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mücadele ve emek mücadelesini kendi gözünden 
anlatıyor. Özgün Akduran ‘OHAL, Yerel Kamusal 
Hizmetler ve Kadınlar’ adlı yazısında, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve yerel yönetimlerde kadını 
ele alıyor. Umut Güner ‘LGBTİ’leri Sokakta 
Yalnızlaştırmak’ yazısı ile kamu çalışanı lezbiyen, 
gey, biseksüel, translar için OHAL dönemini 
değerlendirdi bizler için.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü yaklaşırken 
Elif Çuhadar’ın ‘ Çocuk Çalışmaz, Oyun Oynar’ 
yazısı ile eğitim ve istihdam politikalarını 
değerlendirdi.  

Çok dillilik köşemizde ise Çerkezce, Gürcüce, 
Kürtçe, Rumca ve Lazca çocuk oyunlarımız yer 
alıyor. Bu oyunların temini için bizlere destek 
olan Tekirdağ şubeden Ayşegül Duman ve 
Sibel Bekiroğlu’na, Kürtçe oyun için İstanbul 
MKM’den Yasemin Karadağ’a, Rumca oyun için 
Batman şubeden İlon Kara Gök’e, Lazca oyun 
için Kader Demir Çağatay’a, Çerkezce oyun 
içinse Özlem Boz’a teşekkür ediyoruz.

Yine bu sayımızda  sizler için seçtiğimiz dört 
kitap var. Okumanız dileğiyle…

Ve son olarak film tanıtımı köşemizde Deniz 
Salmanlı bizlere,KHK ile mesleklerinden ihraç 
edilen kadınların kolektif bir üretim olarak, 
çoğunluğu kadınlardan oluşan gönüllü sinema 
emekçileri tarafından çekilen’ Hakikatin Gücü’ 
belgeselini tanıttı.

Sevgili Eğitim ve Bilim Emekçisi kadınlar keyifli 
okumalar dileriz…

merhaba

10. dönem 9. sayımızla sizlere bir kez daha 
merhaba demenin mutluluğuyla… Bu 
sayımızda da kadınların mücadeleleri, 
emekleri ve düşüncelerini ‘OHAL 
koşullarında 2017-2018 Eğitim- Öğretim 

yılının açılışı’ gündeminde topladık. Farklı 
kadınlar, farklı mekânlarda, farklı zamanlarda 
ortak bir öykünün olduğu dergimizi okurken 
göreceksiniz. 

İlk olarak Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterimiz 
Derya Yulcu’nun ‘Olağanüstü Hal’de Örgütlü 
Mücadele ve Kadın’ yazısıyla başlıyoruz. 
Ardından Genel Başkanımız Feray Aytekin 
Aydoğan ile yaptığımız röportajla hem 
kendisini daha yakından tanıyacak hem de biz 
kadınlara verdiği mesajı göreceksiniz. ‘Eğitimin 
OHAL’i ve Biz: Korkunun Karşısında Umudu 
Örgütlemek’ başlıklı yazısıyla sevgili Nejla Kurul 
bizlere değerlendirmelerde bulundu. KESK 
alan eylemlerinden, Amed’den Adile Gülçiçek, 
İzmir’den Ebru Dinçel ve İstanbul’dan Nuray 
Şimşek bizler için deneyimlerini paylaştılar. 
Eğitim Sen eski Genel Sekreteri  Sakine Esen 
Yılmaz ‘Egemenlerin Elindeki Silah’ adlı yazısıyla 
iki ülke arasında bağ kurarak kriz dönemlerinin 
ilk mağdurunun kadınlar olduğunu söylüyor.

Sayfalarımızda yer alan  Canan Çalağan’ın 
‘Bulunduğumuz Her Yerde Direnişi Büyüteceğiz 
ve Yaşamı Yeniden İnşa Edeceğiz’ başlıklı yazısı 
sendikal mücadele ve kolektif kadın iradesinin 
pratiği olarak atölye deneyimlerini paylaşıyor. 
Adana Şube Başkanımız Seçil Sönmez ‘TİS 
Sürecinde Kadın’ başlıklı yazısında kamu 
emekçilerinin taleplerini bizler için kaleme 
aldı.  Yine deneyimlerini bizimle paylaşan 
Dersim Şube’den Hatayi Demir ‘Öze Dönüş’ 
adlı yazısında bizlere kadın mücadelesi, ekolojik 
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dönemde, özellikle kadın mücadelesi hedef 
alınmış, çok sayıda kadın kurumu kapatılmış, 
kadın siyasetçiler cezaevinde tutsak edilmiştir.

Biz kadınlar şunu çok iyi biliyoruz; savaş herkese 
kaybettirir ama en çok emekçiye ve kadına 
kaybettirir. İşte bu yüzden barışı en çok biz 
kadınlar savunmalıyız. Barışta en çok biz ısrarcı 
olmalıyız. Kamuda çalışan kadınların örgütlü 
gücü Eğitim Sen dün olduğu gibi bu günde 
barış mücadelesinde ısrar ediyor. Ülkede barış 
talebinin öncüsü olmaya devam ediyor. 
Ne darbe! Ne OHAL! Çözüm çok sesli, çok 
dilli, çok kültürlü demokratik sistemdedir. 
Demokratik bir ülke talebi ve mücadelesinden 
asla vazgeçmeyeceğiz, OHAL faşizmi hükmünü 
sürdürdükçe hayatta kalmaya çalışan emekçiler 
içerisinde biz kadınların koşulları ve sorunları 
daha da ağırlaşacaktır. 

