalara neden olan Yeşil Yol projesinin
yaylalarımızı talan edip bizi yaylalarımızdan
uzaklaştıracağını düşünmekteyiz. Bizler yola
karşı olan bireyler değiliz. Her yaylanın yolunun olmasını ve bu yolları kullanarak yaylaya

rahatça ulaşmayı istemekteyiz. Bugün tüm
yaylalara ulaşan yollar bulunmaktadır. Yıllardır
bu yolların düzeltilmesi için çaba harcamaktayız.”
‘PROJEYİ SAVUNANLAR OTELCİLERDİR
Yaylalarda 40 turistik bölgede tesisler yapılarak turizm potansiyelinin artırılacağının
öne sürüldüğünü anlatan Havva Akbin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yöre halkı bu tesislerde
istihdamın artacağını düşünüyor. Ancak proje
kapsamında yaylalarımıza yapılacak olan bu
tesisler yatırımcılar tarafından paylaşılacaktır.
Yöre halkına ise hiçbir fayda getirmeyecektir.
Yüzyıllardır yaylada varlık bulan yaylacılara
tapu bile verilmezken dış yatırımcıların bölgeye gelip konuşlanması hedeflenmektedir.
Böylece dağların gerçek sahibi yaylacılar yerlerinden edilecektir. Yol medeniyetti ancak
bu yolun getirecekleri medeniyetimizin yok
SAYI : 4 | YIL: 2015

olması demektir. Tüm bu nedenlerden dolayı
biz Yeşil Yol projesine karşıyız. Hemşinliler
olarak karşı olmaya da devam edeceğiz. Farklı
vaatlerle veya projenin gizli kalan parçalarının
açıklanamamasıyla yöre halkı yanlış bilgilendirilmekte ve yönlendirilmektedir. Bu projeyi bölgede savunanlar otel işletmecileridir.
Halkın bir kısmı ise sadece yol yapılacağını
düşündüğü için projeyi istemektedir. Proje bir
talan projesidir. Turizmcilere peşkeş projesidir. Yöre halkını yaylalardan atma projesidir.
Doğal yaşam ve doğal kaynakların bitirilme
projesidir.
“YOLA KARŞI DEĞİLİZ, YEŞİL YOL
PROJESİNE KARŞIYIZ”
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Mutlaka yol yapmak isteyenlerin var olan
köy ve mahalle yollarını yapmaları önerisinde
bulunan Havva Akbin, sözlerini şöyle noktaladı:
“Mevcut yayla yollarımızın bakımını, karşılıklı
geçişi sağlayacak cepleri bırakarak su kanalları
döşeyerek revize edin. Bölge turizmini canlandırmak için yöre halkını da projeye katarak
eko turizm, avcı turizmi, ev pansiyonculuğunu
destekleyici çalışmalar yapın. Yürüyüş parkur
yolları, bisiklet yolları, kamp alanları oluşturun. Yollarımızın yapılmasını doğamıza uygun
turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve
devlet tarafından da bunun desteklenmesini
istemekteyiz.”
Bu direnişte devletin komandolarının ve iş
makinelerinin önüne geçen Havva Ana olarak
bilinen yiğit kadın Rabiye Bekâr:“Ben halkım”
çıkışıyla Türkiye’nin konuştuğu isim olan Özcan, 3 çocuğuyla birlikte Çamlıhemşin’in Sırt
Mahallesi’nde yaşıyor. Hayvancılıkla geçinen
Özcan, mayıs ayında Kavran Yaylası’ndaki
evlerinin yolunu tutuyor. Yıllarca hayvan sırtında yaptığı yolculukları anlatırken gözleri
doluyor, öfkesi masmavi gözlerinden taşıyor.
“Ben burada doğdum, büyüdüm. Yaşadığım
yere sahip çıkmak zorundayım” diyen Özcan,
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her yaylaya ayrı yollardan zaten çıkıldığını
anlatıyor. Özcan, “Neden birleştiriyorlar?
Anlayamıyorum” diyor. Samistal Yaylası’nda
jandarma tarafından hırpalandığını belirten
Özcan, “Ben valinin söylediklerine çok üzüldüm. Biz 3-5 çapulcu değiliz. Bu yaylaları
koruyacağız. Bizi aşağıladı, ona yakışmadı.
O kitap okudu, vali oldu. Ama ben de doğayı,
toprağı okudum. Yaylaya çıkarken iş makinasıyla yolumuzu kestiler, bana He-Man gücü
geldi” diyor. Yaylaları dedelerinden öğrendiğini
belirten Özcan, “11 yaşımda katırla yaylaya
çıkıyordum. 58 yaşındayım. Yıllarca bu şekilde
yaşadım. Dedemden gördüm çocuklarıma öğrettim. 25 hayvanımız var. İstiyorum ki, onlar
da torunlarıma aktarabilsin. Yaylalar otoban
oldu mu diyecekler?” diye ekliyor. Havva Ana,
yol projesinin yayla turizmine katkı olsun diye
yapıldığına inanmıyor. Ayder’in de yıllar içinde
turizme açıldığını anlatan Özcan, “Ayder’e yol
yapıldı. Sonra oteller, lokantalar. Turizme açıldı
iyi, hoş ama Ayder artık yayla mı? Alakası kalmadı. Yaylaya gelecek turist zaten yola ihtiyaç
duymuyor. Arabadan bıkan, yürümek isteyen
geliyor. Yaylalarımıza dokunmayın, gelmek
isteyen gelsin, başımızın üstünde yeri var.
Ama arabalarını bıraksınlar, yürüsünler, yol
olmasın. Afili yola ihtiyaç yok. Turistler sırt
çantalarıyla taşa toprağa basıp yayla yayla
dolaşsınlar” ifadelerini kullanıyor. “Kimdir
devlet? Devlet bizim sayemizde devlettir. Ben
Halkım, halk” ve “Vali bize çapulcu diyor, Vali,
Kaymakam kimdir? Ben halkım ve buradayım”
sözleriyle halktan büyük bir övgü ile karşılaştı ve devletin ne olduğunu, kimin olduğunu
tüm çıplaklığı ve yalınlığıyla ortaya koydu.
Peki ama Havva Ana’nın “kimdir devlet?” sorusundaki devlet, yani bizim ülkemizde devlet
gerçekten nedir, kimdir, kimindir?Devlet, ortaya çıkışından itibaren egemenlerin, feodal
beylerin ve kapitalistlerin kendi düzenlerini,
iktidarlarını ve sömürü çarkını korumak, sür-

