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  Merhaba
2020’nin son günlerinde yeni yıl dilekleri-

mizin en başına sağlığı, yeniden bir araya 
gelebilmeyi ve taleplerimiz için mücadeleyi 
sürdürmeyi koyduk. Zira kiminle konuşsak 
çalışma koşullarındaki ağırlaşan koşullardan, 
evde kalmaktan, çocukların can sıkıntısıyla 
baş edememekten, yedirme içirme telaşına ye-
tişememekten, hastalıktan, sağlık sistemindeki 
sorunlardan dert yanıyor, bunların bir an önce 
değişmesi isteğini ifade ediyordu.

Bu ve benzeri dileklerle karşıladık yeni yılı. 
Ne varki tatil biter bitmez  açıklanan yüksek 
rakamlar, ve yeni önlemler, aşının gayet yavaş 
ilerlemesi, çalışma ve günlük hayatımızı yeni-
den alt üst eden gelişmeler karşısında, sorun-
ların yakamızı bırakmayacağını, dileklerimizi 
gerçekleştirmenin en kısa yolunun ise talep-
lerimizi daha kararlı savunmak olduğunu bir 
kere daha anımsadık. 

Pandemi bir yıldır gündemimizde. İstesek de 
istemesek de. Bu sayımızda da ana konu yine 
bu. Ancak yeni sayımızda pandemi ve pande-
mi karşısında yaptıklarımız, dayanışmamız, 
hastalığa ve hastalığın yarattığı sorunlara karşı 
nasıl ayakta kalmaya çalıştığımızı da değişik 
örnekleriyle açıklayalım istedik. 

Birbirimizi görme, dergimizi elden ele ulaş-
tırmayı ne yazık ki bu sayıda da gerçekleştire-
meyeceğiz. Var olan kısıtlamalar, hastalıktan 
kendimizi ve birbirimizi koruma isteğimiz bu 
sayımızı da online çıkarmamızı gerekli kıldı. 
Bu sayımızı Pdf olarak toplu okuyabileceğiniz 
gibi içinde yer alan yazıları da tek tek internet 
sayfalarımızdan çağırıp okuyabilir, linklerini 
tanıdığınız bütün kadınlara ulaştırabilirsiniz.
Bu sayımızda yine bir çok arkadaşımız görev 
aldı. Ancak daha zengin içerikli bir dergi için 
yazılarınız, mektuplarınız, önerileriniz ve eleş-
tirileriniz bizim için çok önemli.
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Aramızdaki farklar değil bizi bir-
birimizden ayıran, 
bu farkları tanıma, kabul etme ve 
kutlama konusundaki 
beceriksizliğimiz.

— Audre Lordre

Es sind nicht unsere Unterschiede die uns 
trennen. Es ist unsere Unfähigkeit diese 
Unterschiede  zu erkennen, zu akzeptieren 
und zu feiern. 
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DOSYA KONUSU

2020’de Göçmen Kadınlar Birliği’ne 
dönüp baktığımızda 

— Ne oldu, ne kaldı, bizi neler bekliyor?

Kuşkusuz 2020 yılı hepimiz için Korona yılı 
olarak, alışılmadık, bazen korkutucu, zorlu, 

enerji tüketici, belirsiz ve yorucu bir yıl olarak ha-
tırlanacak. Ama aynı zamanda birlik, dayanışma, 
insanlık ve umut yılıydı. Kadın dayanışmamızın 
ne kadar önemli olduğunu, bizi nasıl güçlendirdi-
ğini ve birbirimize nasıl güç verdiğimizi, hedefle-
rimize ulaşmak için birlikte hareket etmemiz ge-
rektiğini defalarca anladığımız ve hissettiğimiz bir 
yıldı 2020.

Taleplerimizin ve yorulmak bilmeyen 
çabalarımızın her zamankinden daha 
önemli olduğunu bize açıkça gösteren bir 
yıl oldu. Korona krizi, yıllardır işaret et-
tiğimiz ve düzeltmek için mücadele etti-
ğimiz sosyal ve politik olumsuzluklar açı-
sından bir büyüteç görevi gördü.

Salgınla birlikte, sosyal dengesizlikteki açıklar 
arttı, böylece siyasi sorunlar daha da ağırlaştı. 
Pandemi zengin ve fakir arasındaki uçurumu de-
rinleştirdi. Zenginler daha zengin hale geldi ve fa-
kirlerin sayısı arttı. Salgının sonuçlarından sosyal 
açıdan dezavantajlı ve düşük gelirli insanlar daha 
fazla etkileniyor. Özellikle Daimler ve MAN VW 
gibi şirketler, binlerce insanı işten çıkarmak için 

bu durumdan yararlanıyor. Bazı temel demokratik 
haklar kısıtlandı, bu da komplo teorilerini ateşledi 
ve gerici güçler için iyi bir gübreli toprak işlevini 
gördü.

Pandemi ayrıca sağlık sistemindeki zayıflıkları 
da ortaya çıkardı; hastanelerin durumu, personel 
eksikliği vb. Almanya’da Koronavirüs’ten daha az 
insan ölse bile, ordunun devreye sokulması meş-
rulaştırıldı.

Ama her şeyden önce bunun hesabını önü-
müzdeki dönemde ödeyeceğiz. Salgın sonrası 
zor bir dönemle yüz yüze kalacağız. 
 
Buna karşılık, kısıtlamalara rağmen, yaklaşık 
500.000 kamu sektörü çalışanı gösterilere ve uya-
rı grevlerine katıldı ve daha iyi bir toplu sözleş-
me için mücadele etti. Polis şiddeti arttı. George 
Floyd’un öldürülmesiyle birlikte ırkçılığa ve polis 
şiddetine karşı on binlerce insan sokaklara dökül-
dü. Binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti protesto 
etti ve İstanbul Sözleşmesi’nin tutarlı bir şekilde 
uygulanmasını talep etti. 80’den fazla şehirde in-
sanlar silahlanma harcamalarındaki artışa karşı 
gösteri yaptı ve Fridays For Future hareketi devam 
ediyor.

Foto: GKB Arşiv

Ceyda Tutan
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Mart ayında Uluslararası Kadınlar Günü ile ilgili 
birçok etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldığı-
mızda, henüz neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. 
Ancak, ilk şaşkınlık hızla yaratıcı çözümlere dö-
nüştü ve ilk kapanmada her şeye rağmen taleple-
rimizi ve dayanışmamızı dış dünyaya iletmek için 
birçok eylem gerçekleştirdik. Kadına yönelik şid-
dete karşı kısa filmlerle, 1 Mayıs’ta taleplerimizin 
yer aldığı fotoğraf eylemleriyle, hastane çalışanları 
ile dayanışma göstererek ve üçte ikisi kadınlar ta-
rafından yürütülen sistem açısından hayati öneme 
sahip mesleklerin kötü çalışma koşullarına dikkat 
çekerek etkinliklerimizi sürdürdük.

Mümkün olan her yerde maske ve gerekli mesafey-
le sokağa çıktık ve taleplerimizi yüksek sesle dile 
getirdik. Çünkü kötü yaşam ve çalışma koşulları ve 
kadınlara, çocuklara yönelik şiddet tam da bu dö-
nemde daha da belirgin hale geldi.

Fiziksel mesafeyi korumak zorundaydık, ancak 
sosyal mesafe bizim için söz konusu değildi. İlk 
başta biraz ihtiyatlı davrandık, ama giderek daha 
fazla etkinliğimizi çevrimiçi olarak düzenledik. 
Birçok konu ile meşgul olduk ve teknik engellerin 
üstesinden gelmek zorunda kaldık. Yine de merke-
zi düzeyde ve birçok şehirde sayısız çevrimiçi et-
kinlik düzenlemeyi başardık.

Elbette, bu aynı zamanda kadınların ye-
niden her şeyi yönetmek zorunda kaldığı ve 
omuzlarında büyük bir yükün olduğu dö-
nemdeki örgütsel bir çabaydı. Kadınların 
evine, çocuklarına, yemeklerine, çocukların 
evde eğitimine bakmak zorunda oldukla-
rı ve aynı zamanda “normal” veya evden 
çalışmaya mahkum edildiği bir zamandı 
2020. Tüm bu koşullarda her zamankin-
den daha da önemli olduğunu bilerek bir 
araya gelmeyi başardık.

Kadın grupları edebi etkinlikler düzenlediler, ki-
taplar üzerine görüş alışverişinde bulundular, ka-
dın psikologlarla toplantılar yaparak salgının et-
kileri ve yol açtığı stresler hakkında konuştular. 
Yazım atölyesinde iletişim kurmayı öğrendiler ve 
kız kardeşlerine mektuplar yazdılar.

Birbirimizi görmek ve konuşmak eyalet sınırla-

rının ötesinde bize güç verdi. Korona salgınının 
uluslararası etkilerini de tartıştık, tüm kadınların 
benzer durumları yaşadıklarını ve şu anda kadınlar 
arasında uluslararası dayanışmanın büyük önemi 
olduğunu deneyimledik.

Bu dönemde psikolojik stresin dışında kadın ve ço-
cuklara yönelik fiziki şiddet de arttı. Stresli de olsa 
bu yıl bu konuda birçok önemli etkinlik gerçekleş-
tirdik. Özellikle, İstanbul Sözleşmesi’nin tutarlı ve 
koşulsuz uygulanmasına yönelik talebe her etkinli-
ğimizde vurgu yapıldı.

Maalesef bu yıl da birçok şeyi başaramadık. Mesela 
planlanan bir kongremiz vardı. Bu kongreyi yap-
saydık hepimize ve işimize ne çok yararlı olacaktı. 
Yeni fikirlerle ve canlılıkla güçlenerek, enerjik bir 
şekilde çalışmaya başlayabilecek ve zorluklarla yüz-
leşebilecektik. Yazdan sonra bir araya gelmemizi 
imkansız kılan kısıtlamalar olduğundan, planlanan 
tiyatro gösterileri de yapılamadı; kadınlarla toplan-
tılar ve yazarlarla yapılacak etkinlikler tamamen 
suya düştü.

Ama ikinci kapanmanın da bizi yıkmasına izin 
vermedik. Kadınlara ulaşma imkanlarımıza tutun-
maya devam ediyoruz. Ve yıl sonunda  hala aktifiz, 
başlatılan bağış kampanyası ile kadınları motive et-
meye, bizimle birlikte olup bize destek vermelerini 
sağlamaya çalışıyoruz.

Çünkü bu lanet 2020 yılı bize açıkça bir şeyi gös-
terdi: Var olmamız iyi, birbirimizi tanımamız iyi, 
inandığımız şeyler ve kadın hakları için birlikte ça-
lışmamız iyi. Çünkü adaletsizliklere karşı ve eşitlik 
içinde bir yaşam için ancak birlikte mücadele ede-
biliriz, ancak birlikte özgürce ve kendi kararımıza 
göre yaşamayı başarabiliriz! 2021 yılının nasıl ge-
çeceği belirsiz, ancak belirli olan bir şey var: Kar-
şılaşacağımız zorluklarla eskisinden daha güçlü bir 
şekilde yüzleşeceğiz. Öyleyse kollarımızı sıvayıp işe 
girişelim!

Foto: GKB Arşiv
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Almanya’da kadınlar 
2020’de neler yaşadı?

Kadınlar açısından da 2020 yılını koro-
navirüs ve pandemiye bağlı yaptırım-

lar belirledi. Ancak koşullar pandemi önce-
si de çok parlak değildi.

2019 bitmeden önce Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF) Global Cinsiyet Eşitliği 
Raporu’nu açıkladı. Raporda Almanya’da 
özellikle ekonomik alanda kadın erkek 
eşitliğinde önemli açıklar olduğu belir-
lendi. WEF Almanya’nın eşitlik alanında 
ilerlediğini, ancak kadın erkek gelirleri 
arasındaki farkın kısa sürede telafi edilmesi 
gerektiğini ifade etti. WEF raporu, Alman-
ya’da cinsiyet eşitliğinin, kadınların daha 
fazla siyasi katılımı alanında az da olsa 
geliştiğini, federal ve eyalet hükümetlerinde 
bakanlık görevlerinin yüzde 40’ının kadın-
lar tarafından yürütüldüğünü, ancak par-

Semra Çelik

Foto: Yeni HAYAt Arşiv

lamenterlerin yalnızca yüzde 30,9’unun 
kadın olduğunu ortaya koydu. Ülkede 
çalışma hayatında kadınların dezavantajlı 
durumu da sürmekteydi. Almanya’da isti-
hdam alanında kadınların oranı yüzde 55 
ile erkeklerinkinden (yüzde 78) oldukça 
düşüktü. Kadınlar teknik mesleklerde çok 
az yer alırken, sosyal alandaki mesleklerde 
aşırı oranda istihdam edilmiş durumday-
dı. Kadın erkek arasındaki gelir farkı resmi 
makamların verilerine göre yüzde 19 oldu. 
Sendika ve kadın örgütleri, bu sayının 
yüzde 22-23 olduğu görüşünde.
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ÇOCUK BAKIMI SÖZÜ 
YERİNE GETİRİLMEDİ

18 yaşın altında çocukları olan annelerin istihdam 
oranı yüzde 61 iken, aynı durumdaki babaların 
oranı yüzde 83. Çalışan babaların oranı en küçük 
çocuğun yaşından bağımsız. Çalışan annelerin ora-
nı ise, en küçük çocuk büyüdükçe istikrarlı bir şe-
kilde artıyor. Annelerin büyük bir kısmı en küçük 
çocuk anaokulu yaşına ulaştığında iş piyasasına 
geri dönüyor. En küçük çocuk okula başladığında 
çalışmaya başlayan annelerin toplam oranı yaklaşık 
yüzde 75.

Anne ve babalar arasındaki farklılık, haftalık ça-
lışma süresi açısından da ortaya çıkıyor. Çalışan 
babaların neredeyse tamamı tam zamanlı çalışır-
ken, çalışan annelerin üçte ikisinden fazlası yarı za-
manlı çalışıyor. Bu konuda en küçük çocuğun yaşı 
belirleyici değil. Kadınların yarı zamanlı çalışmayı 
tercih etmek zorunda kalmalarının nedenlerinden 
biri de, çocuklar için yeterli anaokulu ve kreşin ol-
maması, okula başladıktan sonra ise tam gün ba-
kım yapılan okulların yetersiz oluşu.

EMEKLİLİKTE YOKSULLARIN 
ÇOĞU KADIN

Kadın ve erkek arasında emeklilik maaşları ara-
sında büyük fark olduğu bir kez daha teyid edildi. 
Bunun nedeni olarak kadınların düşük ücretli, kısa 
süreli işlerde çalışmaları, çocuk, eş ve yaşlı bakımı 
nedeniyle işlerine ara vermeleri, geri dönmek is-
tediklerinde ise haftalık çalışma sürelerinin düşü-
rülmesi gösterildi. Değiştirilen emeklilik yasası da 
kadınların işine daha az yaradı. Kadınların çocuk 
bakımı, eşlerinin işgücünün yeniden üretilmesi 
için harcadıkları emek, ücretsiz emek olarak görül-
meye devam etti. 2020’de de yaşlılıkta yoksulluğun 
yüzü kadın olmaya devam etti.

Foto: Yeni HAYAt Arşiv

KÜRTAJ KISITLAMALARI DEVAM ETTİ

Almanya’da kadınların çocuk doğurup doğurma-
yacaklarına kendilerinin karar vermeleri önündeki 
engeller varlığını sürdürdü. Kürtajla ilgili 218 sayılı 
yasa ile danışma zorunluluğu ve kürtajın yaptırıla-
bileceği sürenin sınırlandırılması sürdü. Buna uy-
mayanlar ya kürtaj yaptıramadılar ya da cezai yap-
tırımlarla karşı karşıya kaldılar. 219A sayılı yasada 
ise hafif esnekleştirme yapıldıysa da, özü korundu. 
Doktor ve sağlık kurumlarının kürtaj yapıp yap-
madıklarıyla ilgili ve hangi yöntemi kullandıkları 
üzerine bilgi yasağında değişiklik olmadı. Sadece 
Sağlık Bakanlığı bir liste ile kürtaj yapan kurum ve 
doktorların adreslerini yayınladılar. Çoğu doktor, 
saldırılarla karşı karşıya kalabilecekleri endişesiyle 
isimlerinin yayınlanmasına itiraz etti veya kürtaj 
yapmaktan vazgeçti. 219a’ya aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle doktorlar para cezasına çarptırıldılar. 
Muhafazakar gruplar kürtajın tümden yasaklan-
ması için eylemler yaparken, değişik kadın örgütle-
ri de ‘Benim Vücudum Benim Kararım!” sloganıy-
la sokağa çıktılar.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ  
ALMANYA’DA DA SORUN

Almanya, İstanbul Sözleşmesi’ni çekince koya-
rak kabul etmeye devam etti. Konulan çekinceler 
göçmen ve mülteci kadınların hayatını zorlaştırdı. 
Eşlerinden bağımsız oturma iznine sahip olmayan 
kadınlar, istisna durumlar dışında sınırdışı edil-
mekle karşı karşıya kaldılar. Durumları sözleşme 
kapsamında değil, yabancılar yasası kapsamında 
işlem gördü. Mülteci kadınlar da kadın olmala-
rından kaynaklanan sorunlar nedeniyle iltica baş-
vurusunda bulundukları takdirde reddedilmeyle 
karşı karşıya kaldılar. Göçmen ve mülteci kadınlar 
sınırdışı edilme korkusuyla, şiddet gördükleri ev-
liliklerini sürdürmek ya da politik veya savaş ne-
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deniyle iltica başvurusunda bulunan bir erkekle 
evlenmeyi kabul etmek zorunda bırakıldılar.

ŞİDDETTE ARTIŞ

2020 yılında özellikle korona krizine bağlı eve ka-
panma, şiddet olaylarının artmasına neden oldu. 
Kadınlara danışma ve aktif destek sağlayan ku-
rumlar, pandemiye bağlı kilitlenme dönemlerin-
de zor erişilir hale geldiler. Telefon başvuruları, 
doktorlara başvuran kadınların ifadeleri ve bunlar 
aracılığıyla polise yapılan suç duyuruları şiddetin 
arttığını belgeledi. Ancak önceki dönemlere göre 
karanlıkta kalan sayının çok daha fazla olduğuna 
kesin gözüyle bakılıyor. Mülteci yurtlarında kalan 
kadınlar da cinsiyetçi şiddetin hedefi haline geldi-
ler. Kadın sığınma evleri ise ihtiyaca cevap vere-
cek durumda değil. Genelde 21 bin 400 kadın ve 
çocuğun barınabileceği sığınma evlerine ihtiyaç 
varken, şimdilerde sadece 6 bin 800 kişilik yer var.

KORONA, 
KADINLARA DAHA SERT VURDU

Çalışma hayatında kadın mesleği denen işlerde 
çalışanlar pandemiye rağmen çalışmaya devam 
ettiler. Sağlık ve bakım, perakende satış, temizlik 
ve eğitim alanında çalışanlar bulaşma tehlikesine 
rağmen işlerine gittiler. Başlangıçtaki balkonlar-
dan alkışlama sönüp bitti. Sağlık ve bakım alanın-
daki küçük ikramiyeler dışında ücretler artmadı, 
çalışma koşulları düzelmedi.