Erkeğin-erkekliğin kutsandığı, kadın 
olmanın ayrımcılığa uğramanın sebebi 
olduğu coğrafyamızda, kız çocukları fırsat 
eşitliğinden yararlanamamaktadır, çocuk yaşta 
evlendirilmekte, istismara uğrayan çocukların 
tecavüzcüleri ile evlendirilmesine devlet 
tarafından göz yumulmaktadır. Kadın özgürlük 
mücadelesinin kazanımları tehdit edilerek, 
sistematik olarak yok edilmeye çalışılmaktadır. 
Bu bağlamda kadın-erkek fırsat eşitliği 
komisyonu kaldırılmak istenmekte, müftüler de 
nikâh kıysın denerek çocuk yaşta evliliklerin önü 
açılmaktadır. Kadın sığınma evleri kapatılmakta, 
tecavüze uğrayan kadınların tecavüzcülerle 
evlendirilmelerinin yolları aranmaktadır. 

Kırsal kesimde yaşayan çocukların okuyabilmesi 
için devlet yeteri kadar yurt açmadığından 
çocuklarımız cemaat-tarikat yurtlarına mahkûm 

OLAĞANÜSTÜ HAL’DE 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ve KADIN
Derya Yulcu / Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü faşizm 
koşullarında barışa olan büyük 
özlemimizle karşıladık. Kapitalizmin 
dayattığı savaş ve sömürü düzeni halklara 
sadece yokluk-yoksulluk ve eşitsizliği 

dayatmaktadır, oysaki kadın mücadelesi ile inşa 
edeceğimiz halkların barışı,  insanca onurlu 
yaşamı mümkün kılacaktır. Savaş koşullarının 
neden olduğu anti-demokratik ortam, 
emekçilerin çalışma yaşamını zorlaştırmakta, 
demokratik bir ülke ve insanca bir yaşam için 
verilen mücadelenin bastırılmasına da kolaylık 
sağlamaktadır.  
 
Hükümet darbe girişimini Allah’ın lütfu olarak 
görmüş, krizi fırsata çevirerek OHAL ilan 
etmiştir.  İlan edilen OHAL ile temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılması durdurulmuş, mahkeme 
kararları olmadan insanlar Bakanlar Kurulu 
kararları ile suçlu sayılmıştır. Bu dönemde 
yayınlanan KHK’ler ile on binlerce kamu 
emekçisi sorgusuz, sualsiz hiçbir savunma 
hakkı tanınmadan kamudan ihraç edilmiştir, 
ihraç edilen kamu emekçileri arasında yaklaşık 
olarak 26 bin kadın emekçi de bulunmaktadır. 
Kamuda kadın istihdamındaki eşitsiz durum 
düşünüldüğünde söz konusu ihraçlarla durumun 
vahameti daha da belirgin hale gelmektedir. Yine 
emekçilerin hak mücadelesinin bir aracı olan 
ve emekçilerin en önemli silahı olan grev hakkı 
OHAL koşullarının yaratmış olduğu hukuksuzluk 
ortamında keyfi olarak engellenebilmekte, 
bu engellemenin OHAL’den istifade edilerek 
yapıldığı bizzat AKP genel başkanı tarafından 
rahatça dile getirilebilmiştir. 

İnsan hakları savunucularının, akademisyenlerin, 
gazetecilerin, demokratik siyaset mücadelesi 
yürüten kesimlerin baskı altına alındığı bu 
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Biz Eğitim Senli kadınlar eşitlik ve 
özgürlük mücadelesinden hiçbir koşulda 
vazgeçmeyeceğiz.

Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Ebru YİĞİT 
ile işine geri dönme talebiyle açlık grevinde 
olan üyemiz Nuriye GÜLMEN’in, Viyan Hevjin 
MORKUZU ve Nazife Onay’ın bir an önce 
serbest bırakılmasını, haksız hukuksuz şekilde 
KHK’ler ile ihraç edilmiş tüm kamu emekçilerinin 
bir an önce işlerine dönmelerini, OHAL’ in 
kaldırılmasını, KHK’ lerin iptal edilmesini ve 
ülkemizde toplumsal barışın sağlanmasını 
istiyoruz. 

Sevil Figen Erol ve Sevgi Göyçe şahsında 
emek, barış ve demokrasi mücadelesinde 
yitirdiğimiz kadın yoldaşlarımızı saygıyla 
anıyoruz.
 
Yaşasın kadın mücadelesi! Bijî aşîti!

olmaktadır. Bu yurtlara gitmek zorunda 
bırakılan kız çocukları, ismi birçok kez çocuk 
istismarları ile gündeme gelmiş olan bu yurtlarda 
ya istismara uğramakta ya da yeterli düzeyde 
önlem alınmadığı için çıkan yangınlarda can 
vermektedir. Karaman’da Ensar Vakfı yurdunda 
onlarca erkek çocuğa istismar hala belleğimizde 
canlı bir şekilde duruyorken, Milli Eğitim 
Bakanlığı söz konusu vakıfla 5 yıllık işbirliği 
protokolü imzalamakta her hangi bir sakınca 
görmemektedir. Yine Adana Aladağ’da bulunan 
cemaat yurduna gitmek zorunda bırakılan 11 
kız çocuğu çıkan yangında diri diri yandığı 
halde, Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu cemaat 
yurdunun faaliyetlerini durdurmak için hiçbir 
işlem yapmamaktadır.

Ülkemizde barış isteyen emekçiler işten atılırken;  
Suriye’deki savaştan kaçan Emani al 
Rahmun tecavüz edilerek katledildi. 
Emani al Rahmun ülkesindeki savaştan 
kaçan yüzbinlerce savaş mağduru 
kadından sadece biriydi.  Haksız, 
hukuksuz şekilde ihraç edilen biz 
Eğitim ve Bilim Emekçileri sözümüzün 
arkasındayız, savaş istemiyoruz 
bu suça ortak olmayacağız. Savaşın 
kadınlara, çocuklara, LGTBİ’lere daha çok 
zulüm ve yoksulluk getireceğinin bilincindeyiz. 
Karşılaştığımız fiziksel, duygusal, psikolojik, 
sosyal, ekonomik ve cinsel şiddete karşı 8 
Mart ta olduğu gibi yasaklamalara rağmen 
sokaklardayız.  