dürmek ve geliştirmek için ezilenler üzerinde
uyguladıkları bir baskı aygıtıdır.
Devlet, Anadolu’nun kadim halklarından
olan Ermenileri 1915 yılında tehcir, tebdil ve
sayısı bir buçuk milyona varan bir soykırım ile
yerlerinden, yurtlarından edenin ta kendisidir.
Devlet, Koçgiri’nin Alevi, Kızılbaş, Kürt kimliğini yok etmek için ordusu ve tetikçi Topal
Osman ile birlikte tecavüzler, katliamlar gerçekleştirmiş sistemin adıdır.
Devlet, dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirip
kendi vatandaşları olan Dersimlilere karşı parlamentoda savaş kararı almış ve bunu 1937 – 38
Dersim Soykırımı ile gerçekleştirmiş bir savaş
aygıtıdır.”Devlet, Sivas’ta, Çorum’da ve başkaca yerlerde, gerici, faşist, ırkçı katilleri koruyan
ve yapılan katliamlara müdahale etmeyendir.
Devlet, Madımak’ta 7,5 saatlik gerici kalkışma sonucu otelin ateşe verilmesini, 33
canımızın ve 2 otel çalışanının yanarak
ölmesini sadece izleyen, ve hem tüm ülkeye, hem de tüm dünyaya televizyon ekranlarından katliamı naklen izlettirendir…
Devlet, Roboski’de bir lokma ekmek için kaçakçılık yapan Kürt çocuklarını savaş uçaklarınca
bombalatandır.
Devlet, 2006 yılında Diyarbakır’da 8 yaşındaki Enes Ata’yı, birkaç gün önce de Ardahan’da
oğlu gerilla olduğu için minibüsteki sivillere
ateş açıp 70 yaşındaki Kanber Morkoç’u askere, polise, özel time kurşunlatıp öldürendir.
Devlet, İstanbul’un bir parça yeşili olan Gezi
Parkını da talan etmek için günlerce tüm ülkede
olağanüstü hal, ya da savaş koşulları uygulayandır. Gezi ayaklanması sürecinde bizzat Tomaları, panzerleri, kimyasal ve gerçek mermilerle,
robokoplar ve polisleriyle Gezi Parkındaki kırmızılı kadına da, Rize’de 70‘lik Havva Anaya da
gazlar, silahlar ve komandolarıyla saldırandır..
Devlet Abdocan, Mehmet, Medeni, Ethem,

Ali İsmail, Hasan Ferit, Ahmet ve de Berkin
gibi birçok gencimizi ve çocuğumuzu kurşunlatan, linç ettiren, yüzlercesini kör ve
sakat bırakan, gözaltına aldıklarını da işkenceden geçiren egemenlere uşaklık edendir.
Devlet, yurdun dört bir yanındaki HES ve
RES’lere karşı çıkan, doğasını, suyunu, topraklarını, inanç ve tarihlerini, yaşam alanlarını
korumak isteyen köylüye, vatandaşa karşı kapitalistlerin, emperyalist kartellerin bekçiliğini
yapandır..
Kısacası günümüzdeki ve ülkemizdeki devlet, ordusu, hukuk ve adalet sistemi, polisi,
ekonomik, siyasal ve sosyal yapılanmasıyla
halk üzerinde daima egemenden yana tavır
alan ve her türlü baskı mekanizmalarını işleten
düzenin ta kendisidir.
Horon kuran kadınların, mini etek giymesi haber yapılıyor. Oysa, mevzu bahis edilmesi gereken, o kadınların orada bulunma
sebepleri. Yaylalarını korumak, topraklarını
vermemek uğruna mücadele eden kadınların yok sayılmasına karşı durulması gerekiyor.
Çamlıhemşin›de gerçekleşen yeşil yol eylemine katılan kadınların fotoğraflarını, «Rize›de
Mini Etekli Yeşil Yol Defilesi (Eylemi!)» başlığıyla bir haber sitesinde haber olarak yayınlandı.
AK Parti Hemşin Gençlik Kolları Başkanı Şefik
İnce, sosyal medya hesabında, “Başka illerden
gelen mini etekli kızlar eylem yapıyor” paylaşımında bulundu. Rize’deki üç yerel internet
haber sitesi de bu paylaşımı, “Bol makyajlı
mini etekli kızlar eylem yapıyor, Yeşil yol eylemi değil sanki mini etek defilesi” başlığıyla
haberleştirdi. Karadeniz İsyandadır Platformu
adına konuşan Canan Armutçuoğlu da yaşananlar karşısında düşüncelerini şu sözleriyle
aktardı: “Karadeniz’de süregelen ekoloji mücadelesinde kadınları her zaman ön planda
görürüz. Yaşam alanlarının yok edilecek olmasından duyduğu endişeyi, kadın başka bir
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coşkuyla dile getirir. (...) Kadın için yaşadığı
yer, emeğiyle sahip çıktığı ve kendini bu sahiplenmeden dolayı özgür hissettiği alandır
ve bu alanda yaşayan her canlı onun özgürlük
duygusuna dahildir. (...) Daha fazla zenginlik
için, daha fazla talan edilecek saha arayan
iktidarın yeşil yol isimli makyajla Karadeniz’in
yaylalarını katletmeye geldiğinin bilincinde
olan her yaştan Karadeniz kadını, elbette en
önde, en fazla sözü söyleyen olacaktır. Kısa
eteğiyle tüm ‘genel ahlak’ kurallarınızı hiçe
sayarak rahatça eylemlerde slogan atacak,
horonu kuracak ve direnecektir. Bu, bizim yaşam alanı mücadelemizdir, bu bizim özgürlük
mücadelemizdir. Emekle işlediği deresinden,
havasından, ağaçlarından öğrendiği, kendisini
var ettiği her yer, kadının özgürlüğüdür ve direnen kadınlar özgürdür...”İlçede büyük tepki
çeken paylaşım ve haberler sonrası AK ParSES’Lİ KADINLAR

ti Hemşin Gençlik Kolları İlçe Başkanı Şefik
İnce paylaşımını, internet haber siteleri ise
haberleri yayından kaldırdı. Yeşil Yol eylemine
katılan Hemşinli kadınlar da kendilerini hedef
gösteren, ötekileştiren cinsiyetçi haberlerle
ilgili olarak şikayetçi oldu.Horon kuran kadınların, mini etek giymesi haber yapılıyor. Oysa,
mevzu bahis edilmesi gereken, o kadınların
orada bulunma sebepleri. Yaylalarını korumak,
topraklarını vermemek uğruna mücadele eden
kadınların yok sayılmasına karşı durulması
gerekiyor.
Havva Ana’nın “kimdir devlet, devlet bizim
sayemizde devlettir. Ben halkım halk” sözlerini
milyonların sesiyle haykırmaya ve bu bozuk düzenin yerle bir edileceği günlerin umuduyla…
doğanın ve yaşam alanlarımızın yağmasına
karşı direnen tüm kadınlarımıza selam olsun.