Kısa çalışmaya gönderilen kadınlar, sosyal yardım 
başvurusunda bulunmak zorunda kaldılar. Home-
office yapanlar ise çalışmayla çocuk bakımı ve ev 
işlerini birlikte sürdürdüler. Yapılan araştırmalar 
eşlerin ikisinin de evden çalıştığı ailelerde ev işle-
riyle uğraşan erkeklerin oranının yüzde 11 civa-
rında kaldığını ortaya koydu. Korona döneminde 
kadınların mücadele ederek kazandıkları hakları-
nın az da olsa yok edildiği ve kadına bakış açısının 
giderek muhafazakarlaştığı dikkat çekti. Toplum-
sal olarak kadının işsiz kalması ya da evden çalı-
şırken bakım ve ev işi gibi işleri yapması normal 
karşılanır hale geldi. Her ne kadar kadın mesleği 
denen işlerde işyerleri yok edilmediyse de pande-
mi sonrası, üretimde çalışırken işyerlerini kaybe-
den erkeklerin bu işlere gönderileceği, kadınların 

işsiz kalacağı endişesi dile getirildi.

KADINLARLA İLGİLİ 
İLK SAĞLIK RAPORU YAYINLANDI

Almanya tarihinde ilk kez Robert Koch Enstitüsü 
tarafından kadın sağlığıyla ilgili rapor yayınlandı. 
Raporda kadınların sağlık konusunda daha duyar-
lı olduğu, ancak spor yapacak zamana sahip olan 
çocuklu annelerin sayısının az olduğu belirtildi. 
Kalp, beyin gibi ciddi hastalıkların erkek hastalı-
ğı olarak algılandığı, halbuki çok sayıda kadının 
bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak 
kadınları öldüren hastalıkların birinci sırasında 
meme kanseri yer aldı.

EYLEMLERE KATILIM ARTTI

Almanya’nın birçok şehrinde yapılan 8 Mart’la 
ilgili eylem ve etkinliklere binlerce kadın katıldı. 
Bazı grupların grev olarak nitelemesine rağmen, 
çoğunlukta sokakta gerçekleşen eylemlere katılan 
kadınların sayısının arttığı dikkat çekti. 8 Mart’ın 
resmi olarak tatil günü ilan edildiği Berlin’de dü-
zenlenen gösteriye 20 bine yakın kadın katıldı.
Yapılan yürüyüşlerde ise eşit işe eşit ücret, bakım 
işlerinin toplumsallaştırılması ve şiddete karşı ta-
lepler öne çıkarılırken, mültecilerle dayanışma ve 
ırkçılığa karşı daha güçlü mücadele çağrısı yapıldı. 
Korona koşullarına rağmen kürtaj sınırlandırma-
larına karşı yapılan eylemlere, 25 Kasım eylemleri-
ne güçlü katılımlar oldu. Kadın örgütleri pandemi 
dönemini en az zararla atlatmak için özel etkinlik-
ler ve eylemler yaptılar. Alman Sendikalar Birliği 
kadın çalışmasını öne çıkaran bir rapor yayınlaya-
rak, kadın çalışanların taleplerine sahip çıktı. Ka-
dınlar, yaşadıkları sorunların pandemi sırasında 
keskinleştiğini görerek, önümüzdeki yıl da kader 
olmayan bu durumun değiştirilmesi için daha faz-
la çaba harcayacaklar. Bu çabaların mücadeleye 
dönüşmesi ise öz örgütlenmelerine bağlı.
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Pandemi Masalının 
Tüm Kadın Kahramanlarına

Aslı Aydın Özdemir

Ne yıldı ama… 2020 yılını tarif etmeye çalıș-
sam (tarif etmesi çok kolay olmasa da) sarsıcı, 

șașırtıcı, alıșkanlıklarımızın altüst olduğu, belirsiz-
liklerle yașamayı öğrendiğimiz bir yıldı desem, he-
men hemen hepimizin yașadıklarını kapsayan bir 
tarif olur herhalde. Bu yılı iyi, kötü, zor, belirsiz gibi 
basite indirgeyerek değerlendirmek istemiyorum, 
çünkü inanılmaz bir hikâye yazdığımızı ve hepimi-
zin de bu hikâyenin șahane kahramanları olduğu-
muzu düșünüyorum. Şu an yorgun, umutsuz, biraz 
kızgın, biraz yılgın hissetsek de önce kendimizi, 
sonra diğer hikaye kahramanlarını alkıșlamak ve 
sırtımızı sıvazlamak istiyorum. Lütfen yüksek sesle 
siz de söyleyin kendinize: „Helal olsun sana“, „Bra-
vo“, „Tebrikler“… Neden mi? Masal terapisti Judith 
Liberman`ın da dediği gibi „ezber bozan“ bir yıldı; 
iyisiyle kötüsüyle alıștığımız bir düzen vardı, o dü-
zen altüst oldu. O düzen içinde görevlerimiz vardı, 
tüm görevlerimiz birbirine girdi ve hepsinin altın-
da biraz yıprandık. Bir gün sonrasında, hatta aylar 
sonrasında ne yapacağımızın belirli olduğu bir dü-
zenimiz vardı; büyük bir belirsizlik hakim oldu ha-
yatlarımıza. Az da olsa kontrolün elimizde olduğu 
bir hayatımız vardı, hayatımızın kontrolünü kaybe-
diyormușuz gibi hissetmeye bașladık. 

Önce șașkına döndük, ne yapacağımızı bi-
lemedik; daha önce ișe yarayan șeyler ar-
tık ișe yaramıyordu; daha önce bize destek 
olan șeyler/kișiler destek olma fonksiyon-
larını kaybetmișlerdi ve daha da önemlisi 
her zamankinden daha fazla yalnız his-
sediyorduk kendimizi. Bu șașkın ve tutuk 
halimiz kısa sürdü; yeni beceriler kazana-
rak, yeni kaslar geliștirerek var olma/ha-
yatta kalma mücadelesi verdik. 

2020`ye bakıp neyi unutmak istemiyorum? Neye 
șükrediyorum? Ne beni umutlandırıyor? diye sor-
duğumda, her șartta temas ve bağ kuran, dayanan, 
direnen ve dayanıșan kadınlar ve hikâyeleri, diye 
cevap veriyorum. Bambu ağaçları gibi pandemi 

fırtınası ile yere çarptığımıza, ama yeniden ayağa 
kalktığımıza inanıyorum. İște tam da bu nedenle 
hepimizi sırtları sıvazlanmalı, ayakta alkışlanmalı 
kahramanlar gibi görüyorum. 

Sen de dene bunu; 2020´ye bakarken tüm zorlukla-
rına rağmen ne öğrendim? Ne umutlandırdı? Nasıl 
altından kalkabildim? Hangi yeni becerileri geliș-
tirdim? Hangi ișe yaramaz alıșkanlıklarımdan vaz-
geçtim? diye sor kendine… Gerçekçi, ama cesaret  
ve umut veren, kendine de haksızlık etmeyen bir 
değerlendirme yapmana yardımcı olur belki. 
Bir sonraki nesle sonu güzel biten, insanın içini 
ısıtan, umut veren bir hikâye anlatacağımıza ina-
nıyorum. Bir varmıș, bir yokmuș diye bașlayacak, 
her hikâyede ya da masalda olduğu gibi zor, hatta 
korkutucu bir durumla karșılașılacak, elbette bu 
kahramanlar olağanüstü güçleri ile bu zorlukların 
üstesinden gelecek, hikâyenin sonunda kadınlar 
arasında dayanıșmanın her koșulda devam ettiği, 
dünyanın kadınların mücadelesi, direniși ve sevgisi 
ile daha güzel bir yer olduğu anlatılacak… 

Yüzlerce, binlerce farklı kadın hikâyesi anlatıla-
cak, ama bu hikâyelerdeki dünyanın tüm kadınları 
dünyanın etrafını el ele çevrelemiș olacak ve son-
rasında tüm kadınlar yanındakinin sırtını sıvazla-
yıp, kulağına: Çok zordu, ama bașardın, bașardık! 
diyecek…

O yüzden erteleme, önce kendine sonra en yakın 
kadın arkadașına, șimdilik dokunamasak da, yaz ya 
da telefonda söyle, hissettir… İnanıyorum, çok ya-
kında tüm kahramanlar kavuștuğumuzda, sımsıkı 
kucaklayarak kutlayacağız birbirimizi.

Foto: evGeni tcHerKAssKi / UnsplAsH
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Pandemide Bir Kadın
Berrin Uyar

Merhabaaa, 

Ben geldim! Baktım gelen giden yok, sıkıntıdan 
patlayacak değilim ya, ben gideyim bari dedim.

Doğrusunu isterseniz bu Korona denen illet bana 
epey şey öğretti, itiraf edeyim. Aslında, kendimi 
özgür hissetmezken bile, ne kadar özgür olduğu-
mu farkettim. Öyle başımda zantuz çivisi gibi du-
ran, kocam, kayınvalidem; oraya git buraya gitme, 
onu giy bunu giyme, ayıptır, günahtır falan gibi 
dırdır eden bir yakınım olmadığı halde, yine de ne 
çok şeyi yapmadığımı/ yapamadığımı farkettim. 

Ben yalnız yaşayan bir kadınım. Bir akademisye-
nim. Emekli oldum ama üniversiteden kopamadı-
ğım için ucundan kenarından derslerime devam 
ediyorum. Tabii ki, şu anda online ders yapıyorum. 
İlk derste çocukları karşımda dizi dizi fotoğraflar 
halinde görünce nasıl bir şok ve üzüntü yaşadığı-
mı anlatamam. Dokunamıyorsun, gözlerinin içine 
bakamıyorsun, karşı taraf isterse onu görebiliyor-
sun. Şimdi alıştım artık. Çocukları ekranda tuta-
bilmek için çeşitli yollar buldum. Bazen kendimi 
çok beğeniyorum, keşke benim de benim gibi bir 
öğretmenim olsaydı diyorum doğrusu. Zaten kas-
vetli sıkıcı ve insanı sürekli aşağıya çekmeye çalı-
şan bu “karantina” günlerinde mümkün olduğun-
ca eğlenceli olmalı insan.

Günlerini nasıl geçiriyorsun, sıkılmıyor 
musun diye soranlar oluyor. Yooo, sıkıl-
mıyorum. Ne mi yapıyorum? Yazıyorum, 
okuyorum bol bol... Ama sadece onlar de-
ğil tabii ki. Çok monoton olurdu hayatım 
yoksa.

Sabah sekiz gibi kalkıyorum. (Şimdi çoluğu çocu-
ğu olanların, karga kardeşler gelmeden yollara dü-
şenlerin “oooh ne keyif ” dediklerini duyuyorum 
elbette. Sizin için üzgünüm. Ben de çalışırken çok 
erken kalkmak zorundaydım. Biraz uyku keyfi ya-
payım bu kadar sene sonra yani, değil mi?)

Sonra kahvaltıdan önce içmem gereken ilaçlarımı 
alıyorum. Guatr var bende, yaklaşık 20 yıldır bu 
önemli organın hızlı çalışmasını sağlayan bir ila-
cım var. Buna rağmen metabolizmam çok yavaş, 
eğer yememe dikkat etmez ve spor yapmazsam he-
men kilo alıyorum. 

Banyodaki işlerim biter bitmez, bir yere 
gidecekmiş gibi giyiniyorum. Küpelerim, 
kolyelerim, yüzüklerim... Bunları takıp 
takıştırıyorum. Haaa, unutmadan söyle-
yeyim, her gün başka bir şey giyiyorum. 
Tabii onlara uygun takılar da ayarlamak 

Foto: Berrin UYAr
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lazım... Bu lanet Korona bir yıl daha başı-
mızı ağrıtacak gibi görünüyor, giysilerim 
dolapta mı kalsın? Her güne bir kıyafet. 
Hatta beğenip de sırtıma koymadıklarımı 
bile giydim bu süreçte. Dar gelenleri, bol 
gelenleri, bıktıklarımı da bu arada tasviye 
etmiş oluyorum. Şimdiden bir mavi torba 
doldu desem inanın.

Sonra kuvvetli bir kahvaltı gerekiyor. Yumurta olu-
yor soframda genellikle. Kolesterol falan diye kan-
dırdılar bence bizi yıllarca. Her gün bir yumurta 
yediğim halde, kan değerlerim normal. Herşeye 
de inanmamalı insan. Malum ilaç endüstrisi, yalan 
dünyasının çukuru. Kahvaltı ederken, televizyonda 
haberleri izliyorum. Yani aslında zaplıyorum de-
sem daha doğru. Türk televizyonları malum. Koca-
kafalar konuşursa hemen başka kanala geçiyorum 
elbette. Biraz Alman, biraz Türk televizyonu... Ha-
berler yetiyor bana. Kahvemi yudumlarken telefo-
numu karıştırıyorum biraz. Kim yazmış, arkadaş 
aleminde ne olmuş ne bitmiş... Bu da haberler ka-
dar değerli benim için. 

Kahvaltıdan sonra bir küçük ödülü hak etmiş olu-
yorum. Bazen minicik bazen de kocaman bir yay 
çizerek yürüyüş yapıyorum. Yanımda birisi varsa 
keyfime doyum olmaz. O zaman çok uzun da yü-
rüyoruz elbette.
Eve gelince, malum el yıkama, mantonu, maskeni 
balkona asma faslı... Derken oturuyorum bilgisayar 
başına. Hergün yazarım ben. Yayınlansın yayınlan-
masın hergün yazıyorum. Zaten çalışma odamı 
çok severim. Bazen oradaki koltuğa oturur, kitap-
larıma, ıvır zıvırıma bakarım uzun uzun. Bu anlar 
çok keyiflidir benim için. Arada kalkıp, unuttuğun 
bir kitabı eline almak, sayfalarını çevirirken o kita-
ba dalıp gitmek, bazen kısa bir şekerleme yapmak... 
Hele de güneş vurmuşsa koltuğa... Müthiş bir keyif. 
(Şimdi yine küçük çocuğu olanların, “ooooh, tabii 
çoluk çocuk, evde yemek yetiştirmen gereken in-
sanlar yok, keyif yaparsın tabii” dediğini duyar gi-
biyim. Eh bu da benim seçtiğim bir yol. Zamanın-
da memleketi kurtarmak için çok koştuğumdan, o 
hapishane senin öbürü benim dolaştığımdam ço-
cuk doğurmamayı seçtim. Evet dezavantajları var 
ama böyle bir keyif de yapabiliyorum işte.) 

Her insan kendi iradesiyle seçtiği yolun 
bedelini de ödemeli, varsa keyfini de ya-
şamalı. İstemeden bir şeyleri yapmak zo-
runda da kalmış olabilir insan. Hele de bu 
insan kadınsa. Ne yazık ki, kadınlar çoğu 
zaman başka bir iradenin tahakkümü 
altında kalmıştır. Böyle kadınlarla dolu 
dünyamız, hatta yakın çevremiz. Kimisi 
zorluklarla mücadele ederek yine de özgür 
olabilmeyi başarmış, ama ne yazık ki ço-
ğunluk teslim olmuş. Teslim olmak kolay 
yoldur. Boyun eğersin üstündeki iradeye. 
Mutlu değilsindir belki ama daha az sorun 
yaşarsın. Ben, mutlu olmadığının, başka 
türlü yaşantılar, hatta şiddetsiz bir evlilik 
olabileceğinin farkında bile olmayan o ka-
dar çok kadın tanıdım ki, inanamazsınız...
 
Ne mutlu ki bana, pişmanlığım olmadı bu hayat-
ta. Doğru, belki ilk hamileliğimi sonlandırmayıp, 
çocuk doğurma cesaretini gösterebilseydim, za-
ten (kız olacaktı mutlaka) şimdi 49-50 yaşlarında 
olurdu. Birlikte olurduk. Ben, özellikle bu pande-
mi günlerinde sarılmak istiyorum, insan sıcağını 
arıyorum. Uzaktan sarılmak değil, böyle sıkı sıkı, 
kokusunu içine çekerek, sırtına pat pat vurarak sa-
rılmak istiyorum. Tabii ki kimseye sarılmıyorum. 
Ama bazen, mesela televizyon karşısında ya da az 
önce sözünü ettiğim koltuğumda kocaman bir yas-
tığa sımsıkı sarılırken yakaladım kendimi.

Neyse yine dönelim konumuza. “Korona 
günlerinde ne yapıyorsun?” sorusunu ya-
nıtlıyordum.

Yazıyorum demiştim, orada kaldım. Okuyorum da. 
Korona’nın ilk yedi ayında elime tek kitap alama-
dım. Okuyamadım. Birkaç sayfa okuduktan sonra 
gözlerim kapanıyor, uykum geliyordu. Şimdi yine 
normale döndüm sayılır. Geceleri yatmadan önce 
okumayı seviyorum. Çoğu zaman yatağıma da gö-
türdüğüm kitabın küt diye kafama düşmesiyle uya-
nıp, lambamı söndürüyorum. 

Arada arkadaşlarımla ve komşularımla da, tek tek 
olmak üzere buluşuyorum. Birlikte yürüyoruz, ye-
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mek pişirip yiyoruz. Arada kekler, pastalar da yok 
değil elbette. Ama bu pandemi sürecinde düzenli 
beslendim. Sağlıklı yemeye çalıştım. Almanya’da 
şimdilik hayatımı nasıl sürdüreceğim, işten atılır-
sam ne olacağım endişesi daha az yaşandığı için 
aslında şanslıyız. Bildiğim kadarıyla Türkiye gibi, 
geceleri aç uyuyan çocuklar, ekmeğini çöpten top-
lamak zorunda kalan ya da komşularının deste-
ğiyle hayata tutunan insanlar yok burada. Korona 
bana bunu da öğretti. İnsan elindeki avantajların/
hakların farkında olabilmeli. Yapılacak şey elbet-
te, bu olanaklardan yararlanamayan insanların da, 
örneğin memleketteki, bu haklardan yararlanabil-
meleri için mücadele eebilmek. Yan gelip yatma-
mak. 

Korona günlerinde en çok yaptığım işler-
den birisi de, online toplantılara, seminer-
lere, kurs ve derslere katılmak. Normal 
zamanlarda buna pek zaman bulamıyor-
dum, ama şimdi programlı yaşıyorum ve 
haftada en az bir seminere katılıyorum. 
Bu süreci öğrenerek, eksik olduğum ya 
da ilgi duyduğum konularda kendimi 
geliştirerek değerlendirmeye çalışıyorum. 
O kadar çok şey öğrendim ki bu arada. 
Okuyarak aylarımı alacak birçok konuya 
girebildim bu sayede. Üstelik de bu öğren-
me, dünyanın dört bir yanından gelen 
insanların katılımıyla oluyor, müthiş bir 
bilgi ve deneyim alışverişi. 

Başka bir avantaj da şu: Buluşma dünyanın nere-
sinde olursa olsun, bir anda oradasın. “Sihirli ca-
dı”nın burnu yani. Pat orada çat burada. Işınlan-
madan daha çabuk. Evet Korona zamanında sanal 
alemin, online buluşmaların, canlı görüşmelerin 
heyecanına da kaptırdım kendimi. 

Mesela geçen gün, beş milyon yaşındaki Munzur 
Dağı’na tırmandık. Kozmik Okyanus Tanrıçası 
Anahit’in kutsal sütünden fışkıran, deli deli akan, 
ulu Munzur Nehri’nde yıkandık. 
Pir Sultanlar, Sarı Saltuklar, Seyidler, Ocaklar, Pir-
ler, Mürşitler ve Deliler diyarında; kimi zamanın 
kimi zalimin, eski ve yeni Hızır Paşaların eliyle 
taşları sökülmüş kiliseler, türbeler, camiler, kaleler, 

kaya mezarları arasında dolaştık. Çok şey öğren-
dim. 