Anti-demokratik uygulamaların olduğu bu 
süreçte demokratik mücadelenin en önemli 
kurumlarından olan sendikamız EĞİTİM SEN;  
26-27-28 Mayısta 10. Olağan Genel Kurulunu 
gerçekleştirdi. Yapılan genel kurulda önümüzdeki 
3 yıllık dönem için demokratik mücadelesinin 
yol haritası oluşturuldu. Merkez Yürütme 
Kurulu’na 3 kadın yönetici seçilmesi ve yönetim 
kurulu başkanımızın kadın olması Eğitim Sen’in 
cinsiyetçi düzene cevabıdır.

Kadın emeğinin görmezden gelindiği,  
kahkahanın ayıp sayıldığı, kadın sesine günah 
denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Geçmişten 
günümüze diri diri toprağa gömüldük, recm 
edildik, giyotinlerde, darağaçlarında can 
verdik, hapsedildik ama eşitlik ve özgürlük 
mücadelesinden vazgeçmedik.
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RÖPORTAJ
Feray Aytekin Aydoğan
 Eğitim Sen Genel Başkanı

Sendikal 
mücadeleye 
nasıl 
başladınız?

EĞİTİM SENLİ OLMAK  
BÜYÜK BİR ONUR OLDU 
HER ZAMAN...
1995-1999 üniversite 
yıllarında ‘özerk, demokratik 
ve bilimsel eğitim’ mücadelesi 
ile başladı,’Başka bir yaşam 
ve başka bir memleket’ e 

dair arayışım,umudum... YÖK 
protestoları,harçlara karşı 
düzenlediğimiz eylemler,’Paralı 
Eğitime Hayır’diyerek 
Türkiye’nin her yerinde on 
binlerce gencin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz eylemler...
Susurluk kazası ile ortaya 

Feray Aytekin Aydoğan

19/07/1979 Bursa/
Karacabey’de doğdu.Evli 

ve 14 yaşında Ozan isminde 
bir oğlu var. İlkokul ve 

ortaokulu Karacabey’de,liseyi 
İzmir Karşıyaka 

Lisesi’nde,üniversiteyi 
de Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Fizik 
Bölümü’nden mezun 

olarak tamamladı.
Üniversite boyunca 

özerk,parasız,bilimsel eğitim 
mücadelesinde yer aldı.2000 
yılından bu yana da İstanbul 

Eğitim-Sen 5 No’lu şubede 
kadın Sekreterliği, örgütlenme 

sekreterliği, merkez kadın 
eğitimcisi sorumluluklarını 

üstlendi. 4+4+4 yasasının 
çıkmasıyla birlikte eğitimin 

paralılaştırılmasına ve 
gericileştirilmesine karşı 

2013 ‘de Veli-Der (Öğrenci Veli 
Derneği)kurucularından  oldu.
Veli-Der yönetim kurullarında 

başkanlık,sekreterlik 
sorumluluklarını üstlendi.
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çıkan ‘çete’ ilişkilerine karşı her şehirde,her 
üniversitede sokağa çıkan milyonlar...
1999 ile birlikte de Eğitim Sen’de olmak çok 
onur vericiydi.TÖS’ten ,TÖB DER’den bu 
yana karanlığa karşı mücadele veren,Kızılay 
Direnişi’ni ve daha onlarca eylemi  iş yerlerinden 
başlayarak fiili-meşru mücadele hattı üzerinden 
örgütleyen eğitim emekçileri mücadelesine 
katılmak büyük bir onurdu....Atamam yapılır 
yapılmaz büyük bir heyecanla Eğitim Sen’e 
üye oldum.Öğretmenliğe İstanbul’da başladım.
Benimle aynı heyecanı taşıyan onlarca genç 
arkadaşımla okul okul gezerek Eğitim Sen’i 
büyütmeye,çoğaltmaya çalıştık.Toplu sözleşmeli 
ve grev hakkı olan  bir sendika talebimiz ile 1 
Aralık 2000’de örgütlediğimiz grevimiz hükümet 
tarafından yapılan onlarca tehdit ve baskıya 
rağmen yüzbinlerin katılımıyla örgütlendi...
Sonrasında Büyük Öğretmen Yürüyüşü ve daha 
yüzlerce eylem...Kadın sekreterliği,örgütlenme 
sekreterliği,merkez kadın eğitimcisi 
sorumluluklarını üstlendim. Eğitim Senli olmak 
her zaman büyük bir onur oldu hayatımda...

Zor bir dönemde görev 
üstlendiniz, bu dönem ve 
önümüzdeki dönemi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en 
yakın olduğu zamandır!!!
“Bugün iş yerlerimiz ve tüm yaşam alanlarımız 
üzerinden bakıldığında,ülkemizde yaşanılan  
haksız ve hukuksuz uygulamalar sonucu tablo 
her zamankinden karanlık görünebilir.Ama 
bizler Encümen-i Muallim’den ,TÖS’ten ve TÖB 
DER’den aldığımız miras ve mücadele kültürü 
üzerinden çok iyi biliyoruz ki,’Karanlığın en koyu 
olduğu an,aydınlığın en yakın olduğu zamandır 
ve  Eğitim Sen, eğitimin içinden tüm sorunlara 
sahip çıkarak; KHK’lara,ihraçlara ve Ohal’e 
karşı mücadele başta olmak üzere,  bu karanlık 
tabloyu dağıtma   kararlılığındadır. “Bütün 
baskılara rağmen iş yerlerimizden başlayarak, 
şubelerimizden ortak dilimizi örerek   sendikamız 
dimdik ayakta durmuştur.100 bin üyemizle, 
Khk’lara,ihraçlara ve Ohal’e karşı inadına 
gülümseyerek,başka bir ülkenin mücadelesini 
vermeye devam ettik. Şimdi arkadaşlarımız; iş 

yerlerinden başlayarak birlikte öreceğimiz ,tüm 
arkadaşlarımızın söz,yetki ve karar süreçlerinde 
kendini ifade edebildiği bir mücadele 
sürecinin,hattının yürütücüsü olma sorumluluğu 
konusunda  bayrağı bizlere teslim etti.Fiili-
meşru mücadele hattımızla daha güçlü bir Eğitim 
Sen’i inşa etme  azim ve kararlılığımızla; hem 
eğitimdeki sorunları  birlikte çözeceğiz hem 
de  eşit,özgür,laik,demokratik bir cumhuriyeti 
kazanacağız” 

