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Merhaba
Televizyonlar ve gazeteler, dünyanın bütün
köşelerinde süren haksızlıkların, çatışmaların,
ölümlerin haberlerini geçip duruyor. Nereye
baksak gözyaşı, nereye baksak dert tasa.
Ortadoğu’da, Ukrayna’da olup bitenleri
endişeyle izliyoruz. Nijerya’da Boko Haram’ın
yaptıklarına öfke duyuyor, Türkiye’deki
gündemi nasıl takip edeceğimizi şaşırıyoruz.
Bir taraftan Dünya Kupası maçları
yayınlanırken televizyonlarda, diğer taraftan
Brezilya halkının yoksulluğunun, öfkesinin
fotoğrafları düşüyor ajanslara. Bir daha bir
daha sabrımızı yitiriyoruz.
Daha sık yineliyoruz. Değişmeli artık bir
şeyler, değişmeli, değiştirmeliyiz.
...
Bu sayımızı yaz için biraz daha özel
tasarladık. Değişik konularda gündemimizde
yer alan yazılara yer vermeye çalıştık. Biraz
da Göçmen Kadınlar Birliği olarak bir süredir
kimi yönleriyle ele almaya çalıştığımız
geleneksel rollere ilişkin yazılar, haberler
hazırladık. Sevgili Hatice Kurtuluş’un
dergimiz için kaleme aldığı „Göçmen
kadınların işçileşme süreçlerinde işin niteliğine
bağlı güçlenme biçimleri üzerine düşünmek... „
başlıklı yazısının ilk bölümüne de bu
sayımızda yer verdik. İlgiyle okuyacağınızı
düşündüğümüz yazının devamı bir sonraki
sayımızda olacak.  Dünya Kupası ile ilgili
değerlendirmeleri, işin arka planını anlatan
yazıları da sizin için derledik.
Dergimizin sabit sayfalarını bölge haberlerini,
etkinliklerimizi, Pakize Teyze’yi ise sonbahar
sayımıza bıraktık. 
...
Yaz ayları başlayınca telaşlar da başlıyor.
Kimi tatile çıkmanın, gidilecek yerlerde ki
yakınlara hediyeler ayarlamanın derdinde
kimi koca bir yazı evde çocuklarla nasıl
geçireceğinin... Biz her koşulda bütün
okurlarımıza keyifli, güneşli bir yaz diliyoruz. 

İyi okumalar.... 



• "Mehr Stolz, ihr Frauen! Wie ist es nur möglich, dass ihr

euch nicht aufbäumt gegen die Verachtung, die euch noch

immer trifft. - Auch heute noch? Ja, auch heute noch. (...) " 

Hedwig Dohm (1831-1919), deutsche Schriftstellerin,

Publizistin, Dramatikerin und Frauenrechtlerin 
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PROF DR. HATiCE KURTULUŞ

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Batı Avrupa’nın sanayi ülkeleri
radikal işgücü açığı ile karşı kar-
şıya kaldıklarında bunu iki yolla
kapadılar. Birincisi Avrupa’nın

eski sömürgelerinin bağımsızlaşma
sürecinde mobilize olan kırsal nü-
fuslarının Avrupa’ya akması, ikincisi
ise savaştan sonra Güney Avrupa
ve Kuzey Afrika ülkelerinden alınan
misafir işçiler. İkinci Dünya Savaşı
sonrası Türkiye’de iktidara gelen
Demokrat Partinin (DP) izlediği li-
beral ekonomi politikalarının tarım-
sal yapıda neden olduğu nüfus
çözülmeleri, desteklen ticaret ve
inşaat sektörünün artan ihtiyacını
karşılamak üzere kırlardan kentlere
doğru bir göç hareketine neden ol-
muştu. Bu iç göç hareketi, kentsel
sektörlerin ve sanayinin ihtiyaç
duyduğu emekten  daha fazlası
kentlere taşımaktaydı.

1960’lı yıllar Türkiye’de işçi-
leşme süreçleri ve sınıf mücadelesi

açısından teorik alandan siyasi/pra-
tik alana geçiş yıllarıdır. Bu yıllar
Türkiye’de işçi sınıfının bir yandan
siyasal alanda örgütlenme ve parti-
leşme deneyimi, diğer yandan sen-
dikaların kurulması ve sınıfın iş
yerinde örgütlenmesinin  başladığı
yıllardır. Kırdan kentlere akan
nüfus, 1960’lı yıllarda kentli işçi sı-
nıfının oluşumunu hızlandıran bir
unsur olarak işlemektedir. Bu yılla-
rın aynı zamanda soğuk savaş yıl-
ları olduğu da göz önünde
tutulduğunda, Kapitalist blok açı-
sından Türkiye’deki bu kentsel sı-
nıfsal inşanın kontrol altında
tutulması ve bu yoğun iç göçün
tehlikesiz hale getirilmesi önemlidir.
Bu nedenle köylülükten koparak
kentlerde ücretli emek olarak iş
talep eden bu (ağırlıklı olarak
erkek) işgücünün istihdam fazlası-
nın ülke dışına akması olası sınıfsal
isyanları azaltacak bir yol olarak
görülmüştür. Ayrıca kırsal becerisiz
işgücünün, gelişmiş sanayi ülkele-
rinde edineceği çalışma deneyimi,
geri döndüğünde Türkiye’deki sa-
nayilerin ihtiyaç duyduğu deneyimli
bir işgücü sağlayabileceği gibi ülke-

nin döviz gelirlerini de artıracaktır.
İşte başlangıçta Türkiye’den işgücü
almaya niyeti olmayan Almanya’nın
1961 yılında ABD’nin de ‘tavsiyesi’
ile  Türkiye ile imzaladığı işgücü an-
laşması böyle bir sürecin sonu-
cunda gerçekleşmiştir. Böylece,
1960 askeri darbesinden sonra kal-
kınma stratejisini değiştiren Türkiye
kapitalizmi bir yandan kırlardan
kentlere akan işgücünü, devlet
eliyle desteklenen sanayi ve inşaat
sektörlerinde ucuz emek olarak is-
tihdam ederken, fazlasının yurt dı-
şına gönderilmesi de Devlet
Planlama Teşkilatı ve İş ve İşçi
Bulma Kurumu (İİBK) eliyle siste-
matik bir biçimde sağlanmıştır. 

1950’li yıllarda Türkiye’de yo-
ğunlaşan iç göç hareketinin  kent-
lere taşıdığı işgücü ağırlıkla erkekti.
Kırsal yapı çözülürken çalışabilir
yaştaki erkek nüfus yurt içinde
‘gurbete’ giderken, kadınların
büyük bir kısmı, geniş ailenin diğer
fertlerinin bakımını üstlenmek ve
geçimlik tarım üretimini devam et-
tirmek gibi ağır bir yükle köylerinde
kalmışlardı. Bu nedenle Türkiye’nin

Göçmen kadınların işçileşme süreçlerinde
işin niteliğine bağlı güçlenme biçimleri

üzerine düşünmek... (1)
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Almanya’ya işçi göndermeye başla-
dığı 1961 yılından itibaren, zaten
bir çoğu yurt içinde gurbette olan
ya da gurbete gitme planı yapan
erkekler bu defa Almanya ‘ya git-
meye başlayacaklarıdr. Kadınlar ise
1970’lerde başlayan aile birleşi-
mine kadar ya köylerinde, ya da
daha önce göçmüş oldukları kent-
sel gecekondu mahallelerinde, mu-
hafazakar toplumun ‘kocanın
korumasından mahrum kalmış’ ka-
dına yönelik baskısı altında yaşam-
larını idame ettireceklerdir. Ancak
kadınlar açısından bu genel duru-
mun önemli bir istisnası vardır.
1961 yılından itibaren Almanya’ya
gönderilen işgücü içinde ilk yıllarda
az miktarda ama 1964’den itibaren
hızlanan sayıda kadın işgücü bulun-
maktadır. Bu kadınlar büyük bir bö-
lümünün Türkiye’de vasıflı işleri
(hemşire, öğretmen, sekreter gibi)
vardır. Bir bölümü ise kent ya da
kasabada yaşayan en az ilkokul
mezunu ama ekonomik ve ailevi so-
runlar yaşayan ev kadınlarıdır. Ay-
rıca bazıları kocalarının Almanya
başvurusu kabul edilmediği ya da
kadınların daha kolay kabul edildiği
için kocalarının (ya da aile fertlerin-
den birinin) teşviki ile İş ve İşçi
Bulma Kurumuna başvuran kadın-
lardır. Dolayısıyla birinci göç dalgası
içinde, Almanya’ya giden kadınların
neredeyse tamamı belli sanayi kol-
larında (beyaz eşya, kablo, elektro-
nik, jilet, konserve farikaları gibi)
sanayi işçisi olmuşlardır. 

İşçileşme ile kadının güçlenme
pratikleri arasındaki ilişkiyi ortaya
çıkarması açısından bu ilk işçi ka-
dınlarla, daha sonra aile birleşimi
yoluyla gelen kadınların işçileşme
biçimleri arasında farklar anlamlıdır.
Doğrudan işçi olarak gelen kadınla-
rın işçileşme süreci aynı zamanda
açık bir güçlenme biçimi olarak iş-
lerken, aile birleşimi ile gelenlerin
çalıştıkları, ağırlıkla temizlik ve
bakım gibi işler kadınların cinsiyet
rollerinin tekrarı gibi algılandığın-
dan, işçileşme sürecinin bir güç-
lenme biçimine dönüşmesi daha zor
olmaktadır. Örneğin bir fabrikada
‘akord’ işçi olarak, becerili emek
sahibi olmuş bir kadın işçi ile, aynı
fabrikada temizlik işçisi olarak çalı-
şan bir kadının güçlenme biçimleri
aynı değildir. Kadınların işçileşme
süreçlerinde yaptıkları işin niteliği
ne kadar cinsiyet rolleri ile ilişkili
ise, kadınların güçlenmelerinin o

denli yavaş olduğu Almanya’daki
göçmen kadınların işçileşme süreç-
lerinde açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Almanya’ya birinci göç dalgası
ile gelen iki farklı kadın grubunun
güçlenme süreçleri arasındaki bu
fark, sadece maddi değil, aynı za-
manda bu işlerin kadınlara sağladığı
farklı sembolik özgüvenle de ilişkili-
dir. Kadınlar evde yaptıkları işi de-
ğerli bir emek süreci olarak
yaşamadıkları için aynı işi ücretli
yaptıklarında da emeklerinin özel
olarak değerli olduğunu düşünme-
mektedirler. Oysa temizlik işçisi
olarak çalışan bir erkek  kendini
(düşük gelirli de olsa) emeğinin
belli bir değeri olan bir işçi olarak
algılar.  Diğer yandan birinci göç
dalgası içinde doğrudan işçi olarak
Almanya’ya gelen ilk kadın göç-
menlerin, işçileşirken yaşadıkları sı-
nıfsal sosyalizasyon ve dayanışma
ilişkileri de onların güçlenmesinde
önemli yer tutmaktadır. Alman-
ya’nın misafir işçi programı işçilere
fabrika ile yatakhane arasında
geçen bir çalışma biçimi sunuyordu
ve kadın işçiler kadınlar yurdunda
(kadınlar hayımı) diğer işçi kadın-
larla birlikte kalıyorlardı. Aileden
uzaktaki bu yeni gündelik yaşam
kadınlara yeni ve sınıfsal bir sosya-
lizasyon sağlıyordu. Evin ve ailenin
değil, yeni öğrenilen işin, çalışma
ilişkilerinin ve sınıfsal dayanışmanın
esas olduğu bu yeni sosyalizasyon
kadınların ilk kez cinsiyet rollerinin
dışında kimliklenmelerine ve dolayı-
sıyla bir özgüvene neden olmakta-

dır. 
Ancak aynı durum, aile birleşimi

ile gelen ve neredeyse tamamı üc-
retli işlerde çalışan kadınlar için ge-
çerli değildir. Öncelikle aile birleşimi
ile göç eden kadınlardan aile içi ge-
leneksel cinsiyet rolleri çok daha
ağır koşullarda beklenmektedir. Al-
manya’daki erkek ya da kadın işçi-
ler eşlerini ve çocuklarını
Almanya’ya getirdiklerinde yurttan
çıkarak bir ev kiralamakta ve bu-
rada bir göçmen aile düzeni inşa
edilmektedir. Bu aile düzeni, daha
önce yurtlarda birlikte kalan işçile-
rin, aynı mahallelerde, birbirleriyle
güçlü komşuluk ve akrabalık ilişkile-
rini barındırır. Son derecede içe ka-
palı bu yapı özellikle kadınlar için
daha da kapalıdır. Bu düzen içinde
kadınlar tüm geleneksel aile içi gö-
revlerini yerine getirdikleri gibi aynı
zamanda da bu kapalı toplumun
gözetimi ve baskısı altındadırlar.
Ama aynı zamanda da çalışmak zo-
rundadırlar. Onlar için yeni ve sınıf-
sal sosyalizasyon sağlayacak bir
kamusal alan olmadığı gibi, işe gi-
derken geleneksel aile içi görevler
konusunda yardım isteyeceği kom-
şuları dışında bir sınıfsal dayanışma
da söz konusu olamamaktadır. Bir-
birlerinin çocuklarına bakmak ya da
kendileri ya da çocukları hastalandı-
ğında birbirlerinin yerine işe gitmek
ise kadınların geleneksel cinsiyet
rollerini eksiksiz yerine getirmek
üzere kurdukları bir dayanışma biçi-
midir. 

Aile birleşimi sadece kocalarının
yanına gelen kadınlar için değil,
aynı zamanda kendileri işçi olarak
gelmiş olan kadınları da bu kapalı
yapıya geçmek zorunda bırakacak-
tır. Kadınlar artık kadınlar hayımın-
dan çıkarak ev düzenine
geçtiklerinde onları da aynı cinsi-
yetçi işbölümü ve içe kapalı toplu-
mun denetimi beklemektedir. Bu
denetim sadece kadınların ‘na-
musu’ üzerinde değil aynı zamanda
kazancı üzerindedir. Cinsiyetçi iş
bölümüne bağlı aile içi sorumluluk-
ların yanısıra bedenleri ve emekleri
üzerindeki bu denetim, kadınların
sahip oldukları güvenceli ve sürekli
işleri bırakıp daha esnek işlerde ça-
lışmayı tercih etmelerine neden
olacaktır. Bu durumu, 1970’lerin
ortalarında Duisburg’da Kablo Fab-
rikasında çalışan A.A. şöyle ifade
etmektedir :

Doğrudan işçi olarak gelen
kadınların işçileşme süreci
aynı zamanda açık bir
güçlenme biçimi olarak
işlerken, aile birleşimi ile
gelenlerin çalıştıkları,
ağırlıkla temizlik ve bakım
gibi işler kadınların cinsiyet
rollerinin tekrarı gibi
algılandığından, işçileşme
sürecinin bir güçlenme
biçimine dönüşmesi daha
zor olmaktadır. 
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‘Kadınlar hayımında kalırken işi
iyice öğrenmiştim. Vardiyalı olarak
çalışıyorum akortta. Çocukları geti-
rince memleketten bu düzende ça-
lıştım biraz daha ama çok zor oldu.
Çocukları evde uyurken bırakıp gi-
derdim bir de gece uyurken görür-
düm... İşim çok iyiydi, kazancım da
ama ben oradan ayrıldım. Saatleri
daha rahat diye temizlik işine baş-
ladım.’ 

Hayım düzeninden aile ve ev dü-
zenine geçen işçi kadınların kazanç-
ları üzerindeki denetimi ise Ö.Ö.
şöyle anlatmaktadır. 

‘Bankadan gidip benim paramı
çekerdi. Nereye harcadığını sorunca
da hiddetlenirdi. Bir gün bankaya
gittim yine bir kuruş kalmamış,
hepsini çekmiş. Bankadaki memur
kadın acıdı halime de bana yol gos-
terdi. sana kocandan ayrı hesap
açayım da adam gelip çekemesin
dedi. Adam gidip yine para çekmek
istemiş, demişler ki çekemezsin
senin adına değil. Çoluk çocuk hepi-
miz dayağı yedik o gece...’

Almanya’nın yoğun işçi talebi
olan sanayi kent ve kasabalarında
1970’lerin başından itibaren aile
birleşimi ile oluşmaya yeni göçmen
yerleşmeleri, kadın emek tarihi açı-
sından derinlemesine analiz edil-
mesi gereken yerleşim biçimleridir.
Kadının bedeni ve emeği üzerindeki
baskı ve denetimde mekanın oyna-
dığı rol burada açık olarak izlenir.
Göçün erken yıllarında misafir işçi-
lerin aileleri  olmadan bağımsız ev
kiralamaları neredeyse mümkün de-
ğildi. İşçilerin hayım dışında bir ma-
halleye yerleşmelerinin önünde hem
yasal ham de toplumsal (ev sahip-
lerinin tutumu) engeller bulunu-
yordu. Aile birleşimi ile yasal
engeller belli ölçüde kalksa bile yine
de göçmenler sadece izin verilen
mahallelerde ev kiralayabiliyorlardı.
Bu mahalleler İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra çöküntü haline gel-
miş, çoğunlukla yoksul Almanların
ve göçmenlerin yaşadığı mahalle-
lerdi. Bu mahallelerde hakim olan
içe kapalı düzenin getirdiği bazı
muhafazakarlık biçimleri, Türki-
ye’de kırsal yapıda ya da kentsel
gecekondu mahallelerinden daha
şiddetliydi. Bunun nedeni bu mahal-
lelerin hemen dışındaki ‘Alman’ biçi-
minin, kadınları değiştirebilme
(modernleşme) kapasitesinin far

kında olunmasıydı. Bunun örnekleri
de mevcuttu. Birinci dalga içinde
işçi olarak gelmiş olan kadınlar,
hem sınıfsal olarak özgüven kazan-
mış hem de modern hayata uygun
giyim ve davranışları hızla benimse-
mişlerdi. Bu nedenle de aile birle-
şimi ile Almanya’ya gelen kadınlar
için özenilen bu durum, zaten mu-
hafazakar değerlerle donanmış er-
kekleri (ve kayınvalide
konumundaki kadınları da) daha da
muhafazakar hale getirmekte ve
kadınlar bu göçmen mahallelerinin
dışına ancak çalışırken çıkabilmek-
tedirler. Çalışırken ortaya çıkabile-
cek modern temasların en az
olduğu ve kadını görünmez kılan
temizlik ve bakım işleri de bu ne-
denle bu kapalı göçmen toplu-
munda kadınlar için en kabul
edilebilir işler oluyordu. Bu içe ka-
palılığın, kadınlar üzerindeki dene-
timi ve baskısını, oldukça
muhafazakar olarak bilinen Kırşe-
hir’den evlenerek Almanya’ya gelen
M.M. şöyle deneyimlemiştir:

‘Benim büyüdüğüm yer de öyle
serbest bir yer değildi ama biz
komşulara, arkadaşlara giderdik.
Okula giderken, gelirken, çarşıya gi-
derken öyle bir baskı yoktu yani.
Beni istediklerinde Almanya’ya gi-
deceğim diye itiraz etmedim doğ-
ruya doğru. Kasabadan çıkıp
Almanya’ya gidiyorsun ya. Almanya
bizim kafamızda o kadar değişikti
ki, güzel giysiler, evler, dükkanlar
ne bileyim işte güzel bir hayat.