Kutsal Munzur’un suyuna, kurban kanı dışında 
kan akıtılamayacağını mesela. Şimdilerde piknik-
çiler koyun kesip kanını akıtıyorlarmış gerçi ama. 
O sulara zamanında ne çok kan döküldüğünü dü-
şündüm ve Munzur’un ne çok acı taşıdığını da.

Munzur’un suyuna atılan taşın söz ol-
duğunu, Seyid Rıza ve arkadaşlarının bu 
sözü tutup yollarından ölüm pahasına 
dönmediklerini de...

Bu karmaşık inanç coğrafyasında suyun 
ve yaban aleminin nasıl kutsal olduğunu, 
“Su içene yılan bile dokunmazmış.” sözü-
nün Munzur’dan doğduğunu; suyun kut-
sallığını, Dicle Fırat’ın dişil ama Mun-
zur’un eril olduğunu...

Düşünün 2 saatlik bir seminer bu. Size de öneri-
rim bu tür buluşmaları.

Ben Korona günlerinde neler yaptığımı daha anla-
tırsam çok uzayacak yazım. Burada sizinle vedala-
şayım. İyi ki gelmişim size. Ben iyi vakit geçirdim. 
Siz?

Foto: Berrin UYAr
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Korona Zamanı Kadınlardan Görüşler 

İki çocuk annesiyim, biri okuyor ve çalışmak 
zorundayım. Zaten tek sosyal faaliyetim birkaç 

saat işe gitmek, geri kalan zamanımda ev işleri, 
çocuklar. Zaten koronadan önce iş yerlerimizdeki 
durumlar değişti, daha az zamanda daha çok ça-
lışmaya başladık. İki üç kişinin işini tek başımıza 
yaptık ve saatimizi de kestiler. Saat ücretleri art-
tıkça iş saatlerini azalttılar, ama iş aynı kaldı. Ben 
hastanede temizlik yapıyorum, yıllardır aynı has-
tanedeyim. Zaten Almancam yeterli olmadığı için 
yapabileceğim tek iş temizlik. İşimi aslında severek 
yapıyorum, bir değişiklik oluyor, biraz arkadaşları 
görüyoruz işte. Birkaç saat evden çıkmış oluyorum. 
4 saatlik işim var, ama yetişmiyor. Git gel derken 
5-6 saati buluyor. Bir de başkasının yerine çalıştı-
ğımda daha uzun çalışmam gerekiyor. 

Korona zamanında her şey 
çok farklılaştı. İlk zamanlar-

da maskemiz bile yoktu. Ben korkuyor-
dum, odalara girmek istemiyordum, 
ama artık alıştık. Bizim hastanede ko-
ronadan ölenler oldu, duyuyoruz. Za-
ten bir de Türk Schwesterler/hemşire-
ler anlatıyor. Şimdi maske ve eldivenle 
dikkat ederek çalışıyoruz, dışarıdan 
hasta yakını kabul etmiyorlar ve bizim 
de çok dikkatli olmamızı istiyorlar, 
hastaneye korona gelmesin diye. 

Gelelim temizliğe. Benim hep belirli yerlerim var, 
oraları temizliyorum. Stationları falan, ama artık 

daha farklı dezenfektan kullanarak ve durmadan 
kapı kollarını silerek, bezleri daha çok değiştire-
rek temizlik yapıyoruz. Aslında yetişmiyor, koştura 
koştura yapıyorum. Senelerdir o hastanedeyim ve 
öğle saatlerinde çalışıyorum, insanların gelip git-
tiği saatlerde. Hiç benimle konuşmazlardı. Arada 
hemşireler, artık tanıdıkları için, bir şeyler derlerdi, 
yoksa işimi yapıp giderdim. Ama artık en azından 
orası burası silindi mi? diye soruyorlar. Meğer ne 
kadar önemliymiş temizlikçiler. 

Arkadaşlarla Pausenraum’da olduğumuz zaman 
artık gülüyoruz, virüse karşı bir bilim insanları 
bir de temizlikçiler savaşıyor diye. Temizliğin ne 
kadar önemli olduğunu anladık artık toplumca. 
Bir de ücretlerimiz daha fazla olsa. Çok az. Ama 

işte temizlik işi çok ciddiye alınmıyordu ki. Oysa 
temizlik olmasa hastalıklar artar, hastaneyi komp-
le kapatırlar, ama onu gören yok, biz temizlikçiler 
yine de görünmeyenleriz. Korona aslında bize çok 
şey öğretti, iş yerinde her gün hasta olan insanla-
rı görüyordum, ama onlara yaklaşırken korkmu-
yordum. Şimdi ise görünmez bir şeyden, virüsten 
korkuyoruz. Biz temizlikçiler de görünmezleriz, 
patronlar da artık bizden korksun, hakkımızı ara-
yacağımızdan korksun. Artık gözümüz açıldı, iste-
dikleri gibi bizi oradan oraya gönderemezler, yap-
mam. Anladım ki ben temizlemesem zor durumda 
kalacak patronum. Çünkü doktorlar, hemşireler 
vs. işlerini yapamayacaklar ve şikayet edecekler. 
Patronumuz artık bize baskı yapamaz, çünkü biz 
kendi değerimizi geç de olsa anladık. Zaten bizim 
Betriebsrat’ımız var ve çoğumuz sendikaya üyeyiz. 
Başta ne olduğunu bilmiyordum, ama bu sene onu 
da öğrendim. 

Foto: MAtt seYMoUr/ UnsplAsH.coM

F. K.
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GKB - Bağış Kampanyası 2021
Birlikte Güçlüyüz!

Mehtap Çallı

“Bir slogan bir bağış” mottosu altında sürdürüyo-
ruz Göçmen Kadınlar Birliği bağış kampanyamızı. 

“Göçmen Kadınlar Birliği bağış kampanyasını 
destekliyorum, çünkü........ “ diyerek, bağışa neden 
katkı sunduğumuzu belirtiyor ve görsele dönüştü-
rüyoruz, eli belinde kadın figürüyle. 

“Birbirimizden öğrenebilmek, her alanda varola-
bilmek için!”

“Yaşamın kendisiyiz, birlikte güçlüyüz!

“Karşımdaki, yanımdaki gülüyorsa, ben de gülebi-
liyorum. Birlikte yarınlara gülebilmek için birbiri-
mize destek olalım! Bizler tek kanatlı melekleriz, 
birbirimize sarılmadan uçamayız. Kız kardeşleri-
min özgürlüğe uçması için onlara sarılmak istiyo-
rum!”

”Dayanışma yaşatır!”

Yapmak istediklerimizin, neşeli gruplarımızın, bitmeyen verimli tartışmalarımızın, 
yorgunluğumuzda verdiğimiz kahvemolalarımızın, korolarımızın ya da dans, tiyat-

rogruplarımızın, yazı atölyelerimizin, eylemler için pankart yazdığımız buluşmalarımı-
zın, toplantılarımızın, hüzünlerimizin de kahkahalarımızın da bir parçası ol. Dayanışma-
yı, birlikteliği güçlendirmemize el ver.



15

Göçmen Kadınlar Birliği                                                                                                 www.migrantinnen.net

Unsere Kontodaten für Spendeaktion:
Migrantinnenverein Frankfurt e.V.
Deutsche Skatbank
Verwendungszweck: Spende
IBAN DE 02 8306 5408 0004 8602 92

Zusammen sind wir stark!

Um uns trotz des Abstandes näher zu kom-
men, um unter besseren Bedingungen zu ar-
beiten und zu leben, das Frausein zu genießen, 
zu lachen und die Schwesterlichkeit und den 
Frieden zu verteidigen, um uns für unsere For-
derungen einzusetzen, um das was wir unter 
diesen gegebenen Umständen machen kön-
nen, fortzusetzen, rufen wir alle Frauen dazu 
auf sich mit dem Bundesverband der Migran-
tinnen in Deutschland e.V. zu solidarisieren 
und ihn mit einer Spende zu unterstützen.

Yaşamlarımızın arasında konan mesafeleri 
daraltmak, daha iyi koşullarda yaşamak, çalış-
mak, kadın olmanın zorluklarını değil tadını 
hissetmek, gülmek, barışı, kardeşliği savun-
mak, taleplerimize sahip çıkmak için bu ko-
şullarda yapabildiklerimizi ve yapabilecekleri-
mizi ertelemeden yolumuza devam etmek için 
bütün kadınları dayanışmaya, GKB’yi bütün 
olanaklarımızı kullanarak maddi ve manevi 
güçlendirmeye,desteklemeye çağırıyoruz. 
Zira birlikte güçlüyüz.

Ve daha onlarca sloganı dile getirirken, aslında bir 
kez daha düşünüyoruz; birlik olmamızın, birlikte 
yol yürümemizin neleri kolaylaştırdığını, neler ka-
zandırdığını hem kendimize hem kadın mücade-
lesine. 

Ben de varım derken, birlikteliğimizden doğan ka-
zanımlarımızı kaybetmemek, barışçıl, eşit, daha 
güzel bir dünyaya kavuşabilmek için verdiğimiz 
çok yönlü mücadelede “varım!” diyoruz. 

Ben de varım derken, bir bütüne ait hissediyor, o 
bütünü çok yönlü güçlendirmeye çalışıyoruz. 

Bu duygularla yapılan dayanışmanın büyüklüğü 
küçüklüğü değil, “ben de varım!” duygusu yüzü-
müzü gülümsetiyor. 

Bu nedenle tüm üyelerimizi, tüm kadınları yapabi-
leceklerimizi ertelemeden yolumuza devam edebil-
mek için Dayanışma Kampanyamızı güçlendirme-
ye davet ediyoruz.  
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Kadın İsterse Engel Tanımaz
Devrim Ercan

Botlarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken çektiğimiz bir 
videom var. Yunan polisi bana ve çocuklarıma yardım etti. Karaya 

Almanya’nın Hevin’e, mültecilere kapılarını aç-
masının üzerinden tam beş yıl geçmiş. Bense 

Hevin’i 2019’un aralık ayında tanıdım. Çalıştığım 
kurumda yeni grubumu selamlarken her zamanki 
gibi çok heyecanlıydım. Saat dokuzu gösterdiğin-
de tek tek içeri girip önümüzdeki altı ay boyunca 
oturacakları yerleri seçmeye başlamışlardı kursi-
yerler. Yine ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor-
du grubum. Suriye’den, Fas’tan, Irak’tan, Bangla-
deş’ten, Bulgaristan’dan tam 15 kursiyer…

Hevin bana en yakın sandalyede oturu-
yor, gülümsüyorum. Kim ki anlatıcıya 
yakın oturmaya özen gösterir, bir tık yük-
sektir motivasyonu. Sıfırdan aldığım bir 
grup değil, tekrar grubuydu Hevin’in yer 
aldığı grup. İlk günden: ‘‘Çıkarın kağıt-
ları, yazılı yapacağım!‘‘ dedim Kel Mah-
mut Hoca misali. Hepsinin gözleri fal taşı 
gibi açıldı. Neyse, testi yaptık, sonuçlar 

pek parlak olmasa da Hevin grubun en 
iyilerindendi. 

Sonrasındaki ödev ise benim çok sevdiğim ‘‘Eğer 
mümkün olsaydı şu oyuncak olmak isterdim.‘‘ 
cümlesinin yer aldığı bir resim yapma işiydi. Al-
mancada bu cümle B1 sınavına girecek olanların 
en son dersinin konusuydu aslında. Hevin top ola-
rak resmetmişti kendisini. 

Dört çocuklu bir anne Hevin. Savaştan ailesiyle 
kaçıp Almanya’ya gelmeyi başarmış, burada filiz-
lenmek için bir zemin bulabilmişti. Çocuklarının 
üçü okullu, biri ise henüz kreş çocuğuydu. Her salı 
elinde pazar arabasıyla gelirdi sınıfa. Salı günle-
ri semt pazarı kurulur kurs binasının yakınında. 
Mülteciler pazarları, indirimleri iyi takip eder. 
Öyle bazılarının düşündüğü gibi çok paraları yok-
tur onların ve yaşıyor olmak onlar için büyük bir 
nimettir. 

çıkmayı başardık. Suriye’den, Türkiye üzerinden Yunanistan’a, oradan da Al-
manya’ya geçmem tam üç hafta sürdü. Çok zordu…

Foto: DevriM ercAn
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 Çok düzenliydi, titizdi Hevin. Verdiğim ödevleri 
yapar, dersi dikkatlice dinlerdi. Her fırsatta ‘‘Eğer 
evde sadece yarım saat bugün öğrendiklerimizi 
tekrar ederseniz, mutlaka başarırsınız.‘‘ derdim. Bu 
cümlemi hepsi ezbere biliyordu artık, Hevin de bi-
liyordu. 

Teneffüslerde yanıma gelip, geçmişten, 
Türkiye’den, savaştan, barıştan söz edi-
yordu. ’’Devrim, bu B1’i alabilir miyim 
sence? Eşim yapamazsın, diyor. Sence doğ-
ru mu!’’ diye soruyordu. 

Tam kadınına sorulmuş bir soru, basıyorum kah-
kahayı. ’’Heviiin, kadın isterse engel tanımaz. Eşine 
söyle, ev işlerinde sana yardım etsin.’’

Hevin evde grev yapar, bu sözüm üzerine. Ders ça-
lışır, yemek işini iki çeşide indirir. Eşi, oğlu, her-
kes bir işin ucundan tutar, tutmak zorunda kalır… 
Derste de gülerek anlatırdı Hevinim. Evet, o dört 
çocuklu bir anne, savaştan kaçan bir mülteci. Al-
manya’da yaşamak istiyor, dil bilmenin öneminin 
farkında. Çalışmak istiyor, çocuklarının eğitimine 
yardımcı olmak istiyor. Almanya’da daha iyi bir ya-
şam için Almanca bilmenin şart olduğunu biliyor. 

Koronaya yakalandım, yatak döşek ya-
tıyorum. Telefonum çalıyor. Telefonun 
diğer ucunda koordinatörüm. ‘‘Devrim, 
DTZ sınav sonuçları geldi. Öğrencilere bir 
mesaj atabilir misin? Haftaya gelip serti-
fikalarını alsınlar.‘‘ Bende bir heyecan, bir 
heyecan. Benimkiler başardı mı acaba? 
Birkaç gün sonra WhatsApp grubumuza 
önce Aydın’dan mesaj geliyor., ‘‘Başar-
dım.‘‘ diyor, seviniyorum. Ama heyecanla 
‘‘ya Hevin, ya Hevin?‘‘diyorum içimden, 
kendi kendime konuşuyorum. Ve beklenen 
cevap geliyor. Evet, o da B1’i almış. Çığ-
lık çığlığayım, gözlerimden yaşlar boşanı-
yor… Hevinim başardı. Savaşa atılmış bir 
tokat, barışa uzatılmış dostça bir el… 

Kadın isterse engel tanımaz. Hevinim başardı!!! 

Pandemi döneminde en çok birbirimizi gö-
rememenin, bir araya gelememenin özlemini 
çekiyoruz. Ancak yine de birbirimizle iletişim 
kurmaya, sorunlarımız, taleplerimiz üzerine 
konuşmaya online platformlardan devam edi-
yoruz. 

Göçmen Kadınlar Birliği olarak hem Alman-
ya çapında hem de bölgelerde yerel olarak 
2020’nin Kasım-Aralık ayları içerisinde ger-
çekleştirdiğimiz 18 online buluşmada, bir-
çok konuyu ele alarak tartışmalar sürdürdük. 
Atölye çalışmaları yaptık. Akademisyen, yazar 
Zehra İpşiroğlu, Yazar Dilara Gürcü, akade-
misyen Nil Mutluer, avukat Esma Çakır Cey-
lan, psikolog Aslı Aydın Özdemir, gazeteci 
yazar Rukiye Cankıran, akademisyen Zerrin 
Akdenizli, DaMigra Yönetim Kurulu üyesi 
Duygu Aloğlu, İsviçre, Fransa ve İngiltere’den 
kadınlar bu toplantıların konuklarıydı. 

Online toplantılarımızın bir bölümünü Da-
Migra destekledi. 2021’de de online buluş-
malarımız devam edecek. 19 Ocak tarihinde 
Gülhan Saraçaydın ile korona ve aşılar konu-
sunda yapacağımız toplantı ile başlayacağız. 
Irkçılık, çalışma yaşamındaki sorunlarımız, 
Almanya’da kadın harketinin tarihi, 8 Mart 
gündemlerimiz de önümüzdeki dönemin ko-
nuları arasında olacak. 

Ayrıntıları sosyal medya ve internet sayfaları-
mızdan takip edebilirsiniz. 

En kısa zamanda yeniden yüz yüze gelebilme 
dileğiyle.

GKB-Online Buluşmaları 
2021’de devam ediyor!
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#KızKardeşlerimizeAçıkMektup

Ayşe Çiçek

25 Kasım—Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Uluslararası Günü kapsamında, 
Berlin-Göçmen Kadınlar Birliği, kız kar-
deşlerine mektup yazdı.

Ataerkil toplumun, neoliberal ekonominin ve 
ırkçı ayrımcılığın kadınlar üzerindeki etkilerini 
anlatarak, kadına yönelik ev içi, fiziksel, cinsel, 
ekonomik, psikolojik ve dijital şiddeti görünür 
kılıyoruz. Şiddet ve şiddetle mücadele deneyimle-
rimizin söze gelmesi ve yazıya dökülmesi, kız kar-
deşlik bağlarımızı güçlendiriyor. Bu bağlamda, 14 
ve 21 Kasım tarihlerinde, DaMigra’nın desteğiyle 
hazırlanan online yazı atölyesinde bir araya gelen 
kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele hikâ-
yelerini yazıya döktüler.

Atölye çalışması, ilk gün, DaMigra-Proje Sorum-
lusu Elif Çiğdem Artan’ın İstanbul Sözleşmesi üze-
rine yaptığı sunumla başladı. Sunumun ardından 
yapılan tartışmada kadınlar, kadına yönelik şiddet 
denilince akla ilk fiziksel şiddetin geldiğini, ancak 
ekonomik, psikolojik ya da ev içi cinsel şiddetin 
yeteri kadar konuşulmadığından bahsettiler. Atöl-
ye yürütücüsü Doç. Dr. Zerrin Akdenizli’nin yaz-
mak üzerine yaptığı sunumla devam eden atölye 
çalışmasında, kadınlar mektuplarında anlatmak 
istedikleri hikâyeleri paylaştılar. Atölye çalışma-
sı, hikâyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele 
kapsamında nasıl ele alınabileceğine dair birlikte 
yapılan tartışmanın ardından sona erdi. İki atöl-
ye çalışması arasında kadınlar, yoğun bir emekle, 
hikâyelerinin ilk taslaklarını yazdılar. Doç. Dr. 
Zerrin Akdenizli’nin editörlüğünde yeniden dü-
zenlenen bu taslaklar, ikinci atölye çalışmasında, 
yayına hazırlık için birlikte tartışıldı. 