KHK’LAR GİDECEK,BİZ KALACAĞIZ!
Kamu alanında yaşanılan ihraçların % 97’si diğer 
sendikalar ve sendikasızlardan...Şu an açıkta 
olan kamu emekçilerinin de tamamına yakını 
diğer sendikalar ve sendikasızlardan...Şubelerden 
başlayan eylemliliklerimiz sonucunda açığa 
alınan üyelerimizin tamamına yakını görevlerine 
döndüler. Kesk/Eğitim Sen üyesi olmayan 
kamu emekçileri maddi anlamda da,hukuksal 
konuda da,eylemsellik açısından da sendikaları 
tarafından yalnızlığa terk edildi.Yaşanılan süreç 
gerçek sendikacılık açısından da bir turnusol 
oldu aynı zamanda...15 Temmuz sonrası 26 
Khk yayınlandı, 112.863 kamu emekçisi ihraç 
edildi,32 080 kişi açığa alındı,37 kişi intihar etti.
İhraç edilen kamu emekçilerinin %97’si  Aktif-
Sen,Memur-Sen(Eğitim Bir Sen),Kamu-Sen(Türk 
Eğitim Sen),Birleşik Kamu İş(Eğitim-İş) üyesi ve 
sendika üyesi olmayanlar...

Bizler öncelikle tüm kamu emekçilerine 
ilişkin hukuksal sürecin işletilmesini 
savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz.
Sendikamız özelinde ise bizler yıllardır Fetö 
yapılanmasına karşı;atamaların liyakat 
üzerinden yapılmaması,sınavlardaki kopya 
skandalları,okullarımızın içinde öğrencilerimiz 
üzerinden sürdürülen ideolojik faaliyetler vb. 
onlarca konuda yüzlerce eylem,açıklama yaptık.
Bu açıklamalarımız,eylem ve etkinliklerimiz 
üzerinden arkadaşlarımız baskılar ve 
mağduriyetler yaşadı.Yaşadığımız tüm bu 
kötülükleri haykıran,uyaran tek sendika oldu 
Eğitim-Sen...

Khk’lar eliyle kamu emekçilerinin iş güvencesi 
hakkı da fiilen ortadan kaldırılmış oldu.İş 
güvencesi ve Khk’lar üzerinden gerçekleşen 
süreç sendika ayrımı yapmaksızın sendikalı/
sendikasız tüm kamu emekçilerini hedef 
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almaktadır.Açığa alınanların tamamına 
yakınının,ihraçların %97’sinin diğer sendikalar 
ve sendikasızlardan oluşması da bu durumun 
en büyük kanıtıdır.Önümüzdeki dönem üyemiz 
olan/olmayan tüm eğitim emekçileri ile birlikte 
iş güvencesi hakkımıza hep birlikte sahip çıkarak 
okullarımızda bir araya geleceğimiz iş yeri 
meclislerimizde sözlerimizi,taleplerimizi birlikte 
yükselteceğiz. 

Kesk üyesi olmayan kamu emekçileri maddi 
anlamda da,hukuksal konuda da,eylemsellik 
anlamında da yalnız bırakıldı. Diğer tüm 
‘sendikalar’ kendi üyelerine kör ve sağır...
İlk günden itibaren maddi dayanışma 
anlamında da,hukuksal,eylemsel anlamda da 
arkadaşlarımızın yanında olduk. Geçmişimizden 
aldığımız güçle;Khk’lara,ihraçlara,Ohal’e 
karşı mücadeleyi güçlendirmeye,ihraç edilen 
tüm arkadaşlarımızın,Nuriye ve Semih 
arkadaşlarımızın sesine ses,çığlığına çığlık olmaya 
devam edeceğiz.Haksızlığın, hukuksuzluğun 
diz boyu olduğu dönemde eşit,özgür ve 
demokratik bir cumhuriyet mücadelesinin 
kaçınılmaz olduğunun farkındayız.Korunulacak 
değil,kazanılacak bir cumhuriyet mücadelesini 
hep birlikte öreceğiz.Bunun için de OHAL’e, 
KHK’lara ve ihraçlara karşı meşruluğumuzdan 
aldığımız güçle sokaklarda,meydanlarda olmaya 
devam edeceğiz.Tarihsel geçmişimiz bize ışık 
tutuyor. Bu ışığın aydınlattığı yolda,Khk’lara 
da,ihraçlara da,Ohal’e de teslim olmayacağız.
Aylardır sokaklarda haykırdığımız gibi Khk’lar 
gidecek,biz kalacağız.  