Mevsimlik Gezici
Tarım İşçiliği
KEIG Platformu
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Mevsimlik gezici tarım işçiliği, sabit bir
yerde birkaç aylığına çalışma şeklinde değil,
tarımsal işlerin sürdürüldüğü uzun bir dönem
boyunca (bu dönem genellikle Mart-Nisan aylarından Kasım ayı sonuna değin sürmektedir)
çocuklar da dâhil aile üyelerinin evlerinden
ayrılarak birden fazla yerde gezici işçi olarak
çalışmalarını ifade etmektedir. Yoğun olarak
inşaat, turizm ve tarımda çalışmaktadırlar ve
işçilerin önemli bir kısmı ürünlerin hasat dönemine göre sürekli göç halinde yaşamaktadırlar.
Yani, geçicilik ve gezicilik temel bir özelliktir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
göre 300 bin civarında mevsimlik gezici tarım işçisi vardır. Ancak, kayıt dışı çalışanlar
ve çocuk işçiler eklendiğinde bu sayının bir
milyona ulaştığı düşünülmektedir. Mevsimlik
gezici tarım işçiliğine dair net verilerin elimizde olmayışı önemli bir eksiklik olarak ortaya
çıkmaktadır.
Mevsimlik tarım işçiliğinin arka planında
yaşanılan yerlerdeki yüksek işsizlik oranları,

toprak dağılımındaki eşitsizlik ve dolayısıyla
tarımsal üretimle geçim sağlamanın zorluğu
yatmaktadır. Bu zorluğun temelinde tarımsal
maliyetlerdeki artış ve ürünlerden elde edilen gelirin bu maliyeti karşılayamaması bulunmaktadır. Diğer taraftan, tarıma verilen
desteklerin kesilmesi dolayısıyla da çiftçilerin
piyasa koşulları ile baş etmekte zorlanmaları
da diğer etmenler olarak sıralanabilir.
Özellikle, tarımda dönüşüm ve makineleşmenin yaşandığı 1948-1970 ve zorunlu göç
dönemini olan 1986-1995 yılları tarımdaki
işgücünün üretime katılamadığı dönemlerdir.
Bu dönemlerin, mevsimlik tarım işçiliğinin en
temel kaynağını oluşturan ortakçı-yarıcılar1 ve
küçük köylü üzerindeki etkisi farklı olmuştur.
Ortakçı-yarıcılar makineleşmenin henüz tam
anlamıyla yaygınlaşmaması dolayısıyla topraktan geçinmeye devam edebilmişlerken, büyük
ve orta boy çiftçilerin topraklarını genişletmek
1 Tarımsal üretime emeği ve traktör, hayvan, aletler gibi taşınabilir
sermayesiyle katılan kişiler.
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için verdikleri uğraş, dolayısıyla geçimlik üretim yapan küçük üreticiler topraktan kopmak
zorunda kalmışlardır.

Çalışma Koşulları ve Haklar
Yalnızca 51 ve daha fazla tarım işçisi çalıştıran yerler İş Kanunu kapsamındaki haklardan
faydalanabilir. Kalan işçiler, hakların ücret ve
tatil günü ile sınırlı olduğu Borçlar Kanunu
içerisinde yer almaktadır. Tarım iş koluna ilişkin özel bir yasa bulunmadığından ve sağlıklı
istatistik tutulmadığından, bu sektördeki net
rakamlara ve tarım işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak da
zordur.

Çalışma İlişkisi
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Üçlü bir çalışma ilişkisi söz konusudur:
işçiler, dayı başı/elçi adı verilen aracılar ve
işveren. İşçiler adına neredeyse her konuda
aracılar karar vermekte ve işverenle pazarlık
yapmaktadır. Bunun karşılığında da belirli bir
komisyon almaktadırlar. Mevsimlik tarım işçiliğinin İş Kanunu içerisinde değerlendirilmemesi
işçilerin işveren karşısında güçsüz kalması anlamına gelirken, aracıların önemini ve işçilerin
onlara olan bağımlılığını da arttırmaktadır.
Aracı ile kurulan ilişki yalnızca çalışma
sürecini kapsamaz. Mevsimlik tarım işçileri
çalışmaya gitmeden önce yaşadıkları yerden,
dönüşte ödemek kaydıyla alışveriş yaparlar.
Bu alışverişin listesi aracıya verilir ve iş dönüşü paranın market sahibine ulaştırılması
aracının sorumluluğundadır. Diğer bir deyişle
para ile ilgili tüm süreçler aracı tarafından
kontrol edilmektedir.
2011 yılında Tarım İşinde Aracı Yönetmeliği
çıkarılmıştır2. Ancak, çok az aracı kayıt altına
alınabilmiş, onların denetimi bile yeterince
yapılmamıştır. Başbakanlık tarafından yayınlanan 2010/6 Sayılı Mevsimlik Gezici Tarım
2 “Tarımda Iş Aracılığı Yönetmeliği birinci bölüm”, Resmi Gazete, 27 Mayıs 2010. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100527-4.htm

SES’Lİ KADINLAR

İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Genelgesi3 ise mevsimlik gezici
tarım işçilerinin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerden uzak bir
çerçeve ortaya koymuştur. Ulaşım, barınma,
sağlık, eğitim, çocuk işçiliği, kötü çalışma koşulları, düşük ücret, sosyal güvencenin yokluğu
gibi sorunlara yapısal çözüm önerileri getirilmesi yerine konunun daha çok güvenlik sorunu olarak algılanması söz konusu olmuştur.
Yani, yerel halk ile işçilerin temasını en aza
indirerek çatışmaların önlenmesi temelinde
uygulamalardan bahsedilmektedir.