ATÖLYE ÇALIŞMASI KATILIMCILARI:
Aysun Çiçek, Figen Yıldız, Kudret Büyükyurt, 
Leman Togar, Ayşe Harman, Leyla Liyrem, 
Mehtap Çallı, Suna Erden, Ayşe Çiçek, 
Nesli Kavi, Memduha Yağlı, Tülay Karataş, 
Zeynep Devetaş

GKB Berlin’den: 
“Kız Kardeşlerimize 
Açık Mektup” Sevgili kız kardeşim, 

Bana ihtiyacın olduğunu yazmışşın.Yalnızlığını 
çaresizliğini sana umut ve ses olacak hikayemi 
duymak istemişsin. 

Benim hikayem Havva ile başlayıp Li-
lith ile devam etti. Aslında lilith olarak 
doğmuştum ama o benim içimde koruyu-
cu melegım olarak kaldı taki ben onu fark 
edene dek. 

Çünkü aile ve toplum yapısı kadınlara Havva rolü-
nü uygun görmüştü. Erkeğin arkasında saçı uzun 
aklı kısa, söz hakkı olmayan bir Havva. O sorgula-
mazdı nasıl olsa. Kendisine biçilen rolü gerektiği 
gibi yerine getirmek onun göreviydi. O gördüğü 
her türlü şiddete rağmen sessiz kalandı. Dışarıya 
karşı koruduğu sessizlik her defasında kendi için-
de bir fırtınaya dönüşüyordu. Lilith bir türlü onu 
rahat bırakmıyor ; Havva sessizleştikce o hırçın-
laşıyordu. Özgür ruhu ayaklanıyor ; hayallerine 
doğru yol almak istiyordu. Önceleri Lilth’e pek 
kulak vermemeye çalışıyordum. O benim içimde-
ki Şeytandı. Beni kışkırtarak günaha sürüklüyor-
du. Onu dinlersem dışlanacak, ahlaksızlıkla suç-
lanacak;namussuz bir kadın olacaktım. Bununla 
başa çıkabilecek güçte değildim. Susmayı ve tüm 
mutsuzluğuma rağmen Havva olmayı göze aldım. 
Sandım ki Lilith de yıllardır mücadele etmekten 
yorgun düşmüştür Hayır o tam bir çılgındı. Bu 
çılgınlığa kendimi bıraktığımda bedenimi daha 
özgür ve rahatlamış olduğumu hissediyordum.
Nerede olmak istiyorsam oradaydım. İçimi müt-
hiş bir yaşam enerjisi kaplıyordu.Lilth’inde mutlu 
olduğunu hissediyordum. Barışmış mıydık yoksa.
Lilth ben miydim? Ben mi Lilth’e dönüşmüştüm. 
Ayaklarımın yerden kesildiğini hissediyordum. 
Kanatlanmış gibiydim. Havva’yı hiç bu kadar 
üzgün görmemiştim. Ayak bileklerimden yaka-
ladı ve beni sanki yere çakar gibi aşağıya indirdi. 
“Aptallık etme. Bunun bedeli ağır olur “dedi. Her 
zamanki gibi beni olduğum yere çekmeyi başar-
dı. Lilith öyle mi ya o hep olmak istediğim yere 
götürmeye çalışır. 
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Genç kızken bedenimin değişimi Lilth’e heyecan 
veriyordu. Havaya göre herşey normaldi üzerine 
kafa yormaya değmezdi. Hava kurulu düzene göre 
yaşıyordu. Lilith ben büyüdükçe benimle birlik-
te büyüyordu. Annem kızdığında hep “beş daki-
kalık işiniz var azıp durmayın “derdi. Havva her 
zamanki saflığığla sorgulamadan geçerdi. Lilith 
hiç boş durmuyordu. Ne demekti ki bu? Korkunç 
muydu kesinlikle çok kötü bir şeydi yoksa annem 
her kızdığında bana bunu söylemezdi. Lilith deği-
şen hayatıma daha farklı yaklaşıyordu. Havva genç 
kızlık dönemimde en güzeli olmak istiyordu hem 
cinsleriyle sürekli rekabet halindeydi. Bedenim ne 
kadar gösterişli olursa o kadar rağbet görürdü. Bü-
yük göğüsler, geniş kalça beğenilen için şarttı. Li-
lith ise bundan son derece rahatsız oluyordu ona 
göre benim ben olmam yeterliydi. Başkasının beni 
görmek istediği bir şey olmak zorunda değildim 
o beni bilgiye, idaallere ve hayatı yaşamaya davet 
ediyordu. Zira hiç bir erkek kendi durumundan ya-
şından, kilosundan şikayetçi değildi ben neden ol-
mak zorundaydım. Haksız da değildi. Yavaş yavaş 
içimdeki şeytanı seviyor muydum? Ve bir Havva 
olarak evlendim. Ne yazık ki Lilith ‘in bütün hay-
kırışlarına rağmen onu duymadım yada duyacak 
gücü kendimde bulamadım. Yine Havva kazan-
mıştı. Mutsuzdum. Ne bir heyecanım nede bir ha-
yalim kalmıştı. Evlilikle birlikde bir de “ Hiymen “ 
çıkmıştı. Havva ona kızlık zarı diyordu. Ona göre, 
saflığın ve el değmemişliğin sembolü kilitli bir ka-
pıymış. Anahtarı da benimle evlenecek adamday-
mış. Lilith yine rahat durmadı. Hymen yalnızca bir 
zardı. “Senin bedeninde olduğuna göre sana ait” 
dedi…”Onun hakkında sen karar verebilirsin, baş-
kası değil. “ Şeytani fikirleriyle yine aklımı çeliyor-
du. Cennetten kovulan Lilth’e mi inanacaktım, yok-
sa cenneti garantilemiş Havva ‘ya mı? Evliliğimin 
ilk gecesinde öldüm ben. Bedenim benim değil de 
bana sahip olan erkeğe aitti sanki. Kimse tecavüze 
uğradığımı düşünmez öyle değil mi! Ruhumla be-
raber bedenimi de kaybetmiştim. Yatak odam gibi 

dünyam da karanlıktı. Giderek o karanlıkta 
kayboluyordum. Gün geçtikçe ışığımı kaybedi-
yordum. Bu acının tarifi yok, telafisi ise hiç yok. 
Ölüler konuşamaz değil mi işte öyle bir şeydi. 
Havva bunun benim kaderim olduğunu gelin-
likle girdiğim evden kefenle çıkacağımı ailemi 
beni sevenleri  büyütenleri düşünerek onların 
emeklerinin karşılığı olarak yani bir ölü olarak 
yaşamamı söylemişti bana. Lilith benim özgür 
yanım, vahşiliğim en güzel yanımdı…. Kader 
kendi çizdiğin yoldur ;çizilen değil. Kendi ter-
cih ettiğim her şeyi göze alırsam ve inanırsam 
ve beni özgür kılacak yola çıkarsam başarabile-
ceğimi söylüyordu. Bir kadının hem ruhu hem 
de bedeni şiddete maruz kaldığında yaşayan bir 
ölü olduğunda aklı ve mantığı Lilth’e evriliyor-
du. Haklıydı ve bu bir devrim olacaktı benim 
dünyamda. 

Hayat bir yerde Havva ile Lilith ara-
sında tercih noktasına getirmişti beni. 
Düşündüm. Kaybedecek neyim kal-
mıştı. 

Neden bana sunulacak mutluluğu bekliyor-
dum. Mutluluğun kendisi olmak var iken. 
Neden tercih edilmeyi bekliyordum. Tercih 
etme hakkım varken. Neden cinsel şiddete ma-
ruz bırakıyordum kendimi cinsel özgürlüğümü 
yaşamak varken. Neden arzu haz ve kahkaha-
larımdan kendimi mahrum edip namus ve iffet 
adı altında bir esir hayatı yaşıyordum. Neden? 
Neden? Neden? Ne çok neden vardı kafamda. 

Kanatlanmış uçuyordum Lilith‘le. 
Kurtarmıştım kendimi Havva’dan. İlk 
defa kendimi özgür hissetmiştim. 

İşte böyle güzel kardeşim. Farklı hikayelerimiz 
olsa da hepimizin sorunlarının temelinde sos-
yal ve kültürel değerler var. Cinsiyetçi roller var. 
Önemli olan şiddeti fark etmek ve ifşa etmek. 
Her şeye rağmen içindeki Lilith ‘e kulak ver. Ve 
yalnız olmadığını bil. 
 
Kucak dolusu Lilithler….. 
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Kreatives und biografisches Schreiben 
befreit und empowert

Rukiye CAnkıran

Unter dem Motto „Ich möchte schreiben, ich 
habe etwas zu erzählen“ fand im Herbst 2019 

eine kreative und biografische Schreibwerkstatt für 
Frauen in den Räumen des Migrantinnen Bund 
Hamburg statt. Kursleiterin und Autorin Rukiye 
Cankiran lud an sechs Sonntagen zum Schreiben 
ein. Als Einstieg dienten kleine Inputs über Werk-
zeuge des Schreibens, wie z.B. „in Bildern erzäh-
len“ oder „eine Spannungskurve kreieren“. Einer-
seits ging es darum, die eigenen Gedanken von 
der Seele aufs Papier zu bringen, aber auch ganz 
profan einen Feinschliff der im Laufe der Jahre er-
worbenen Deutschkenntnisse zu erreichen. Viele 
der Teilnehmerinnen leben schon lange Jahre in 
Deutschland und nutzten die Gelegenheit die-
ser Treffen, um Geschichten aus ihrem Leben in 
kreative, witzige oder rührende Kurzgeschichten 
zu verwandeln. Ganz nebenbei wurde eine eigene 
und passende Erzählperspektive gewählt. 

„Die Frauen haben mit viel Elan und 
enormer Motivation an ihren Texten ge-
schrieben. Das ist etwas ganz Besonderes, 
weil Deutsch für die meisten Teilneh-
merinnen nicht die Muttersprache war. 
Und trotzdem ist es allen sehr gut gelun-
gen, interessante und spannende Texte 
zu verfassen. Die Frauen hatten richtig 
Spaß daran, einen Plot, ein Setting und 
Protagonistinnen und Protagonisten zu 
erschaffen und parallel dazu genau die-
se Fachbegriffe zu lernen.“ berichtet die 
Kursleiterin. 

Teilnehmerin Serap Yıldırım ist 1973 geboren, 
studierte an der Universität Hamburg Turkolo-
gie und Strafrecht auf Magister und schreibt seit 
ihrer Kindheit gerne. Früher waren es lange Briefe 
an die Verwandten in der Heimat, später wissen-
schaftliche Arbeiten und seit 2016 Kurzgeschich-
ten auf ihrem Blog. 

Über die Schreibwerkstatt sagt sie:

„Besonders gut gefällt mir an der Schreibwerk-
statt, dass ich jede Woche mehrere neue Techni-
ken, Instrumente und Schreibgenres kennenlerne. 
Die Kurzfeedbacks nach dem Vortragen helfen 
mir dabei, die Eigenwahrnehmung zum Geschrie-
benen zu justieren. Zudem wird hier gut deutlich, 
welche unterschiedlichen Ansätze alle individuell 
in die eigenen Texte einbringen, so dass dies eben-
falls eine weitere Quelle der Inspiration für mich 
wird. Ganz besonders gefällt mir, dass durch die 
kreative Energie in den Stunden, Themen und da-
durch Geschichten aus mir „herausgekitzelt“ wer-
den, die ich längst vergessen hatte. Die Schreib-
werkstatt fördert sozusagen viel ans Tageslicht, 
was einen besonderen Wert in der verschriftlich-
ten Auseinandersetzung mit sich bringt. Somit 
eröffnet jede Stunde in der Schreibwerkstatt für 
mich die Möglichkeit, neue Aspekte des Schrei-
bens zu erlernen und sie mit meiner ganz persön-
lichen autobiografischen Geschichte verknüpfend 
in Worte zu fassen.“ 

Diese Schreibwerkstatt zeichnete einerseits der ex-
trem niedrigschwellige Zugang aus, d.h. jede Frau 
konnte teilnehmen und sich ausprobieren. Ande-
rerseits hatte die Schreibwerkstatt einen hohen in-
haltlichen Anspruch. In jeder Stunde gab es einen 
Kurzinput zu einem Thema rund um die hohe 
Schreibkunst oder bedeutende Textgenres und 
viele abwechslungsreiche und unterschiedliche 
Medien für die Gruppenarbeit. Das einstimmige 
Feedback war eindeutig: Die Frauen wünschen 
sich eine zweisprachige Schreibwerkstatt in 2021! 

Foto: GKB-Archiv
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DIE BRAUT, DIE SICH NICHT TRAUT 
von SERAP YILDIRIM

Der Hochzeitstag in dieser Geschichte sollte nicht 
vor dem Abend gelobt werden, denn während die 
Gäste nach einer langandauernden Geschenkze-
remonie für das Hochzeitspaar wieder die Hüften 
schwingen, erreichen die Feierlichkeiten einen un-
vorhersehbaren Höhepunkt: Die Braut ist spurlos 
verschwunden!

Was war passiert?

Rückwirkend erfährt man, dass die Braut ganz und 
gar nicht daran interessiert war, den Bräutigam zu 
heiraten. Die Familie des jungen Mannes hielt offi-
ziell bei dem Vater der jungen Frau um ihre Hand 
an und dieser willigte ein, ohne auch nur daran zu 
denken, seine Tochter zu fragen. Der zukünftige 
Bräutigam schien eine gute Partie zu sein und der 
Vater konnte sich wohl keinen besseren Schwieger-
sohn vorstellen. 

Die Tochter offenbarte ihren Eltern, dass sie bereits 
einen Freund habe, den sie liebe und es für sie nicht 
in Frage kommen wird, diesen für sie auserwählten 
Mann zu heiraten. Sie bittet den Vater, dass die El-
tern ihres Freundes ebenfalls um ihre Hand anhal-
ten und er sich umentscheidet. Der Vater verneint. 
Die junge Frau spricht daraufhin mit dem auser-
wählten Bräutigam und stellt klar, dass sie nie seine 
Frau werden wird und er doch bitte von der gan-
zen Sache absehen soll. Der angehende Ehemann 
verneint. In ihrem Bestreben, diese arrangierte Ehe 
nicht Wirklichkeit werden zu lassen, spricht die 
junge Frau mit ihrer Mutter, die ihrem Ehemann 
ins Gewissen reden soll. Die Mutter verneint. 

Die junge Frau lässt nicht locker, nochmal und in 
aller Deutlichkeit macht sie ihrem Vater klar, dass 

diese Ehe für sie nicht in Frage kommt. Während 
beidseitig die Emotionen in der Diskussion hoch-
kochen, möchte die klagende Tochter von ihrem 
Vater wissen, was dieser von ihr erwartet. 

„Diese Hochzeit wird stattfinden!“ brüllt er. Das ist 
seine Erwartung. 

„Du willst, dass diese Hochzeit stattfindet?“ fragt 
sie ihren Vater. 

„Ja. Genau. Diese Hochzeit wird stattfinden!“ wie-
derholt er. 

Monate später findet die Großhochzeit an einem 
Samstag statt. Noch vor der standesamtlichen 
Trauung der beiden jungen Menschen. Tausend 
Gäste im Saal. Doch wo ist nun die Braut? 

Nach der Geschenkzeremonie begab diese sich mit 
zahlreichen Freundinnen in die Waschräume. Dort 
zog sie sich um und verließ mit dem geschenkten 
Geld und Goldschmuck den sie trug oder welches 
an ihr Hochzeitskleid provisorisch angepinnt wur-
de den Hochzeitssaal und setzte sich in das Auto 
ihres Freundes, den Mann den sie liebte, der, der 
stundenlang auf sie draußen wartete und fuhr in 
ein neues selbstbestimmtes Leben. 

Als die Mutter der Braut nach über 20 Minuten 
die Waschräume betritt, um nach ihrer Tochter 
zu schauen, ist von ihr nur das in sich zusammen-
gesackte Brautkleid in einer der Toilettenkabinen 
übrig. Die Freundinnen berichten, dass die Tochter 
weg sei. Doch eine letzte Nachricht für den Vater 
steht noch aus. Durch die beste Freundin lässt die 
entlaufene Braut ihm ausrichten, dass sie seinem 
Wunsch nachgekommen sei: Die Hochzeit, an der 
im so viel lag, fand statt. 

Foto: Marısa Morton / Unsplash
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DOSSIER

Rückblick auf das Jahr 2020 
des Bundesverbandes der Migrantinnen e.V. 

— Was war, was bleibt, was kommt
Ceyda Tutan

Sicherlich wird das Jahr 2020 als das Corona – 
Jahr uns allen in Erinnerung bleiben, als ein 

ungewöhnliches, zum Teil beängstigendes, an-
strengendes und kraftraubendes, ungewisses und 
ermüdendes Jahr. Aber es war auch ein Jahr von 
Zusammenhalt, Solidarität, Menschlichkeit und 
Hoffnung. Ein Jahr in dem wir wiederholt ver-
standen und gespürt haben, wie wichtig unsere 
Frauensolidarität ist, wie sie uns stärkt und uns 
gegenseitig Kraft gibt und dass wir zusammenste-
hen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. 

Es war ein Jahr, dass uns nochmal deut-
lich vor Augen geführt hat, dass unsere 
Forderungen und unser unermüdlicher 
Einsatz wichtiger denn je sind. Denn die 
Corona – Krise wirkt wie ein Brennglas 
für die gesellschaftlichen und politischen 
Missstände auf die wir schon seit Jahren 
hinweisen und für deren Behebung kämp-
fen. 

Mit der Pandemie haben die Defizite in Bezug auf 
das soziale Ungleichgewicht zugenommen und 
somit die politischen Probleme verschärft. In die-
ser Zeit hat die Corona - Pandemie die Kluft von 
Arm und Reich vergrößert. Die Reichen sind rei-
cher und die Armen zahlreicher geworden. Sozial 
Benachteiligte und Menschen mit niedrigem Ein-
kommen treffen die Folgen der Pandemie härter. 
Vor allem Unternehmen wie Daimler, MAN VW 
nutzen die Situation aus, um tausenden Menschen 
zu kündigen. Einige demokratische Grundrechte 
wurden eingeschränkt, was Verschwörungstheo-
rien auslöste und einen guten Nährboden für re-
aktionäre Kräfte bot.

Die Pandemie deckte auch die Schwachstellen im 
Gesundheitssystem auf; den Zustand der Kran-
kenhäuser, das fehlende Personal usw. Auch wenn 
in Deutschland weniger Menschen durch das Co-
rona – Virus sterben, so wurde der Einsatz des Mi-
litärs legitimiert. 

Vor allem aber, werden wir die Schulden dieser 
kommenden Zeit bezahlen und nach der Pande-

Foto: GKB-Arşiv
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mie mit einer schwierigen Zeit rechnen müssen. 
Im Gegenzug nahmen trotz der Einschränkungen 
fast 500.000 Beschäftigte des öffentlichen Sektors 
an Demonstrationen und Warnstreiks teil und 
kämpften für einen besseren Tarifvertrag. Die Poli-
zeigewalt nahm zu. Mit der Ermordung von George 
Floyd gingen zehntausende Menschen gegen Ras-
sismus und Polizeigewalt auf die Straßen. Tausende 
Frauen protestierten gegen Gewalt an Frauen und 
forderten die konsequente Umsetzung der Istanbul 
Konvention.  In mehr als 80 Städten haben Men-
schen gegen die Erhöhung der Rüstungsausgaben 
demonstriert und auch die Fridays For Future Be-
wegung geht weiter.