LAİKLİK EŞİTLİKTİR,LAİKLİK 
ÖZGÜRLÜKTÜR,LAİKLİK ADALETTİR!
2012’de ortaya çıkan 4+4+4 sistemi ülkenin 
eğitim sistemini çökertti. İş yerlerimiz, 
okullarımız vakıflara,Ensarlara teslim edildi.
Varolan haliyle bile sayısı yetersiz olan okul 
binalarının zorunlu bir şekilde imam hatip 
okullarına dönüştürülmesi,okullarımızda 
laboratuvar,kütüphane,resim-müzik 
atölyeleri,spor salonları yerine mescitlerin 
açılması,öğrencilerimizin yasal olarak 9 
yaşından itibaren,fiilen okul öncesinden 
başlayarak başlarının ve bedenlerinin 
kapatılması-ki çocuk hakkı ihlalidir-,kurum 
açma kapatma yönetmeliği ile imam hatip 
liseleri dışında liselerin’proje okulları’ adı 

altında memleketin en başarılı liselerinin 
ortadan kaldırılması,müfredat düzenlemesi 
ile bilimsel eğitimin tamamen terk edilmesi 
ve daha onlarca uygulama... Öğrencilerimiz 
cinsiyetlerine,kimliklerine,inançlarına,ailelerinin 
sosyo-ekonomik durumlarına göre 
ayrıştırıldılar.4+4+4 yasasından sonra 
okullarımız,öğrencilerimiz Diyanet 
İşleri,İhh,Ensar,Anadolu Gençlik Derneği;Kimse 
Yok Mu Derneği(15 Temmuz sonrasında Fetö 
yapılanması olduğu gerekçesiyle kapatıldı.) 
ve daha onlarca yapılanmanın eline bırakıldı.
Son çıkarılan yönetmelik ile de Ensar,İlim 
Yayma ve Birlik Vakfı’nın hem okullarımızda 
hem de halk eğitim merkezlerinde her 
türlü çalışmanın,etkinliğin yapılması hem 
yasallaştırıldı,hem de eğitime,öğretmenlere 
ayrılmayan kaynaklar,bütçeler bu vakıflara 
verildi.

Kadrolaşma,niteliksizleşme,özelleştirme,baskı 
ve bilimin reddi… Hepsi üzerimizde sopa oldu. 
Çizgi dışına çıkan, bilimi, laikliği savunan, itiraz 
eden öğretmenlere soruşturmalar, yıldırmalar 
bu süreçte başladı. Ya iktidar partisine yakın 
sendikaya üye olacaksın ya da başına bir musibet 
gelecekti.Vazgeçtik mi?Hayır.Bakın bugün 
buradayız,iş yerlerinde ve sokaklardayız. İçinden 
geçtiğimiz karanlığa  dikkat çeken, karanlığa 
teslim olmayacağız diyen,mücadele eden tek  
sendika olarak buradayız.

Laiklik mücadelesi bir eğitim sendikası olarak 
bizim vazgeçilmez mücadele alanlarımızdandır. 
Laiklik eşitliktir, laiklik özgürlüktür, laiklik 
adalettir. Laik ve bilimsel eğitim mücadelesi 
olmazsa olmazımızdır. Laiklik ülkemizde yaşayan 
herkesin özgürce yaşamasının teminatıdır. Bizler 
kindar bir nesil değil, öğrencilerimizin okuyarak, 
tartışarak, sorgulayarak, üreterek, hayallerini 
özgürce ifade edebildiği özgür bir nesil için, 
4+4+4 grevimizle de, laik eğitim grevimizle 
de haykırdığımız gibi laik ve bilimsel eğitim 
mücadelesini hep birlikte yükseltmeye devam 
edeceğiz.

Laik eğitim, öğrenciyi tevekküle sevk etmez; ona, 
kendini aşan durumlarda diğer insanlarla birlikte 
davranmayı önerir, mutsuzluğa, mutsuz olmasına 
sebep olanlara rıza göstermez, aksine hesap 
sorar; öğrenciye, insanın kendi iradesi ve bilgisi 
ile bireysel ve toplumsal hayatını planlamada 
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de artık yeni sekreterliklerimizden biri. 
Yükseköğretimdeki arkadaşlarımızın, akademinin 
varlığı, sendikamıza, örgütlenmemize katkısı, 
sendikamız için her zaman için çok önemli ve 
değerli oldu bizler için. Önümüzdeki dönemde 
de yükseköğretimin her sorununa ilişkin ve yeni 
kamusal eğitime ilişkin tartışmalarımızda tüm 
süreçleri arkadaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz.
Eğitim kar amacı gütmez, bilgiyi çıkar amaçlı 
kullanmaz. Eğitim, bilgiyi taraf gözetmeden 
herkesin kullanımına sunar. Piyasada her şey 
satılıktır. Eğitim bilgiyi para ile satmaz. Herkes 

kullanacağı yol ve ilkeleri gösterir.
Eğitim sistemi laik olmayan devlet, yasalarda, 
anayasasında yazsa bile laik olamaz. Çünkü 
laikliğin tarifinde bulunan insan ve bilgi inşa 
edildiği yerde, yıkılmaktadır. 

Laiklik mücadelesi veren tek sendikayız. Laiklik 
mücadelesi ortak değerler üzerinden pragmatist 
bir dil kurarak değil, mücadele ederek verilir. 
Yine onur duyarak söylüyoruz ki, 4+4+4 
yasasına karşı 2 günlük grevimizle ’Laik Eğitim’ 
grevimizle ve 17 Eylül 2017 Pazar günü İstanbul 
Kartal’da gerçekleştirdiğimiz ‘Laik, bilimsel, eşit, 
parasız, kamusal ve anadilinde eğitim hakkı’ 
mitingimizle de Türkiye’nin her yerinde, İzmir’de, 
Diyarbakır’da, Edirne’de, Batman’da, Trabzon’da, 
Hatay’da, Van’da, İstanbul’da laiklik mücadelesi 
veren tek sendikayız.