Ücretler

Mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinde
etnik kökene, cinsiyete, gidilen bölgeye göre
farklılık söz konusudur. Ancak, bu ücretler aracılara verilen komisyonlar, ulaşım, barınma
alanlarında kullanılan elektrik, su giderleri çıkıldıktan sonra minimuma inmektedir. 2013
TÜİK Tarımsal İşletmeler (Hane halkı) Ücret
Yapısı Araştırması’na göre ortalama günlük
ücret 42 TL’dir. Bu durumda ortalama aylık
ücret 1.232 TL olmaktadır. Son dönemde
mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri Valilik
bünyesinde toplanan komisyonlar tarafından
belirlenmektedir. Örneğin, 2015 yılı için Adıyaman Valiliği’nde yapılan toplantıda günlük
50, Malatya’da ise Temmuz ayının 15’inden
önceki dönem için 40.5 TL, sonraki dönem
içinse 43.5 TL olarak belirlenmiştir4. Manisa’da
meydana gelen ve çoğunluğu kadın 15 işçinin
hayatını kaybettiği trafik kazasının da bir kez
daha ortaya koyduğu üzere5, belirlenen ücretler işçilerin eline geçen ücretler değil. Mesela,
Manisa’daki kadın işçiler günlük 41 TL alsa da
dayı başlarına 5-10 TL verdikleri için ancak
3 “Mevsimlik Gezici Tarım Işçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının
Iyileştirilmesi” Genelgesi, Resmi Gazete, 24 Mart 2010. http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100324-15.htm
4 “Mevsimlik Tarım Işçilerinin Yevmiyeleri Belirlendi”, Kadın Haberleri, 4 Haziran 2015. http://www.kadinhaberleri.com/adiyaman/
mevsimlik-tarim-iscilerinin-yevmiyeleri-belirlendi-h478101.html
5 “Manisa’daki korkunç kazada 15 ölü var”, Milliyet, 6 Temmuz
2015. http://www.milliyet.com.tr/korkunc-kazada-15-olu- vargundem-2083738/

30 TL kazanabilmektedirler6. Bu nedenle daha
fazla tercih edilen kadınlar, yaşanan kazalarda en çok hayatlarını kaybedenler oluyorlar.
Diğer taraftan, Suriyeli göçmenlerin çok daha
düşük ücretlerle çalıştığı da bilinmektedir. Bu
durum mevsimlik tarım işçileri arasında da
çatışmalara yol açmaktadır.
İşçilerin tarım dışında çoğunlukla geliri olmadığı için yıllık gelirleri çok düşüktür. İşçilerin
ne çalışma süreleri belirlidir ne de haftalık
tatilleri vardır. Fazla çalışma karşılığında ek
bir ücret de almaları mümkün olmamaktadır. Ücretlendirmede aynı işi yaptıkları halde
kadınlar erkeklerden daha az alırken, çocuk
işçilerin ücreti çok daha düşüktür.
İşverenin hasat sonrası ürünün fiyatını arttırmak için ürünü bekletmesi ve dolayısıyla
işçilerin ücretlerini geç ödemesi ve/ya da işçileri bir dahaki yıl için kendisine bağlamak
amacıyla ücretlerin bir kısmını ödemeyi bir
sonraki yıla bırakması deneyimlenen uygulamalar arasında yer almaktadır.
Ayrıca, tarımsal üretimde erkekler daha
çok makine kullanırken, kadınlar emek yoğun
işlerden olan tohumlama, yabani ot ayıklama,
çapalama ve hasat işleri ile uğraşmakta, bu
durum da işlerin yoğunlaştığı zamanlarda kadınların erkeklerden daha uzun ve ağır şartlarda çalışmasını getirmektedir.

İş Cinayetleri ve Sağlık Sorunları

Mevsimlik gezici tarım işçileri çok fazla
ölümlü ve ağır yaralanmalı kaza yaşamaktadır.
2014 yılında en az 309 tarım işçisi hayatını
kaybetmiştir. İşçiler tarımda kullanılan kimyasal maddelere doğrudan maruz kalmaktadırlar. Kullanılan tarım ilaçları kadınlarda düşüğe
ve ölü doğuma sebep olabilmektedir. Ayrıca,
ulaşımda kullanılan kamyonetlerdeki sarsıntıların kadınların düşük yapmasına neden olduğu da kendileri tarafında dile getirilmektedir.
Diğer taraftan, hijyen koşullarının yetersizli6 “Tarım işçiliğinde ücreti düşük olduğu için kadınlar tercih ediliyor›»,
Evrensel, 7 Temmuz 2015. http://www.evrensel.net/haber/255368/
tarim-isciliginde-ucreti-dusuk-oldugu-icin-kadinlar-tercih-ediliyor

ği, genç yaşta yapılan evlilikler ve gebelikler
ile hiçbir aşamada yeterli sağlık hizmetine
ulaşılamaması anne ve bebek ölümlerine sık
rastlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, kadınlarda ve çocuklarda demir ve B12 vitamini
eksikliğine bağlı olarak kansızlık ve beslenme
bozuklukları da yaşanan sıkıntılar arasında
yer almaktadır. Bazı işverenlerin kadınların
bebeklerini getirmesini istememesi dolayısıyla
evde bırakılan bebeklerin yetersiz beslenme
nedeniyle öldükleri vakalar da söz konusudur.
Halsizlik, yorgunluk, bel ağrısı gibi yakınmalar; ishaller; solunum yolu enfeksiyonları; yara,
çıban, egzama, uyuz, bit gibi cilt hastalıkları;
güneş çarpması; baş ağrısı; zehirlenmeler;
anksiyete, depresyon ve intihar girişimleri
yaşanılan sağlık sorunları olarak göze çarpmaktadır. Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen
yerleşim yerinin sağlık kurumlarının bulunduğu merkezlere uzaklığı bu hizmetlere erişimi
kısıtlamaktadır. Ayrıca, senenin neredeyse 8
ayı sürekli göç ettiklerinden koruyucu sağlık
hizmetlerine ulaşmaları zorlaşmaktadır. Enformel iş ilişkisi dolayısıyla işçilerin büyük bir
kısmının sosyal güvencesinin bulunmaması,
sağlık hizmeti almalarını engellemektedir.
Herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda
çözümü kendileri üretmek durumunda kalmaktadırlar. Diğer taraftan, Arapça/Kürtçe
konuşan sağlık görevlilerin yokluğu, özellikle
kadınların hastalandıkları zamanlarda sağlık
hizmetlerinden faydalanmalarının önündeki
engellerden birisidir. Ayrıca, işçiler etnik kimliklerinden kaynaklı olarak sağlık personelinin
ayrımcı davranışlarına da maruz kalmaktadır.
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Son yıllarda trafik denetlemelerinin artması
kamyonlarla yapılan yolculukları azaltsa da
yolculuk masraflarının azaltılması için minibüslere kapasitesinden fazla binilmesi ölümlü
ve ağır yaralanmalı birçok kazanın yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi daha birkaç gün önce (6 Temmuz
2015 tarihinde) açık kasa kamyonet ile asma
yaprağı toplamaya giden, çoğunluğu kadın 15
işçi trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.
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Örgütlenme

Çocuk İşçiliği

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı
temel problemlerden birisi de örgütlenme zorluğudur. Çalışma ve yaşam koşulları örgütlenmelerini neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Ancak, son yıllarda konu ile ilgili önemli
adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu adımlardan
birisi Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri
Kurultayı’dır. Kurultay’da işçilerin yaşadıkları
sorunlar geniş bir çerçeve içerisinde ele alınmış ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur7.
Bu Kurultay sonucunda da Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği kurulmuştur. Benzer şekilde, “Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların
ve Çocuklarının Gezici Sağlık Hizmeti Yoluyla
Sağlık Hakkının Korunması ve Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında Şanlıurfa’da kurulan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması
ve Geliştirilmesi Derneği de bu alanda çeşitli
çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’de çocuk işçiliği yaygındır ve bu
çocukların neredeyse yarısına yakını tarımda çalışmaktadır. Çocukların büyük bir kısmı
haftanın yedi gününü ve günde neredeyse 12
saatlerini işle geçirmektedir.

“Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı Sonuç Bildirgesi», sendika.org, 10 nisan 2013. http://www.sendika.
org/2013/04/mevsimlik-tarim-iscileri-kurultayi-sonucbildirgesi

7
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12-15 yaş arasında her üç çocuktan birisi eğitimini yarıda bırakırken bu oran 1618 yaş arasında yüzde 71’e yükselmektedir.
Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağının raporuna
göre eğitimden kopan kız çocukları, yaşadıkları
yerlere döndükten sonra okula devam etme
konusunda ailelerinin direnci ile karşılaşmaktadır. Diğer taraftan, böyle bir direncin
olmadığı durumlarda dahi yaşadıkları yerlere
döndüklerinde okulların kayıt zamanını kaçırmaktadırlar. Ayrıca, çocuklar çalışılan yerlerde
okula gitme şansı buldukları takdirde de okulda
ayrımcılığa uğrayabildiklerinden okula gitmeyi
bırakabilmektedirler. İşçilerin yanlarında taşınmaya uygun olduğu için un, bulgur, şeker,
çay, yağ, mercimek ve kuru fasulye gibi kuru
gıdalar getirmesi işçilerin yetersiz beslenmesi
sonucunu getirmektedir.

Barınma Koşulları
Hayata Destek Derneği’nin Türkiye’nin farklı
illerinde gerçekleştirdiği 2014 yılı araştırma
sonuçlarına göre işçilerin %80’i çadırlarda
barınmaktadır. Çadırların ortalama büyüklüğü 16 metrekare civarındadır ve çadırlarda
ortalama 7 kişi yaşamaktadır.
Banyo ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanması yetersizdir. Tuvalet olarak kullanılan
yerler çoğunlukla çadırların yanına kazılan çukurların etrafının perdeyle çevrelenmesiyle
oluşturulmuş alanlardır.
Hanelerin %56’sının elektriğe erişimi yoktur. Genelde sokak lambasının ışığından faydalanılmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan,
kanalizasyon ya da çöp toplama imkânlarından
uzakta yaşamaktadırlar. Ayrıca çalışılan ve yaşanılan ortamda sivrisinek, yılan, fare, akrep
gibi hayvanların bulunması sağlıklarını tehdit
etmektedir. İçme sularının sağlıksızlığı, gıdaları saklayacak imkânların bulunmaması barınma alanlarının olumsuz durumunu açıkça
göstermektedir.

Bunların yanı sıra çadırların kurulması için
gösterilen yerler sulama kanallarına ve anayollarına yakın olduğundan hem çocuklar hem
de yetişkinler için boğulma ve trafik kazaları
gibi tehlikeler mevcuttur.
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Yetersiz banyo ve tuvalet imkânları hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Hayata Destek Derneği’nin araştırması 0-4 yaş
arasında her beş çocuktan birinin bronşitten,
yine beş çocuktan birinin ishalden şikâyetçi
olduklarını göstermektedir.
Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sıkıntılardan bir diğeri de dışlanmadır. Özellikle
etnik kökene ve dini inanışa dayalı dışlanma
yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Diğer taraftan, barınma koşullarının elverişsizliğinin ve
yoksulluklarının da dışlanmada etkili olduğu
ifade edilmektedir.

Kadın İşçiler
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar tarlada
mesaileri bittikten sonra evin tüm sorumluluklarını yerine getirerek günde neredeyse
16-18 saat çalışmaktadırlar. Kız çocukları da
bu iş yükünün büyük bir kısmını üstlenmekSAYI : 4 | YIL: 2015

tedir. Yemek yapma, su taşıma, odun toplama, ateş yakma, çadır temizliği gibi işleri de
yapmaktadırlar. Ayrıca, kendilerinden küçük
kardeşlerinin bakım sorumluluğunu da almak
zorunda kalmaktadırlar. Erkek çocukları ise
odun toplamak ve su taşımak dışında başka
bir katkı sunmamaktadırlar.
Kadınlar ve kız çocukları çifte iş yükü ile baş
etmeye çalışırken bir taraftan da erkeklerden
daha az ücret almaktadır. Çoğu zaman da bu
ücrete erkekler tarafında el konulmaktadır.
Ayrıca, kadınların ne ücret pazarlığında ne de
başka konularda herhangi bir söz hakkı bulunmaktadır. Öte yandan, fazla dillendirilmese de
kadınların tacize ve tecavüze maruz kaldıkları
ve Şiddete uğradıkları bilinmektedir.
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Mevsimlik geçici tarım işçiliğinin İş Kanunu dışında kalması ve kapsayıcı bir sosyal
güvence sisteminin yokluğu, cinsiyete dayalı
işbölümüyle de birleştiğinde kadınlar iş yüklerinin karşılığını alamadıklarında kırsalda kadın yoksulluğunun artışı hızlanmaktadır. Diğer
taraftan, egemen feodal ağlar kadınların ucuz
ve güvencesiz çalışmasını pekiştirmektedir.