Als wir im März viele unserer Veranstal-
tungen zum internationalen Frauentag 
absagen mussten, ahnten wir nicht was 
uns noch bevorstand. Erste Ratlosigkeit 
wandelte sich jedoch schnell in kreative Lö-
sungen um, und mit dem ersten Lockdown 
haben wir dennoch mit vielen Aktionen 
unsere Forderungen und unsere Solidari-
tät nach außen getragen. Sei es mit kur-
zen Filmen gegen Gewalt an Frauen oder 
Fotoaktionen mit Forderungen zum ers-
ten Mai, wo wir uns mit dem Kranken-
hauspersonal solidarisierten und auf die 
schlechten Arbeitsbedingungen der sys-
temrelevanten Berufe aufmerksam mach-
ten, die zu zwei Dritteln von Frauen aus-
geübt werden.

Wo es möglich war, sind wir mit Mundschutz und 
nötigem Abstand trotzdem auf die Straßen gegan-
gen und haben noch lauter unsere Forderungen 
kundgetan. Denn gerade in dieser Zeit sind die 
Missstände, schlechte Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, die Gewalt gegen Frauen und Kinder noch 
deutlicher zum Vorschein gekommen.

Zwar mussten wir körperlich Abstand halten, aber 
eine soziale Distanz kam für uns nicht in Frage. 
Anfangs etwas zurückhaltend aber mit immer 
mehr Übung haben wir unsere Veranstaltungen 
online durchgeführt. Viele Themen haben uns be-
schäftigt und wir mussten die Hürden der Technik 
überwinden, aber es ist uns gelungen, bundesweit 
und in vielen Städten unzählige online Veranstal-
tungen durchzuführen. 

Foto: GKB-Arşiv

Foto: GKB-Arşiv
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Natürlich war dies auch eine organisatorische He-
rausforderung, in einer Zeit wo die Frauen wieder 
einmal alles managen mussten und eine große Be-
lastung auf ihren Schultern lag. Eine Zeit, in der 
die Frauen sich um den Haushalt, die Kinder, das 
Essen, das Homeschooling der Kinder kümmern 
mussten und auch noch ganz „normal“ zur Arbeit 
gingen oder zum Homeoffice verdammt waren. 
Unter all diesen Umständen haben wir es trotz-
dem geschafft zusammen zu kommen und es war 
wichtiger denn je.

So haben die Frauengruppen Literaturveranstal-
tungen durchgeführt und über Bücher diskutiert 
oder Veranstaltungen mit Psychologinnen ge-
macht und über die Auswirkungen und Belastun-
gen der Corona – Pandemie gesprochen. In der 
Schreibwerkstatt konnten die Frauen lernen, sich 
mitzuteilen und sie haben Briefe an ihre Schwes-
tern geschrieben.

Uns zu sehen und miteinander zu spre-
chen hat uns Kraft gegeben, über die 
Ländergrenzen hinaus. Auch mit inter-
nationalen Veranstaltungen haben wir 
über die Auswirkungen der Corona Pan-
demie diskutiert und festgestellt, dass alle 
Frauen ähnliche Situationen erleben und 
welche immense Bedeutung gerade derzeit 
auch die internationale Solidarität der 

Frauen hat. 

Abgesehen von der psychischen Belastung in die-
ser Zeit, stieg die Zahl der Gewalt gegen Frauen 
und Kinder. Auch wenn es belastend war, so ha-
ben wir viele wichtige Veranstaltungen zu diesem 
Thema dieses Jahr durchgeführt. Insbesondere die 
Forderung der konsequenten und vorbehaltlosen 
Umsetzung der Istanbul-Konvention wurde bei al-
len Veranstaltungen nochmals dick unterstrichen.
Vieles konnten wir dieses Jahr leider auch nicht 
verwirklichen. Da war zum Beispiel der geplan-
te Kongress. Wie gut hätte es uns allen und der 
Arbeit getan, wenn wir diesen Kongress durchge-
führt hätten. Gestärkt, mit neuen Ideen und Elan 
hätten wir tatkräftig an die Arbeit gehen und uns 
den Herausforderungen stellen können. Geplante 
Theateraufführungen konnte auch nicht umge-
setzt werden, Treffen mit Frauen und Veranstal-
tungen mit Autoren fielen alle ins Wasser, denn 
nach dem Sommer kamen wieder einschränkende 
Maßnahmen, die es uns unmöglich machten zu-
sammen zu kommen.

Aber wir haben uns auch von dem zwei-
ten Lockdown nicht unterkriegen lassen. 
Wir halten weiter an unseren Möglichkei-
ten fest um die Frauen zu erreichen. Und 
auch zum Jahresende hin sind wir immer 
noch aktiv unterwegs und versuchen nun 
durch die begonnene Spendenkampagne 
die Frauen dazu zu motivieren, sich bei 
uns zu engagieren, uns zu unterstützen 
und ein Teil von uns zu werden.

Denn eines hat uns diese verflixte Jahr 2020 deut-
lich gezeigt: Gut, dass es uns gibt, gut dass wir uns 
kennen, gut dass wir zusammenhalten und uns ge-
meinsam für unsere Überzeugungen und für die 
Rechte der Frauen einsetzen. Denn nur gemein-
sam können wir es schaffen gegen die Ungerech-
tigkeiten und für ein gleichberechtigtes Leben zu 
kämpfen, nur gemeinsam können wir es schaffen 
in Freiheit und selbstbestimmt zu leben! 
Das Jahr 2021 wird ungewiss, aber eines ist zwei-
fellos: wir werden noch gestärkter als zuvor uns 
dieser Herausforderung stellen. Also krempelt die 
Ärmel hoch und lasst es uns angehen. 

Foto: GKB-Arşiv
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Die Krise ist eine Chance 
um solidarisch zusammen zu wachsen

Wir haben im Gespräch mit Jana Langer, einer Fachrankenschwester der Universitätsklinik Ulm 
um eine Bewertung aus ihrer Sicht des vergangenen Jahres gebeten. Wie war das Jahr mit 

Covid-19? Welche Auswirkungen hatte es auf das Personal? Wie sind sie damit umgegangen? Und was 
erwartet sie 2021?

Kannst du dich bitte kurz vorstellen. 
Welchem Beruf gehst du nach, wo ar-
beitest du? Wo bist du sonst noch or-
ganisiert?

Ich bin Jana Langer, eine geborene Ulmerin. Von 
Beruf bin ich Fachkrankenschwester im OP und 
im Personalrat der Universitätsklinik in Ulm tätig. 
Ich versuche mich für die Rechte und Belange der 
Beschäftigten einzusetzen. Die Probleme sind ganz 
vielfältig, oftmals sind es gar nicht so großartige 
rechtliche Geschichten, sondern dass man einfach 
Gespräche führt und bisschen emotional auch für 
die Beschäftigten da ist. Ansonsten bin ich auch 
gewerkschaftlich unterwegs, die Gewerkschaft ist 
quasi meine Hand womit ich ein bisschen agie-
ren kann, weil ich jetzt schon seit fast zehn Jahren 
gegen dieses unmenschliche Gesundheitssystem 
kämpfe. Das sind eigentlich meine Haupthobbys, 
die ich so betreibe.

Da bleibt nicht mehr viel Freizeit oder?

Man kann sich schon bisschen Freizeit schaffen und 

das ist auch zwingend notwendig. Bei den Themen 
braucht man auch dringend Abstand ab und zu. 
Neben meinen zwei Hunden habe ich ein großes 
Hobby, ich nähe. Da kann ich wunderbar abschal-
ten. Das ist mir jetzt natürlich auch in der Corona – 
Krise zu Gute gekommen, da habe ich Mundschutz 
genäht und mich ein bisschen mit eingebracht für 
die Pflegeheime und um mich herum. Viele woll-
ten auch einen schönen Mundschutz haben, nicht 
nur die Papiervariante, da konnte ich viele Wün-
sche erfüllen, das war eigentlich sehr schön.

Das haben viele Frauen von unseren 
Vereinen auch gemacht. In verschiede-
nen Städten haben die Frauen aus Soli-
darität bunte Masken genäht und die-
se verteilt, auch an geflüchtete Frauen 
und Bedürftige.

Das ist bestimmt eine tolle Sache, weil viele kom-
men auch gar nicht auf die Idee in die Apotheke 
zu gehen. Eine Zeit lang waren die Masken ja auch 
unmenschlich teuer, sodass sich viele diese wahr-
scheinlich auch gar nicht leisten konnten und ich 

Foto: clAUDio scHwArz pUrzlBAUM / UnsplAsH

Ceyda Tutan



26

2021• No 41                                                                                                                                                 KADIN

finde es auch einfach eine schöne Geste an den an-
deren zu denken und zu sagen, schütze dich und 
ich helfe dir dabei.

Wenn wir uns das Jahr 2020 anschau-
en, dann ist es natürlich überschattet 
von der Corona – Pandemie. Derzeit 
steigen die Zahlen der Infizierten wie-
der stark an. Wenn du dir das Jahr 
2020 rückblickend anschaust, wie be-
wertest du dieses Jahr, vor allem in 
deinem Berufsalltag, was hat sich ver-
ändert? Was ist evtl. noch deutlicher 
zum Vorschein gekommen? 

Deutlich zum Vorschein gekommen ist, wie egois-
tisch die Menschen sind. Gerade in dieser Krise, 
wo man sehr auf sein Gegenüber achten sollte, ist 
schon extremst rausgekommen, wie Ich-bezogen 
eigentlich unsere Gesellschaft ist und das hat mich 
ziemlich erschreckt.

In Klinikum ist es so, dass ich schon vorher wuss-
te, wo es krankt. Das Gute an dieser Krise ist, dass 
es jetzt so offen liegt, wo die Probleme sind. Es 
hat auch insofern was Gutes bewirkt, weil meine 
Kollegen die vorher ziemlich still waren, alles so 
bisschen ertragen haben, die das oftmals nicht so 
gesehen haben wie ich, unheimlich viele revoltiert 
haben. Sie sind an die Presse gegangen, haben 
auch mal gesagt: „bis hierhin und nicht weiter“. 
Ihnen ist bewusst geworden, was ich seit Jahren 
sage, dass diese Dinge dringendst geändert wer-
den müssen und dafür stehen jetzt auch die Kol-
legen ein.

Kannst du darauf näher eingehen, 
was sich ändern muss?

Ganz einfach gesagt, unser Gesundheitssystem 
ist auf Profit ausgerichtet und nicht auf den Men-
schen. Das hat zur Folge, dass alle gesundheitli-
chen Einrichtungen, der Hausarzt, die Kliniken, 
die Reha-Einrichtungen oder auch die Pflegehei-
me einem wirtschaftlichen Zwang unterlegen sind. 
In sämtlichen Bereichen wurde entweder outge-
sourct, also Unterfirmen gegründet und damit so-
genannte prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen, 
wo sich viele ausländische Kollegen mittlerweile 

darin befinden. Und es wurde einfach Personal 
eingespart - das ist die größte geldliche Variante 
in den Einrichtungen und da schaut man eben, 
dass man diese Variante möglichst klein hält. Das 
hatte zur Folge, dass wir vom Personalstand her, 
extrem niedrig runtergerechnet wurden. Im Zuge 
dieses Outsourcings habe ich viele Kollegen ver-
loren. Wir haben gute Kräfte, aber die wechseln 
täglich. Wir haben keinen festen Ansprechpart-
ner, da baut sich keine Beziehung auf. Wenn wir 
was brauchen, wissen wir oftmals gar nicht, wie 
wir die Leute ansprechen sollen, weil wir ihre Na-
men nicht kennen. Mit „Hey du“ entwickelt sich 
auch kein kollegiales Verhältnis. Oftmals sprechen 
sie ganz schlecht Deutsch, sind ganz schlecht ein-
gearbeitet. Das führt immer zu Problemen und 
macht die Person für Fehler verantwortlich und 
sucht nicht im System und das führt zu ganz gro-
ßen Konflikten. Ich bin ziemlich sauer auf unsere 
Regierung, dass die immer von Integration reden, 
es aber nicht leben und es der Bevölkerung auch 
nicht möglich machen.

Wie hat sich die Forderung nach dem 
12 Stunden Tag bei euch ausgewirkt? 
Wie seid ihr im Kollegium damit um-
gegangen? Welche Erfahrungen habt 
ihr gemacht?

Ich war selber von diesen 12 Stunden betroffen, 
wobei man erklären muss, dass so lange Arbeits-
zeiten in der Klinik normal sind. Wir haben auch 
bis zu 24-Stunden Dienste. Das wird nicht als 
Vollarbeitszeit gewertet. Für den OP ist es z.B. der 
Bereitschaftsdienst. Die normalen OP-Säle, die 
tagsüber laufen, haben irgendwann ein Ende und 
dann muss aber eine OP-Mannschaft da sein, um 
Notfälle eventuell zu operieren. Und weil nicht 
immer Arbeit da ist, sparen sich die Kliniken das 
Geld und dann macht man Bereitschaftsdienst, 
d.h. man ist vor Ort und kann sich in einem Zim-
mer aufhalten und bei Bedarf wird man angerufen 
und muss dann sofort in den OP. Dies wird nicht 
voll gewertet und nicht voll bezahlt, man ist aber 
quasi 24 Stunden am Stück in der Klinik. Im Zuge 
der Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat 
man das Arbeitszeitgesetz für eine Zeit geändert 
und die Ruhezeiten verkürzt. Und damit waren 
längere Dienste eben möglich. Der Arbeitsschutz 
wurde komplett ausgehebelt. Dieses Arbeitszeit-
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gesetz ist aber zum 30.06.2020 ausgelaufen, nur 
NRW glaube ich, hat es wieder aktiviert. Ich muss-
te trotzdem 12-Stunden Dienste machen, die ich 
in meinem OP normalerweise nicht habe, also 12 
normale Arbeitsstunden und das ist extremst be-
lastend. Alleine die Länge an sich und natürlich ist 
es notwendig in Bereichen, wo auch entsprechend 
Arbeit anfällt. Das ist auch körperlich belastend. In 
der Uniklinik hat man den Ärzten die 12-Stunden 
Dienste aufgedrückt, ohne die Beteiligung des Per-
sonalrats, wir konnten noch nicht mal irgendwel-
che Konditionen aushandeln. Die reine Arbeitszeit 
auf einer COVID Station ist natürlich nochmal 
doppelte Anstrengung, weil man dort in dieser 
Schutzkleidung ist. Wenn man unter diesem Voll-
schutz arbeitet, hat man ein eingeengtes Sichtfeld, 
es ist heiß, man kann sich nicht so schnell auszie-
hen. Auch das muss geübt werden mit dem Auszie-
hen, dass man sich nicht selber infiziert. Wenn die 
Konzentration nachlässt, kann man sich natürlich 
auch vorstellen, dass da Fehler passieren. In der 
Zeit war das gesamte Familienleben lahmgelegt, 
das ganze drumherum. Das war wirklich Höchst-
leistung was die Leute da geleistet haben. 

Es gab das solidarische Klatschen der 
Bevölkerung für eure Leistung in die-
sem Jahr. Das alleine reicht natürlich 
nicht aus um fehlendes Personal und 

die Folgen der jahrelangen Sparpoli-
tik im Gesundheitssystem zu beglei-
chen.  Wie bewertest du den Corona 
– Pflegebonus für die Beschäftigten? 
War das nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein?

Die Menschen hatten die dramatischen Bilder von 
Bergamo in Norditalien im Kopf. Und jetzt hatte 
natürlich auch jeder Angst. Keiner kannte das Vi-
rus und die Auswirkungen. Und sie haben natür-
lich gemerkt, wie wichtig „Systemrelevante“ sind, 
diejenigen die den Laden am Laufen gehalten ha-
ben. Die Leute konnten noch Einkaufen, die hatten 
genug zu Essen und im Rücken standen die Ärzte 
und die Pflegemannschaft, um im Falle eines Falles 
zu helfen. Man hat aus einem Impuls heraus ge-
klatscht, man hat sich gut gefühlt, man hat ja was 
getan und damit wars das aber auch. Und dann 
standen wir da und die erste Welle ging schadlos an 
uns vorüber. In fast keiner Stadt waren nur annä-
hernd solche Szenarien, wie wir sie von Italien im 
Kopf hatten und dann hat jeder gedacht, war ja nur 
eine Grippe.  Jeder war froh, dass er nur geklatscht 
hat und nicht ein Euro aus der Tasche gezogen 
hat. Diese Sorglosigkeit hat die Politik natürlich 
noch gefüttert, indem sie das Reisen erlaubt, zwar 
auf den Mundschutz und den Abstand verwiesen, 
aber sonst die Situation verharmlost hat. Aber es 

Foto: AlexAs Fotos / UnsplAsH
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war im Sommer schon klar, dass es im Herbst ex-
plodieren wird, dennoch hat keiner was gemacht. 
Und die Sorglosigkeit, die ist noch weiter gefüttert 
worden. Wenn man sich die ganze Anti-Corona 
- Maßnahmen Demos mal vor Augen hält. Dass 
die Richter das überhaupt gestatten haben, ist eine 
riesige Frechheit. Also da hätte bereits die Politik 
einschreiten müssen. Hier in den Kliniken hat die 
zweite Welle dramatische Ausmaße und trifft auch 
Kollegen, die infiziert waren und richtig heftige 
Spätfolgen haben, aber ein Elektivprogramm wird 
nicht runtergefahren, wir arbeiten immer noch 
wie vorher. Im Frühjahr ist man komplett runter-
gefahren, da sind wir ja überall in der Klinik ver-

teilt worden, haben geguckt, dass wir die Kollegen 
auf der Intensiv unterstützen. 

Der erste Pflegebonus war rein für die stationäre 
Altenpflege, aber nicht für die Betreuungskräfte in 
den prekären Arbeitsverhältnissen, die eigentlich 
ein hohes Maß an Arbeit leisten, die haben nichts 
gekriegt, haben aber mitgearbeitet. Und auch Pfle-
gekräfte, die gar nicht mehr am Patienten arbei-
ten, haben trotzdem 1500 Euro gekriegt, obwohl 
die nicht einmal einen COVID infizierten Bewoh-
ner gesehen haben, geschweige denn wissen, wie 
man den Schutzanzug anzieht. Einrichtungsleiter 
meine ich damit. Die haben diese 1500 Euro auch 

gekriegt. Alle medizinischen Berufe in den Klini-
ken haben nichts gekriegt. Das hat man jetzt nach-
geschoben. Da hat man beim Infektionsschutzge-
setz nochmal ein Passus rein, der am Anfang so 
war, dass nur die Pflegekräfte was hätten kriegen 
sollen, das war die erste Frechheit. Dem hat man 
einen Nachsatz gemacht, so ist es auch möglich, 
dass Physiotherapeuten, die ganzen Menschen 
von den Laboren, dass man die auch miteinbezie-
hen könnte in diese Prämie. Allerdings bekommt 
nicht jede Klinik diesen Bonus, sondern nur Kli-
niken mit einer entsprechenden Größe und mit 
einer entsprechenden Anzahl der versorgten Pa-
tienten bis zu einem Stichtag. Wenn bis zu diesem 

Stichtag eine bestimmte Anzahl an Patienten nicht 
abgerechnet wurde, dann bekommen die Kliniken 
diesen Zuschlag nicht. Die nächste Frechheit ist 
die Aussage von Herrn Spahn, dass das Geld an 
die Menschen, die im Gesetz definiert sind, ver-
teilt werden soll und verhandeln soll das der Vor-
stand des Klinikums im Einvernehmen mit der 
Arbeitnehmervertretung. Also die Personal- und 
Betriebsräte und die Mitarbeitervertretungen 
müssen jetzt quasi eine Liste mit Namen erstel-
len, wer das Geld kriegen könnte und dürfte und 
wer nicht. Wird kein Einvernehmen hergestellt, 
muss die Klinik das Geld zurückgeben. Sollte eine 
Person dabei sein, die nach dem Gesetz nicht be-

Foto: MArKUs winKler / UnsplAsH
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rechtigt ist, muss die Klinik das gesamte Geld zu-
rückzahlen. Viele Kliniken behaupten, das Gesetz 
sei so geschrieben, dass die Mitarbeiter von den 
Tochterfirmen, nicht dieses Geld erhalten dürfen, 
d.h. unsere ganzen Reinigungsfrauen, die während 
der Corona – Zeit auch in die Zimmer rein sind, 
den Müll entsorgt haben, direkt auch Kontakt hat-
ten, die bekommen nichts, weil es Tochterfirmen 
sind. Für Boni bin ich nicht wirklich, das ist eine 
ungerechte Sache, man soll die Leute anständig be-
zahlen und zwar alle und das zu guten Bedingun-
gen, mit ordentlichen Arbeitsverträgen und dann 
braucht man keine Boni verteilen.