KAMUSAL EĞİTİM
Biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
olarak; önümüzdeki dönem yeni kamusal 
eğitim tartışmasını ve pratiğini ortaya koymak 
zorundayız. Türkiye’de eğitim sorunlarına 
ilişkin çözüm önerilerine dair akademinin, 
akademisyenlerin ciddi bir birikimi, emeği var. 
Yeni kamusal eğitim tartışması ve pratiğini 
akademinin birikimleri, emeği üzerinden hep 
birlikte inşa etmek önümüzdeki sürecin en temel 
başlıklarından olmalıdır. 10. Olağan Kongremizle 
birlikte ‘Yükseköğretim ve Eğitim Sekreterliği’ 

“Laiklik mücadelesi 
bir eğitim sendikası 

olarak bizim 
vazgeçilmez mücadele 

alanlarımızdandır. 
Laiklik eşitliktir, 

laiklik özgürlüktür, 
laiklik adalettir. Laik 

ve bilimsel eğitim 
mücadelesi olmazsa 

olmazımızdır. “
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bilgi üzerinde doğrudan hâkimiyet kurmasıdır. 
Piyasa-dogma ortaklığı, geniş kitlelerin kendi 
bilgisini üretmesine izin vermiyor. Piyasa, 
yoksulların kendi bilgisini üretip yaymasını, 
varlığını sürdürmek için piyasanın desteğine 
muhtaç olan dogmaları baskı aracı olarak 
kullanarak engellemeye çalışıyor. Kamusal eğitim 
mücadelesi; piyasayı, eğitimin özelleştirilmesini, 
güvencesiz çalışmayı, paran varsa ve paran kadar 
eğitimi reddeden, bilimsel eğitimi inşa eden bir 
mücadelenin esas alınmasıdır.

Tüm öğrencilerimizin kendi hikâyesinin 
kahramanı olduğu, mutlulukla öğrenme arasında 
çok güçlü bir bağ olduğu, paran varsa ve paran 
kadar eğitim anlayışına karşı eşit, parasız, laik, 
bilimsel ve anadilinde eğitim hakkının en temel 
hak olduğunu, öğrencilerimizin inançlarına, 
cinsiyetlerine, kimliklerine, ailelerin sosyo-
ekonomi durumlarına göre ayrıştırılmadığı eşit, 
laik, özgür ve demokratik cumhuriyete sahip 
çıkıldığı, evrim ile felsefe ile, bilim ile, sanat ile, 
sporla, oyunla iç içe geçmiş, öğrencilerimizin 
ve tüm eğitim emekçilerinin, velilerin eğitim 
süreçlerinde söz ve karar sahibi oldukları yeni 
kamusal eğitim tartışmalarımızın en temel 
başlıkları olarak ve mücadele alanlarımızı 
güçlendirecektir.

İŞ GÜVENCESİ EN TEMEL HAKKIMIZDIR!
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, içeriğindeki 

bilgiyi edinme hakkına sahiptir. Eğitimin amacı 
bilgiyi paylaşmaktır. Bilginin üreticisi, bilgisi 
paylaşıldıkça mutlu olur. Piyasa, mülkiyeti belli 
merkezlerde toplar. Eğitim bilgiyi yayar, yayılan 
bilgi çoğalır, çoğaldıkça daha geniş kitlelere 
ulaşır. Piyasa, parası olanın arzularını tatmin 
eder. Bilgi arzulara hitap etmez. Bilgiye dayalı 
eğitim, öğrenmek isteyenin bilişsel kapasitesini 
yükseltir. Eğitim, kullandığı bilginin insanları 
memnun edip etmemesine bakmaz; insanların 
memnuniyetini gözetmediği gibi rahatsız edecek 
bilgileri kullanmaktan kaçınmaz. Piyasada 
standart, satışı kolaylaştıran özelliklerdir. 
Eğitimin standartı bilgiyi anlaşılır kılmaktır. 
Bilginin tek standartı insani amaçlar için 
kullanılmasıdır. Piyasanın müttefiki dogmalardır. 
Eğitimin müttefiki bilimdir. Eğitim, bilimden aldığı 
destekle hukuku, eşitliği, adaleti, vicdanı devreye 
sokarak piyasa ile inanışların hükümranlığına 
meydan okur. Piyasa için insan iktisadi bir 
varlıktır. Eğitim insanı sosyal varlık olarak görür. 
Eğitim kurumlarında bilgi para ile satılırsa, parası 
olmayan, bilgiyi tekelinde tutanın verdiği kadarla 
yetinmek zorunda kalır. Türkiye’de eğitimin 
rolünü yerine getirmemesinin nedeni, mülkiyeti 
tek elde toplayan piyasanın tekeline alarak 

Şu an sahip olduğumuz 
tüm haklar bizlere 
lütuf olarak verilmedi. 
İş güvencemizin 
kaldırılmasına izin 
vermeyeceğiz.
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Güvencesizlik AKP hükümeti süresince sürekli 
kamu emekçilerinin gündeminde yer aldı. 16 
Nisan referandumu öncesinde de sonrasında 
da AKP tarafından kamuda iş güvencesinin 
kaldırılacağı vurgusu yapıldı. Kimse mücadele 
etmeden hak almamıştır. Şu an sahip olduğumuz 
hakların nerdeyse tamamı TÖS,TÖB-DER’den 
Eğitim Sen’e uzanan mücadelemizin sonucu 
kazanılmıştır. İktidar güvencesizliğin önünü 
açıyor. İş güvencesinin kaldırılması son kırıntıları 
kalan sosyal devlet anlayışının tamamen 
bitirilmesidir. Tüm yurttaşları ilgilendiren bir 
sorun bu. İş güvencesi olmayan öğretmen bu 
kaygı ile hareket ederken aynı anlayış öğrencilere 
paran kadar iyi bir okulda eğitim alabilirsin 
demektedir. Yani bizim burada da yalnızca 
eğitim emekçileri ile değil, velilerle de birlikte 
hareket etmemiz gerekiyor. Velilerin okullarına, 
çocuklarına ve geleceklerine birlikte sahip çıkma 
mücadelesinin ortaklaştırılması ancak ve ancak 
güvencesizliğe yönelik tüm saldırılara karşı güçlü 
bir hattı oluşturacaktır. Sendika olmanın koşulu 
iş güvencesini korumaktır, iş güvencesine sahip 
çıkmak için mücadele etmektir.