Talepler
Mevsimlik gezici tarım işçiliği Türkiye’de
önemli problem alanlarından birisidir. Bu konuda yıllardır çalışan örgütlerin ve işçilerin dile
getirdiği taleplere bir kez daha yer vermek
önemlidir.
Öncelikle mevsimlik ve gezici tarım işçiliğine neden olan koşulların ortadan kaldırılması
ile ilgili olarak çeşitli görüşler vardır. Ancak,
mevcut durumda ulaşım, çalışma, barınma ve
ayrımcılıkla ilgili gerekli önlemler alınmalıdır.
Bunun için:
• Kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalıdır.
• Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınması için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
• İşçi işveren arasında yer alan aracılık
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kurumu ortadan kaldırılmalı, ücret ve
çalışma koşulları işçi ve işveren arasında
müzakerelerle belirlenmeli ve işçi örgütleri tarafından denetlenmelidir.
İnsan onuruna yakışır çalışma koşulları
sağlanmalıdır. Ulaşım, işin başlama ve
bitiş saatleri, mola ve yemek saatleri net
olarak belirlenerek iş sözleşmesi ile taraflar arasında mutabakata varılmalıdır.
TÜİK tarafından düzenli istatistikler tutulmalıdır.
Çocuk işçiliği engellenmelidir.
Ulaşım ücretsiz ve güvenli hale getirilmelidir.
Barınma alanları yaşamaya uygun, sağlıklı ve sosyalleşme imkanı sunacak şekilde düzenlenmelidir.
Yerleşim alanlarına yakın çamaşırhane
ve mutfak kurulmalıdır.
Sağlık sorunlarının çözülmesi için gerekli
önlemler alınmalıdır.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı
sağlık taraması yapılmalı, gezici sağlık
ekipleri oluşturulmalıdır.
Küçük çocuklar için kreş ve bakım evleri
kurulmalıdır.
Okul çağındaki çocukların eğitimlerinin
kesintiye uğramaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Çalışılan ve yaşanılan yerlerde maruz
kalınan şiddet, dışlanma ve aşağılanmanın engellenmesi için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Kadın işçilerin omuzlarına yüklenen
çocuk bakımı ve hane içi sorumluluklar
ücretsiz ve ulaşılabilir hizmetlerle ve
erkeklerin eşit paylaşımı ile hafifletilmelidir.
Gebe, lohusa kadınların ve bebeklerin
düzenli takibi yapılmalıdır.
Yararlanılamayan sosyal yardımların gidilen illerden sağlanmasının yanı sıra,
yeni sosyal destekler de verilmelidir.

TTB - SES - TİHV - TPD Heyetlerinin

Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis Ve Tatvan

İnceleme-Değerlendirme Raporu
(15 Ağustos 2015)
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Giriş:
Biz sağlıkçıların temel görevi dahası varlık
sebebi insan sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. İnsanlık tarihi boyunca insan yaşamını
tehdit eden/ölüme yol açan iki önemli sebepten birisi olan savaş (diğeri ise enfeksiyonlar)
biz sağlıkçılar açısından da baş edilmesi/yok
edilmesi gereken en öncelikli halk sağlığı sorunudur.
Biz sağlıkçılar ne ülkemizde ne yakın çevremizde ne de dünyanın başka bir yerinde savaşın/silahlı çatışmaların yol açtığı acılara tanık
olmak değil, sadece insanların daha sağlıklı
yaşaması için çaba sarf etmek istiyoruz. Hiçbir gerekçenin insan yaşamından daha değerli
olamayacağı içindir ki “Aslolan Barıştır”.

Son günlerde artarak devam eden ve yol
açtığı her bir acının her birimizin acısı olduğu
silahlı çatışma/şiddet ortamı bu ülkenin bir
insanı yanı sıra bir sağlıkçı olarak hepimizi
derinden kaygılandırıyor. İnsanların ölümüne,
yaralanmasına, doğanın ve dahası değerlerimizin tahrip olmasına yol açan bu silahlı çatışma/şiddet ortamın derhal son bulması en
öncelikli arzumuz ve talebimizdir. Hiç kuşkusuz bu ülkenin bir insanı ve bir sağlıkçı olarak
varlık sebebimizin inkarı anlamına gelen bu
silahlı çatışma/şiddet ortamının son bulması
için her türlü çaba içinde olacağımız açıktır.
Görüşme, gözlem ve anlatımlardan heyetlerimiz olarak çıkardığımız sonuçlar:
Ziyaret edilen her bölgede yaşanan sorunlarda benzerlik görülmektedir.
SAYI : 4 | YIL: 2015

• Yaşanan silahlı çatışmalı ortam olağandışı bir durum yarattığından Dünya Tabipleri
Birliği’nin Silahlı Çatışma Ve Diğer Şiddet
Durumlarına İlişkin Kurallarında da yer
verilen sağlık hizmetlerine yönelik gösterilmesi gereken özen, özellikle mülki ve emniyet
yöneticileri tarafından gösterilmemektedir.
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• Sağlık
hizmetlerinin
sağlıklı yürütülebilmesi
için sağlık ortamının korunması ve sağlık
çalışanlarının
mesleki
bağımsızlığı göz
ardı edilmekte, gerekli özen
gösterilmemektedir. Dahası özellikle
de
güvenlik
güçlerince bu
durum önemli ölçüde ihlal
edilmekte,
sağlık hizmeti
engellenmektedir.
• Özellikle yaralı güvenlik görevlileri ve
şüphelilerin hastanelere getirilişinde ve tedavi sürecinde hastane bahçesi ve çevresi güvenlik güçleri tarafından yoğun abluka altına
alınmakta, sıklıkla hastane iç mekânlarında
da bu yoğunluk yaşanmaktadır.
Bu durum
• Dr. Serdar Açar örneğinde olduğu gibi,
birçok sağlık çalışanının mesleki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken hakaret ve
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tehdide maruz kalmaları ve görevlerini yapmalarına engel olunması sağlık çalışanlarının
sağlık hizmetleri vermesini engellemektedir.
• Gerek silahlı çatışma ortamından doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin, gerekse
de tüm toplumun sağlık hizmetine erişimi
önemli ölçüde engellemektedir (hastanelere başvurmayan
yaralılar, hastane acil birimlerine günlük
başvuru sayıları, polikliniklere
günlük başvuru
sayıları, yatan
hasta
sayısı
gibi ölçütlerde
önceki aylara
göre dramatik
azalışlar
söz
konudur).
• Sağlık
ortamını
güvensiz kılmakta, aynı zamanda hedef haline
getirmektedir
• Hastanelerin çatışma ortamına dönüştürülmesi, ambulans ve sağlık hizmeti veren
diğer araçların tahrip edilmesi, sağlık çalışanlarında kendileri, yakınları ve hastalarının
can güvenliği konusunda derin bir kaygıya
yol açmıştır. Güvensizlik yaratan bu ortam
çalışma istemini kırmaktadır. Bundan dolayı
birçok sağlık çalışanı ya izin ya tayin ya da
istifalarla yaşadıkları yerden uzaklaşmak
istemektedirler.
• Sağlık çalışanları devam eden çatışmalar, tehdit ve baskılar nedeniyle kendi ifadele-