Ama düğünden sonra 5 gün, yolda
banyo bile yapamadığım bir yolcu-
luktan sonra Almanya’ya geldiği-
mizde ne gördüm biliyor musun?
Küçücük karanlık bir ev! Ev kayna-
namların yanında ayrı tutulmuş
bizim için. Ama eve sadece uyu-
maya gidiyoruz. Sabah kahvaltıdan
akşam yatana kadar kaynanamın iki
oda evinde 8-10 kişi yaşıyoruz.
Benim dışarı çıkmam, komşuya git-
mem, başka gelinlerle yalnız otur-
mam hepsi yasak. Bizim
memleketten beter... Çıkmak iste-
sen de, dil bilmiyorsun nereye gide-
ceksin diyorlar. Bir dil öğrensem
diyecek oldum kıyamet koptu. Ne
yapacak mışım dil öğrenip de, afe-
dersin O.... mu olacak mışım? Biz
Almanlar gibi değilmişiz, sakın ha
özeneyim demeyecek mişim. Ama
evde herkes çalışıyor ya, ben de
onlara hizmet etmek için gelmişim
meğer. Gelin değil hizmetçi getir-
mişler memleketten, Kaynanamın
da küçük çocuğu var ama temizlğe
gidiyor. O dışarda hizmetçi ben
içerde hizmetçi ...’

Bu içe kapalı göçmen yerleşme-
lerindeki muhafazakarlık biçimi ka-
dının emeğinin özgürleşmesi ve
dolayısıyla kendi özgürleşmesi
önünde aşılmaz bir duvar gibi
örülmüştü. Kadının işçileşme dene-
yiminde işin niteliği ile modern-
leşme ve özgürleşme arasındaki
ilişkisellik burada açıkça görülmek-
tedir.  Fabrikada düzenli bir işi olan
kadının edindiği vasıf ve öğrendiği
dil onun dışarıdaki modern hayatla
bağını kuran iki önemli araç olarak
işlemektedir. Temizlik işçiliğinde ise
kadın, maddi gelir dışında kendini
güçlendirecek hiç bir donanım elde
edememektedir. 

(Devamı gelecek say ıda.. .)

Not: Bu yazı ‘Almanya’da Tür-
kiyeli Göçmenler ve Göçün Cinsi-
yeti’ temalı araştırmama
dayanmaktadır. Bu araştırma sıra-
sında Göçmen Kadınlar Birliği ile ta-
nıştım. Onlar  deneyimlerini,
bilgilerini, sosyal ilişkilerini ve evle-
rini benimle büyük bir cömertlikle
paylaştılar. Onlara, ne yapsam geri
ödenemeyecek bir teşekkür bor-
cum var. Onları tanıdıkça göçün
sosyal tarihinin ancak kadınların de-
neyiminin ortaya çıkarılmasıyla
mümkün olacağına dair düşüncem
daha da derinleşiyor. 

Almanya’nın yoğun işçi
talebi olan sanayi kent ve
kasabalarında 1970’lerin
başından itibaren aile bir-
leşimi ile oluşmaya yeni
göçmen yerleşmeleri,
kadın emek tarihi
açısından derinlemesine
analiz edilmesi gereken
yerleşim biçimleridir.
Kadının bedeni ve emeği
üzerindeki baskı ve
denetimde mekanın
oynadığı rol burada açık
olarak izlenir.
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SiDAR ÇARMAN

Almanya’da 2007’de
yürürlüğe konulan,
evlilik yoluyla ülkeye
gelecek olan yabancı-
lardan talep edilen

yeterli Almanca şartının Türkiye-
AB arasında imzalanan anlaşma-
lara aykırı olduğu açıklandı. AB
Adalet Divanı Başsavcısı tarafın-
dan yapılan açıklamaya göre, ya-
bancı aile ferdinin bir AB ülkesine
yerleşebilmesi için o ülkenin dilini
bilmesi gerekmiyor.

Doğan soyadlı dört çocuk an-
nesi kadın dört yıldan beri Alman-
ya’ya eşinin yanına gelmeyi
bekliyor. Eşi 1998′ten beri Al-
manya’da yaşıyor ve sınırsız
oturma izni var. Ankara’daki
Alman Konsolosluğu, kadına vize
vermeyi sürekli olarak reddedi-
yor. Nedeni okuma yazma
bilmeyen kadının eşinin ya-
nına gelmesi için zorunlu
olan Almanca’yı bildiğini
gösteren bir belgesinin
olmaması. Doğan Ailesi,
Berlin İdari Mahkeme-
si’nde dava açtı. Davası
şimdi Avrupa Adalet Di-
vanı’nda. Almanya’da geçerli
olan dil bilme zorunluluğunun AB
yasaları ve 1970′de Almanya ile
Türkiye arasında imzalanan işçi ge-
tirme sözleşmeleriyle bağdaşıp
bağdaşmadığı görüşülecek. Söz-
leşmede eşlerin getirilmesiyle ilgili
madde bu konuda yeni kısıtlama-
lara gidilemeyeceğini içeriyor.

Başsavcı Paolo Mengozzi, aile
birleşimi konusunda eşlere yeterli
dil bilme zorunluluğu getirilmesinin
AB hukukuyla bağdaşmadığını söy-
lüyor. Mengolozzi’ye göre 2007
yılında Almanya’da yürürlüğe soku-
lan vize verilmesinin dil bilmeye
bağlanması yaptırımının Almanya-
Türkiye arasındaki sözleşmelere de

aykırı olduğu düşüncesinde.

KADINLARIN YAŞAMI
ZORLAŞTIRILDI

Dil bilme zorunluluğu 2007 yı-
lında çıkarılan ve güya zorla evlen-
dirmelerle mücadeleyi amaçlayan
bir dizi düzenlemeden biri. Düzen-
leme kapsamında, ülkeye gelen
eşin, eşten bağımsız oturma izni
alabilme süresi de 2 yıldan 3 yıla
çıkarılmıştı. Gelen eş, şiddete uğ-
rasa bile ancak 3 yıl sonra bağım-
sız oturma iznine sahip olabiliyor,  

3 yıl dolma-
dan eşinden ayrıl-

ması halinde sınırdışı
ediliyor.

O zamandan beri değişik kadın
örgütleri aile birleşimine yönelik bu
kötüleştirmelere karşı mücadele
ediyorlar. Eşlerin gelmesini zorlaş-
tıran dil bilme zorunluluğu da Ana-
yasa’nın evliliğin korunması
(Artikel 6 Abs.1 GG)  prensibine
ters düşüyor. Amaçlananın hiç de
göçmen kadınları şiddet ve zorla
evlilikten korumak olmadığı gün
gibi açık. Bu nedenle uzun süren
bir hukuki tartışma var ve bu tar-
tışma eşinin yanına gelemeyen
Doğan soyadlı kadının başvuru-
suyla kamuoyunu ilgilendirecek şe-
kilde Avrupa Adalet Divanı’na da
yansıdı. Avukat Hayriye Yerlikaya
da, Yeni Hayat gazetesinde 2011

yılında yayınlanan bir röportajında
bu düzenlemenin kadınların yaşa-
mını iyileştireceğine daha da kötü-
leştirdiğine dikkat çekmişti.

2012 YILINDA KISMİ BAŞARI
Bu hukuka aykırı düzenlemeye

karşı 2012 yılında kısmi bir başarı
elde edilebildi. 4 Eylül 2012′de
Federal İdari Mahkeme eşlerin geti-
rilmesinde dil bilme zorunluluğunu
kısmi de olsa geçersiz kılan bir
karar aldı. Karara göre Alman va-
tandaşı birinin yabancı eşini getir-
mesi için gereken vizeyi almakta
zorunlu olan dil bilme konusunda

‘sadece bu konuda çaba
harcama olanağı olmayan,
imkansız olan veya bir yıl
çaba harcamasına rağ-
men başarılı olamayan-
lara’ da vize

verilecek.(BVerwG, Urt. v.
4. 9. 2012 – 10 C 12/12).

DÜZENLEME İPTAL EDİLMELİDİR
Aralarında Göçmen Kadınlar Bir-

liği’nin de olduğu çok sayıda kadın
örgütü, Federal İdari Mahkeme’nin
bu kararını selamlayarak mahke-
menin düzenlemenin göçmen ka-
dınların yaşamını iyileştirmediği
eleştirilerine onay verdiğini söyle-
mişlerdi. Ancak kararın sadece
Alman vatandaşı kişilerin Alman ol-
mayan eşlerini getirmeleriyle sınırlı
olması da eşit muamele ilkesine
ters düştüğü için eleştirilmişti.

Yine de mahkeme kararı, dil
bilme zorunluluğunun kaldırılması
yolunda atılmış bir adımdı. Gelmek
için dil bilme zorunluluğu hem ana-
yasaya hem de insan haklarına ay-
kırı bir uygulama.  Doğan’ın
durumu ve başvurusuyla görülen
mahkeme, ülkelerinde Almanca öğ-
renmenin ne denli zor olduğunu bir
kez daha ortaya koydu.

Bu nedenle toplumsal eleme an-
lamına gelen dil bilme zorunluluğu
tümüyle iptal edilmelidir…

Eşlerin getirilmesinde
dil şartı hukuka aykırı
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DUYGU ALOğLU

Çoğumuz hatırlıyoruzdur „Kaynana
Semra“yı. Bir evlilik yarışmasına katılan
damat ve gelin adaylarından daha fazla
ilgimizi çekmişti, kaynanalığı‘ saye-
sinde. 

Ya da yıllardır gözümüze sokulan kötü
kaynana Aliye Rona’yı da biliriz sanırım;
Hülya Koçyiğit’e Türkan Şoray’a az çek-
tirmedi. Çektiren kaynana ile çeken
gelin figürü dizilerde, sinemada, günde-
lik yaşamda, manilerde, şarkılarda
türkülerde bolca rastlanan imgeler-
den. Bu yazıyı yazarken de „gelin
kaynana çekişmesi“ diye google’a
sorduğumda, onlarca resim, video
ve yazıya yönlendirdi beni arama
motoru. Genelde çoğu, bu imgeye
gönderme yapan ya da
bununla alakalı
şeylerdi.

Neden
böyle bir çe-
kişme var, ya
da bu çe-
kişme aslında
bize neyi gös-
ter(m)iyor?
İlkin bunun için
ataerkil sis-
teme dönmek
lazım. Ataerkil
sistem, klasik an-
lamda erkeğin
kadın üzerin-
deki egemenliği
olarak kısaca
tanımlanabilir.
Lakin bu noktada göz-
den kaçırılan şey,
bunun aslında toplu-
mun katmanlarına yayıl-
mış bir sistem ve yönetim  pratiği
olduğudur1. Yani ataerkil sistem sadece
kadın-erkek ilişkilerini belirlemekle kalmaz,
aynı zamanda kadınların kadınlarla ve erkekle-
rin erkeklerde olan ilişkilerini de belirlemekte-
dir. Hatta ataerkil yapı, kendini daha çok

kadınlar üzerinden geliştirmekte ve yeniden üretmek-
tedir; bunu da kadını annelikle bir tutan, kadını ev
içinde tanımlayan „toplumun en çekirdek birimi oldu-
ğunu iddia ettiği aile“ yapısı üzerinden üretmektedir.

Ev –evin içi-,  aslında bizim de
kadınlar arasındaki iktidar-ta-

hakküm ilişkileri için bak-
mamız gereken yerdir.

Gelin-kaynana çekiş-
mesi, kızının sırrını
saklayan veya ba-
baya söyleyen anne-
eve gelen temizlik-
çiyle kurulan ilişki
vs.- Bütün bu ör-
nekler, ataerkil sis-
tem içinde
şekillenen, kabul
edilen roller ve ilişki-

ler etrafında gelişir.  
Uzun zamandır aka-

demik literatürde, bir
yandan kadınların „bir
grup“ olarak temsil edil-
mesi,  ataerkilliğe karşı bir-
likte mücadele ederek

erkeklerle eşitlik sağlan-
ması gerektiğine dair

bir yandan da
farklılıkların farklı
kadınlık deneyimi
kurduğuna, bu de-

neyimler arasında
da başka ilişkiler ge-

liştirildiğine dair tartış-
malar
dönmektedir.2
Bir anlamda
iki insanın ol-

duğu her yerde
bir iktidar ilişkisi
öyle ya da böyle
vardır, lakin bunun
özneleri devamlı

erkek-kadın olmak
durumunda değildir. 
.  İki ya da daha fazla kadının ol-

duğu yerlerde de, iktidar ilişkileri, çatışmalar,
müzakereler, işbirliği vardır. Bahsettiğim gelin-
kaynana ilişkisi, burada anlam kazanmaktadır. 

Gelin kaynana çatışması:
Ataerkil bir pazarlık



Deniz Kandıyoti3, bu çatış-
mayı akademik alana taşır, taşır-
ken de adına „Ataerkil pazarlık“
der. Bunu tanımlarken de, ataer-
killiği anlamak için sadece erkek-
kadın ilişkilerine değil, kadınların
içinde bulunduğu ortama  uyum
stratejilerine bakmak gerektiği-
nin de altını çizer. Bu anlamda
„ataerkil pazarlık“, kısaca kadın-
ların ataerkil sisteme karşı geliş-
tirdiği uyum biçimleri ile ataerkil
sistemle pazarlık yapması, kendi
konumunu bu sistem içinde bu
işbirliği vasıtasıyla güçlendirme-
sidir. Yani bir zamanlar kayna-
nası tarafından ezilen gelinin,
kaynana olduğunda otoritesini
gelin üzerinde denemesidir, bu
bekletisinin olmasıdır. Ataerkilliği
içselleştiren bu ilişkide, kaynana
gelinin erkeğe (oğluna-kocasına-
varsa diğer oğullarına) boyun
eğmesini sağlamakla ve denetle-
mekle de görevli olur. Yani bir
anlamda döngü, evlenen oğullar
(dikkat kız çocukları değil, ata-
erkillik gene devrede) sayesinde
kadınlar içinde tekrarlanarak bu
pazarlığın görünmez olmasına
ama çok da etkili olmasına
devam eder. Pazarlık, itaat,
uyum, edilgenlik karşılığında ko-
ruma ve güvence ile işler. 

Belirtmekte fayda var, bu iliş-
kiler, müzakereler değişkendir;

devamlı bir şekilde sürse de
içinde bulunduğu koşullar değiş-
mektedir. Geniş ailelerde ya da
birlikte yaşayan iki kuşak ailede
böyle bir pazarlık daha görünür
olmakla beraber, kayınvalidesi
ile aynı evde oturmayan kadının
ilişkileri bu pazarlıktan tam ola-
rak kurtulmuş olmayabilir. Pa-
zarlığın biçimi sabit değildir,
toplumsal cinsiyet ilişkilerine
göre yeniden tanımlanmaktadır.
Pazarlık bir anlamda devam et-
mektedir. Muhafazakar ataerkil
söylemin, kadınların cinselliğine
ve bedenine yaptığı vurgu; ka-
dınların kendilerini bu vurgu üze-
rinden tanımlaması ya da
diğerini ötekileştirmesi; ya da
„erkekleşen“ bekar anneler…
Ataerkil pazarlık, kadınların
içinde bulunduğu ortama
uyum stratejilerinin değiş-
mesi ile değişecektir,
ama pazarlık kadın-
lar mücadele et-
meyip bu
sistemden ken-
dilerine pay çı-
kardığı
müddetçe var
olacaktır. Bu
anlamda iki
noktayı tekrar
söyleyerek biti-
relim: Toplumsal

cinsiyet ilişkileri içinde „kadınlık“
bir süreçtir, içinde bulunduğu
çevreyle, insanlarla olan ilişkileri
ile kurulur ve deneyimlenir.  Ka-
dınları, sadece erkekler üzerin-
den değil, kendi aralarındaki
ilişkiler etrafında da tanımlan-
mak  ve bu ilişkilerin etrafında
kadınların hem kendi öznelikle-
rini inşa ettiklerini hem de „ata-
erkil pazarlık“ gibi iktidar, çıkar,
işbirliği, çatışma gibi ilişkilerini
ve stratejilerini şekillendirdikle-
rini de hatırlamak gerekir.4
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1. Deniz Kandıyoti, bir röportajında ataer-
killiği şöyle tanımlamıştır: „…ataerkilliği bir yö-
netim biçimi olarak görüyorum! Yani,
kadın-erkek meselelerini aşan ve toplumdaki
daha geniş düzenlemeleri etkileyen bir olu-
şum.“ 19.10.2013 Milliyet gazetesi:
http://www.milliyet.com.tr/ataerkillik-artik-
bir-yonetim/gundem/detay/1778732/defa-
ult.htm.