Şu an sahip olduğumuz tüm haklar bizlere lütuf 
olarak verilmedi. İş güvencemizin kaldırılmasına 
izin vermeyeceğiz. Mülakatın kaldırılmasını 
da savunacağız. Genç yaşta arkadaşlarımızın 
mülakata, kadroya baskı altına alınmasını kabul 
etmeyeceğiz, 4/B,4/C, sözleşmeli, ücretli, 
taşeron güvencesiz çalıştırılma biçimlerinin 
tamamına karşı eğitim emekçilerinin sesi, sözü 
olacağız.

ÖZLÜK-MESLEKİ HAKLAR 
MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ!
Özlük ve mesleki haklar mücadelesi geçmişte 
olduğu gibi bugün de daha da yüksek sesle 
sahip çıkacağımız temel mücadele alanımız 
olacaktır. Okul öncesi öğretmen arkadaşlarımızın 
da, rehber öğretmen arkadaşlarımızın da, ders 
saatlerinin azaltılmasıyla zorunlu sürgünler 
yaşayan felsefe, bilişim ve teknoloji, resim(görsel 
sanatlar), müzik, beden eğitimi öğretmeni 
arkadaşlarımızın da, ataması yapılmayan 
öğretmen arkadaşlarımızın da, güvencesiz 
çalıştırılan tüm eğitim emekçilerinin de sorunu 
Eğitim Sen’in sorunudur. Eğitim emekçilerinin 
sorunu olan her sorunu arkadaşlarımızla bir araya 
gelerek, iş yerlerimizden doğru gelen önerilerle, 

eleştirilerimizi devam ettirmekle birlikte; iş 
güvencesini garantiye alan bir yasa.. Yasanın 23 
Temmuz 1965’te hayat geçirilmesinin en büyük 
gerekçesi; sadakatin ve memurdan elde edilecek 
verimin bugünün aksine, idari ve ekonomik baskı 
araçlarıyla değil, önemli ölçüde ödüllendirmeyle 
sağlanacağına inanıldığını gösteriyor. ‘Sosyal 
Devlet’ kavramı, Türkiye’de 1961 Anayasası 
ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda 
görülmeye başlandı. TBMM’ye gönderilen kanun 
tasarısının gerekçesinde ‘insan hakları’, ‘sosyal 
hak’ ve ‘iş hukuku’ ilkelerinden ‘ilham’ alındığının 
belirtmesi ilk olması bakımından önemlidir.
Kısacası 657 ile sadece kamu çalışanlarının 
devlet ile olan ilişkisi düzenlenmiyor ( ne 
ölçüde başarıp başaramadığı ayrı bir tartışma 
konusu olmakla birlikte), devletin sunduğu 
kamu hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesi de 
öngörülüyor.

Özellikle Türkiye’de devlet, artık kamusal 
sorumluluklarından sıyrılmak istiyor. Başta 
sağlık ve eğitim olmak üzere yükümlülüklerini 
ya piyasaya devrediyor ya da piyasa kurallarına 
uygun olarak kendisi bir bedel karşılığı olarak 
sunuyor. Kamu hizmeti sunan devlet yoksa doğal 
olarak bu hizmeti ‘şevkle’ sunana da ihtiyaç 
duyulmayacaktır!

AKP hükümetleri, başından beri bu yasanın 
memurların ekonomik ve özlük haklarını koruyan 
maddelerini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. 
657’yi mülga edecek Kamu Personeli Yasa 
Tasarısı’nı ta Ekim 2005’te tartışmaya açmıştı, 
referandumda yer alan maddelerle de söylem 
boyutuyla da defalarca dile getirildi. Kamu 
emekçileri olarak ancak bizlerin güçlü bir tepki 
ortaya koyması, fiili meşru mücadele hattını 
örgütlememiz önümüzdeki dönemin belirleyici 
hattı olacak. İş güvencesine yönelik saldırılarda 
önümüzdeki dönem kurulacak dilin ‘Ne yazık 
ki bu paralel yapı devletin içerisine sızmış virüs 
gibi.(…) Her şeyden önce 657 değiştirilmediği 
sürece bu iş çözülmez’ yaygın hale getirileceğini 
görmek için müneccim olmaya gerek yok. Liyakat 
yerine mülakatın seçildiği ve okullarımızın 
ve kamuya alınan kadroların dini yapılar 
üzerinden şekillendiği süreçte liyakatin olmadığı 
yerde devletin içerisine sızacak ‘virüs’lerin 
engellenmesi söz konusu bile değildir.
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getirdi. Bu sözde teşviklerle binlerce öğretmen 
arkadaşımızın ataması yapılabilirdi. Ataması 
yapılmayan arkadaşlarımızın her talebi bizim de 
talebimiz, her sorunu bizim de sorunumuzdur.