Wie zufrieden bist du mit der Einigung 
bei den Tarifverhandlungen im öffent-
lichen Dienst? 

Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich in einem 
Haus mit eigenem Tarifvertrag arbeite. Die vier 
Universitätskliniken von Baden – Württemberg 
haben gemeinsam einen Tarifvertrag, der noch im-
mer über dem Abschluss des Tarifes im öffentlichen 
Dienst liegt, auch nach den aktuellen Verhandlun-
gen. Grundsätzlich ist es so, dass die Leistungen 
die meine Kollegen erbringen, nicht der Bezahlung 
entspricht. Die leisten viel mehr und es müsste der 
Gesellschaft viel mehr Wert sein, wenn man Leben 
rettet. Pflegekräfte haben nicht so die Lobby, dass 
es in der Gesellschaft so gesehen wird. Es ist so eine 
Sache, wieviel Rückhalt gibt mir die Bevölkerung 
in meinem Tun, um wieder etwas Gutes zu errei-
chen. Ich erreiche das im Grunde für die Leute, 
die irgendwann auf meine Hilfe angewiesen sind. 
Das Gute ist, dass das Wort Pflege gerade in aller 
Munde ist. Jahrelanger Raubbau am Pflegepersonal 
führte auch zur Hilfe aus dem Ausland. Wir ha-
ben unheimlich viele ausländische Mitarbeiter, die 
meiner Meinung nach nicht gut betreut sind von 
der Stadt, weil ich glaube, dass auch die Stadt sich 
mehr um solche Menschen kümmern muss.

Was muss sich aus deiner Sicht im 
Gesundheitssystem grundsätzlich än-
dern? Was forderst du von der Poli-
tik? 

Über Fallpauschen werden die Diagnosen abge-
rechnet. Es wird extrem gespart und die Patienten 

werden relativ früh entlassen, weil man sich dann 
natürlich Gelder einsparen kann, die man von der 
Fallpauschale bekommt. Oder man tut viel unnö-
tige Dinge in der Klinik. Das ist eigentlich mein 
größter Kritikpunkt. Vieles könnte man auch an-
ders lösen. Nicht alle Probleme müssen mit einer 
OP gelöst werden. Früher hat man versucht eine 
OP möglichst lange rauszuziehen, was zur Folge 
hatte, dass jemand, der eventuell Ruhe oder Phy-
siotherapie braucht, aus dem Betrieb ausgefallen 
ist, und das sind Kosten. Dann sind die Behandlun-
gen beim Physiotherapeuten zusätzliche Kosten. 
Jemand ist schneller für den Arbeitsmarkt fit, wenn 
er z.B. eine Knieprothese reingeklöppelt bekommt 
und es kostet nicht so viel. Das sind so Folgen da-
von und deshalb ist meine Hauptforderung, dass 
die Fallpauschalen weg müssen. Ich verstehe nicht 
warum ein Pflegeheim eine Aktiengesellschaft sein 
kann. Wie kann man mit Pflege von alten Men-
schen, die ihren letzten Lebensabschnitt beginnen 
und eine Heimat eigentlich in diesen Pflegeheimen 
haben sollen, bis sie sterben, wie kann man damit 
Geld verdienen. Bei uns ploppen die privaten Pfle-
geheime von den großen Firmen auf wie sonst was 
und was die Bevölkerung nicht weiß, es gibt auch 
Arztpraxen, da ist der Geschäftsinhaber gar kein 
Arzt, sondern ein Jurist, der sich damit Geld ver-
dient. Ganz viele Zahnarztpraxen sind in einem 
Verbund und dieser Verbund gehört einem Anwalt, 
der sich mit dem Leid der Menschen, dass sie sich 
ihre Zähne richten lassen müssen, Geld verdient. 
Das ist unfassbar und das weiß die Bevölkerung 
zum größten Teil nicht. Würde man diesen Anreiz 
des Fallpauschalen - Systems wegnehmen, wäre es 
für viele gar nicht mehr attraktiv sich eine Klinik zu 
kaufen oder ein Heim zu eröffnen.

Was sind deine Wünsche für das Jahr 
2021?

Was jetzt so offen dar liegt, dieser Egoismus der 
Gesellschaft, dass sich dieser verflüchtigt. Ich er-
trage es nicht mehr, dass die Menschen so unsoli-
darisch sind. Man kann so viel Freude daran haben 
anderen Menschen zu helfen oder einfach nett zu 
sein. Ich wünsche mir, dass wir als ganze Gesell-
schaft erkennen, dass die Krise eine Chance ist, um 
solidarisch zusammen zu wachsen und den Schwä-
cheren zu helfen. Das muss zur Normalität werden.
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Was haben die Frauen
 2020 in Deutschland erlebt?

Aus Sicht der Frauen haben Sanktionen 
im Zusammenhang mit dem Corona-

virus und der Pandemie das Jahr 2020 be-
stimmt. Allerdings waren die Bedingungen 
vor der Pandemie auch nicht sehr glänzend.

Ende 2019 veröffentlichte das Weltwirt-
schaftsforum (WEF) seinen Global Gender 
Equalitiy Report. In diesem Bericht wur-
de festgestellt, dass es in Deutschland er-
hebliche Lücken in der Gleichstellung von 
Frauen und Männern gibt, insbesondere 
im wirtschaftlichen Bereich. Das WEF er-
klärte, dass Deutschland im Bereich der 
Gleichstellung Fortschritte mache, jedoch 
die Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen in kurzer Zeit ange-
glichen werden müssten.

Laut dem Bericht hat sich die Gleichstel-
lung der Geschlechter in Deutschland, im 
Bereich einer stärkeren politischen Be-

Semra Çelik
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teiligung von Frauen, leicht verbessert. 40 
Prozent der Ministerposten in Bund und 
Ländern werden von Frauen besetzt, aber 
nur 30,9 Prozent der Parlamentarier sind 
Frauen. Die nachteilige Situation von Frau-
en im Arbeitsleben hielt ebenfalls an. Die 
Erwerbsquote von Frauen in Deutschland 
lag mit 55 Prozent deutlich unter der von 
Männern. (78 Prozent). So waren Frauen in 
technischen Berufen weniger tätig, in den 
sozialen Berufen allerdings im hohen Aus-
maß angestellt. Nach offiziellen Angaben 
lag der Einkommensunterschied zwischen 
Männern und Frauen bei 19 Prozent. Ge-
werkschaften und Frauenorganisationen 
sind der Meinung, dass diese Zahl bei 22 
bis 23 Prozent liegt.
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DAS VERSPRECHEN 
DER KINDERBETREUUNG 
WURDE NICHT EINGEHALTEN

Die Beschäftigungsquote von Müttern mit Kindern 
unter 18 Jahren liegt bei 62 Prozent, während die 
Quote von Vätern in derselben Situation 83 Prozent 
beträgt. Der Anteil berufstätiger Mütter nimmt mit 
zunehmendem Alter des jüngsten Kindes stetig zu. 
Die meisten Mütter kehren auf den Arbeitsmarkt 
zurück, wenn das jüngste Kind das Kindergarten-
alter erreicht hat. Der Gesamtanteil der Mütter, die 
mit dem Schuleintritt des jüngsten Kindes wieder 
die Arbeit aufnehmen, liegt bei 75 Prozent.

Der Unterscheid zwischen Müttern und Vätern be-
steht auch in der wöchentlichen Arbeitszeit. Wäh-
rend fast alle berufstätigen Väter Vollzeit arbeiten, 
sind mehr als zwei Drittel der Mütter in Teilzeit 
beschäftigt. Das Alter des jüngsten Kindes ist da-
bei nicht entscheidend. Einer der Gründe, warum 
Frauen sich für eine Teilzeitbeschäftigung ent-
scheiden sind fehlende Kindergärten und Vollzeit-
schulen.

ALTERSARMUT TRIFFT 
VOR ALLEM FRAUEN

Es wurde erneut bestätigt, dass es einen großen 
Unterschied bei den Renten zwischen Männern 
und Frauen gibt. Der Grund dafür ist, dass Frau-
en im Niedriglohnsektor und in kurzfristigen Be-
schäftigungen arbeiten, aufgrund der Betreuung 
von Kindern, Ehepartnern und älteren Menschen 
eine Arbeitspause einlegen und die wöchentliche 
Arbeitszeit reduziert wird, wenn sie zurückkehren 
möchten. Das geänderte Rentengesetz kam den 
Frauen nicht zu Gute. Dass Frauen sich um Kinder 
und Haushalt kümmern und ihre Ehepartner dar-
in unterstützen ihre Arbeitskraft zu reproduzieren, 
wurde weiterhin als unbezahlte Arbeit gesehen. Im 
Jahr 2020 waren Frauen weiterhin das Gesicht der 
Armut im Alter.

DIE EINSCHRÄNKUNGEN 
VON ABTREIBUNGEN 
WURDEN FORTGESETZT

In Deutschland blieben Hindernisse für Frauen 
bestehen, selbst darüber entscheiden zu können, 
ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Nach dem 
Abtreibungsgesetz § 218 wurden die Beratungsver-
pflichtung und die Begrenzung der Abtreibungs-
dauer fortgesetzt. Diejenigen, die sich nicht daran 
hielten, konnten entweder keine Abtreibung vor-
nehmen oder wurden strafrechtlich verfolgt. Der 
§ 219a wurde, obwohl er flexibel gestaltet wurde, 
im Wesentlichen bewahrt. Das Informationsver-
bot, ob Ärzte und Gesundheitseinrichtungen, Ab-
treibungen durchführen und welche Methoden sie 
anwenden, hat sich nicht geändert. Es wurde nur 
vom Gesundheitsministerium eine Liste mit den 
Adressen von Einrichtungen und Ärzten, die Ab-
treibungen durchführen, veröffentlicht. Viele Ärzte 
lehnten die Veröffentlichung ihrer Namen ab oder 
gaben die Abtreibung auf, aus Angst, sie könnten 

Foto: seMrA ÇeliK 
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angegriffen werden. Ärzte wurden wegen eines 
Verstoßes gegen den § 219a mit einer Geldstrafe 
belangt. Während konservative Gruppen Maß-
nahmen ergriffen, um die Abtreibung insgesamt 
zu verbieten, gingen verschiedene Frauenorgani-
sationen unter dem Motto „Mein Körper ist meine 
Entscheidung!“ auf die Straße.

DIE UMSETZUNG 
DER ISTANBUL-KONVENTION 
IST AUCH IN DEUTSCHLAND 
PROBLEMATISCH

Deutschland akzeptiert das Übereinkommen 
weiterhin mit Vorbehalten. Diese Vorbehalte er-
schweren das Leben von Migrantinnen und ge-
flüchteten Frauen. Frauen, die unabhängig von 
ihrem Ehemann keine eigene Aufenthaltserlaub-
nis besitzen, werden, außer in Ausnahmefällen 
abgeschoben. Ihre Situation wird nach dem Aus-
ländergesetz geregelt, nicht nach den Gesetzen der 
Istanbul-Konvention. Geflüchtete Frauen werden 
ebenfalls abgelehnt, wenn der Grund ihres Asyl-
antrages geschlechtsspezifisch ist. Aus der Angst 
vor Abschiebung waren Frauen gezwungen ge-
waltsame Ehen fortzuführen oder sich bereit zu 
erklären, einen Mann zu heiraten, der aus politi-
schen oder Kriegsgründen Asyl beantragte.

DIE ZUNAHME VON GEWALT

Im Jahr 2020 nahm, durch die Corona – Ein-
schränkungen die häusliche Gewalt zu. Organisa-
tionen, die Frauen beraten und aktiv unterstützen 
sind aufgrund der Pandemie schwer zugänglich. 
Telefonische Anfragen, Aussagen von Frauen die 
bei Ärzten vorstellig wurden und strafrechtli-
che Beschwerden bei der Polizei, dokumentieren 
die Zunahme der Gewalt. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die Dunkelziffer im Vergleich 
zu vorher viel höher liegt. Frauen, die in Flücht-
lingsheimen wohnen, sind auch Ziel sexistischer 
Gewalt geworden. Die Frauenhäuser haben nicht 
ausreichend Kapazität um den Bedarf zu decken. 
Während in der Regel 21.400 Frauen und Kinder 
untergebracht werden müssen, gibt es heutzutage 
nur noch 6.800 Plätze.

CORONA TRIFFT DIE FRAUEN HÄRTER

Trotz der Pandemie arbeiteten diejenigen in den 
sogenannten Frauenberufen weiter. Arbeitnehme-
rinnen in den Bereichen Gesundheit und Pflege, 
Einzelhandel, Reinigung und Bildung gingen trotz 
des Kontaminationsrisikos an ihre Arbeit. Der 
Applaus von den Balkonen zu Beginn, verblasste 
mit der Zeit. Mit Ausnahme kleiner Prämien für 
Gesundheit und Pflege stiegen die Löhne nicht 
und die Arbeitsbedingungen verbesserten sich 
auch nicht. Frauen, die in die Kurzarbeit geschickt 
wurden, mussten Sozialhilfe beantragen. Dieje-
nigen, die Homeoffice machen mussten, setzten 
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ihre Arbeit, die Kinderbetreuung und Hausarbeit 
zusammen fort. Studien haben gezeigt, dass die 
Anzahl der Männer, die Hausarbeit verrichten, in 
Familien, in den beide Ehepartner von zu Hause 
aus arbeiten, weiterhin 11 Prozent nicht überstei-
gen. Auffallend war in der Corona – Zeit der Rück-
schlag für die Frauenrechte und Zunahme der kon-
servativen Perspektive mit dem Blick auf die Frau. 
Aus gesellschaftlicher Sicht ist es normal geworden, 
dass Frauen, wenn sie arbeitslos geworden sind 
oder von zu Hause aus arbeiten, die Sorgearbeit 
übernehmen. Obgleich die Arbeitsplätze der so-
genannten Frauenberufe in der Zeit der Pandemie 
vorhanden geblieben sind, so kam die Befürchtung 
zur Sprache, dass Männer, die in der Produktion 
ihre Arbeit verloren haben, diese Arbeit überneh-
men könnten.

DER ERSTE GESUNDHEITSBERICHT 
ÜBER FRAUEN 
WURDE VERÖFFENTLICHT

Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands 
wurde vom Robert Koch-Institut ein Bericht über 
die Gesundheit von Frauen veröffentlicht. Dem Be-
richt zu Folge achten Frauen mehr auf die Gesund-
heit. Die Zahl der Mütter mit Kindern, die Zeit 
haben Sport zu machen, ist dennoch gering. Ernst-
hafte Krankheiten an Herz und Gehirn werden als 
männliche Krankheiten wahrgenommen, obwohl 
viele Frauen aus diesen Gründen ihr Leben verlo-
ren haben. Jedoch stand Brustkrebs bei Frauen an 
erster Stelle tödlicher Krankheiten.

TEILNAHME AN DEMONSTRATIONEN 
HAT ZUGENOMMEN

Tausende Frauen nahmen an den 8. März Protesten 
und Veranstaltungen in vielen Städten Deutsch-
lands teil. Obwohl es einige Gruppen als Streik be-
zeichneten, war die Teilnahme der Frauen an den 
Demonstrationen auf der Straße bemerkenswert. 
In Berlin, wo der 8. März als offizieller Feiertag 
erklärt wurde, nahmen fast 20.000 Frauen an der 
Demonstration teil. Dabei traten die Forderungen 
nach gleichem Entgelt für gleiche Arbeit, die Ver-
gesellschaftung von Pflegearbeit und die Forde-
rungen gegen Gewalt an Frauen hervor. Es wurde 
zu einem stärkeren Kampf gegen Rassismus und 
der Solidarität mit Geflüchteten aufgerufen. Trotz 
erschwerter Bedingungen, wegen den Corona – 
Maßnahmen war eine starke Beteiligung an den 
Protesten gegen die Abtreibungsbeschränkungen 
und dem 25. November, dem Tag gegen Gewalt 
an Frauen, zu verzeichnen. Frauenorganisationen 
veranstalteten, um die Pandemie - Zeit mit dem 
geringsten Schaden zu überwinden, besondere 
Veranstaltungen und Aktionen. Mit der Veröffent-
lichung eines Berichts über die Arbeit von Frauen, 
setzte sich der Deutsche Gewerkschaftsverband 
für die Forderungen von Arbeitnehmerinnen ein. 
Angesichts der Tatsache, dass sich die Probleme, 
mit denen sie konfrontiert sind, sich während der 
Pandemie verschärft haben, werden Frauen auch 
im nächsten Jahr mehr Anstrengungen unterneh-
men, um diese unfaire Situation zu ändern. Die 
Umwandlung dieser Bemühungen in einen Kampf, 
hängt von ihrer Selbstorganisation ab.

Foto: seMrA ÇeliK 
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Corona und Bildung

Eine Lehrerin im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) erzählt der Zeitschrift „Kadın-Frau“, 
wie die Schulen mit der 2. Welle umgehen und welche Schwierigkeiten die Schulen 

dabei bewältigen müssen: Sie sagt, „Die Schwierigkeiten der Schule bestehen zusätzlich 
darin, nicht ausreichend Personal zu haben. Da auch einige Lehrer, die Risikopatienten 
sind sich in häuslicher Quarantäne befinden, mangelt es an vielen Lehrkräften.“  

Zahide Yentür

„Ich arbeite an einer IGS (Integrier-
te Gesamtschule). Nach den Som-
merferien 2020 haben wir als Schule 

verschiedene Maßnahmen in Erwägung ziehen 
müssen. Zu Beginn war keiner darauf eingestellt, 
dass das Corona-Virus den Schulalltag so schnell 
verändern kann. Wir mussten uns als Lehrkräfte 
täglich an verschiedene Regeln und Maßnahmen 
halten, dies galt auch für die Schüler*innen. Es gab 
Tage da wurden Regelungen zweimal am Tag ver-
ändert, weil von Seitens des Ministeriums (HKM) 
das so angeordnet wurde. Aktuell kann ich berich-
ten, dass wir auf der Ebene des Main-Kinzig- Krei-
ses eine andere für uns geltende Regelung haben. 
Die Jahrgangsstufen 7-10 werden im Wechselmo-
dell unterrichtet. 

Das heißt, die Klassen werden halbiert 
um die Abstände im Klassenraum zu ver-
größern. 