2. Bu tartışmalara dair iki vurgu yapmak
istiyorum. İlki, kadınların kendilerini farklılaştı-
ran noktaları ya da kendilerini tanımlamalarını
başka kadınlar üzerinden yapmalarını unutma-
mak gerekiyor; yani “namuslu kadın/namussuz
kadın”, “cahil/eğitimli”, “iffetli/iffetsiz”,
“temiz/pasaklı” vs. İkincisi ise, post-kolonyal
feminizmden beslenen güçlü bir eleştiridir. Ba-
tılı feministler 3. Dünya kadınlarını analiz eder-
ken, bu kadınları kendileri tarafından
kurtarılması gereken kadınlar olarak gör-
mekte(ydi)ler. Bu “kurtarılmış, batılı, özgür’
kadın tasviri, bir başka kadın üzerinden (eği-

timsiz, mağdur, ataerkillik altında ezilen) yara-
tılmaktadır. Tarihsellikten ve içinde bulunduğu
toplumsallık göz önüne alınmadan yapılan bu
‘öteki’ kadınlık temsili, içinde barındırdığı “kız-
kardeşlik” imajı ve Avrupa merkezli oluşu ne-
deniyle de, post-kolonyal feminist akımla
iyiden iyiye eleştirilmektedir. Post-kolonyal fe-
minizm hakkında iyi bir başlangıç için Chandra
T. Mohanty’nin Türkçe’ye de çevrilen “Sınır
Tanımayan Feminizm” (Boğaziçi üniversitesi
yayınları) kitabını önerebilirim.

3. Deniz Kandıyoti, Cariyeler Bacılar
Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler
(Metis Yayınları, 1997) adli kitabında ve özel-
likle bu kitabın içerisinde yer alan “İslam ve
Ataerkillik” isimli makalede bahsetmektedir.

4. Ataerkil pazarlığı ve kadınlar arasındaki
iktirdar ilişkilerini irdeleyen bir başka önemli
kitap ise Aksu Bora’nın yazdığı Kadınların Sınıfı
:Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşa-
sı'dır (İletişim Yayınları).
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Bir ceza biçimi olarak
‘eş’ olmak
Gelin ya da eş olmak… İstisnasız her ataerkil toplumda kutsanan
bir rol.  Kadının cinsel kimliğine kavuşmasına izin verilen adım
ayrıca, o anlamda da önemi büyük. Geçtiğimiz aylarda farklı
ülkelerde gündemin üst sırasına oturan olaylar, gelin olmanın nasıl
ceza haline geldiğini gösterirken kadın ve cinsellik tartışmalarının
tüm dünyada kürtaj hakkı ya da kadının cinsel özgürlüğü çıtasının
çok çok altında kaldığını bir kez daha hatırlattı.
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ÖZGE KURU

Gelin ya da eş olmak…
İstisnasız her ataerkil
toplumda kutsanan bir
rol.  Kadının cinsel
kimliğine kavuşmasına

izin verilen adım ayrıca, o an-
lamda da önemi büyük. Geçtiği-
miz aylarda farklı ülkelerde
gündemin üst sırasına oturan
olaylar, gelin olmanın nasıl ceza
haline geldiğini gösterirken kadın
ve cinsellik tartışmalarının tüm
dünyada kürtaj hakkı ya da kadı-
nın cinsel özgürlüğü çıtasının çok
çok altında kaldığını bir kez daha
hatırlattı.

“Suriyeli mülteci” kavramı bizim
gündemimizde oldukça yer tutar
oldu. Türkiye’de sayısı 1 milyonu
bulduğu tahmin edilen Suriyeli’nin
yalnızca 220 bini kamplarda kalı-
yor. Geri kalanı kelimenin tam an-
lamıyla aramızda, yıkık evlerde,
sokaklarda, şans varsa ucuz ko-
nutlarda. Ne kadar ucuz olsa da
bedava değil ya, kirası ödeneme-
yebilir. İşte burada kadının cinselli-
ğinin, emek gücünün ve tüm
haklarının alınıp satılan bir meta
haline dönüştüğü durum başlıyor.
Ev sahibi ailenin küçük kızını gelin
olarak kendine istemekte bir sa-
kınca görmüyor. Abisinin astım
ilaçlarını da alamadığını söyleyen
küçük bir kız, ailesi için kendisini
feda etmek zorunda olduğunu ka-
bullenmiş.

“Suriyeli gelin” kavramı Ürdün,
Mısır gibi mülteci kamplarının ol-
duğu ülkelerde dillerde dolaşıyor.
Öyle ki Mısır’da bir caminin önünde
“Suriyeli gelin nikâhı kıymamakta-
yız” gibi bir uyarı görmek bile
mümkün. Oralardakilerin de sayıları
tam olarak bilinmiyor. Bölük pör-
çük istatistikler var en erken 2012
yılına ait. Mısır’da 12 bin, Ürdün’de
ise 500 Suriyeli kızın gelin olarak
satıldığı bilgisi mevcut.

CANINI KURTARMAK İÇİN ‘SEKS
KÖLELİĞİ’

Bu gelinlerin hemen hepsi 18
yaşın altında. Zaten kendi ülkele-
rinde bile erken yaşta evlendirilen
küçük kızlar, maddi olanaksızlıkla-

rın yanı sıra güvenlik gerekçesiyle
bir an önce evlendirilmek isteniyor.
Zira kamplarda Suriyeli kızlar, teca-
vüz korkusuyla ortak tuvaletleri,
mutfakları kullanmak istemiyorlar
hatta çadırlarından dışarı bile
mümkün olduğunca çıkmamaya
özen gösteriyor. Ama bu da ye-
terli olmuyor. 

Türkiye’de çoğunlukla kuma
oluyorlar. Üstelik “serbest eko-
nomi” mantığına uygun olarak mül-
tecilerin sayıları arttıkça evlilik için
kızların ailelerine ödenen para aza-
lıyor. Bir yıl önce Türkiye’de 10 bin
liraya “Suriyeli gelin” satın alınır-
ken şimdi 5 ya da 2 bin liraya evli-
lik gerçekleşiyor. Fiyat gelinin
güzelliğine ve yaşına göre belirleni-
yor. Bu iş o kadar yaygın ki evlilik
simsarları ortaya çıkmış. Türki-
ye’nin her yerinden alıcılar var.
Bazı Suriyeli kızlar bir iki hafta
sonra “hasta oldukları” gerekçe-
siyle ailelerine geri gönderiliyorlar
ve “alıcı” parasını geri istiyor. Satı-
lan bu Suriyeli kızlara “savaş gelin-
leri” de deniyor. Bir de “canını
kurtarma seksi” diye çevrilebile-
cek, hayatta kalabilmek, başını so-
kacak bir ev bulmak, tecavüzden
kurtulmak için seks kölesi yapılmak
olarak tanımlanabilecek bir terim
kullanılıyor.

“Suriyeli gelin” alışverişi kadın
haklarının ihlali açısından başka bir
noktanın da altını çiziyor. Türkiyeli
“birinci eş” durumundaki kadınlar,
kumaya hayır demek istediklerinde
fiziksel şiddet görüyor.

YA KIZLAR EVE DÖNÜNCE?
Nijerya’da Boko Haram adlı bir

örgüt “Batı tarzı eğitim aldıkları”
gerekçesiyle okula giden 300 kız
çocuğunu kaçırdı. Örgütün lideri
ceza olarak kızlarla “evleneceğini“
ve kızları satacağını duyurdu. Ebu-
bekir Şekau, kendisi için 12 ya-
şında bir kızı uygun gördüğünü de
ekliyordu. Bu kızların bulunması
için dünya seferber oldu demek
yanlış olmaz. Ancak kafalarda
şimdi “ya sonra” soruları dolaşıyor.
Kızların ailelerine teslim edilmesi-
nin ardından tecavüze uğrayan ka-
dınların başına geldiği gibi utanç
abidesi olarak fişlenmesi korkusu
var.  Ayrıca Nijerya erken evlilikle-

rin ve bunun sonucunda doğuma
bağlı kadın ölümlerinin en fazla ol-
duğu ülke unvanını taşıyor. Yani
kız çocukları örgütün elinden kur-
tulup ailelerine teslim edilse bile
onları parlak bir gelecek beklemi-
yor. Ayrıca çoğu kendi eşi tarafın-
dan şiddete maruz kalan kadınların
oranının yüzde 50 olduğu ülkede
Batı’nın dikkatini çeken 300 kızın
kurtarılmasından fazlasının bir an
önce yapılması şart.

Peki bu kızlar ailelerinin istekle-
rine boyun eğmediklerinde neler
yaşıyorlar? Pakistan’da Farzana
Parveen adlı genç bir kadın ailesi-
nin uygun gördüğü gibi kuzeniyle
değil de kendi seçtiği bir adamla
evlendiği gerekçesiyle aile bireyleri
tarafından yol ortasında dövülerek
öldürüldü. Parveen’in eşi olayın
polislerin gözü önünde olmasına
rağmen polislerin kıllarını bile kıpır-
datmadığını belirtiyor. Polise göre
olay Pakistan’da çokça yaşanan
“namus cinayetlerinden” bir baş-
kası.

KENYA’DA JABOYA
Kenya’da ise kadınları cinsellik-

leriyle cezalandıran “jaboya” var.
Jaboya Nijerya’daki gibi bir örgüt
adı ya da Suriyelilerin sığındığı gibi
bir mülteci kampı ismi değil. Bir
pazarlık şekli denebilir. Balıkçıların,
ellerinde sepetlerle kıyıya gelen
kadınlardan balık karşılığı cinsellik-
lerini istedikleri bir pazarlık. Özel-
likle yalnız yaşayan, bekar anneler,
ailelerini geçindirmek için balıkçılar-
dan balık temin etmek istedikle-
rinde sekse zorlanıyorlar. Kabul
etmediklerinde ise balık temin et-
meleri mümkün olmuyor. Kenyalı
kadınlar pazarlığın bedelini yalnız
“gönüllü” tecavüze uğrayarak öde-
miyorlar. Jaboyanın yaygın olduğu
Lake Victoria kıyıları ülkenin AIDS
vakalarının en yoğun görünen
kısmı. Kadınlar haftada 2-3 balık-
çıyla seks yapmak zorunda kalabi-
liyor ve elbette korunma şansları
çok az. Uluslararası örgütler kadın-
ların kendi teknelerine sahip olma-
larını amaçlayan projeler başlattı
ama projenin derdine derman ola-
bildiği kadın sayısı oldukça sınırlı.

http://www.evrensel.net/haber-
ler/ekmek-ve-gul/
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Kollekt if bi r k itap yazma fikr i   nası l  oluştu,
neler i  hedefledi? Hedefler ine ulaşt ı mı? 

Zehra İpş i roğ lu : Uzun bir süredir toplumsal cinsi-
yet konusunda çalışıyorum.  Kürt kadınlarını ve kızlarını
anlattığım röportaj kitabı „Aydınlanan Yollar, Kardelen
Öyküleri“ ya da Almanya’daki göçmen kökenli gençlerin
yaşamlarını kaleme aldığım „Özgürlük Yolları“nda bu
konunun izini sürüyorum. Ancak bunlar hep tek başına
sürdürdüğüm çalışmalardı. Ortak çalışmaya üniversite-
deki  seminerlerimde kadınlar üzerinde yaptığımız araş-
tırmalarla başladık. Farklı sosyal kesimden gelen
kadınların öykülerini topluyor ve çözümlüyorduk.
Zaman içinde öyle zengin bir malzeme oluştu ki.. Ay-
rıca karşılıklı düşünce alışverişi de hepimiz için çok ve-
rimli süreçti. Ama topladığımız öyküler zaman zaman
bizleri umutsuzluğa düşürüyordu, bu da bir gerçek.
Çünkü eril bir toplumda yaşamak aşılması büyük engel-
leri de beraberinde getiriyor. Peki toplumda kendini
kabul ettirmiş ve önemli bir konuma gelmiş aydın ka-
dınlar ne tür bir süreçten geçmişler, hangi engelleri aş-
mışlar, geriye baktıklarında yaşadıklarını  nasıl
değerlendiriyorlar bu sorular beni yazar arkadaşlarımla
bir iletişim kurmaya yönlendirdi. Böylece ortak bir ça-
lışma sürecine girdik. Yazarlar kendi öykülerini toplum-
sal cinsiyet açısından kurgulamaya başladılar. Kitabın
hedefine ulaştığını düşünüyorum. Çünkü her öykü bü-
tünün bir parçası.  Bu açıdan da kitabı bir bütün olarak
okuduğunuzda ataerkil bir toplumun  profili çok çarpıcı
bir biçimde çıkıyor.

Nası l  bi r yöntem iz ledin iz?
Kitabın düşünsel tasarımını yazarlara gönderdikten

sonra herkes kendi öyküsünü yazmaya başladı. Sonra
benimle iletişime geçtiler, bu süreçte kimi yazar bir kaç
kez ele aldı öyküsünü. Böylece karşılıklı düşünce alışve-
rişiyle öyküler yazılmaya başlandı. Aslında ben bu pro-
jenin mimarı olarak sadece benimle değil yazarlar
grubu arasında da yoğun bir iletişim ağı kurmak istiyor-
dum. Bu olmadı, belki başka bir  ortak çalışmada ger-
çekleştirilebilir.

Kendimizi anlatmak...

Toplumsal,  kü ltürel ve sosyal olarak kadın-
lara b içi len ro l ler in bütünü kadın lar ın yazma
ve yarat ım süreçler in i de etki l iyor. Kadın ol-
may ı yazmak baş l ı  baş ına zor bir iş .  Sözko-
nusu özyaşamöyküler i o lunca daha da
zorlaş ı yor d iyebi l i r  miyiz . Neden?

Kendimizi anlatmak kolay değil.  Geçmişe yolculuk
insanın iç sesine kulak vermesini koşulluyor. O zaman
özgün bir şeyler yakalayabiliyoruz.Ama bu yolculukta
hiç istemediğimiz biri var bize eşlik eden, yakamızı hiç
mi hiç bırakmayan, ben Gipo diyorum ona, yani içimiz-
deki gizlipolis "Düş Hırsızları" kitabımın başkahramanı.
Gipo hayallerimizi elimden alıyor, kendimizi gerçekleş-
tirmemizi engelliyor. Alışkanlıkları, gelenekleri, başkaları
ne derleri simgeliyor Gipo. Böyle bir proje de çalışırken
de „Sakın ha şunu yazma, aa deli misin sen  bak rezil
olursun…Ya annen buna ne diyecek“ gibilerinden sü-
rekli olarak karıştı bana.…Ona kulak verdikçe kendimi

Kadınların 
Gözüyle 
Yazmak ve
Yaşamak
Nisan ayında Cumhuriyet Kitapları’ndan
çıkan “Kadınların Gözüyle, Yazmak ve
Yaşamak”  adlı kollektif kitap farklı
kuşaklardan, on iki kadın yazarın
toplumsal cinsiyet temasını kendi
yaşamlarından yola çıkarak sorguladık-
ları metinlerden oluşuyor. Metinler,
kadınların yaşadıkları, yakından tanık
oldukları kadın olmanın hallerini ele
alırken geleneksel cinsiyet rolleri ile de
hesaplaşıyor. Kitabı yayına hazırlayan
Zehra İpşiroğlu, Pelin Şener’in soru-
larını  yanıtladı. 
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büsbütün kıstırılmış hissettim. Kendi açımdan Gipo’nun
beni zaman zaman delirttiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
Ama arkadaşlarımın bazıları da benzer şeyler yaşadılar.
Öykülerinin ilk versiyonu üzerinde çalışırken bazı soru-
larıma yanıt vermeyi, ya da biraz daha derinleştirmele-
rini önerdiğim bazı konuları daha da açmayı
istemediler. 

Ki tabın tanıt ımında „sansürsüz anlatmaya
cesaret eden öteden beri erkeklerdir ,  susan
ise kad ın lar… Açık vermekten, d i le düşmek-
ten, damgalanmaktan, öteki leştir i lmekten,
kırmaktan, k ır ı lmaktan öles iye korkan hep ka-
dın lardır . . . Konuşsa lar b i le  düşündükler in in
yarıs ını söyleyen kadın lard ır“ diyorsunuz. Ka-
dın ın kendin i an latması, belge lemesi s izin de-
yimin izle  „suskunluk duvarın ı“ ara laması bu
aç ından nası l  değerlendir i lebi l i r? 

Eril bir toplumda yaşadığımıza göre Gipo da erkek
tabii…Değerleri, dünyagörüşü, kısaca ideolojisi eril bir
zihniyetle besleniyor. Bu nedenle kadınların yazması er-
keklere oranla elbette daha güç. Sonuçta kimse açık
vermek ya da kendini gülünç duruma düşürmek iste-
mez. Ama toplumda belli bir konuma gelmiş aydın in-
sanlar Gipo’nun etkisinden az çok kurtulmuş oluyorlar.
Yani özgüvenleri olduğu gibi farkındalıkları da gelişmiş.
Bazı gelenekleri, alışkanlıkları sorgulamanın ne kadar
önemli olduğunun bilincindeler. Bence bunun tipik bir
örneği sosyolog yazar Pınar Selek, o da vardı proje-
mizde ama sonra işlerinin yoğunluğundan dolayı vaz-
geçmek zorunda kaldı. Ben de bu projeyi başlattığımda
özellikle arkadaşlarımın bu konudaki duyarlılıklarına gü-
vendim. Yine de kolay olmadığını kendi yaşamımı ka-
leme alırken farkettim. Erkek olsaydım belki de daha
cesurca, daha rahat yazabilirdim. Ama içimde hep bu
kitap bir ilk heyecanı vardı, çünkü buna benzer bir ça-
lışma bizde şimdiye kadar hiç yapılmadı,  tabii bu da
tetikleyici bir güç oldu. 