riyle “psikolojilerinin bozulduğunu”, bu koşullarda çalışmak istemediklerini belirtmişlerdir.
Çatışma ortamının yarattığı travmanın ruhsal
etkileri kaygı, depresyon, akut stres tepkileri
şeklinde kendini göstermiştir. Yapılan görüşmeler sırasında, olayları aktarırken sağlık çalışanlarının oldukça endişeli,
tedirgin, kimi
zaman umutsuz
olduğu
gözlenmiştir.
Ruhsal destek
ihtiyaçlarını
dile getirmiş,
özellikle de yaşadıkları olayların “görünür”
olmasının sağlanmasını talep etmişlerdir.
• Bugün
itibari ile kimlikleri henüz
belirlenememiş kişilerce gerçekleştirilmiş sağlık kurumları ve ambulans dâhil uzantılarına yönelik
saldırılar da tüm toplumun sağlık hakkının
engellenmesine ve bu güvensizlik ortamını
derinleşmesine neden olmaktadır
• Yaşananlar sağlık hizmetine erişimi
azalttığı gibi birçok tedavinin de aksamasına ya da eksik kalmasına neden olmaktadır.
• Yanısıra söz konusu ortamın başta çocuklar olmak üzere tüm toplumda sonuçları
uzun süreli olabilecek ruhsal travmaya yol
açtığı tüm programımızda gözlenmiştir.

ÖNERİLER
• Başta güvenlik güçleri olmak üzere
herkesin uzantıları dâhil sağlık kurumlarının
korunması ve sağlık çalışanlarının mesleki
bağımsızlığına özen göstermelidir.
• Güvenlik
güçleri hastane
içi ve yakınlarına konumlanmamalıdır.
• Bu konuda yerel idarecilerin yanı
sıra başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları toplumun sağlığı için
yaşamsal önem
arz eden bu
konuda derhal
harekete geçip,
sağlık ortamına
yönelik bu saldırıların durdurulması yönünde çalışmalar yürütmelidir.
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• Bugüne kadar hiçbir gerekçe ile meşru
gösterilemeyecek bu ortamı yaratanlar hakkında etkin soruşturmalara dayalı işlemler
derhal başlatılmalıdır.
• Bugün itibari ile kimlikleri henüz belirlenememiş kişilerce gerçekleştirilmiş sağlık
kurumları ve ambulans dâhil uzantılarına yönelik saldırıların önlenmesi konusunda tüm
toplumun bu konudaki duyarlılığını açık
olarak ifade etmesi bu tür saldırıların bir
kez daha yaşanmaması açısından önem arz
etmektedir.

SAYI : 4 | YIL: 2015

44

• Her ne kadar Tatvan Asker Hastanesi’ne
yönelik silahlı saldırının sorumluları bilinmiyor ise de, hiçbir şeklide kabul edilemeyecek
sağlık kurumlarına bu tür saldırılar derhal
son bulmalı, bu saldırılar ile ilgili etkin soruşturmalar başlatılmalıdır.
• Sağlık çalışanlarının bu güne kadar
yaşadıkları konusunda onarıcı çalışmalar
başlatılmalıdır.
• Açığa alınan Dr. Serdar Acar görevine
derhal iade edilmeli, kendisine yaşatılanlardan dolayı kendisinden özür dilenmeli
ve gerekli tazmin süreçleri başlatılmalıdır.
Görevi başında mesleki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken kendisine hakaret
ve tehdit edip, görevini yapmasına engel
olanlar hakkında derhal etkin soruşturma
başlatılmalıdır.
• Tutuklanan sağlık stajyeri Hasan Aşulan hemen serbest bırakılmalı, tedavisine
devam edilmelidir.
• Hatırlatmak isteriz ki silahlı çatışmalı
ortamlarda her şeye karşın acıların biraz da
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olsa azaltılmasına katkı da bulunabilecek bu
öneriler aynı zamanda sağlığın ve sağlıkçıların bir barış köprüsü olabileceği gerçeği
göz önünde tutulduğunda en temel değerlerimizin korunmasına da katkı sağlayarak bu
çatışmalı ortamın sonlanmasına da katkıda
bulunabilecektir.
• Son olarak önerilerimizin gerçekleşmesine yönelik ülke içinde ve uluslararası
düzeyde ilgili bütün kurum ve kişilerle birlikte
etkin bir program geliştirdiğimizi paylaşmak
isteriz.
• Bu program kapsamında ilgili tüm resmi sivil kurumlarla görüşmeler, söz konusu
bölgedeki meslektaşlarımız ile dayanışma
ilişkilerin geliştirilmesi, her türlü demokratik mücadele yöntemlerini içeren etkinlikler,
özel olarak Dr. Serdar Acar’ın görevine derhal
iade edilmesi ve Stajyer Hasan Aşulan’nın
serbest bırakılmasına yönelik her düzeydeki
çalışmalar ve gerekli hukuki çalışmalar yer
alacaktır.

KİTAP TANITIMI
Kadın Sağlığı Hareketinden
Sesler...
Ayizi Kitap’tan geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler”
alanında büyük bir boşluğu dolduruyor.
Kadın sağlığı ve bu alandaki politik mücadeleler açısından çok önemli boşluğu dolduran
bu kitap, pek çok farklı yayın organında konuyla ilgili yayınlanan yazıların derlenmesinden
oluşuyor. Hem farklı yayın organlarından hem de onlarca
kadının kişisel öykülerinden
faydalanılan bu derleme,
kapitalizmin ve kapitalist
devletlerin nüfus politikalarının çokça hedefi olan kadın
bedeni ve sağlığına dair bir
kolektif mücadeleler tarihi
olarak da okunabilir.
Bir tür antoloji bu; adı
üstünde, “Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler”. Farklı
tonlarda, farklı yerlerden,
farklı sesler. Heyecan verici
olan yanı, bu seslerin birbirine karışmadan ama çok daha