Die Klassen sind in A- und B-Gruppen unterteilt 
und wechseln wöchentlich zwischen Präsenz-
unterricht und Distanzunterricht. Im Unterricht, 

Pausenhof, Lehrerzimmer sowie auf dem gesam-
ten Schulgelände muss von Schüler*innen als auch 
von Lehrkräften eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Für unsere Grundschule gilt; 
dass der Unterricht nur im festen Klassenverband 
zu unterrichten ist. Das heißt die Schülerschaft 
soll sich in den einzelnen Fächern nicht mischen. 
Die Jahrgangsstufen 5-6 werden auch nur im fes-
ten Klassenverband unterrichtet; Ausnahme gilt 
für den Religionsunterricht und Ethikunterricht. 
Schüler*innen die mit dem Coronavirus infiziert 
wurden oder Risikopatienten zu Hause haben, 
müssen zu Hause bleiben und werden im Distanz-
unterricht betreut. Das heißt, diese Schüler*innen 
bekommen von ihren Lehrern Unterrichtsmate-
rial zu Verfügung gestellt und müssen dieses be-
arbeiten und können bei Fragen sich online an die 
Lehrer wenden.  

In meiner Schule gibt es eine Gruppe von Lehrern, 
die für den Online-Unterricht zuständigen sind. 
Das heißt, sie betreuen täglich die Schüler*innen 
im Distanzunterricht und bearbeiten mit ihnen 
die Aufgaben. Die Koordination der Kinder, die 

Foto: roBo wUnDerKinD/ UnsplAsH
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vom Präsenzunterricht fernbleiben müssen, wird 
über diese Lehrergruppe koordiniert, welche gut 
arbeitet. Den Schüler*innen wird Material zu ge-
schickt und jeder Schüler, der von zu Hause unter-
richtet werden muss, erhält ein iPad von der Schu-
le. Mittlerweile merkt die Schule, dass diese Geräte, 
die vom Schulamt zu Verfügung gestellt wurden 
nicht mehr ausreichen. Weil einfach zu viele Kin-
der in Quarantäne sind und nicht eigene iPads zu 
Hause haben.  
 
Aufgrund der Maßnahmen müssen Lehrkräfte ak-
tuell aufpassen, dass kein Schüler den Anschluss 
verpasst. Die Situation ist auch für die Schüler 
nicht einfach, sie sind nicht mehr mit ihren Freun-
den zusammen, sie müssen alleine ihre Aufgaben 
machen, sie dürfen in den Pausen nicht miteinan-
der spielen, müssen Abstand halten und sind von 
ihren Gruppen getrennt. Die Lehrkraft muss ihre 
Arbeitsaufträge einmal für die Gruppe A, Gruppe 
B und für die Schüler vorbereiten, die im Distanz-
unterricht sind. Und sie versuchen alle Schüler 
auch wenn sie nicht im Klassenzimmer sitzen zu 
versorgen und zu betreuen. In der Situation ist es 
auch schwierig als Lehrkraft am Ende eine Note zu 
vergeben. Ich habe zum Beispiel einige Schüler die 
im Distanzunterricht sind seit zwei Monaten nicht 
gesehen, weil sie in häuslicher Quarantäne sind. 
Der Kontakt besteht nur online.  
 
Die Schwierigkeiten der Schule bestehen zusätzlich 
darin, nicht ausreichend Personal zu haben. Da 
auch einige Lehrer die Risikopatienten sind sich in 
häuslicher Quarantäne befinden, mangelt es an vie-
len Lehrkräften.  

Die Eltern waren nach den Sommerferien mit der 
Situation in der Schule sehr unzufrieden, weil aus 
ihrer Sicht keine Maßnahmen durchgeführt wor-
den sind. Die Klassen waren überfüllt, der Min-
destabstand war nicht gegeben und ein ganz großes 
Problem stellte der Schulbus da. Die Schüler waren 
in den Busen nicht sicher und konnten ihren Ab-
stand nicht halten. Dies hat sich aber jetzt mit dem 
Wechselmodell im November geändert und zeigt 
eine Verbesserung in dieser Sache. Dadurch sind 
die Eltern beruhigter und unterstützen auch die 
Maßnahmen wie sie heute sind.  

Eine Veränderung der Maßnahmen findet im Mo-
ment nur ab Jahrgangsstufe 7-10 statt. Die jüngeren 

Jahrgänge sind wenig von den Maßnahmen betrof-
fen. Außer, dass sie in festen Klassen unterrichtet 
werden.  

Ich wünsche mir von der Politik und Ge-
sellschaft, dass die jetzigen Maßnahmen so 
unterstützt und beibehalten werden sollen. 
Damit es nicht zu einer Schließung der 
Schulen kommen muss.  

Die jüngste Kritik des Lehrerverbands Hessen war 
die Entscheidung der Landesregierung bezüg-
lich der Aufhebung der Präsenzpflicht. Statt einer 
gänzlichen Schulschließung wurde diese Regel an-
geordnet. Somit wurde die Verantwortung an die 
Eltern und Schulleitungen übergeben.“ 

Foto: MArKUs spisKe / UnsplAsH
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Kültür-Sanat 

Adresim Ayakkabılarım
Pelin Şener

Patronlar Amerika’nın ’’en tehlikeli 
kadını’’ diye anıyordu Jones Ana’yı. 
Gerçekte kimdi Jones Ana?

Gerçek adı, Mary Harris Jones. 1871 yılından ölü-
müne (1930) kadar ABD’de sendikal örgütlenme 
yapan bir kadın. Çocuklarını ve eşini salgın hasta-
lıkta kaybettikten sonra tanıştığı işçi sınıfı müca-
delesini yaşamının sonuna kadar hiç bırakmamış. 
Çevresinde gördüğü haksızlık ve eşitsizliklerin te-
melinde iki karşıt sınıfın çatışması olduğunu yaşa-
mı boyunca deneyimlemiş ve bu haksızlık ve eşit-
sizlikleri yenmek için de en öz işi kendine görev 
bilmiş: İşçilerin örgütlemesi. ABD’de boydan boya 
madenler ve tekstil fabrikalarında dolanırken, iş-
çilerin “Jones Ana”sı oluyor, haliyle de patronlar 
için “Amerika’nın en tehlikeli kadını”. Jones Ana 
da bu iki sıfatı yakasında rozet gibi takıyor. 

Kitabın adı da cuk oturmuş. Adresim 
ayakkabılarım. 

Hangi örgütçünün adresi ayakkabısı değildir ki? 
Bugün de baksak, ülkenin dört bir yanını dolaşır-
lar, hatta yetmez, göçmen geldikleri yerlerde sür-
dürürler örgütlemeyi. Düzeni bozuk yerlere yer-
leşmeyi değil, düzeni kurmak amacıyla dört elle 
sarılırlar ne yapmak gerekiyorsa… 

Sen en çok hangi anılardan, nelerden 
etkilendin?

Ben bütün olarak, Jones Ana’nın olayları iyi analiz 
edebilme yeteneğinden etkilendim sanırım. Eğer 
bir örnek vermek gerekirse, 1 Mayıs’ın da çıkış hi-
kayesi olan Haymarket katliamını anlattığı kısım 
geliyor aklıma ilk olarak. Halkın içinde olduğu 
sefalet, işsizlik, soğuk kışta çıplak ayaklar, ekmek 

kuyrukları… Diğer yandan, liman ve demiryolu 
işçilerinin grevleri, 8 saatlik iş günü talebi yükse-
liyor. Patronlar tüm güçleriyle bu grevleri engelle-
meye çalışıyor, işçileri hainlikle suçluyorlar. Bilin-
dik hikâye yani… Ama tam da bu sırada, işçileri 
örgütlemeye çalışan grupların içinde, işçilerin en 
can alıcı ve acil sorunlarından çok daha genel va-
azlarla işçileri harekete geçiren anarşistler var. Ve 
bu, patronların tam da istediği şey aslında. “Ülke-

Adresim Ayakkabılarım, ABD’yi boydan boya grev grev, direniş direniş dolaşarak koca bir ömrü işçi 
sınıfının örgütlenme ve hak mücadelelerine adamış bir kadının hayatını anlatıyor. Kitabı çeviren 

Müslime Karabatak sorularımızı yanıtladı.

Yazar: Mary Harris Jones
Çevirmen: Müslime Karabatak
Yayınevi : Kor Kitap
Baskı yılı: 2020
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yi bölmeye çalışıyorlar” propagandasına bir nevi su 
taşıyorlar. Jones Ana şunu söylüyor: “Bence bu yü-
rüyüş anarşistler tarafından yapılan çılgınca bir ha-
reketti, çünkü durumu daha da kötüleştirdi. Aslına 
bakacak olursak, bu yürüyüşün işçiler üzerinde 
hiçbir eğitici etkisi olmadı ve işverenlerin korku-
larının artmasına, polislerin daha da vahşileşme-
sine ve halkın işçilerin gerçek sorunlarına daha az 
sempati duymasına neden olmaktan başka bir işe 
yaramadı.”

Bu bakış açısı çok değerli. Sadece “ne yapmalı?” de-
ğil, “neden, ne zaman ve nasıl yapmalı?” sorularına 
cevap veriyor sanki çoğu örgütleme hikayesinde 
de. Böyle bir okumayla çok daha etkileyici oluyor 
Jones Ana’nın yaşadıkları ve yaptıkları. 

Süpürgeli eylem de pek hoş. Süpürüp 
atsak taleplerimizin karşısında duran-
ları…

Kesinlikle! Kadınların eşlerinin grevine destek hi-
kayesiydi o. Kadınların ellerine bugün bile yapışıp 
kalmış süpürge, paspasların birer eylem aracına 
dönüşme hikayesi. 
Madenciler bile artık yorulmuş aylarca süren grev-
den. Grevin kazanılması için, grev kırıcıların en-
gellenmesi gerek ki, patron mecbur kalsın anlaşma-
ya. Jones Ana, örgütlediği kadın grubunun içindeki 
en lider görünümlü bir kadını seçiyor. O kadının 
liderliğindeki eylemci kadın komitesine net bir 
görev veriyor: Grev kırıcıların madende yük taşı-
mada kullandıkları katırları, leğenleri tokmaklaya-
rak korkutup kaçırmak, grev kırıcıları da bir güzel 
pataklamak ve işi durdurmak. Kadınların bu eyle-
miyle, hava değişiyor. Artık grev kırıcı sokulmuyor 
madene, süpürgeleriyle kadınlar nöbete duruyor 
her gün… Ta ki grevi kazanana kadar… 

Muhteşem bir plan! Rastgele ortaya karışık, bol slo-
ganlı eylem koymuyor yani, çözüme yönelik adım-
ların atıldığı örgütlü bir eylem planı veriyor işçilere. 
Tabi ki, bugün paspas alıp grev kıranları dövelim 
çıkmasın bu hikâyeden. ☺ Taleplerimizi, karşısında 
duranları, kendimizi, ve taleplerimizi nasıl gerçek-
leştirebileceklerimizi değerlendirip uygun adımlar 
atmak… O zaman taleplerimizin karşısında duran-
ları büyük bir güçle süpürüp atabiliriz biz de… 

Yüz yılı geçkin bir süre önce kadınla-
rın, işçilerin, çocukların talepleri için 
mücadele bugün açısından bize nasıl 
referanslar oluşturuyor? Neler, han-
gi durumlar açısından önem taşıyor, 
geçmişle bugün ve gelecek arasındaki 
bağı kurmamıza nasıl vesile oluyor?

Ücretli hastalık izni, ücretli izin, hastalık sigortası, 
bonuslar, insanca çalışma koşulları, 8 saatlik çalış-
ma günü, öğle yemeği molası, emeklilik hakları, 
annelik ve babalık izinleri, çocuk işçiliğin yasak-
lanması... Bugün dünyanın birçok ülkesinde kul-
landığımız, diğer yandansa patronların ve devlet-
lerin ilk fırsatta geri almaya çalıştıkları bu haklar 
yaklaşık 200 yıldır işçilerin bir araya gelip toplu 
güçlerini sendika olarak kullanmaları sonucunda 
kazanılmıştır. Hem de işçilerin dişlerini tırnağına 
takarak, ne kanlar dökülerek! Jones Ana’nın otobi-
yografisi işçi sınıfının bu kanlı, kayıp ve kazanımla-
rın gelgitler yaptığı tarihinden bir kesit. 

Bugün bile o yılların mücadelesi olan 8 saatlik iş 
gününe her işçi sahip değil. Çocuk işçilik ilk fır-
satta karşımıza çıkıyor, çok uzak değil, Türkiye’de, 
ya da Avrupa bile staj adı altında. Demek ki, o ve-
rilen mücadelelerle aldığımız bu haklar, biz koru-
yamadığımız zaman kaybolacak cinsten. Yüzyıllık 
kazanımlarımızı koruyacak olan, daha iyi ve gü-
venceli hakları kazanmak için yapacağımız doğru 
proaktif ataklar, saldırılardan sonraki reaktif yak-
laşımlar değil. Yeni haklar, mevziler kazanmak için 
ataklar… Tıpkı satranç gibi. Sadece defans yaparak 
oyun kazanılmıyor ne yazık ki, köşeye sıkıştıkça 
sıkışıyoruz ve sonunda yeniliyoruz. Sürekli saldırı-
ya karşı adım atar halde olduğumuz ve bunu bile 
yavaş yaptığımız zaman kayıplar üstüne kayıplar 
yaşamamız işten bile değil. Sadece sorunları dile 
getirmekle yetinmememiz lazım. 

“İşçilerin cennetinde yaşamak” o cenneti kurmak, 
kurabilmekten geçiyor. Yani bugünden, bugün 
neyi, nasıl yaptığımızdan. “Bir gün gelecek, bir 
devrim olacak, ve ertesi gün biz o cennete düşece-
ğiz.” şeklindeki gelecek algımız masal. Gerçek olan, 
Jones Ana’nın ev kadınlarını bir grev destek komi-
tesine çevirmesinde, örneğin. Potansiyel gücü ör-
gütlü güce çevirebildiğimizde yaşamak istediğimiz 
o geleceği getiriveririz. 
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Kadınların pandemi döneminde ya-
şadıkları sorunlardan yola çıkarak, 
bu sorunlara karşı direnme, ayakta 
kalma deneyimlerini aktarmaya ça-
lıştık bu sayımızda. Kitabı bir de bu 
çerçevede, kadınların geçmişte ya da 
bugün kadınların mücadelesi ve de-
neyimleri açısından değerlendirirsek 
neler söylersin?

Jones Ana’nın hikayesi de aslında salgın hastalıkta-
ki kayıplarıyla başlıyor. Çocuklarını ve eşini kendi 
elleriyle gömmek zorunda kalıyor. Yalnızlık ve 
yılgınlığa düşmek yerine, hayatın değiştirilmesine 
dört elle sarılıyor. Çünkü o hayatta, yüz binlerin 
içinde olduğu sefaletin karşısında, birkaçın elin-
de tuttuğu zenginliği gözlemledi ve bu haksızlığı 
ortadan kaldırmayı kendine amaç edindi. Kişisel 
hikayesi bile, inanılmaz bir direnme ve ayakta kal-
ma hikayesi. Bu direnişi işçilere aktarması, yani ne 
olursa olsun, örgütlü bir güç olmak gerektiği vur-
gusu da onu Amerikan işçi sınıfının ve haliyle de 

Adresim Ayakkabılarım - Mary Harris Jones

… Kadınların gözü, şirket yeniden grev kırıcıları getiriyor mu diye sü-
rekli madenlerdeydi. Her gün bir ellerinde süpürge ve paspas, diğerinde 
battaniyeye sarılmış bebekleri, madenlere girip ileri birilerinin girip gir-
mediğini kontrol ediyorlardı. Onlar kahraman kadınlardı… Aylar süren 
müthiş zorluklardan sonra grev neredeyse kazanılacaktı. Madenler ça-
lışmıyordu İşçilerin ruh hali muhteşemdi… Şubatın sonunda şirket her 
talebimizi kabul ettiğini ilan etti. „Toplantılarımızı da toplantı salonunda 
yapabilecek miyiz“ diye sordu kadınlar. 

„Hayır, bu taleplerinizin arasında değildi“

„O zaman grev devam ediyor“ dediler.

Toplantı salonunu da aldılar…. O günler, haydutların, ordunun, hapis-
hanelerin, polis coplarının çok aşırı kullanılmadığı günlerdi. Hiç kan dö-
külmedi. Hiç ayaklanma olmadı. Ve zafer, kadın ordusunun süpürge ve 
paspaslarıyla geldi….

dünya işçi sınıfının Jones Ana’sı yaptı. 

Jones Ana gibi örgütçülerin ve nice adı bilinen, bi-
linmeyen kadınların geçmişten bu yana verdikleri 
mücadele, direniş deneyimleri bugün bize miras. 
İşyerinde eşit ücret için grevlere çıkanlardan, ma-
hallede kreş mücadelesi verenlere; annelik iznini 
savunanlardan, hayat pahalılığına karşı eylem ya-
panlara; kürtaj hakkını savunanlardan, İstanbul 
Sözleşmesi’ni korumaya çalışanlara… Tüm bu 
deneyimler, kadınların direnme, ayakta kalma 
örnekleri… Ama en küçük bir kadın grubunun 
bir araya gelme deneyimlerini de hiç yadsımaya-
lım. İster evin tantanasından iki saat kaçmak, is-
ter birlikte bir kitap okuyup konuşmak için olsun. 
Yaşamın rutin akışına müdahale etmeye çalışan o 
minik buluşmalar da birer direnme hali değil mi? 
O minik buluşmaların kalitesi ve gelişimi, direni-
şimizin kalitesi ve gelişimi aynı zamanda. 
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Çağa Ayak Uyduran Radyoculuk 
ve Feminist Podcastler

Sıradan bir pazar sabahı, ama izin günü. Uzun bir 
kahvaltının hazırlığı, demlenen taze çay, fırın-

dan yeni çıkan peynirli börek… Eskiden olsa, arka-
da hafif sesiyle çalan bir radyo da hayal edebilirdim. 
Mesela, hafta sonu gazetelerini okuyup değerlendi-
ren bir program. Lâkin artık her şeyi cep telefonla-
rımızdan ya da bilgisayardan, yoğunluklu olarak da 
müzik platformlarından dinliyoruz. Spotify, iTu-
nes, Soundcloud… Ama radyo kaybolmadı, sadece 
çağa ayak uydurdu. Eskiden belli saatlerde yayın-
lanmasını beklediğimiz radyo programları gibi, bu-
gün, podcastlerin yeni bölümlerini takip ediyoruz.

En yalın ifadeyle “sesli blog” olarak tanımlayabile-
ceğimiz podcast, videoya alternatif sesli internet ya-
yıncılığı. Her şeyin dijitalleşmesiyle birlikte, günü-
müzde, radyolar da yayınlarını programlar halinde 
bölüp, podcast olarak internete yüklüyorlar. Ama 
podcastin radyo yayıncılığından en büyük farkı 
kolay üretimi ve çoklu dağıtım kanalları. Podcast 
kaydı, evde yapılabilecek kadar basit. İnternetten 
kolaylıkla kayıt kitleri, mikrofon-kulaklık vb. satın 

alınabiliyor. Hem de uygun fiyatlara. Onlar olma-
sa zaten cep telefonlarının ses kayıt özellikleri var. 
Podcast dağıtımı için de az önce saydığıma benzer 
birbirine alternatif pek çok platform ücretsiz yayın-
cılık imkânı sağlıyor. Hâl böyle olunca derdi olan 
anlatıyor mikrofona: Terapistler, tarihçiler, kalbi 
kırık kadınlar, kültür-sanat çalışanları, doğa-hay-
van-insan hakları savunucuları, kanaat önderleri, 
politik öfkeliler… Böylelikle de, bugün, radyoya kı-
yasla zengin bir içerik sunumuyla karşı karşıyayız.  