Kısırdöngüleri aşmak...

Bir önceki soruyla da bağ lant ı l ı  olarak öz-
yaşamöyküler ine i l işkin er i l  geleneğ i  göz
önünde bulundurursak kadın lar ın özyaşam öy-
küler in i kaleme alması bu gelenekle de hesap-
laşma anlamına gel iyor diyebi l i r  miy iz? 

Tabii, hesaplaşabilmek için toplumsal cinsiyet konu-
sunda duyarlığınızın olması gerekiyor. Bir kere özel olan
politiktir görüşünü sadece benimsemiş olmanız değil
yaşamımız da uygulayabilmemiz de önemli. Hiç unut-
mam bir arkadaşım, üstelik de aydın biri Türkan Say-
lan’ın evliliğinde şiddet gördüğünü açık açık
söylemesinden tedirgin olmuştu. İnsan nasıl bu kadar
özel bir şeyi sergileyebilir görüşü… Sanırım kadınların
büyük çoğunluğunun duyumsadığı  bu tedirginlik bu ko-
nuda belli bir bilinç düzeyine henüz ulaşmamış oldukla-
rının tipik bir göstergesi. Çünkü özel olan  toplumsal
yaşamdan soyutlandığı, gizlendiği ve tabulaştırıldığı sü-
rece baskılar da artacak. İşte bu kısır döngüyü aşmak
gerekiyor.

Kadın lar özyaşamöyküler ini ka leme a l ınca
beklenti ler farkl ı laş ıyor mu? 

Bilemiyorum. Ama kadınların seslerini duyurmaları
önemli. Yazmak sizin de vurguladığınız gibi   hesaplaş-
mayı da beraberinde getiriyor. Bu hesaplaşma okuyu-
cunun da katılımıyla yeni bir boyut kazanacak. Çünkü

okuyucu bu kitapta mutlaka kendi yaşamından bir şey-
ler bulacak ve kendisiyle hesaplaşmaya girecektir. Tabii
etkin okuyucudan sözediyorum. Ama böyle bir okuyu-
cuyla birlikte düşünsel bir tartışma ortamı yaratılabilir.
Nitekim kitabın yazarlarından Songül Kaya Karadağ ki-
taptaki öykülerden yola çıkarak  kadınlarla  yaşam öy-
küsü atölye çalışmaları sürdürmeyi önermişti. Böylece
farklı toplumsal kesimden gelen kadınların öyküleri top-
lanabilir. Bu tür çalışmalarla sorunu farklı boyutlarıyla
irdelemek ve özüne inmek gerekiyor.

Öyküler farklı da olsa...

Toplumda kadın ya da erkek olarak yaşa-
mak farkl ı  deney imler yaratıyor.   Bu deneyim-
ler ve farkl ı l ık lar k itapta yer a lan özyaşam
öyküler ine nası l  yansıyor? 

Öyküler birbirinde farklı da olsa, ortak noktalar o
kadar çok ki. Kadın olmanın getirdiği bir sınırlandırılma
var ki bu hemen bütün öykülerde farklı biçimlerde ve
farklı alanlarda, sözgelimi eğitimde, günlük yaşamda
okulda, meslek yaşamında vb. ortaya çıkıyor. Yine de
hep aynı şeyler tekrarlıyor düşüncesine kapılmıyorsu-
nuz, çünkü yazarların deneyimleri, yaşantıları ve müca-
deleleri farklı. Kırsal kesimden gelenler dağları aşmışlar
bugünkü  konuma gelebilmeleri için. Okurken gerçek-
ten çok etkileniyorsunuz. Kentsoyluların bazıları  ise bir
şeyleri sorgulamayı daha küçük yaşta öğrendikleri için
zaman içinde farklı bir duyarlık geliştirmeyi başarmış-
lar… Kiminin gelişimi ise  politik bilinçlenme ve müca-
deleyle birebir gelişmiş.   

K itap, yazarlar ın kadın olarak ortak ve ay-
r ı lan sorunlar neler,  ne ler yaşadık lar ı ,   hangi
engel ler le karş ı laştık lar ı  ve bu engel ler karş ı -
s ında ki tutumlar ına i l işkin yanı t lar içer iyor,
farkındal ık lara değ iniyor,  özel o lanla top lum-
sal  o lan arasında bağ la r kuruyor.  Sonuçta her
bir yaşam öyküsü bir taraftan farkl ı  ama aynı
zamanda bir bütünün parçası. Kitabın 40 yaş
üstü yazarlara yer vermesi  bu açıdan bi r ter-
cih mi? 

Belli bir yaşam deneyimi açısından bu yaş bana
uygun geldi. Genellikle yirmili yaşlarda aile kuran kadın-
lar kırklarına geldiklerinde yeni bir arayışa giriyorlar.Se-
çimimi yaparken  bunu göze aldım. Ama gençler
yaşamlarını anlatamazlar diye bir şey yok. Nitekim „Öz-
gürlük Yolları“ kitabımın kişileri  daha yirmilerindeler,
çocuklukluklarını anlatıyorlar, geçmişleriyle aralarında
büyük bir uzaklık olmadığı için bazı şeyleri daha net
anımsıyorlar. Ama „Özgürlük Yollarında“ göçün getir-
diği sorunlar ve çatışmalar üzerinde durduğum için ço-
cukken yaşanılanlar ön plandaydı. Bu kitapta ise  bu
dünyaya kadın olarak gelmiş olmanın yarattığı sorunlar
irdelendiği için  çocukluktan olgunluğa kadar geçen
uzunca bir süreç ister istemez önem kazanıyor. Bir de
bu kitabın yazarları toplumda kendilerini kabul ettirmiş
seçkin kişiler. Bu da tabii istisnalar olabilir ama gene-
linde çok genç yaşta başarılabilecek bir şey değil. 

KADINLARIN GÖZÜYLE  YAZMAK  VE  YAŞA-
MAK, Cumhuriyet Kitapları, yaşam öyküsü (1. Baskı:
Nisan  2014.  Hazırlayan: Zehra İpşiroğlu.  Yazarlar:
Zeynep Oral, Pelin Şener Derventli, Zehra İpşiroğlu, Gül-
süm Cengiz, Berin Uyar, Arife Kalender,Ayşe Sarısayın,
Songül- Kaya Karadağ, Müge İplikçi, Ayşe Kilimci, Mine
Söğüt, Nurten Kum.  
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BiLGE ÇOBAN/SAO
PAULO

Brezilya'da
başlayan
Dünya Kupası
kadar kupa
hazırlıkları,

kupa karşıtı protestolar
çok konuşuldu, çok
protesto edildi ve hala
da ediliyor. Hükümetin
eğitime, sağlığa, ko-
nuta kısacası insanların
en temel ihtiyaçlarına değil de stad-
yum inşaatlarına, kupanın organi-
zasyonuna yaptığı yatırımlar
yoksulluk içindeki bu halkı kızdır-
makta haksız da sayılmaz! 

Çok turist gelecek, çok dolar bı-
rakacak ve yeni yatırımların önü açı-
lacaktı. Bir yanıyla “kaz gelecek
yerden tavuk esirgenmezdi!” Kupa
sebebiyle yapılan kentsel dönüşü-
mün “haklı” gerekçesi olarak evren-
selleşmiş bu devlet politikası
gösterilmeye devam ediyor. Kent-
sel dönüşüme uğrayan alanların
zengin mahallelerine dönüşmesi,
evlerinden edilen insanların ise şeh-
rin dışına sürülmesi hep yeni yatı-
rımlar uğranaydı! Kuşkusuz kupa
tanıtımında ve hazırlıklarında kadın-
lar kullanılmasa olmazdı. Zira dünya-
nın dört bir yanında kadın bedeni en
iyi reklam aracı olarak kullanılıyordu.
Kadın ticaretinin Dünya Kupası dö-
nemlerinde artması da bunu göste-
riyordu. 2006 yılında Almanya'da
düzenlenen kupa sürecinde seks ti-
careti yüzde 30; 2010'da Güney
Afrika'da yüzde 40 oranında art-
mıştı. Esasında eril iktidar yeni yatı-
rımlar için önce kadın bedenine
yatırım yapması gerektiğini çok iyi
biliyordu!

“KEYFİNİ ÇIKAR,
SONRA ÖDERSİN!” 

Kupa tanıtımı için hazırlanan rek-
lamlarda seksi Brezilyalı kadınlar,
turistleri “sizleri biz karşılıyoruz”
dercesine kupayı izlemeye davet
ediyor, tişörtünden kupasına tüm
ürünlerde kadın bedeni resmedili-
yor, kupada oynayan takımların ve
oyuncuların logolarını içeren prezer-
vatifler satışa sunuluyordu. İşte
ataerkil sistem Brezilyalı kadınlara
kupanın ve ülkenin geleceğinin so-
rumluluğunu üstlenme görevini

böyle veriyordu! Bu nedenle kupa
maçlarının yapıldığı kentlerden biri
olan Minas Gerais'de bir genelev
derneği kupa hazırlıklarına bir yıl ön-
cesinden başlamıştı. Seks işçisi ka-
dınları kupa dönemi daha iyi
“hizmet” vermesi için ücretsiz İngi-
lizce kursuna göndermişti. Bu hiz-
metten yararlanan kadınların sayısı
2 bin! Hemen belirtelim; Brezilya'da
fuhuş 2000 yılından bu yana yasal
ve 1 milyondan fazla kadının bu
sektörde çalıştığı düşünülüyor. Aynı
şehirde bir bankayla anlaşan gene-
levler kupa dönemi müşterilerine
kredi kartıyla hizmet vereceklerini
duyuruyor, kupa tanıtımlarına katkı
sağlıyordu. Kampanyanın sloganı ise
çok net bir mesaj içeriyordu; “Key-
fini çıkar, sonra ödersin!” 

İKİYÜZLÜLÜĞÜN BÖYLESİ
Konu kadın olunca dünyanın her

yerinde devletin ikiyüzlülüğü daha
da bir görünür ya da katlanılmaz
oluyor. Örneğin Brezilya'ya akın
eden milyonlarca turisti kadına yö-
nelik şiddete karşı ihbar hattının bil-
gisini içeren billboardlar karşılıyor.
Bu, akıllı telefonları olanların kulla-
nabileceği ve şiddete uğrayan ka-
dınlara yardım çağrısı
bırakabilecekleri bir uygulama. Tele-
fon alt yapı hizmetlerinin son de-
rece kötü olduğu, insanların
birbirlerine ulaşmasının bile nere-
deyse imkansız olduğu ülkede, bu
uygulamanın nasıl çalışacağı ger-
çekten düşündürücü. Yoksulluğun
dahası kadın yoksulluğunun bu
kadar görünür olduğu bu ülkede kaç
kişinin akıllı telefonun olduğu da
başka bir nokta. Öte yandan kadın
bedeni üzerinden yapılan kupa tanı-
tımlarının bu dönem kadınların uğra-
yabileceği şiddet, taciz ve tecavüzü
bir telefon hattıyla çözülemeyecek

kadar derinleştireceği
ve artıracağı aşikâr.
Öyle ki kupanın ilk haf-
tasında Amerikalı bir
kadının maç sonrası
düzenlenen bir partide
tecavüze uğradığı ha-
berlerde yer aldı. Ba-
sına yansımayan tarafı
ise daha da ürkütücü.
Çünkü yılda 50 bin ka-
dının tecavüze uğra-
dığı bir ülke Brezilya.
Polisin yaralı bir kadını
hastaneye götürmek

için polis aracının bagajına “tıktığı”,
bagajın kapağının açılmasıyla da
Claudia Silva Ferreira'nın Rio sokak-
larında can vermesinin üzerinden
henüz üç ay geçtiği bir ülke. 

Bu sebeple Dünya Kupası, Brezil-
ya'da eril iktidarın toplumsal cinsi-
yet rollerini, toplumsal,  kültürel ve
kurumsallaşmış imgeler yoluyla nasıl
yaygılaştırdığının da gözler önüne
seriyor. Brezilya'daki resmi istatis-
tik kurumlarından biri olan IPEA'nın
açıkladığı verilere göre; halkın
yüzde 65'i açık giyinen kadınların
tecavüzü hak ettiğini düşünüyor,
yüzde 59'u ise kadınlar davranışla-
rını ve tavırlarını değiştirirse teca-
vüzün azalacağına inanıyor. Ataerkil
kültürün bir yansıması olan bu veri-
lerle, Dünya Kupası’nda kadın bede-
ninin temel tanıtım aracına
dönüşmüş olması birlikte dönüşül-
düğünde ise durumun vahameti or-
taya çıkıyor! 

İşte en çok da bu nedenle her
yaştan kadının kupa protestolarına
katılımı dikkat çekici! Daha Mart
ayında kadın örgütleri ve aktivistleri
twitter üzerinden #EuNaoMereço-
SerEstrupada (tecavüzü haketmi-
yorum) hashtagi ile bir kampanya
düzenledi. 15 Haziran’da Yunanis-
tan- Kolombiya karşılaşması yapılır-
ken sokakta fuhuş yapmak zorunda
bırakılan kadınlar futbol maçı oyna-
yarak kupayı protesto ediyorlardı.
Talepleri Dünya Kupasını döneminde
seks işçilerinin haklarına dikkat çek-
mekti. Brezilyalı kadınlar devlet po-
litikası haline gelen kadın bedeninin
kullanılmasının özellikle bu dönemde
açacağı vahşete karşı çıkıyorlar. En
çok da eril iktidarın kupa hazırlıkları
kapsamında kadınlara yüklediği so-
rumluluğa karşı sokaktalar! 

Kupa ne yana düşer kadın ne yana?
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20. Dünya Futbol Şam-
piyonası 20 dakika
süren şaşaalı açılış
şenliğinin ardından
başladı. İşçilerin ça-

lışma koşulları, yoksulluk, kadın
ve çocuk ticareti ve Dünya Ku-
pası’nın yapılış koşullarına karşı
sokaklara taşan öfke, parlak ışık-
ların arasında gölgelenmeye çalı-
şıldı.  

Dünya Kupası’nın gösterişli ve
çekişmeli maçlarının arkasında olup
bitenler, kadın örgütleri tarafından
da yakından takip ediliyor. Örne-
ğin, şampiyonanın başlamasına 4
ay kala şampiyonanın sponsorların-
dan Adidas’ın seksist içerikli bir ti-
şörtünün üretimine protestolar
nedeniyle son verildi. Ancak sorun-
lar salt ürünlerin içerikleriyle ve ça-
lışma koşullarıyla ilgili değildi. 

Kadın örgütlerinin ısrarla üze-
rinde durduğu önemli konulardan
biri de kupa nedeniyle fuhuşun ola-
ğan üstü artacağına ilişkindi. 

Dünya Kupası 2006’da Alman-
ya’da yapıldığında fuhuş yüzde 30
oranında, 2010’da Güney Afri-
ka’da ise yüzde 40 oranında art-
mıştı. Brezilya’da ise bu oranların
çok daha fazla arttığını/artacağını
söylemek olanaklı. 

Zira Brezilya, normal dönem-
lerde de, Tayland’dan sonra seks
turizminin en fazla rağbet gördüğü
ülkelerden biri. Örneğin Alman-
ya’dan her yıl 400 bin erkek seks
turizmi için farklı ülkelere gidiyor.
Brezilya, Alman erkeklerinin de
tercih ettiği ülkelerden biri çünkü
Brezilya’da bir kaç Euro’ya çocuk-
larla ve kadınlarla cinsel ilişkiye gi-
rilebiliyor. Rakamlar, Brezilya’da
çocuk fuhuşunun son 10 sene
içinde 4’e katlandığını gösteriyor
ve yaklaşık 400 bin çocuğun fuhuş
yaptığı düşünülüyor. Bazıları ailele-
rin baskısıyla, bazıları çetelerin
eline düştüğü için... 

22-23 Mayıs’ta İzmir’de bir

toplantı için bir araya gelen kadın
örgütleri ortak bir açıklama yapa-
rak „kapitalistlerin derbisini“ pro-
testo ettiler ve Brezilya halkı ile
dayanışma içinde olduklarını açıkla-
dılar. 

ATKB (Amsterdam Türkiyeli Ka-
dınlar Birliği) –Hollanda, Bağımsız
Kadın Hareketi -Yunanistan  , BEKEV
– Türkiye, DAY MER Kadın Komis-
yonu -İngiltere   ve Göçmen Kadın-
lar Birliği- Almanya ortak yaptıkları
açıklamada, Dünya Kupası’nın yok-
sulluk, şiddet ve fuhuş şampiyo-
nası anlamına geldiğini dile
getirerek,  „Dünya Kupasına ev sa-
hipliği yapan Güney Afrika, Bre-
zilya ve Katar gibi ükelerde
insanlar sermaye daha çok kar
etsin diye katledildi. Spor tesisleri
ve diğer birçok alan yüzlerce işçi-
nin kanı ile kuruldu. FIFA dışında
Coca Cola, Adidas gibi Dünya Ku-
pası’nın sponsorları şantiyelerdeki
kabul edilemez çalışma koşullarını
kendi ekonomik çıkarları için gör-
mezden geldiler. Bu koşullarda
spor, yoksulluk icindeki insanları
sömürerek bir avuç egemenin
daha da zenginleşmesinin bir ara-
cına dönüşüyor“ görüşlerine yer
verdiler. 

Futbol sahalarında neşeli görün-

tüler yer alırken, Brezilya halkının
yaşadığı koşullara değinilen açıkla-
mada, „Dilma Roussef, polis ve as-
keri güçleri kullanarak
stadyumların yakınlarında yaşayan
yoksul aileleri ve dışlanmış kesim-
leri soğukkanlılıkla öldürüyor.