geniş bir koronun parçası olmayı becererek
yükselebilmesi. Bazen öne çıkarak, bazen diğerleriyle paslaşarak, bazen bekleyerek. Böylece, yüz yılı aşkın bir sürece pek çok farklı
boyutuyla tanıklık etmemiz mümkün oluyor.
Kadınların muhafazakâr ahlak, kapitalist piyasa, her şeyi bilen devlet ve elbette gözümüzün
önünde neredeyse kutsiyet
kazanan tıp otoriteleri tarafından nasıl hırpalandıklarını, kendi bedenleri üzerinde
söz sahibi sayılmadıklarını
izliyoruz. Ve neyse ki bütün
bu otoritelere karşı kadınların geliştirdikleri bireysel ve
kolektif yöntemleri de.
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Kitap sık sık kişisel
hikâyelere giriyor ve çok
parçalı ama esasen bir
bütün olarak bakıldığında, ortaklaşmacı, yol gösterici ve politik bir eser.
(Tanıtım Bülteninden)
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KESK’li KADINLARDAN MEKTUP VAR!
Sevgili kadınlar,
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Emine Çağırga... İsmini anımsamasanız da yaşadıklarının bir kısmını duymuş olmalısınız.
Cizre’de yaşıyor, bir oğlu askerde. Son aylarda mutlaka ki aklı yüreği oğlundaydı, endişedeydi. Sonra Cizre’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hani şu dokuz gün kesintisiz süren...
Milletvekillerinin, hatta Bakanların bile ilçeye sokulmadığı zamanlar... Hepimizin yüreği ağzında Cizre’den haber beklediğimiz zamanlar... İşte o günlerde 13 yaşındaki kızı öldürüldü
Emine’nin. Kör bir kurşunla falan değil, bilinçli bir politikayla. Evleri tarandığında vuruldu
Cemile. Kızı öldürüldüğünde hastaneye götüremediler, ne kendilerinin ne sağlık emekçilerinin can güvenliği olmadığı için. 24 saat koynunda yatırdı yavrusunun ölü bedenini. Sonrasında ise 24 saat dondurucuda saklamak zorunda kaldı kızının cansız bedenini. Evet, yanlış
okumadınız dondurucuda… Askerden arayan oğlunaysa “iyiyiz biz” demek zorunda kaldı,
söyleyemedi Cemile’yi. Sonra öğreniyoruz ki 1992’de yine Cizre’de yine polis saldırısında
Emine 10 yaşındaki kızı Fatma ile beraber ailesinden yedi kişiyi daha kaybetmiş. Emine “Bu
nasıl kader” diye soruyor hepimize. “Benim de hâlâ tek kulağım duymuyor, ayaklarım sakat,
kafam ameliyatlı. Artık yeter barış istiyoruz” diyor.
Çorlu’da Nusratiye Mahallesinde gazetecilerin sokakta durdurup Cizre’yi sorduğu bir kadınsa
şöyle diyor: “Ben ne asker annesiyim ne de çocuğum öldü. On yaşında kızım var. Bir an onun
o durumda olduğunu düşününce kendimi toparlayamadım. Sağlık ocağına gidip iğne yaptırdım. Beş metrelik nevresime sadece ‘Ey hükümet ey vekiller sizi biz seçtik. Çocuklarımızı öldürüyorsunuz. Sizin çocuklarınız nerede?’ diye yazıp sokağa çıkmak istiyorum. Benden farklı
düşünen annelerin olacağını da zannetmiyorum.”
Feride Tuhal… Çocuğunun askerde öldüğü haberini kameraların önünde öğrenmek zorunda
kalan bir kadın. Ölümlerden şov yaratma kötülüğünde hiçe sayıldı acısı…
Ve son iki ayda daha onlarca ilde yüzlerce eve düşen ölüm yangını… Her biri ayrı bir hayat...
Ve her biri için hepimizin yüreği acıyor.
İnsanlar, çocuklar öldükçe, hayatlarımız lime lime oldukça onlar oy hesabı
yapıyor, “anketlerde oyumuz arttı” diyerek sevince boğuluyor, daha bir
arttırıyorlar savaşı. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, asker
ailelerine “Bir adanış ve teslimiyet bayramı olan Kurban Bayramını sizler çoktan idrak ettiniz” diye seslenebiliyor.

SES’Lİ KADINLAR

Sevgili kadınlar,
Savaş, savaşın en ağır halini deneyimleyen Emineleri, Ferideleri artırırken Çorlu’daki kadın
gibi yaşananlara tepkisini gösteren kadınların sayısını da, savaştan etkilenen kadınlarla buluşmaya koşan kadınları da, beyaz tülbentine barış isteklerini yazıp sesini duyurmaya çalışan
kadınların sayısını da git gide artırıyor.
Asker ve polis cenazelerinde AKP’nin “feda” çağrısına “Neden ben çocuğumu feda ediyorum” yanıtı veren kadınlar çoğalıyor.
“Bizim çocuklarımız kimin çıkarı için ölüyor” sorusu daha güçlü yankılanıyor, “Affet beni
oğlum 18 bin liram yoktu” diye bağıran kadının sesi hala kulaklarımızda. “Bu bizim savaşımız
değil” diye bağırıyor kadınlar!
Biz kadınlar barışta ısrar ediyoruz. Çünkü savaşın en çok biz kadınları etkilediğini de, savaşın
öyle durduğu yerde durmadığını, en başta biz kadınların hayatlarını ve geleceklerini darmadağın ettiğini en iyi biz kadınlar biliyoruz.
Suruç katliamı olduğunda her beraber “iyi değiliz” demiştik. Hala iyi değiliz ve barış gelmeden iyi olamayacağız.
Savaş kadınları hedef alıyor en çok. Sadece vururken, öldürürken değil. Tüm yaşamımızı ince
hesaplarla yok etmek, bugüne kadar dişimizle tırnağımızla kazandığımız ne varsa almak, kadınların sesini ve yaşamını bastırmak için!
Topyekün savaş halinin ortasındayken, ölümlerin olduğu yerde kadınların başkaca hayati
meselelerini, kadın cinayetlerini, çalışma yaşamındaki sorunlarımızı, bizlere hazırlanan aile
paketlerini, toplu sözleşme taleplerimizi, kreş ihtiyacımızı, bize ayrılmayan bütçeyi de konuşamıyoruz. Ama savaş hükümeti her konuda kadınların yaşamına saldırmaya devam ediyor.
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Sevgili kadınlar,
Savaştan iktidar hesabı yapanlar sendikalı ve sendikasız kadın emekçilerin, örgütlü ve örgütsüz kadınların, birbirinden haberi olan ve olamayan kadınların, birbirinden farklı hayat tarzları, beklentileri, kimlikleri, kökenleri, gelecek tahayyülleri olan kadınların bütün bu farklılıklar
içinde ortaklaştığı sözün “barış” olmasından öyle çok korkuyorlar ki!
İşte, onların en çok korktuğu bu ortak söz, bu korkunç günlere son verebilmemiz için bizim
elimizdeki en büyük gücümüz! Kadınlar seslerini, sözlerini, eylemlerini ortaklaştırdığında bir
çok şeyi başarabilir!
Barışı getirmek için, ölümleri durdurmak için, bizden çalınanları geri almak için el ele verelim. Sözümü barışta ortaklaştıralım, hep birlikte barışta ısrar edelim.10 Ekim de ‘’Savaşa İnat,
Barış Hemen Şimdi’’ demek için Ankara ‘da buluşalım.
l
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