Podcastin en büyük avantajı dilediğiniz zaman 
dilediğiniz konuda dinleyecek bir şeyler bulabil-
meniz. Evi mi temizleyeceksiniz? Açın oradan fe-
minist bir podcast kanalı; fişe süpürgeyi, kulağa 
da kulaklığı takıp deterjanları güncel kadın poli-
tikası tartışmalarıyla köpürtün. Akşama yetişti-
rilmesi gereken yemek mi var? Çorbayı biraz da 
modern sanat eleştirileriyle kaynatın. Herkesin 
merakına yetecek kadar podcastimiz mevcuttur. 

Feminist Mekânda Cuma Buluşmaları:
Kasım 2018’den bu yana Feminist Mekân’da 
gerçekleştirdiğimiz Cuma Buluşmaları podcast 
olarak yayında. 

Kamusal Alanda Tabusal Konular: 
Üniversite kampüslerinden hastanelere, park-
lardan kurumsal toplantı odalarına, dijital me-
kanlardan belediye binalarına birçok kamusal 
alanda tabu sayılan cinselliği çeşitli boyutlarıyla 
ele alan Rayka Kumru, mikrofonunu kamusal 
alanlarda tabuları çalışanlara uzatıyor. Meydan-
lar, stadyumlar, akademi, parklar, kamu binaları, 
diaspora, sahiller, dernekler, diskurlar… Hepsi 
bizim! 

Mor Masallar:
Eärwen Morçete gururla sunar: Mor Masallar’ın 
sürprizlerle dolu ilk masalı. Benden duymuş ol-
mayın ama sonunda kadınlar sonsuza dek mutlu 
yaşıyor. Hikâyelerin çevrildiği ve uygulandığı ana 
kaynak: Politically Correct Bedtime Stories.
 
Scharf mit alles:
Sibel Schick wurde 1985 in Antalya, Türkei, 
geboren, und zog 2009 nach Deutschland. Sie 
arbeitet als Autorin, Journalistin, Speakerin und 
Social-Media-Redakteurin, und studiert Soziol-
ogie an der Universität Leipzig. In Ihrem Pod-
cast “Scharf mit alles” nimmt sie gesellschaftliche 
Machtverhältnisse auseinander. 

 Ücretsiz dinleyebileceğiniz feminist podcast önerileri 

Elif Çiğdem Artan
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İnternet üzerinde tek bir müze: 
Google Arts and Culture

Elif Çiğdem Artan

Covid-19 nedeniyle müzeler kapalı olsa da bu 
salgın kültür sanat dünyasına erişimimizi en-

gelleyemiyor. Bugün artık pek çok müze ve bağım-
sız kültür-sanat kurumu online içerik sunuyor: 
Çevrimiçi film gösterimleri, sanatçı konuşmaları, 
çocuklar için eğitim paketleri… Sergileri sanal or-
tama aktarmaksa biraz çetrefilli. Sanat eserlerinin 
yüksek çözünürlüklü taranmasından, sanal sergi 
ortamının teknik altyapısını kurmaya kadar, in-
celikli düşünülmesi gereken bir sergileme modeli 
gerekiyor. Google, 2011 yılında, Google Arts and 
Culture-Google Kültür-Sanat’ı (o zamanki adıyla 
Google Art Project-Google Sanat Projesi’ni) kura-
rak yeni bir platform yarattı. Londra’dan National 
Gallery, New York’tan Museum of Modern Art, 
Amsterdam’dan Rijksmuseum gibi dünyanın önde 
gelen kurumlarıyla iş birliği yaparak başlayan Go-
ogle, aradan geçen zaman içinde koleksiyonunu 
genişletti ve dünyanın farklı coğrafyalarından sa-
nat eserlerini farklı tematik başlıklar altında bir 
araya getirdi.  

Sanat eserlerini olağanüstü detaylarıyla 
birlikte keşfedin! 

Dünyanın en tanınmış sanat eserlerini tek bir çatı 
altında toplayıp inanılmaz bir çözünürlükle sunan 
Google Arts and Culture, fırça darbelerine yöne-
lik yeni bir tiryakilik başlatacak gibi görünüyor. 
“Dünyanın bütün müzelerini internette tek bir 
müze haline getirmeyi” amaçlayan proje, Google 

çalışanı Amid Sood’un on sekiz aylık çalışmasının 
ürünü. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduğu 
sorusunu Sood “erişilebilirlik” olarak yanıtlıyor. 
Hindistan’da doğduğu için birçok müzeye erişimi 
olmayan Sood, seyahat etmeye başladığında gez-
diği müzelerden çok şey öğrendiğini fark etmiş. 
Bu projeyle de teknolojinin nimetlerinden yarar-
lanarak müzeleri herkes için erişilebilir kılmayı 
arzulamış. 

Platformda, dilerseniz  sokak görüntüsü tekno-
lojisiyle müzenin içinde dolaşabilir, hareketli kat 
planıyla müzeyi keşfedebilir ve beğendiğiniz bir 
eserin 10 milyon pikselden oluşan dijital kopya-
sına bakarak, önünde dursanız göremeyeceğiniz 
detayları, çatlakları, fırça darbelerini inceleye-
bilirsiniz. Eser bilgilerinin yer aldığı paneller ve 
YouTube’daki ilgili videolar da yardımcı kaynaklar 
olarak sunulmuş.

Müzelere, koleksiyonlara ve temalara göre listelen-
miş sanat eserlerini dilerseniz favorilere göre, di-
lerseniz de tarihlerine ya da renklerine göre grup-
layabilirsiniz. Beğendiğiniz eserleri sosyal medya 
üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilir, kendi yo-
rumunuzu ekleyebilirsiniz. Google hesabınız var-
sa koleksiyon oluşturmak için yeniden kayıt olma-
nız gerekmiyor. 
Cebinize indirdiğiniz uygulamadan, hemen şimdi, 
müzeleri dolaşmaya başlayabilirsiniz. 

Foto: Rajeshwar Bachu / Unsplash
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Taciz karşısında 
feminist dayanışmayı 

nasıl büyütüyoruz?

Duyanlar duymayanlara kısaca aktarsın: Hasan 
Ali Toptaş, yazar, tacizden ifşa edildi. Leyla 

Salinger adlı Twitter hesabının “Bu adamın ifşalan-
masını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz?” sorusuyla 
başladı her şey. Tacize uğradım demek kolay değil. 
Sosyolojik ve psikolojik sebepleri var tabii ki bu 
zorlukların. Kadınların her daim suçlanmasının ya 
da aileden ve arkadaş çevresinden dışlanma korku-
sunun rolü büyük. 

Kaç kişiyiz sahiden tacize uğramış bir 
kadının yanında durabilen? Ya da doğ-
ru soru, kaç kişi tacize uğrayan kadınla 
birlikte tacizcinin karşısında durabiliyor? 
Tacizciyi aklamaya çalışmadan, AMA 
demeden, BELKİ diye düşünmeden?

Yıllar önce bir adamla görüşüyordum. Uzun flört 
döneminin sonuna gelip yollarımızı ayırdığımız-
da haberi geldi. Bizi bir galeride görmüşler. Beni 
hiç tanımayan bir kadın, ortak arkadaşlar üzerin-
den haber yollamış, o adam beni taciz etti, dikkat 
etsin. “Ne yapacağım? Ben bu bilgiyle ne yapaca-
ğım?” Adamla zaten görüşmeme kararı almışım. 
Peşine düşmedim. Ama unutmadım. Aylar sonra 
adamla yolda karşılaşıp bir kahve içmeye oturduk. 
Lafı dolandırmadım. “Şu kadını tanıyor musun?” 
Tanıyordu. Evet, aralarında bir şeyler yaşanmıştı, 
ama taciz etmemişti. Yani zaten flört ediyorlardı. 
Öpmek istemişti. Kadın hayır dediğinde naz yapı-
yor sanmıştı. İtiraz ettim. “Hayır demek hayırdır!” 
Artık o da biliyormuş. O zamanlar cahilmiş, şimdi 
öğrenmiş. Hem kadınla daha geçenlerde karşılaş-
mışlar, konuşmuşlar, özür dilemiş. Doğrulatamıyo-
rum. Kadının bu konuyla ilgili ne düşündüğünü, 
bu haberi bana gönderirken benden ne yapmamı 
istediğini bilmiyorum. Zaman geçiyor, hayat akı-
yor ve bir akşam kadınla denk geliyor yollarımız. 
Başta hiç renk vermiyor. Konuşmalardan yavaş ya-
vaş parçaları birleştiriyorum. Birkaç soru sorunca 

söylüyor. Beni korumak için tacize uğradığını açık-
layan kadın, haberi kendisinin yolladığını benim 
yüzüme söyleyemiyor. Belki de benim onu yargı-
lamamdan korkuyor. “Sen kim bilir ne yaptın da 
adam peşinden geldi?” Sahi, duymuş mudur bunu 
hiç? Ben olanı anlatıyorum ona. Adamla yüzleşti-
ğimi, pişman göründüğünü söyleyip özür vakası-
nı soruyorum. İyi ki açık açık soruyorum, çünkü 
dilememiş. Evet, karşılaşmışlar, ama adam onu ha-
tırlamıyor numarası yapmış. Hem tacizci hem de 
yalancı! Konu nasıl oluyor da kapanıyor hatırlamı-
yorum sonrasında, ama soramıyorum. “Şimdi ne 
yapacağız?” Bir daha da denk gelmiyoruz. Adamsa 
zırt pırt arıyor. Artık dayanamıyorum, adama gidip 
yalanını yüzüne vuruyorum bu sefer. Üzgün ve piş-
man olması dışında elle tutulur hiçbir şey söyleye-
miyor. Bana da gelenler geliyor. Artık adamın ismi 
nerede geçse söylüyorum. “Tacizciymiş o.” Hikâ-
yeyi duyanlar adamla yüzleşmeme şaşırıyorlar en 
çok. “Nasıl sorabildin?” Beni de bu soru şaşırtıyor. 
“Başka ne yapabilirdim ki?” Nasıl duymazdan gele-
bilirdim? En hafif ifadesiyle, bir kadının bedenine, 
kadının rızası dışında, elini uzatmış. İnsanlar bir 
de en çok hikâyedeki kadının kim olduğunu merak 
ediyorlar. Oysa ne alâkası var? Sen, ben, Ayşe, Pe-
linsu ya da Helga. Evet, kişisel olan politiktir, ama 
politik mücadelenin özneleri sizin gıybet kahveni-
zin tatlandırıcıları değillerdir. 

Toptaş’ın ifşa edilmesiyle birlikte #MeToo hareke-
ti Türkiye’nin medya sektöründen sonra edebiyat 
dünyasını ayağa kaldırdı. Editör, yazar, yayın yö-
netmeni kadınlar anlatıyor. Bir değil üç değil der-
ken, Hasan Ali Toptaş özür metni açıkladı ve tabii 
ki “hatalıyım” dedi. Kadınları taciz ettiğini kabul 
ettiğine göre “suçluyum” demesi gerekiyordu. Oysa 
o suçu “eril failliğe” yükledi. Eril faillik ne ayol? 
Kadınların beyanlarının duymazdan gelindiği, erk 
sahiplerinin birbirlerini korudukları sosyo-ekono-
mik-politik düzendir o. Korkma, ataerkil toplum 
de sen onun adına. 

İçimizden Biri
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Almanya’da Kadın Hareketinin Tarihi 

Semra Çelik

BURJUVA KADIN HAREKETİ 
SAVAŞ DESTEKÇİSİYDİ

Kadın hareketinin çoğu da bu yolu izledi. Ka-
dın hakları savunucularının büyük çoğunluğu, 
Almanya’nın haklı olduğuna inanmalarının yanı 
sıra, savaşı kadın hareketinin kendini kanıtlaması 
için eşsiz bir fırsat olarak gördüler. Sonunda, bir 
savunma durumunda kadınların neler yapabile-
ceklerini gösterme fırsatı gelmişti. Burjuva kadın 
hareketi ulusal çıkarlara yardım etmek istedi 
ve aynı zamanda kadınların bu savaş desteğiyle 
seçim hakkını kazanabileceklerini düşünüyordu: 
Onların başarılarını siyasi eşitlik izleyecekti; savaş 
bir sınav olarak görüldü. Kadın hakları ile ilgili 
talepler bu nedenle savaş sonrasına ertelendi.

Ulusal Kadın Hizmeti (NFD), Alman Kadın 
Dernekleri Federasyonu (BDF) başkanı Gertrud 
Bäumer’in girişimiyle kuruldu. BDF’ye ait olma-
yanlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm kadın 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA 
KADIN HAREKETİ

Birinci Dünya Savaşı’na giden yol aşamalı olarak gerçekleşti: 28 Haziran 1914’te 
Avusturya-Macaristan tahtının varisi Franz Ferdinand ve eşi Saraybosna ziya-

reti sırasında öldürüldü ve bir ay sonra Avusturya-Macaristan, Alman desteğiyle 
Sırbistan’a savaş ilan etti. 30 Temmuz’da savaş ilanı ve Almanya’nın Lüksemburg ve 
Belçika’yı işgali gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı başladığında, Almanya’da neredey-
se hiç kimse kendi ülkesinin haklılığından şüphe duymadı. O dönemde Almanya’da 
kamuoyu dayatılan bir savunma savaşına inanıyordu ve her türlü eleştirel ses san-
sürle bastırıldı. 4 Ağustos 1914’te sadece liberal ve muhafazakar partiler değil, Sosyal 
Demokratlar da Karl Liebknecht dışında savaş kredilerini ve çeşitli savaş yasalarını 
onayladı.
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dernekleri, örneğin Katolik Kadınlar Derneği bu-
rada birlikte çalıştı. Alman kadın hareketi tarihin-
de ilk kez sivil ve sosyal demokrat kadın hakları 
aktivistleri arasında geniş bir işbirliği sağlanmıştı.
Alman İmparatorluğu’nun her yerinde, yerel 
hükümet ve Kızıl Haç ile birlikte çalışan NFD’nin 
bölgesel grupları kuruldu. NFD’nin sorumluluk 
alanı genişti ve tüm refah ve bakım alanlarını kap-
sıyordu. Özellikle, cephedeki erkek öldürüldüğü 
veya sakat kaldığı için artık geliri kalmayan kadın 
ve aileleri desteklemek önemliydi.

NFD’li kadınlar barınma, sağlık ve çocuk bakımı 
ile uğraştılar, hamile ve yeni doğum yapan  ka-
dınlara yardım ettiler, kamu mutfakları kurdular, 
kıyafetle ilgilendiler, iş yerleri kurdular ve ev işleri 
organize ettiler. Bazı alanlarda, kadın hareketinin 
1914’ten önce elde edemediği siyasi başarılar elde 
edildi, örneğin gayri meşru çocuklar da artık dev-
let desteği aldı.

Savaş Bürosu, NFD’nin faaliyetlerine ek olarak, 
savaşın ikinci yarısında, savaş ekonomisi için daha 
fazla kadını harekete geçirmeye yardımcı olması 
beklenen kendi bölümünü kurdu. BDF’nin önde 
gelen üyeleri Marie-Elisabeth Lüders ve Agnes von 
Zahn-Harnack bu bölümden sorumluydu. BDF, 
düşman ülkelerin kadınlarıyla iletişimi kesti, on-
ları da düşman olarak görerek kadın hareketinin 
bölünmesine yol açtı.

PROLETER KADINLAR 
SAVAŞA KARŞI ÇIKTILAR

Savaş, sosyal demokrat kadın hareketi içinde 
bölünmeye yol açtı. Sosyal demokrat kadınların 
önemli bir bölümü savaşın savunma savaşı ol-
duğuna inanarak BDF’li kadınları desteklediler. 
Kadınları askerler için palto, giysi dikmeye yön-
lendirdiler. Evlere bayrak asılması, çocukların 
milliyetçi duygularla yetiştirilmesi bu kadınlar 
açısından önemliydi. Bir grup sosyal demokrat 
kadın ise ölenlerin çocuk ve eşlerine yardım top-
lamayı, maddi, manevi destek olmayı, ama savaşa 
karşı çıkmayı esas aldılar. Onlar açısından savaşın 

kaybedeni yoksullar ve yoksul ailelerin kadın ve 
çocuklarıydı. Savaşa karşı propagandayı, kadınları 
savaşa karşı harekete geçirmeyi esas aldılar. SPD 
içinde, proleter kadın hareketinin önde gelen figü-
rü ve Sosyalist Kadın Enternasyonalinin sekreteri 
Clara Zetkin’di ve savaşın savunma değil, saldırı 
savaşı olduğunu, savaşın iki tarafındaki kadınla-
rın ortak bir barış cephesi kurmalarının zorunlu 
olduğunu ısrarla savundu. Savaşın başından beri 
sansürcülerin saldırılarıyla karşı karşıya olmasına 
rağmen editörlüğünü yaptığı “Eşitlik” dergisinde 
de bunu temsil etti. Zetkin, Mart 1915’in sonun-
da Bern’de düzenlenen uluslararası bir sosyalist 
kadın konferansının düzenlenmesinde etkili oldu. 
Sekiz ülkeden 25 katılımcı vardı ve bunların yedisi 
Almanya’dandı. Konferansta savaş sert bir şekilde 
kınandı, bunun sonucunda Zetkin kendi partisiyle 
de çatışma yaşadı, tutuklandı ve sürekli gözetim 
altında tutuldu. Almanya Bağımsız Sosyal Demok-
rat Partisi (USPD), 1917’nin başlarında SPD’nin 
çoğunluk konumundan ayrıldığında, Zetkin, 
diğer birçok savaş karşıtının yaptığı gibi, USPD’ye 
katıldı. Savaşın sonuna kadar proleter kadınlar, 
uluslararası kadın ağının güçlenmesine, ama her 
ülkede proleter kadınların en geniş emekçi ka-
dınları yanlarına alıp savaş bezirganlarına karşı 
çıkmasına, ulusal düzeyde proleter kadın hareketi-
nin güçlenmesine çaba harcadılar. Bu çaba içinde 
burjuva kadın hareketinin ilerici kesimlerinden, 
entelektüel kadınlardan destek aldılar. İşçi semtle-
rinde ev ziyaretleri yaparak ve fabrikalarda bağış 
toplayarak savaş karşıtı cepheyi genişletirken, 
entelektüel kadınlar aracılığıyla maddi kaynaklara 
erişme veya değişik yayın organlarında seslerini 
duyurma olanağına sahip oldular.



Birlikte Güçlüyüz!
Yaşamlarımızın arasında konan mesafele-
ri daraltmak, daha iyi koşullarda yaşamak, 
çalışmak, kadın olmanın zorluklarını değil 
tadını hissetmek, gülmek, barışı, kardeşliği 
savunmak, taleplerimize sahip çıkmak için 
bu koşullarda yapabildiklerimizi ve yapa-
bileceklerimizi ertelemeden yolumuza de-
vam etmek için bütün kadınları dayanışma-
ya, GKB’yi bütün olanaklarımızı kullanarak 
maddi ve manevi güçlendirmeye,
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