12 Haziran’dan 13 Temmuz’a
kadar sürecek olan Dünya Kupası
karşılaşmalarında, Brezilya’nın vit-
rinleri süslenip ışıklandırılacak. Ger-
çeklerin ise üzeri kapatılacak.
Tenekeden yapılmış gecekondular,
seks endüstrisinin saygın turist
müşterileri tarafından kullanıldık-
tan sonra yol ve otoban kenarla-
rına atılmış kadın ve çocuk
bedenleri ise, saklanacak!“ denildi. 

Kadın ve çocukların, hükümetle-
rin, uluslararası sermayenin izni ve
oluru ile kölelik ve fuhuş pazarında
sıkışıp kaldığına dikkat çekilen
açıklamada,  Brezilya halkının
Dünya Kupası’ndan kazanacağı bir
şey olmadığı vurgulanarak „Kadın-
ları dayanışmasını ve mücadelesini
örgütleyelim!

Uluslararası fuhuş ticaretini, fu-
huşu örgütleyenleri ve onları des-
tekleyen siyasetçileri ve
sistemlerini birlikte yıkalım!“ çağ-
rısı yapıldı. 

Yoksulluk, şiddet ve
fuhuş şampiyonasına hayır!
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ELiF GÖRGÜ

Rio de Janeiro’lu Ana Maria
Merced evini baştan sona
yenilemeye karar verdi-
ğinde yıl 1996’ydı. Bina-
nın temellerini sararak

ayakta durmasını sağlayanın beton
olduğunu sanıyordu. Biraz kazınca
toprağın harcının insan kemikleri
olduğu ortaya çıktı. Ana Maria’nın
evi dünyanın en büyük toplu me-
zarlarından birinin üzerinde yükse-
liyordu. Sayısız kemiğin toplamda
50 bin Afrikalı köleye ait olduğu

belirlendi. En küçüğü üç yaşın-
daydı. Üst üste yığılmışlardı. Ana
Maria, komşu araziyi de satın ala-
rak bölgeyi bir müzeye çevirdi.

BREZİLYA’NIN MUHTEŞEM TA-
RİHİ

Rio de Janeiro’lu vali limanı ye-
nilemeye karar verdiğinde yıl
2011’di. “Kentsel dönüşüm” yapı-
lacak, pek modern ve çok turistik
bir liman inşa edilecekti. Adı Meu
Porto Maravilha, Benim Muhteşem
Limanım olacaktı, toprağın altın-
dan yine Brezilya’nın muhteşem
tarihi; her biri köle ticaretiyle ilgili

kalıntıları saklayan, iki ayrı arkeolo-
jik kazı alanı çıktı.

Rio, Afrikalı köle ticaretinin en
büyük limanıydı. 1769-1830 yılları
arasında 1 milyon köle getirilmişti.
Anayurtlarından kaçırılan ve Rio’ya
kadar hayatta kalmayı başarabilen
kölelerin kente girdiği ve Avrupalı-
lara satıldığı alanlardı toprağın
onca yıl gizlediği. Muhteşem Liman
projesinden ise vazgeçilmedi
elbet. Geçmiş geçmişte kalmıştır
ve kapitalizm geçmiş ne kadar acılı
olursa turistik kazancın o kadar
tatlı olabileceğinin farkındadır.

Tepeyi önce kim tırmanacak?
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İLK FAVELALAR
Brezilya, Afrikalı köle ticaretini

yasaklayan en son ülkeydi. Özgür
bırakılan on binlerce Afrikalı köle
önce zincirsiz sonra yemeksiz ve
evsiz kaldı. Bulundukları kentlerin
çeperlerindeki ilk yoksul mahallele-
rini onlar oluşturdu. “Favela” adını
alan Brezilya gecekondularında ülke
nüfusunun yüzde 6’sı yaşıyor. 7
milyon kişinin ise hiç evi yok. 

Birkaç yüzyıl önce Afrika’daki
evlerinden ve yaşamlarından koparı-
larak Brezilya’ya getirilenler, o gün
bugündür yaşama tutundukları her
yerden kovulmaya çalışıyorlar. Mo-
dern Brezilya tarihinde bunun için
her dönem ayrı gerekçe bulanların
güncel bahaneleri ise Dünya Kupası
ve Olimpiyatlar. 

Rio’nun ilk favelası 1897 yılında
kuruldu. Çok hızla büyüdü ve çok
kısa bir süre sonra, 1910 yılında
devlet favelalardan nasıl kurtulaca-
ğını düşünmeye başladı. 1940’larda
bu mahallelere “proletarya parkları”
deniyordu. Devlet buralarda yaşa-
yanlara kimliklerini belirten kağıtlar
dağıttı, mahallelerinin kapılarına ise
güvenlik görevlileri koydu. Halk kim-
liğini görevlilere göstererek mahal-
leye girip çıkabiliyordu. Saat 21.00
gibi bir yetkili megafonu eline alıp
ideolojik nutuklar çekiyor, 22.00
gibi de mahalle, halkın üzerine ka-
panıyor, giriş-çıkış sona eriyordu.
Aynı yetkililer mevcut hükümete
destek gerektiğinde halka zorla hü-
kümet yanlısı eylemler yaptırıyordu.
Rio’da sadece üç “proletarya
parkı”nda 4 bin kişi yaşıyordu.

ÖNCE TIRMAN
1940’ların sonunda “mahalleler-

den komünizm gelecek” korkusu
başladı. Komünizmle en iyi İsa’nın
savaşacağı düşünülmüş olunacak ki
kilise derhal gözünü favelalara dikti.
Sağlık, eğitim, yol gibi tüm sosyal
haklardan mahrum, çoğu siyah ya
da melez yoksullara verilen ilk hak,
ibadet hakkı oldu. Kentin tepelerine
kurulan bu mahalleleri komünizm-
den kurtarma projelerinin sloganı da
“tepeyi komünistlerden önce tır-
man”dı. Ciğeri kuvvetli rahipler işle-
rini başarıyla yaptı. Katolik kilisesi
bu bölgelerde sosyal yardım örgüt-
leri kurmaya başladı. 

Bir tencere duaya bir kaşık bal
çalındı, ekmekten çok ideolojik tem-
bihler dağıtıldı. 

Kilise daha hızlı tırmanmalıydı,
çünkü Brezilya Komünist Partisi
1947 yılında yüzde 24 oy almıştı.

Aynı Komünist Partinin bugün hükü-
metin Spor Bakanlığını yürütüyor ol-
ması ve ‘Dünya Kupasını ülkeye biz
getirdik’ diye övünmesi tarihin
soğuk espri anlayışından çok parti-
nin kentsel dönüşümle yarışacak
hızdaki ideolojik dönüşümünden
kaynaklanıyor, ama o bu yazının ko-
nusu değil.

ABD DESTEKLİ DARBE ABD DES-
TEKLİ DÖNÜŞÜM

1960 ve 70’lerde, ABD’den
planlanan Güney Amerika askeri
diktatörlüklerinin ilk uygulamaları da
bu “potansiyel direniş
merkezleri”nden, kentin soylulaştı-
rılmasına engel gördükleri favelalar-
dan başladı. Darbeciler önce zorla
ve askeri güçle mahalleleri yıkmaya
girişti. Mike Davis’in, Gecekondu
Gezegeni kitabında (Metis Yayınları,
2006) belirttiği üzere bu yıllarda
“Marksist gerillalar var” bahanesiyle
80 favela yıkıldı ve Rio’ya bakan te-
pelerde yaşayan 140 bin yoksul
tahliye edildi. Tıpkı 1940’larda ol-
duğu gibi bugün de her favelanın
başına kimlik kontrolleri yapan si-
lahlı askerler diken şimdiki Devlet
Başkanı Dilma Rousseff’in, o yıllarda
-kim bilir belki de favelalarda gizlen-
miş- Marksist bir şehir gerillası ol-
duğu gerçeğini de bir kenara
yazalım. 

Öte yandan diktatörlükleri başa
getiren de sınai genişleme ya da
üst sınıfların manzarasını “güzelleş-
tirilmesi” gerekçesiyle yıkılması için
para veren de yine ABD’deydi, ABD
Uluslararası Kalkınma Ajansı’ydı.
Ancak bu yıllarda yoksullar kendi
doğal örgütlerini de oluşturmaya
başladılar. Rio de Janeiro Eyaleti Fa-
vela Federasyonu kuruldu. Federas-
yon, 1972’de üçüncü kongresini 79
favelanın halk liderleriyle yapmıştı. 

Bugüne gelene kadar yerinde
dönüşümden zorla çıkarmaya, uyuş-
turucuyla mücadele adı altında kat-
liamlarla yok etmeye kadar her
türlü yöntem denendi bu mahalleler
üzerinde. 

Denenmeyen tek yöntem yok-
sulluğun ortadan kaldırılması oldu.
Denenmeyenleri deneme, yapılma-
yanı yapma sözleriyle yine en çok
oyu yoksul mahallelerden alan İşçi
Partisi’nin (PT) son hükümetinin de
bugün mahalle baskınları ve askeri
kontrol dışında bir politikası görün-
müyor. 

Dünya Kupası ve  Rio’da yapıla-
cak 2016 Olimpiyatları yoksul ma-
halleleri temizleme uygulamalarının

yeni gerekçeleri. On binlerce aile
evlerinden çıkartıldı bile. 2016’ya
kadar bu rakamın 250 bin kişiye
ulaşacağı hesaplanıyor.

Hesaba katılmayan ise Brezilya
halkının Latin Amerika’nın örgütlü
halklarından olması. İşçi Merkezi
(CUT) isimli sendika konfederas-
yonu Latin Amerika’nın en büyüğü.
Hükümetin de en büyük destekçisi
ancak buna rağmen Kupa sırasın-
daki işçi eylemlerini örgütleyen sen-
dikalar da bu konfederasyonun
üyesi.

STADYUMDAKİ PARTİ
FAVELADAKİ CİNAYET

Tarım işçilerinin hatta evsizlerin
bile kendi örgütlerinin olduğu Brezil-
ya’da favelalar da kolay lokma ol-
madıklarını her dönem ayrıca
ispatlamak zorunda kalıyorlar. 

Rio de Janerio’da favelalar ünlü
Copacabana plajına inerek burada
Kupa, kentsel dönüşüm ve mahalle-
lerine yerleşen askeri polisleri pro-
testo ettiler. Öte yandan
zamanında filmlere de konu olmuş
Cidade de Deus (Tanrı Kent) isimli
favelada zaten nöbette olan polis,
uyuşturucu gerekçesiyle bir operas-
yon düzenledi. Çatışmalar yaşandı.
Bir kurşun 12 yaşındaki Lucas isimli
bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Lucas’ın mahallesinde futbol oynar-
ken çekilmiş fotoğrafı dolaştı sosyal
medyada ve Dünya Kupası’na öfke
daha da büyüdü. Copacabana’da ki
buluşmanın sloganı da “Stadyum-
daki parti favelaların gözyaşlarına
değmez”...  

Brezilya’da başka mahalleler, so-
kaklar ve meydanlar da direniyor
elbet. Bir gün Çatısız İşçiler, bir gün
Topraksız Tarım İşçileri yürüyor; öğ-
retmenler ve elektrik işçileri, inşaat
işçileri, metro işçileri, temizlik işçi-
leri grevler, eylemler yapıyor; öğ-
renciler okulları boykot ediyor,
polisle çatışıyor. Hepsinin yıllardır
biriken ve büyüyen sorunları var ve
Dünya Kupası karşılaşmaları kadar
heyecanlı karşılaşmalar yaşanıyor
sokaklarda. Ayrı yolda benzer ta-
leplerle yürüyenlerin aynı politik
stadyumda buluşup buluşmayaca-
ğını ise zaman gösterecek. 

Brezilya’da alternatifsizliğine gü-
venen hükümetteki İşçi Partisi, fır-
sattan istifade iktidar hayali kuran
sağ partiler bir yandan; emekçiler,
siyahlar, yoksullar, gençler diğer
yandan koşuyor anlayacağınız. 

Bakalım tepeyi önce kim tırma-
nacak..
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Soma için Kadın İnisiyatifi, Soma’da 301 ma-
dencinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından
geride kalan kadınların durumuna dikkat
çekti. İnisiyatif, her facia sonrası “yeniden
yapılanma” döneminde çoğunlukla ihmal edi-

len kadınların, çoğu zaman olayın kendisinden daha
ağır zorluklara maruz kaldığına dikkat çekerek, “Siste-
matik, cinsiyet eşitliğini esas alan, uzun vadeli psikolo-
jik desteğe ve sosyal programlara ihtiyaç var” dedi.
Facianın etkilediği tüm bölgede saha çalışması yapan
Soma İçin Kadın İnisiyatifi, resmi ve imam nikahlı ka-
dınlar ile kız çocuklarının durumunu ve çözüm önerile-
rini içeren bir rapor hazırladı. Raporda yer alan öneriler
özetle şöyle:

EĞİTİM DESTEKLENMELİ
Görüşülen kitle içerisinde üniversite mezunu sayısı

yok denecek kadar az. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, bölgedeki okul-
ların eğitim kalitesi ve fiziksel imkanlar açısından güç-
lendirilmesi, okulu bırakma riski olan çocukların ve
gençlerin yakın takibi ve ihtiyaçları konusunda destek-
lenmesi, kız çocuklarının okula devam oranlarının yük-
seltilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekli. İlgili
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına da sürecin
izlenmesi görevi düşüyor.

Cinsiyete dayalı iş bölümünün afet nedeniyle pekiş-
mesi, afet sonrası travmanın insan ilişkilerinde yarat-
tığı yıpranmanın düzeltilmesinin kadınlara ek
sorumluluklar yüklemesi, günlük yaşamı sürdürme ve
çocukları korumanın kadınların sorumluluğuna bırakıl-
ması, geride kalan yaşlıların bakımının da katlanarak
kadınların sorumluluğuna girmiş olması, özellikle afet
sonrası dönemlerde kadınlara yönelik psikolojik çalış-
maların yoğunlaştırılmasını elzem kılıyor.

Öncelikle ve acilen kadınların evlerinden çıkabilme-
sine ve bir arada olabilmelerine imkan veren bir daya-
nışma ortamı yaratılmalı. Bu dayanışma ortamı ve
psikolojik destek ilçe merkezleriyle sınırlı kalmamalı,
mobil ekiplerle uzak ve dağlık köylere de ulaştırılmalı.

İMAM NİKAHLIYA YASAL GÜVENCE
Soma’da ölen madencilerin imam nikahlı eşlerinin

yasal güvence altına alınması; dolayısıyla imam nikahlı
kocasını madende kaybeden kadının filli birlikteliğinin
yasal olarak tanınması ve yasal haklarının evlilik içinde
var olan haklarla eşitlenmesi acil ve öncelikli bir konu.

Maden dışında alternatif istihdam olasılıklarıyla ilgili
bir saha çalışması ve pazar araştırması sonucu, top-
lumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan “potansiyel sür-
dürülebilir işler kılavuzu” ve benzeri çalışmalar acilen
başlatılmalı. Zira, devlet eliyle uygulanan yanlış politi-
kalar, bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yok
olması sonucunu doğurmuştur. Bunun doğurduğu en
yıkıcı sonuç ise güvencesiz çalışmanın bölgede baskın
ve olağan bir hale gelmiş olmasıdır. Kırsal kesimdeki

sosyal, kültürel ve ekonomik dayanaklarından kopartıl-
mış olması, kadını daha güçsüz, işlevsiz ve güvencesiz
bir yaşama mahkûm etmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bölgedeki kadın-
larının insana yakışır şartlarda istihdama katılarak yet-
kinleştirilmesinden öncelikle sorumludur. Talebe göre
kadınların potansiyel işlere yönlendirilmesi için İş-Kur
bağlantısıyla mesleki eğitimler sağlanabilir ve istihdam
alanlarına yönlendirme yapılabilir.

Şeffaflık ilkesi gereği, AFAD’a yapılan bağışlar sivil
kuruluşlar tarafından takip edilmeli ve yapılan bütün
yardımlar belgelendirilmeli.

10 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN HAYATI
DOĞRUDAN ETKİLENDİ

“Katliamdan etkilenen il, ilçe ve köy sayısı oldukça
fazladır; on binin üzerinde kişinin kayıplarla doğrudan
ilişkisi olduğu tahmin edilmektedir” diyen Soma İçin
Kadın İnisiyatifi, bölgede psikolog, psikiyatrist ve sos-
yologlardan oluşan bir Psikolojik Rehabilitasyon Mer-
kezi kurulmasını öneriyor.

TEMEL TALEPLER
* Başta İş Kanunu olmak üzere çalışma yasaları işçi

lehine yeniden düzenlenmeli, yasanın eksiksiz uygulan-
masını sağlayacak mekanizmalar devreye sokulmalı ve
sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı.

* Türkiye, ILO’nun “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi”ni acilen imzalamalı.

* Madencilik sektörünün özelliklerinden kaynaklı
olarak “Maden İş Kanunu” çıkarılmalı.

* Madencilik mevzuatı bilim ve tekniğin gereklerine
uygun olarak yeni baştan hazırlanmalı ve piyasalaştırı-
lan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı üniversitelerin,
sendikaların ve meslek odalarının görüşleri alınarak ye-
niden düzenlenmeli.

* Soma Holding ile ilgili tüm denetim raporları ka-
muoyu ile paylaşılmalı. Bu şeffaflık sadece TKİ’nin bel-
gelerini değil, Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’na
bağlı MİGEM’in tüm denetim raporlarını da kapsamalı. 

* Devlet adına Soma felaketini araştıran ekip içeri-
sinde mutlaka bağımsız uzmanlar bulunmalı.

ACİL ÖZEL ÖNLEMLER
* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın örgütle-

riyle koordinasyon halinde kadınların facia sonrası yeni
yaşamlarına uyumuna yönelik programların acilen oluş-
turulması ve yapılandırılması (ev dışı hayata uyum, psi-
kolojik destek, hukuki destek, para yönetimi,
çocuklarla iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği vs)

* Geride kalan kadınların maaşlarını, tazminatlarını,
ayni ve nakdi yardımları kendilerinin alabilmelerine ve
uygun görecekleri şekilde kullanmalarına olanak tanı-
yan bir mekanizmanın oluşturulması.

* Bölgede çok ciddi eksikliği görülen kreş ve okul
öncesi eğitim hizmetine ilişkin yaygınlaştırma politika-
larının acilen başlatılması.

Soma'da kadınlar için acil ve
özel önlemler alınmalı
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Frauen nehmen vor allem
zur Existenzsicherung eine
zweite Beschäftigung auf.
Denn sie arbeiten im Ha-
uptjob im Schnitt zu

einem niedrigeren Stundenlohn,
häufig auch in Teilzeit.

Viele Frauen müssen nach einer
Trennung vom Partner einen
Neben-Minijob annehmen.

„Die Studie belegt einmal mehr:
Gerade Frauen arbeiten oft unfrei-
willig in Teilzeit und greifen des-
halb umso öfter zu Nebenjobs auf
450-Euro-Basis“, sagte DGB-Vize
Elke Hannack. Wer aber seine Ar-
beitszeit reduziere, müsse später
auch die Möglichkeit haben, später
wieder aufzustocken. Denn die Re-
duzierung der Arbeitszeit sei Ein-
kommenseinbußen verbunden. Wer

heute in Teilzeit beschäftigt ist
und wieder Vollzeit arbeiten
möchte, dem werde dies oft ver-
weigert.

Die Folge, so Hannack: „Vielen
bleibt damit nur ein zusätzlicher,
schlecht sozial abgesicherter Mini-
job, um ein Einkommen zu erzielen,
das zum Leben reicht. Hier muss
die Politik ansetzen: Wir brauchen
ein verbindliches Rückkehrrecht in
sozial abgesicherte Vollzeitarbeit.
Umbrüche im Leben wie Trennung
oder Scheidung dürfen Frauen
nicht in Armut stürzen oder sie in
Minijobs als Nebenverdienst zwin-
gen. Frauen und Männer brauchen
eine eigenständige Existenzsiche-
rung und echte Gleichstellung am
Arbeitsmarkt statt Zweitjobs zum

Leben.“

Als auffällig bezeichnete die
stellvertretende DGB-Vorsitzende
auch die hohe Quote an Neben-Mi-
nijobs in Branchen mit vielen Teil-
zeitverhältnissen. „Besonders im
Gesundheits- und Sozialwesen als
auch im Bildungssektor üben viele
Minijobber den gleichen Beruf in
Haupt- und Nebentätigkeit aus. Of-
fensichtlich wird hier sozialversi-
cherte Beschäftigung durch
Minijobs verdrängt.“

Dem gelte es einen Riegel vor-
zuschieben, so Hannack. Sie for-
dert: „Minijobs müssen ab der
ersten Stunde sozialversicherungs-
pflichtig sein.“

Quelle: www.dgb.de

Viele Frauen mit einem
Zweitjob arbeiten

unfreiwillig in Teilzeit
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Ausnahmen vom Mindest-
lohn: neues Einfallstor für
Lohndiskriminierung von
Frauen

Von einer Protestkund-
gebung begleitet fan-
den heute im
Bundestagsausschuss
für Arbeit und Soziales

Anhörungen zum gesetzlichen
Mindestlohn statt. Denn vor dem
Paul-Löbe-Haus erklärten hunderte
TeilnehmerInnen eines breiten
Bündnisses ihren grundsätzlichen
Widerstand gegen Ausnahmen
beim Mindestlohn.

Für den Deutschen Frauenrat
sagte die Geschäftsführerin Henny
Engels: „Wir lehnen Ausnahmen
beim Mindestlohn grundsätzlich ab,
den sie öffnen nur ein neues Ein-
fallstor zur Lohndiskriminierung von
Frauen, so wie es heute bereits die
‚Aushilfslöhne‘ beim Minijob sind“.
Umso weniger akzeptieren wir die
geplanten Ausnahmen vom Mindest-
lohn. Denn sie schaffen nur neue
Ungerechtigkeiten. Für uns, die
größte Frauenlobby hierzulande, gilt
der Grundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ nicht nur zwischen
den Geschlechtern. Dieser Grund-
satz muss für jeden Arbeitsplatz
Gültigkeit haben; für jede beschäf-
tigte Person – unabhängig von
ihrem Alter und ihrem Status als
Beschäftigte,“ so Engels. Deshalb
fordere der Deutsche Frauenrat, wie
alle PartnerInnen in diesem Bündnis:
„Mindestlohn für alle – ohne Wenn
und Aber!“

Deutscher Frauenrat /
Mindestlohn: 

Studie Minijobs: Frauen zunehmend auf

Zweiteinkommen angewiesen

Knapp 2,6 Millionen Menschen in Deutschland
haben neben ihrem Haupt- einen Minijob. Oft sind es
Frauen, die wegen niedriger Einkommen auf einen
Zweitjob angewiesen sind, zeigt eine aktuelle Unter-
suchung der Böckler-Stiftung. In einigen Branchen
drohen Minijobs die sozialversicherte Beschäftigung

zu verdrängen. Der DGB fordert deshalb die Sozial-
versichungspflicht für Minijobs ab der ersten Stunde.

In den vergangenen zehn Jahren haben immer
mehr ArbeitnehmerInnen einen Minijob neben der Ha-
uptbeschäftigung auf, so die Böckler-Studie. Von
2004 bis 2013 stieg die Zahl der Neben-Minijobber
von 1,66 auf 2,59 Millionen. 

Quelle: www.dgb.de
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Am 27. und 28.
September
2014 findet in
Köln die Konfe-
renz der  Migran-

tinnenorganisationen statt.
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung steht die Gründung des
ersten bundesweiten Dach-
verbandes der Migrantinne-
norganisationen, DaMigra.

Der Dachverband der Mig-
rantinnenorganisationen wird
herkunftsunabhängig für die
rechtliche, politische und ge-
sellschaftliche Gleichstellung
von Migrantinnen und ihrer
Organisationen eintreten. Für
Politik, Medien und Öffen-
tlichkeit wird der Verband ein
Ansprechpartner in Bezug
auf migrations- und frauens-
pezifische Belange sein.

100 Vertreterinnen von
Migranntinnenorganisationen
werden die Möglichkeit
haben, an dieser bedeutsa-
men Konferenz und den
Wahlen zur Dachverbands-
gründung teilzunehmen. Das
Rahmenprogramm wird den
Teilnehmerinnen darüber hi-
naus Raum zu spannenden
politischen Diskussionen,
Austausch und Vernetzung
bieten. Weitere Informatio-
nen über den Dachverband
der Migrantinnenorganisatio-
nen:

buvemi-
konferenz@agisra.de.

Ankündigung: 
Gründung des bundesweiten Dachverbands der
Migrantinnenorganisationen
DaMigra

DaMigra: Hintergrund

und Ausblick

Die Vernetzung der Mig-
rantinnenorganisationen zu
einem bundesweiten Dach-
verband wurde auf dem
2.Migrantinnenkongress am
09. – 10.März 2013 besch-
lossen. 

Der zweite Kongress
folgte auf den Auftaktkon-
gress im November 2010, an dem
über 200 Vertreterinnen von Migran-
tinnenverbänden teilnahmen. Neben
dem Deutschen Frauenrat, der Ge-
werkschaft ver.di, waren u.a. der
Bundesverband der Migrantinnen,
agisra e.V., Maisha e.V. auf dem
Kongress vertreten. 

Die Diskussion um den Inhalt und
die Form der Vernetzung von Mig-
rantinnenorganisationen wurden be-
sonders zwei Aspekte behandelt.
Zum einen die bessere Koordination
und Vernetzung der Migrantinnenor-
ganisation untereinander. Zweitens
die Möglichkeiten der engeren Zu-
sammenarbeit mit deutschen Fra-
uenverbänden bzw. den
Voraussetzungen zu einer Mitgli-
edschaft, z.B. beim Deutschen Fra-
uenrat. Hier wurde jedoch deutlich,
dass für den Großteil der Vertrete-
rinnen der anwesenden Migrantin-
nenverbände, die Organisations- und
Entscheidungsstrukturen des De-
utschen Frauenrates schwer zu vers-
tehen sind. Vorbehalte gab es auch
bei den Fragen, wie die spezifischen
Interessen eines solchen Zusam-
menschlusses eingebracht werden
können, ohne dass sie auf dem Weg
„nach oben“ verwässert werden. 

Mit den Stimmen der über 200
anwesenden Teilnehmerinnen wurde
die Gründung einer Arbeitsgemeinsc-
haft von Migrantinnenorganisationen
beschlossen. Der Beschluss folgte
damit den auf dem Kongress vorget-
ragenen Erfahrungen der jeweiligen

Vereins- und Verbandstätigkeiten
von Migrantinnen, die verdeutlichten,
dass es einen starken Wunsch gibt,
sich zu vernetzen. Viele Vertreterin-
nen bemängelten die fehlende di-
rekte Kommunikation und
Kooperation zwischen den Migrantin-
nenverbänden. „Uns fehlt eine geme-
insame Plattform, um miteinander
ins Gespräch zu kommen und geme-
insam zu handeln“, so der Tenor der
Redebeiträge der Teilnehmerinnen.
Dass es dazu einen breiten gemein-
samen Nenner gibt, bestätigte die
zentrale Beobachtung, dass Migran-
tinnenorganisationen in vielen inhalt-
lichen Punkten übereinstimmen,
unabhängig ihrer Struktur, Größe
oder Zielgruppe. Es geht um Gleich-
berechtigung, um gerechte Löhne
und gute Arbeit, um Kampf gegen
Gewalt, um Anerkennung und Akzep-
tanz als Teil der Gesellschaft - ohne
Diskriminierung und Vorurteile. 

In den darauffolgenden Monaten
wurde der Prozess der Gründung
eines bundesweiten Dachverbandes
fortgesetzt und konkretisiert, an
dem auch der Bundesverband der
Migrantinnen beteiligt war. Die zen-
trale Frage wird nun sein, welche Ak-
tions- und Wirkungskraft sein haben
wird, d.h. worin wird er seine Aufga-
ben und Handlungsfelder sehen.
Denn eine Vernetzung, die sich in
der Bedeutungslosigkeit verliert und
nur „auf Papier“ besteht – daran
haben die Teilnehmerinnen kein Inte-
resse. Das war zumindest auf dem
letztjährigen Kongress unüberseh-
bar.
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BiLGE COBAN SAO PAULO

Es wurde viel über die
laufende WM in Brasilien
gesprochen, ebenso
über die WM-Vorberei-
tungen und über die

Prosteste der WM - Gegner. Die
in Armut lebende Bevölkerung
ist zu Recht verärgert darüber,
dass die Regierung in den Auf-
bau von Stadien und die WM Or-
ganisation investiert anstatt in
Bildung, Gesundheit, Wohnungen
– oder kurz gesagt in die Grund-
bedürfnisse der Menschen.

Investoren werden mit offenen
Armen empfangen, ein Zustrom
von Touristen begrüßt, die wäh-
rend der WM die Kassen mit dem
„guten Dollar“ füllen. Die städ-
tische Umwandlung wird mit der
WM begründet. „Es hat ja einen
berechtigten Grund“ – so die
herrschende Meinung von Politik
und Wirtschaft.  Für neue Investo-
ren wurden Ortschaften in reiche
Stadtviertel umgewandelt; Mensc-
hen wurden obdachlos und an den
Rand der Stadtviertel verdrängt.
Die Frau war dabei ein erfolgreic-
hes Mittel, das für die Werbung
der WM gerne eingesetzt wurde.
Das zeigt auch der Anstieg des
Frauenhandels während der WM.
Während der WM 2006 in De-
utschland erhöhte sich das Sex-
geschäft um 30 Prozent; während
der WM 2010 in Südafrika um ca.
40 Prozent. Die „männliche
Macht“ folgte ihrem treuen Leit-
satz: „Für neue Investoren musste
er zuerst in den Körper der Frauen
investieren!“

VERGRNÜGE DICH,  BEZAHLEN
KANNST DU SPÄTER!

In den vorbereiteten Werbun-

gen für die WM heißen sexy Brasi-
lianerin die Touristen willkommen
und laden sie dazu ein die WM an-
zuschauen. Vom T-Shirt bis hin
zum Pokal, auf allen Produkten
wird der Frauenkörper gezeichnet.
Das Logo der Mannschaften und
der Spieler, die an der WM teilneh-
men, werden auf Präservativen
zum Verkauf angeboten. Hier hat
das patriachalische System den
brasilianischen Frauen die Aufgabe
gegeben die Verantwortung  für
die WM und die Zukunft des Lan-
des zu übernehmen! Aus diesem
Grund hat ein Bordell in der Stadt
Minas Gerais schon ein Jahr zuvor
mit den WM Vorbereitungen ange-
fangen. Frauen, die ihr Geld mit
Sex verdienen, wurden zu kosten-
losen Englischkursen geschickt,
damit sie während der WM bes-
sere Dienstleistungen erbringen
können. Die Zahl der Frauen, die
diese Kurse besuchten, liegt bei
2000! Um es direkt zu benennen:
In Brasilien ist Prostitution seit
2000 legal und man schätzt, dass
mehr als 1 Million Frauen in die-
sem Bereich arbeiten. In derselben
Stadt machen Bordelle und eine
Bank im Einverständnis bekannt,
während der WM den Kunden mit
Kreditkarte Dienstleistungen zu
erbringen. Das trug zur WM Prä-
sentation bei. Der Inhalt des Slo-
gans der Kampagne beinhaltete
eine ganz einfache Nachricht:
„Vergnüge dich, bezahlen kannst
du später!“

EINE HEUCHELEI ALS SOLCHE!

Wenn das Thema die Frau ist,
zeigt sich überall auf der Welt die
Heuchelei der Regierungen  noch
mehr oder wird unerträglich.  Z.B.
in Brasilien, wo Millionen von Tou-
risten zusammenströmen, stehen
große Werbetafeln, die Gewalt

gegen Frauen anprangern und und
an telefonische Notnummer hin-
weisen - eine Art Notrufnummer,
an die sich gewaltbetroffene Fra-
uen hinwenden können. Fraglich
ist jedoch, wie der telefonische
Hilferuf erfolgen soll, da Brasilien
über ein sehr schlechtes Telefon-
netz verfügt. Ein anderer Punkt
ist, wie viele Menschen überhaupt
ein Mobiltelefon besitzen, wo doch
die Armutsquote unter den Frauen
immens hoch ist. Es ist offensicht-
lich, dass Gewalt gegen Frauen
mit einer Telefon-Hotline keines-
wegs bekämpft bzw. gelöst wer-
den kann; Bereits in der ersten
Woche der WM kam die Meldung
über eine Amerikanerin, die nach
einem Spiel auf einer Party ver-
gewaltigt wurde. In der Presse war
allerdings darüber nichts zu lesen.
Erschreckende Wirklichkeit, denn
Brasilien ist ein Land, in dem jähr-
lich 50000 Frauen vergewaltigt
werden. Es ist ein Land, in dem
gerade Mal vor drei Monaten die
Polizei die verletzte Claudia Silva
Ferreira in den Kofferraum
„stopfte“, um sie ins Krankenhaus
zu bringen. Die Frau starb qualvoll
auf dem Weg dorthin.

Die WM verdeutlicht die män-
nliche Macht in Brasilien in grausa-
mer Weise. Laut veröffentlichten
Angaben von IPEA, ein staatliches
Amt für Statistik in Brasilien; den-
ken 65 Prozent der Bevölkerung,
dass Frauen, die sich offen klei-
den, die Vergewaltigung „verdie-
nen“ (!). 59 Prozent glauben
widerum, wenn Frauen ihr Verhal-
ten und Auftreten verändern,
auch die Zahl der Vergewalti-
gungsdelikte abnehmen (!). Eine
tief verankerte patriarchale Denk-
weise und die kommerzielle Ver-
wertung der Frau und ihres
Körpers – eine hochgradig gefähr-

Die Rolle der Frau
bei der WM
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liche Konstellation, die während
der WM eine zusätzliche Zuspit-
zung erfährt.

Eben aus diesem Grund ist die
Beteiligung an den Protesten der
Frauen jeden Alters auffällig! Im
März erst haben Frauenorganisa-
tionen und Aktivisten über twit-
ter mit
#EuNaoMerecoSerEstrupada (Ich
verdiene Vergewaltigung nicht)

hashtag zusammen eine Kam-
pagne organisiert. Als am 15.
Juni Griechenland gegen Kolum-
bien spielte, haben Frauen, die
gezwungen werden sich zu pros-
tituieren, gegen die WM protes-
tiert, indem sie Fußball gespielt
haben. Ihr Anliegen war während
der WM auf die Rechte der Fra-
uen, die im Geschäft mit Sex
tätig sind aufmerksam zu mac-
hen. Die brasilianischen Frauen

protestieren gegen die Ausbeu-
tung der Frauenkörper, die zu
einem Fall der Staatspolitik ge-
worden ist, insbesondere gegen
die Ausbreitung der Brutalität zu
dieser Zeit. Sie sind vor allem
auf der Straße, weil sie sich
gegen die „Frauen-Pflichten“, die
ihnen bei der WM von der män-
nlichen Macht auferlegt wurden! 

Übersetzerin Ceyda Tutan
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SEMRA ÇELiK

Almanya'da yaşayan
Türkiyeli genç kadın-
larla ilgili bir araştır-
manın sonuçları
neredeyse ezber bo-

zucu. Kamuoyunda kendine gü-
vensiz, kararlarını kendisi alamaz,
kurban rolünde gösterildiği bir
tablo egemen. Son dönemde
'namus' cinayetleri, başörtüsü,
zorla evlendirme konularıyla gün-
deme gelen bu genç kadınlar
üzerine oldukça şaşırtıcı, beklen-
meyen bir araştırmayı Dortmund
Yüksek Okulu profesörlerinden
Ahmet Toprak yaptı: Türkiye kö-
kenli genç kadınlar evlilik öncesi

cinsel ilişki, eş seçme ve gele-
neksel kadın erkek rolleri konu-
sunda ne düşünüyorlar? Genel
tablo gerçekliğe uygun mu yoksa
önyargı mı?

Araştırma Almanya'da yaşayan
Türkiye kökenli genç kadınlara yö-
nelik olarak bir ilk olma özelliğini
taşıyor. Hele de cinsellik gibi 'tabu'
bir konu üzerinde ve genç kadın-
larla birebir konuşularak yapılma-
sıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Yaşları 15-25 arasında olan 23
genç kadınla yapılan bir araştırma
geneli yansıtabilir mi sorusuna
Prof. Ahmet Toprak'ın verdiği
cevap toplumun değişik kesimle-
rinden, değişik yaşlarda, değişik
zamanlarda Almanya'ya gelmiş
veya burada doğmuş, okumuş ya

da okumamış, meslek sahibi ya da
'ev kadını' olmaları temsili de olsa
yansıtabileceği şeklinde. 

Dokuz ay süren araştırmada ba-
şörtüsü, evlilik, eğitim, arkadaşlık,
meslek seçimi, evlilik öncesi cinsel
ilişki, geleneksel roller, boş zaman-
ları değerlendirme ve Alman kadın-
lara bakış  konularındaki sorulara
hiç çekinilmeden, olması gerekeni
değil olanı esas alarak cevaplar ve-
rilmiş. 

Ortaya çıkan sonuç şöyle:
Genç kadınları evlenerek Alman-
ya'ya gelenler, muhafazakar genç
kadınlar, yaşam cambazları-kriz
çözücüler ve liberaller diye ayır-
mak mümkün. 

Evlenerek Almanya'ya gelenler,
araştırmada özel bir grup olarak

Türkiye kökenli genç kadınlar
geleneksel rollere karşı
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yer alıyorlar. Türkiye'de doğan, büyüyen, sosyali-
zasyonlarını Türkiye'de gerçekleştiren, meslek sa-
hibi olmayan, evlenerek-çoğunlukla erken yaşta-
buraya gelen ve geleneksel ve dini kadın rollerini
irdelemeden kabul edenler. Göç sürecinde dene-
yimlerine bağlı olarak irdeleme başlıyor. 

Muhafazakar genç kadınlar: Geleneksel roller ve
değerler yaşamlarının merkezini oluşturuyor.
Kadın erkek rollerine uygun olarak otoriter bir aile
eğitimi almışlar. Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi redde-
diyorlar ancak gizli de olsa sevgilileri oluyor. 'Kız'
olarak evlenmek en önemli prensipleri arasında
yer alıyor. Eğer bu prensiplerine uyamazlar ve ha-
mile kalırlarsa 'durumu kurtarmak için'  hemen ev-
leniliyor ve erken doğum yapmış gibi gösteriliyor. 

Liberal genç kadınlar: Geleneksel rol ve değer-
leri reddediyorlar. Cinsiyetçi eğitime kesinlikle kar-
şılar. Okumuş ailelerden geliyorlar ve iyi bir eğitim
almış durumdalar. Çoğunlukla Alman vatandaşı ol-
muşlar. Evlilik öncesi ilişkilerini gizlemeden yaşı-
yorlar ve çoğunlukla Almanyalı (Alman ya da
Almanya'da yaşayan göçmen) erkeklerle birlikte-
ler. 

Yaşam cambazları- kriz çözücüler: Araştırmanın
en ilginç grubunu ve çoğunluğunu oluşturuyorlar.
Ne muhafazakar ne de modernler. İki dünya ara-
sında, bir ayaklarıyla birinde, diğer ayaklarıyla di-
ğerinde denge sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye
kültürüne bağlılar ama geleneksel rol ve eğitimi
kısmen eleştiriyorlar. Daha okul sıralarında Alman
kızlarının kendine güvenli hallerine imrendiklerini
söyleyenleri var. Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi -top-
lum reddettiği için- reddediyorlar ama gizli olarak
yaşıyorlar. Özellikle ailenin erkek üyelerinden
erkek arkadaşlarının olduğu bir sır gibi gizleniyor.
İki dünyada yaşamalarını sevimli yalanlarına ve ya-
lanlarına ortak olan arkadaş ve genellikle kadın aile
üyelerine borçlular. Namusu kadının cinsel ahla-
kına indirgeyen geleneksel kadın erkek rollerine
göre belirlenmiş namus tanımına karşı çıkıyorlar.
Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi aslında normal ve kim-
senin karışamayacağı özel bir durum olarak değer-
lendiriyorlar yine de Türkiyelilerden kopmamak,
toplum dışına atılmamak için önemliymiş gibi dav-
ranıyorlar. 

Kısacası Prof. Ahmet Toprak tarafından yapılan
araştırma Türkiyeli genç kızların yaşam biçimleri
ve savundukları değerlerin kamuoyuna dayatılan-
dan çok daha modern ve çok daha çeşitli oldu-
ğunu gösteriyor. Cinsellik üzerine konuşmak,
evlilik öncesi cinsel ilişki, eşin veya erkek arkada-
şın özgür seçimi, geleneksel rollerin reddi, gele-
neksel eğitime karşı çıkmak Türkiye kökenli genç
kızların da gündeminde, hatta az olmayan belli bir
kesimin yaşam tarzı. Bu nedenle klişelerden kurtu-
lup değerlendirmeler yapmak, kendi ayakları üze-
rinde duran, durabilmek için çoğu zaman
'cambazlıklar' yapmak zorunda kalan genç kadın-
lara yardımcı olacak kurum ve düzenlemelere git-
mek zorunlu...

İranlı kadınların #mystealthyfreedom (benim öz-
gürlük kaçamağım) kampanyası internette hızla ya-
yılıyor.

İranlı kadın gazeteci Masih Alinejad’ın başörtü-
süzken kendini ne kadar özgür hissettiğine dair
paylaşımı 180 bin beğeni almış, ardından yüzlerce
İranlı kadının başörtüsüz fotoğraflarını paylaşmaya
başlamasıyla online bir eyleme dönüşmüştü.

Kadınlar fotoğraflarını “İranlı Kadınların Özgürlük
Kaçamakları” Facebook sayfalarında ve #myste-
althyfreedom hashtag’iyle Twitter’dan paylaşıyor.

İranlı Women News Network muhabiri Elahe
Amani “Bu kampanya İranlı kadınların ayrımcı yasa-
lara ve İslami kıyafet kodu zorunluluğuna direnişinin
bir yansıması. İranlı kadınlar yaratıcı, cesur ve in-
sanlık onuru ve insan hakları taleplerine bağlılar. Bu
kadınlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmemeli.
Bu kitlesel hareketin bir dönüm noktası olup olma-
dığını zaman gösterecek” diye konuştu.

Kadınlara başörtüsü zorunluluğu 1979 İran Dev-
rimi ile birlikte gelmişti. Zorunlu kıyafet kodunun
insan haklarına aykırı olduğunu düşünen kadınlar, o
zamandan beri özgürlükleri için mücadele ediyor.

Ancak tüm İranlı kadınlar böyle düşünmüyor, ba-
zıları başörtüsü takmayanlara daha ağır cezalar ve-
rilmesi gerektiğini savunuyor. Mayıs ayı başında
400 kadın, çarşaflarıyla sokağa çıktı ve yaptıkları
basın açıklamasında “Ahlaksızlığın tüm toplumu ele
geçirdiğini, çok geç olmadan buna karşı bir şey
yapmak gerektiğini” söyledi. İranlı Kadınların Öz-
gürlük Kaçamakları Facebook sayfasındaki mesajlar
ise daha farklı:

“Özgürlük anlarım hep korkuyla dolu odu. Bu fo-
toğraf sonbaharda çekilmişti. Aklım özgürlükle
meşgulken, bedenim korkudan titriyordu. Evet, öz-
gürlük kaçamaklarım hem korku dolu geçti. Özgür-
lük İranlı kadınların en eski hayalidir. Umarım bir
gün bu hayal gerçek olur.”

“Tochal durağına yakın, dağın kollarını Tahran’a
doğru açtığı ve rüzgarı kucakladığı bir yer var. Ne
zaman oraya gitsem, rüzgarın saçlarımı uçurmasına
izin veririm. Bu noktaya tırmanabilmek için çekti-
ğim acının ardından, kalıcı olarak kapatılmış saçla-
rımı en azından çok sevdiğim şehrim Tahran’ın
rüzgarıyla buluşturabilmenin mutluluğunu hissede-
rim.” 

www.bianet.org

Benim özgürlük
kaçamağım!
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ELiF DEMiRHAN

Namus kavramı esas
olarak kadın, kadının
bedeni, kadının cinsel-
liği üzerinden tanım-
lanmaktadır. Bu

tanımdan yola çıkan erkek ege-
men anlayış “namus için kadının
kontrol altında tutulması” gerek-
liliği fikrine ulaşır ve sistemini de
bu fikir üzerinden inşa eder. 

Şiddet, tecavüz, taciz çeşitlilik
teşkil eden saldırılardır.  Nuray
Sancar; “Toplumda özellikle
“namus” kavramının en yoğun ol-
duğu Kürt bölgelerinde bunlar çok
yaşandı. Gözaltındaki kadınlara te-
cavüz gerçekleşti. Tecavüz kendi
başına bir yok etme politikasıdır.
Karşısındakini zayıf düşürme, silik-
leştirme, teslim alma, susturma ve
kimliksizleştirme” diyor. Sosyolog
Pınar Selek, bir söyleşisinde başın-
dan geçen gözaltı ve işkenceyi an-
latırken, birlikte işkence altında
olan Kürt kadınların hepsine teca-
vüz edildiğini, sistemin öç alma
duygusu ve kadını hiçleştirme poli-
tikasının gözaltında da devam etti-
ğini dile getirmişti.  
İran’da idamdan önce

tecavüz....

Son bir yılda İran’da 25 kadın 

idam edildi. Kadınlara idamdan
önce  cellat tarafından tacavüz
ediliyor. İran’da “Bakire bir kadının
öldükten sonra cennete gideceği”
inanışı idam hükümlüsü kadına yö-
nelik tecavüzü hem besleyen hem
de gerekçelendiren bir politika.
Ölümün son aşamasında kadına
yönelik düşmanlığını katmerlendi-
ren düşünce, ‘kadının cennete gi-
dişini’ engellemek bakış açısıdır..
İranlı yetkililer kadını celladıyla
everip, kadını tecavüze maruz bı-
rakarak,  öldükten sonra da cehen-
neme gitmesini garantilemek
istiyorlar. 

2013’ün verilerine göre Türki-
ye’de her gün ortalama 3 kadın öl-
dürüldü. 2014 Ocak ayından
bugüne kadar geçen 5 aylık sü-
rede erkek şiddetinden ölen kadın-
ların sayısı 116’ya ulaştı. Bu ölen
kadınların ardından 19 erkek işle-
dikleri cinayet sonrası intihar etti. 

Almanya’da her üç kadından biri
şiddet görmektedir. Almanya’daki
Türkiyeli kadınların büyük bir bö-
lümü şiddet mağduru. Şiddet olgu-
sunu besleyen ve çoğaltan esas
neden kadınların kendilerine biçilen
role itiraz etmeleridir. Siyasi muha-
fazakarlık arttıkça, bunun en
büyük mağduru olan kadınların is-
yanının da arttığını ve yine erkek-
lerin bu muhafazakar siyasi
atmosfere güvenerek kadınlara
daha çok şiddet uygulamaktan çe-

kinmediklerini de ifade etmek ge-
rekir. Şimdiye kadar görülen birçok
davada katil yerine ölen kadınların
suçlu gösterilmsi bunun açık ör-
nekleridir.

Kadının konumu ve

toplumsal cinsiyet

Yaşadığımız toplum ve toplu-
mun tüm değer yargıları cinsiyetçi-
dir. Aile cinsiyetçidir. Dinsel
öğretiler cinsiyetçidir. Kültürel ve
ahlaki normlar, kurallar, yasalar,
örf ve adetler cinsiyetçiliği normal-
leştirir. Kadınlık ve erkeklik kültürel
olarak inşa edilen ve öğrenilen ka-
lıplardır. Toplumsal olarak kurulan
bu toplumsal cinsiyet kalıpları,
kadın ve erkeğin toplum içindeki
konumu ve bu konuma uygun rol-
lerini, kadın-erkeğin, özel ve kamu-
sal alanda nerede duracağı,
toplumsal hayata ne oranda katıla-
cağı ve nasıl temsil edileceğini be-
lirler. 

Toplumsal cinsiyet; biyolojik
cinsiyetten farklı olarak toplumsal
ve kültürel olarak belirlenen ve do-
layısıyla içeriği toplumdan topluma
olduğu kadar tarihsel olarak da de-
ğişebilen ‘cinsiyet konumu’ ya da
‘cins kimliği’ dir. Bu anlamıyla top-
lumsal cinsiyet yalnızca cinsiyet
farklılığını belirlemekle kalmaz, aynı
zamanda cinsler arasındaki iktidar
ilişkilerini de belirler. Kadının konu-
munu, kadının ev içinde ve ev dı-
şındaki konumunu belirleyen,
kadının bedeni ile cinselliği üzerin-
deki kontrol ve cinsiyetler arası
eşitsizliği besleyen, koruyan ve ye-
niden üreten durumlar üzerinden
anlaşılabilir. 

Küçük yaşta ya da istenmeyen
zorla evlilikler, başlık parası, töre,
boşanma, namus cinayetleri gibi
aileye ilişkin toplumsal değer yar-
gının yanı sıra, kadının eğitim du-
rumu, çalışma olanakları, siyasal ve
toplumsal hayata katılım düzeyidir. 

Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle
ötekileştirildiği, yalnızlaştırıldığı ve
mağdur edildiği, tüm bu sorunlar,
toplumsal cinsiyetçi bakış açısın-
dan kaynaklanmaktadır. Geleneksel
değer yargıları ile kadının görevi ev
içi ile sınırlanmakta. Kadına biçilen
rol iyi eş ve iyi anne olmasından

Namus, töre, şiddet ve kadın!



İsveç’in Nörköbing şehrinde
bir okulda aynı sınıfta Müslü-
man asıllı 28 kızın sünnet et-
tirildiği ortaya çıktı.

Kızların sünnet edilmesini 1982
yılında yasaklayan İsveç, kızların
anne ve babaları hakkında dava
açılacağını bildirdi. 1982 yılında çı-
karılan yasayla kız çocuğunu sün-
net ettiren veliler 4 yıla kadar
hapis cezasına çarptırılabiliyor.
Ancak aynı sınıfta 28 kız çocuğu-
nun 4 ile 14 yaş arasında iken sün-
net ettirilmiş olduğunun ortaya
çıkması İsveç makamlarını çok kız-
dırdı ve velilere 10 yıla kadar hapis
cezası verilebileceği açıklandı. Nör-
köbing Okul Sağlığı Dairesinden ya-
pılan açıklamada, mart ayından beri
sünnet edildiği tespit edilen Müslü-
man asıllı göçmen kız sayısının
60’a ulaştığı belirtilerek “kız ço-
cukları 30 ülkede sünnet ediliyor.
Bunların başında Afrika’daki Somali
geliyor. Somali’de kızların yüzde
98’i sünnet ediliyor. Bu olayın or-
taya çıkmasından sonra bizim kız
çocuklarının sünnetini önlemek için
yürüttüğümüz çalışmalar için yapı-
lan maddi destek ve sağlanan im-
kanlar arttırıldı” denildi 27
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ibaret kalmaktadır.  Cinsler arası
farklılık insanın doğası değil; özel
mülkiyetin ortaya çıkmasıyla bir-
likte kadın cinsinin köleliği de başlı-
yor. Kadın cinsini özel mülkiyetçi
anlayıştan soyutlarsak, sorun sa-
dece kadın-erkek sorunu olmaktan
öteye gitmez.

Sovyetlerde kadın ….

Türkiye, İran ve Almanya’da ka-
dınların yaşamına yönelik baskı,
taciz, şidetin nedeni burjuva feo-
dal zihniyettir.  Kadınlara biçilen
rollerin değişmesi için nelerin yapıl-
ması gerektiğine ilişkin  yaşanmış
tecrübelerden yararlanmadan gele-
ceğe yönelik planları yapmak zor-
dur bunun için; 

Sovyetler Birliği’nde devrimden
sonraki aşamada partinin üzerinde
ilk durduğu sorunlardan biri “Ev iş-
lerinin toplumsallaştırılması” idi.
‘Kadını evden ve ev işçiliğinden
nasıl çıkarır da toplumsal üretim
içinde yer almasını sağlarız’ diye

birçok girişimde bulunuyor. Özel
beslenmenin yerine kamusal bes-
lenmenin geçirilmesinin ilk ve en
önemli sonuçlarından biri, milyon-
larca kadının “tencerelerinden kur-
tulması”, ailenin beslenmesi için
harcadıkları emek ve zamanı, çok
daha verimli bir alana, toplumsal
faaliyete yatırma olanağına kavuş-
malarıdır. Kadınların kurtuluşunun
önşartı olarak “bütün kadın cinsi-
nin yeniden toplumsal üretime
dönmesi”nin (Engels) yolunu açan
Ekim Devrimi’nden sonraki süreç,
aynı zamanda kadınları toplumsal
üretim ve faaliyete çekerken onla-
rın üzerindeki bu ikili ve üçlü yükü
mümkün olduğunca hafifletmek
için verilen mücadele sürecidir. Bu
çabaların ve tedbirlerin uygulan-
ması tabii ki kolay değil. İçinde bu-
lunulan yaşam koşulları ve işçi
kitlelerinin devrim öncesi Rusya’nın
en kötü koşulları altında yüzyıllar
boyunca oluşan yaşam alışkanlıkla-
rını unutmamalıyız. „Bizi burada bu

yeni yaşam yolunda düşmanlarımı-
zın orduları değil, kendi yaşantımı-
zın atomları köstekliyor. Burada
aileyle, eski toplumun bu temel
hücresiyle, kadını sömüren ev ikti-
sadıyla yüzyıllar boyunca oluşmuş,
önümüzde köstek olan, sosyalist
inşa yolunda ağır yük olarak sırtı-
mızda taşıdığımız tüm yaşam gele-
nekleriyle karşı karşıyayız. Bundan
dolayı yeni yaşam için mücadele,
açık düşmana karşı mücadele gibi
çabuk sona erdirilemez.“ (Rus-
ya’da 1917 Sosyalist Ekim Devrimi
ve Kadınların Kurtuluşu)

Nasıl mücadele etmeliyiz?

Toplumsal hayatın  her alanında
uygulanan ayrımcı ve cinsiyetçi
politikalara karşı kadının örgütlen-
mesi,  savunma gücünün geliştiril-
mesi, teşhirin oldukça önemli
olduğunu söylemek gerekir.
Ancak daha önemlisi kadının kimli-
ğine  dönük saldırılarda ortak ör-
gütlü mücadele etme
zorunluluğudur.

Kızlara sünnet
ülkeyi ayağa kaldırdı

Resimler http://www.frauenrechte.de sayfalarından alınmıştır.



2014• NO 24 KA DIN

28

Antik çağdan bu yana 300 bütün Yunanlıları
heyecanlandıran bir rakam. Rivayete göre
300 Spartalı, İÖ beşinci yüzyıldaki Pers sa-
vaşlarında büyük kahramanlıklar sergilemiş-
lerdi. 300, Yunanistan’da hala sihirli bir

rakam gibi değerlendiriliyor. Parlamentoda 300 millet-
vekilinin olması tarihten esinlendiği gibi Troyka’nın
(AB+AMB+IMF) ve işbirlikçi hükümetin sosyal saldırıla-
rına karşı mücadelede de 300 rakamını sıkça görmek
mümkün.

ONURLU BİR YAŞAM MÜCADELESİ
Artık Yunanlıların yeni bir sihirli rakamı var: “595”.
Bunun nedeni anlamak için son yıllara bakmak gere-

kiyor. 2008 sonunda dünya çapında yaşanan krizden
bir türlü çıkamayan ve ‘iflasın’ eşiğine gelen Yunanis-
tan son altı yıldır uluslararası kredilerle ayakta duru-
yor. Her ne kadar dünya kamuoyunda krediler,
“Yunanistan’a yardım” adı altında gündeme gelse de
bu gerçeği yansıtmıyor.

Yunanistan devleti aldığı kredilere yüksek faiz öde-
mek zorunda olduğu gibi Yunan halkı da kredi verenle-
rin dayatmaları karşısında her geçen gün daha fazla
yoksulluğa ve sefalete itiliyor. Genel işsizlik %25’i çok-
tan aştı, gençlerin ise neredeyse %60’ı işsiz. Çalışanla-
rın ücretleri 2008 sonundan bu yana donduruldu,
asgari ücret son yıllarda yüzde 35 civarında kesildi. Bu

durumda Yunanistan’ın bütün şehirleri karnını doyura-
mayan açlarla dolu olması kimseyi şaşırtmıyor.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Yunanlı emekçiler
yaşam mücadelesi verirlerken onurlarını da korumaya
çalışıyorlar. İşten atmalara, Troyka’nın ve işbirlikçi hü-
kümetin halk düşmanı politikalarına karşı da direniyor-
lar. Yani onurlu bir yaşam mücadelesi veriyorlar.

Yukarıda sözünü ettiğimiz “595” rakamı da bu mü-
cadelelerden birini ifade ediyor. 

EN ZAYIF HALKA...
Yunanistan Maliye Bakanlığı, 18 Eylül 2013’de ba-

kanlıkta kadrolu olarak çalışan 595 temizlikçi kadını
işten çıkardı. İşten atmalara gerekçe ise son yıllarda
her zaman olduğu gibi “kaçınılmaz tasarruf önlemi”
ileri sürüldü.

Bakanlıktaki işten atmalara her gün sabah saat
06.00’da bakanlığın bürolarını temizleyen kadınlarla
başlanması tesadüf değildi. Maliye Bakanı Yannis Sto-
urnaras’ın niyeti açıktı: En zayıf halka koparsa diğerleri
dayanamaz. Bakan Stournaras’ın hesabı tutmadı. “En
zayıf halka” olduğu sanılan kadınlar, direnişi seçtiler,
hem de bütün saldırılara ve karalama kampanyalarına
karşın.

Hükümetin ve yandaş medyanın karalama çabaları-
nın başında, kadınların yaptığı işi küçümsemek, aldıkları
ücreti abartmak ve bir bütün olarak kadınları açgözlü

Temizlik işçisi kadınlar direniyor



olarak yıpratmak geliyordu.
Buna göre kadınlar yıllardır kendilerine ödenen “lüks

ücretlere” fazlasıyla alışmışlardı... Herkesin kemer sık-
mak zorunda olduğu bir dönem devlet sorumsuzca
davranamaz ve ‘biraz toz alan yüzlerce kadına lüks
ücret ödeyemezdi.’

YANDAŞ MEDYADAN MEDET UMDU
Bakan Stournaras, yandaş medyanın yardımıyla ka-

dınları sesini kesmeyi umut etti. Fakat kadınlar bakanlı-
ğın önüne kurdukları kampta, “dünya âleme” aylık
bordolarını ve vergi beyannamelerini gösterdiler. Ka-
dınlar iddia edildiği gibi 1000 Euro lüks ücret(!) değil
ortalama 650 Euro ücret alıyorlardı. Birçoğu ise 500
Euro’nun altında ücret alıyordu. 

Ayrıca kadınları “tasarruf” adına işten çıkartılması
hükümete daha pahalıya geldiğini de kadın emekçiler
belgeleriyle kanıtladılar. Sonuçta kadrolu temizlik
emekçilerinin işten çıkartılması bakanlığın artık temiz-
lenmediği veya bakanlıktaki dolgun ücretli yöneticilerin
temizliği kendileri yaptığı anlamına gelmiyordu.

Temizlik işlerinin verildiği firmanın belgelerini ele
geçiren kadınlar, kendilerinin ortalama brüt 763 Euro
aylık ücret karşılığı yaptıkları işin aynısının taşeron fir-
mada brüt 973 Euro’ya geldiğini ispatladılar. Tasarruf
bunun neresindeydi?! Anlaşılan hükümete “tasarruf
planları” dayatan Troyka sadece işten atılanların sayı-
sına bakıyordu, tasarruf edilip edilmediğine değil!

Kadınlar, avukatlarıyla birlikte bu ve buna benzer
diğer gelişmeleri sürekli kamuoyuyla paylaşarak yapı-
lan saçmalıkları ortaya koyarak zayıf mı güçlü mü ol-
duklarını da göstermişlerdi.

KADINLAR HER YERDELER
595 temizlikçi kadının Yunanistan çapında ünlen-

meleri, destek bulmaları ve hükümeti çileden çıkarma-
ları sadece bakanlık önüne kurdukları kampla ve
yaptıkları kamuoyu çalışmasıyla açıklanamaz.

Bunun asıl nedeni kadın emekçilerin, Troyka’nın ve
işbirlikçi hükümetinin kamu alanında ve özel sektörde
çalışan bütün emekçilere karşı topyekûn saldırı içinde
olduğunu görmeleriyle ilgili. Nerede işçi haklarına bir
saldırı varsa, nerede işten atmalar gündemdeyse, ne-
rede bir haksızlık-adaletsizlik söz konusuysa temizlikçi
kadın işçiler hep orada oldular.

İşten atılan okul hademeleri miting alanına geldikle-
rinde “595’ler” çoktan bir dayanışma pankartı ile alan-
daydılar. Fabrikalarının kapatılma planını protesto
etmek için fabrika dışına çıkan işçiler yine karşılarında
“595’leri” buldular. Troyka’nın planları kapsamında
sübvansiyonları kesilen köylüler Atina’ya geldiklerinde
onları karşılayan yine “595’ler” oldu.

“595’ler” herkese direnebileceklerini ve direnmeleri
gerektiğini anlatmaya başladılar. Onlarca grevi ve
genel grevi, “sabredelim, birkaç gün sonra etkisi biter”
diye atlatmaya çalışan işbirlikçi kriz hükümetleri bu
taktikleriyle şimdiye kadar başarılı da oldular.
“595’ler” ortaya koydukları tutumla bu taktiği de boşa
çıkarmaya çalıştılar.

Düzenli olarak dayanışma eylemlerine giden kadın-
lar tabi ki kendi mücadelelerini de unutmuyorlardı. Sa-
bahın köründe kalkmaya alışık olan kadınlar sadece
başka gösterilere ve direnişlere daha erken gitmediler.
Aynı zamanda değiş bakanlıkları sabahın erken saatle-

rinde adeta “işgal” edip hem taşeron firma işçilerini
hem de o bürolarda çalışanların bilgilendirdiler.

HÜKÜMET ÇİLEDEN ÇIKTI
Kamuoyunda “595’ler” diye övgüyle anılır hale

gelen grup bir başarı da iş mahkemesinde elde etti.
Kadınları tekrar işe almak yerine en üst mahkemeye
başvuran Bakan Stournaras, sonunda umduğu kararı
aldı. Yüksek mahkeme hakimleri, “kişilerin hakları bir
bütün olarak devletin finans politikalarının üstünde de-
ğildi” kararı verdiler.

Buna rağmen direnişten vazgeçmeyen kadınlara
önemli bir destek Yunanistan Savcılar Birliği’nden
geldi. Yayınlanan bir bildiride, “Hükümet, kendi çıkar-
dığı yasaları dilediği gibi ve kamunun zararına karşı kul-
lanması kabul edilemez” görüşünü savunan savcılar,
açıkça hükümetin kendi yandaşlarını koruduğunu ve
emekçileri ezdiğini söylüyorlar.

Bu tutum hükümeti çileden çıkardı, artık bu direniş
bitmeliydi. Birkaç hafta önce yine Maliye Bakanlığının
önünde kamuoyunu bilgilendirmek isteyen kadınlara
göreve yeni gelen bakanın emriyle polis vahşice sal-
dırdı. Onlarca kadın yaralandı. Ama kadınlar birkaç gün
sonra yine kampta yerlerini aldılar; bazıları alçıya alın-
mış bacaklarıyla ama dimdik, bazıları sarılı ellerini yum-
ruğa dönüşmüş olarak haklarını aramaktan
vazgeçmeyeceklerini ortaya koydular.

Biz de Kadın dergisi olarak “595’ler”in mücadelesini
bütün okurlarımız için takip edeceğiz. Yunanlı kız kar-
deşlerimizden öğreneceğimiz çok şey var.

Düzenleyen: Pelin Şener

Kaynak: Telepolis: http://www.heise.de/tp/
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Frankfurt Göçmen Ka-
dınlar Birliği, kendile-
rini, sorunlarını,
taleplerini ve çalış-
malarını anlatacakları

ve 2105 yılına kadar Frank-
furt Tarih Müzesi’nde Bibliot-
hek der Alten Projesi
kapsamında sergilenecek ku-
tunun hazırlıklarına başladı. 

Bibliothek der Alten Pro-
jesi’nin küratörü Dr. Angela
Jannelli’nin de katıldığı tanışma

toplantısında ilk olarak proje-
nin detayları konuşuldu. Proje-
nin ortaya çıkışından bugüne
kadar geçen süreci anlatan ve
projeden örnekler sunan Dr.
Jannelli, Frankfurt Göçmen Ka-
dınlar Birliği’nin yürüteceği
proje sürecine dair bilgiler de
vererek, kadınların konuyla ilgili
sorularını yanıtladı. Daha
sonra, kutunun içinde yer al-
ması düşünülen çalışma başlık-
larından kısaca bahsedilerek,
kadınlara gelecek aylarda ya-
pılması planlanan çalışmalar

hakkında bilgi verildi; 8 Mart
2014 ile 8 Mart 2015 tarihleri
arasında yapılan bütün çalış-
maların yer alacağı bir zaman
çizelgesi, kadınlarla yapılacak
20 dakikalık görüşmelerin
video kayıtları, kadınların ken-
dilerini anlatacakları birer say-
falık metinler, resim ve dikiş
gruplarının çalışmaları, koro
şarkılarının kaydı, kuruluşundan
bugüne Frankfurt Göçmen Ka-
dınlar Birliği’nin çalışmalarının
dokümantasyonu ve Göçmen
Kadınlar Birliği 10. Yıl kitabı. 

Yeryüzünün çeşitli yerlerinde doğan ve 
yolları Frankfurt’ta kesişen
kadınların hikayesi



Proje, tamamen kadınların özgün
çalışması üzerine kurulu olduğu için,
Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği’nin
fikirlerini dinlemek ve çalışmaları bir-
likte düzenlemek bu sürecin en önemli
kısmını oluşturuyor. Bu amaçla, toplan-
tının ikinci kısmında “World Café”
atölye çalışması yapıldı. Kısaca, beyin

fırtınası olarak tanımlayabileceğimiz bu
çalışmada kadınlardan dört farklı so-
ruya yanıt vermeleri istendi:

- Göçmen Kadınlar Birliği’ne
neden katıldınız?

- Göçmen Kadınlar Birliği sizin
için ne anlama geliyor?

- Kutunun içinde ne olsun?
- 2105 yılında Göçmen kadınlar

Birliği’nin nasıl görünmesini istiyorsu-
nuz?

Frankfurt Göçmen Kadınlar Birli-

ği’ne katıldım, çünkü  göçmen ve kadı-

nım

Grup çalışması yaparak her soruyu
tartışan kadınların verdikleri yanıtlarda,
göçmenlik, kadınlık, çalışma koşulları,
örgütlenme, dayanışma ve mücadele
etme temalarının öne çıktığı görülmek-
tedir;

“Çünkü hayatımın en zor döne-
minde bana kollarını açıp sevgiyle ku-
cakladılar.”

“Birliktelikle sesimizi duyurmak ve
güçlenmek”

“Yaşadığımız ülkedeki sosyal, eko-
nomik, kültürel, sağlık ve hukuki sorun-
larımızı tartışmak ve bu konularda bilgi
edinmek”

“Dört duvarın arasından çıkmak,
sosyalleşmek”

“Çünkü değişik kadınlarla bir araya
gelmek, sorunları paylaşmak, yaşadığı-
mız ülkedeki problemleri birlikte çöz-
mek, tartışmak, güncellenmek için.
Birlikten kuvvet doğar.”

“Kadın olarak kendimizi nasıl ifade
etmeliyiz?”

“Dostlukların güzellikleri, paylaşım-
ları, yakınlıkları, omuz omuza olan bir-
liktelikleri ve tutumları”

“2105 yılında bu kutuya bakıldı-
ğında, kadınların yıllar önce onlar için
nasıl bir mücadele verdiklerini görüp
gülümsemeleri...”

Kadınların sorulara verdikleri yanıt-
larda öne çıkan bu temalar, Bibliothek
der Alten Projesi kapsamında hazırla-
nacak kutunun çalışmalarında ele alına-
cak temel konuları da belirlemiş oldu.
“World Café”nin ardından yapılan de-
ğerlendirme konuşmalarında, hangi te-
manın nasıl anlatılabileceği hakkında
fikir alışverişinde bulunulduktan sonra
toplantı sona erdi. 

Eylül ayının ikinci yarısında yeniden
bir araya gelerek çalışma gruplarını
oluşturacak olan kadınlar, projenin iler-
leyen dönemlerinde farklı atölye çalış-
maları düzenlemeye ve göçmen kadın,
eş ve işçi rollerini tartışarak hazırlık sü-
recine devam edecekler.  
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Uluslararası kadın dernekleri ile birlikte katılımcısı
olduğumuz reMade and reLive! (teksilde geri
dönu ̈s ̧u ̈m ve yeniden yas ̧atma) proje c ̧alıs ̧maları-
mız devam ediyor. AB ve Ulusal Ajans'ın
“Grundtving Hayat Boyu öğrenme” programı or-

taklığında 7 u ̈lkeden 7 ortaklı bu projenin amacı "aile ic ̧i
s ̧iddete uğramıs ̧ ve is ̧siz 30-50 yas ̧larında, kendi ayakları
u ̈zerinde durmak isteyen kadınların bu kapsamda bir eği-
timle yas ̧amlarını su ̈rdu ̈rebilmelerine yardımcı olmak". Kulla-
nım su ̈resini bitirmis ̧ tekstil u ̈ru ̈nlerinin geri dönu ̈s ̧u ̈m ile
yeniden işlenmesini hedefleyen proje ile ilgili atölye çalış-
maları Köln, Frankfurt ve Berlin’de sürüyor. Öte yandan
öğretmen ve öğrenciler projenin gerçekleştiği u ̈lkeleri ziya-
ret ederek örnek u ̈ru ̈nleri uygulamaları ve c ̧alıs ̧maları ince-
leyerek, bilgi alıs ̧ veris ̧inde bulunuyorlar.

Projeye katılan kadın örgütleri ise şunlar:
Research Centre of Women’s Affairs, Greece
Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.V.,

Germany
ASSOCIAZIONE IRENE _Iniziative Ricerche Esperienze

per una Nuova Europa, Italy Moteru ̨ informacijos centras,
Lithuania

Federatie van Uit Turkije Afkomstige Vrouwen in Neder-
land (HTKF), Netherlands BUCA EVKA-1 KADIN KÜLTÜR VE
DAYANIŞMA DERNEG ̆I ̇ EVI ̇, Turkey DAY-MER TURKISH &
KURDISH COMMUNITY CENTRE, United Kingdom

reMade
and
reLive!