OKUL DÖNÜŞÜMLERİ
‘Okul dönüşümlerinin ve köy okullarının 
kapatılmasının bedelini Ensar Vakfı’nda 
cinsel istismara uğrayan, Adana Aladağ’da 
tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden 
çocuklarımızla ödedik. Köylerdeki okulları 
kapatarak, sosyal devleti bitiren politikalarla, 
‘Burada kimse yok, 20- 30 öğrenci ilçedeki 
okula gitsin’ demekle olmaz. Her yer için şunu 
diyoruz: Temel eğitimde en iyi okul eve en 
yakın okuludur. Okula erişimin kolaylaşması, 
okul terklerinin önlenmesi noktasında bir 
adımdır. Yoksul ailelere servis gibi faturalar 
çıkarılmamasıdır. Köylerdeki okullar yeniden 
açılmak zorundadır, mahallesinde okul olmayan 
öğrencilere okul yapılmak zorundadır. Buralara 
öğretmen atanmak zorundadır. Bunlar için de 
iktidar özel okullara, Ensarlara kamu kaynaklarını 
peşkeş çekmekten vazgeçmeli, kapatılan köy 
okulları açılmalı, yeni okullar yapılmalı ve 
öğretmen arkadaşlarımızın ataması bir an önce 
yapılmalıdır. Eğitim Sen olarak bunu ısrarla 
hatırlatacağız. Eğitim Sen’in mücadelesi eğitime 
ve çocuklarımıza sahip çıkma mücadelesidir aynı 
zamanda…

TÜRKİYE’NİN BÜTÜNÜNÜ TEMSİL EDEN 
TEK SENDİKAYIZ!
Anadilinde eğitim talebi bizim TÖB DER’ den 
devraldığımız mirasımızdır. Dünya’nın her 
yerinde gerçek sendika mücadelesi veren tüm 
sendikaların tüzüklerinde yer almaktadır. En 
temel insan hakkıdır. Bilimsel eğitimi, bilimi 
savunan her sendika anadilinde eğitim hakkını 
savunur.

Eğitim Sen Türkiye’nin bütününü temsil eden, 
inadına bir arada yaşamı haykıran tek sendikadır. 
Bizim topraklarımız, memleketimiz çok zengin bir 
kültüre sahiptir. Türkiye’yi tüm çoğulculuğuyla, 
tüm kimlikleri ile, inançları ile temsil eden 
eğitim emekçilerini kimliğine, inançlarına, 
cinsiyetine göre ayrıştırmayan emekçi kimliği 
üzerinden birleştiren, hem Edirne’de hem 
Şırnak’ta hem Diyarbakır’da hem İzmir’de aynı 
anda sokağa çıkabilen, Türkiye’nin her yerinde 

toplantılar, çalıştaylar düzenleyerek ve tabii ki 
mücadele ederek, sokakları da, meydanları da 
terk etmeyerek birlikte sürdüreceğiz.

YAŞAMLARININ EN GÜZEL 
DÖNEMLERİNDE ‘UMUDUMU 
KAYBETTİM!’ DİYEN ATAMASI 
YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
Ağustos ayı içerisinde ataması yapılmayan, 
ücretli öğretmenlik yapan meslektaşlarımızdan 
İsa Öğretmen’i kaybettik. Maalesef hayatının 
en güzel döneminde intihar eden 45. 
arkadaşımız oldu ve şu notu bıraktı;’ Uzun 
zamandır mutsuzum. Mutlu nasıl olunur? 
Onu bile bilmiyorum aslında. Hayatımın geri 
kalanını devam ettirmek için umudumu, ışığımı 
kaybettim. Bu paradoksu kıramadım. Başka bir 
sebep aramanıza gerek yok.

Kendi irademle, kararımla aranızdan ayrılıyorum.’
Ve yine ataması yapılmadığı için inşaatta 
çalışmak zorunda kalan ve düşerek ağır 
yaralanan Ömer Öğretmeni Eğitim Sen olarak 
ziyarete gittiğimizde de umudu, aynı zamanda 
mülakat sistemi yüzünden liyakatın nasıl ortadan 
kaldırıldığını da konuşmuş olduk.

Meslektaşlarımızın hayatlarının en güzel 
dönemlerinde bu umutsuzluğu onlara yaşatmaya 
kimsenin hakkı yoktur.

‘bizim mezun olduğumuz yıllarda Eğitim 
Fakültesinden mezun olan herkesin ataması 
yapılırdı. Bugün ise plansızlık ve sosyal devletin 
bitirilmesine dönük politikalarla, ataması 
yapılmayan arkadaşlarımızın sayısı 455.119 
sayısına ulaştı. AKP hükümeti özel okullara, 
Ensarlara trilyonlarca liralık teşvikler ve kamu 
kaynaklarını, kamu arazilerini aktarırken, bütçe 
yetersizliği gerekçesiyle hem öğretmen ataması 
yapmadı hem de devlet okulları ’kaderine’ terk 
edildi. Köy okulları kapatıldı. Taşımalı eğitim 
ile eğitim öğretim süreçlerini gerçekleştirmeye 
çalışan öğrenci sayısı Cumhuriyet tarihi 
boyunca görülmemiş bir şekilde 1,5 milyona 
ulaştı. Yalnızca köy okullarının açılması bile 
ataması yapılmayan on binlerce meslektaşımızın 
atamasının yapılacağı anlamına gelir. Yine 
yıllarca bütçe yok açıklaması yapan hükümet, 
eğitimi özelleştirme adımları çerçevesinde 
özel okullara trilyonlarca lira teşvik ödemeleri 
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KADINLAR VARDIR, KADINLAR HER 
YERDE!

PANTOLON HAKKI, DOĞUM İZİNLERİNİN 
ARTIRILMASI/SÜT İZNİ EĞİTİM SEN’Lİ 
KADINLARIN MÜCADELESİ SONUCU 
KAZANILMIŞTIR!
Kadın mücadelesini, kadın emekçilerin 
mücadelesini geçmişten bugüne sürdüren, 
büyüten tek eğitim sendikasıyız. Kadın 
arkadaşlarımızın mücadelesiyle, %40 kadın 
kotası, pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla, 
yürütme organlarında, kurullarda diğer tüm 
eğitim sendikalarında ‘görünmeyen’ olan 
kadın temsiliyetinin görünür olduğu tek eğitim 
sendikasıyız. Pantolon eylemleri, doğum izni ve 
süt izni imza kampanyalarımız ve eylemlerimiz 
sonucunda kazandığımız haklar ile kadına 
yönelik her türlü şiddet, mobbing, taciz, 
tecavüze karşı verdiğimiz mücadele ile 25 
Kasım ve 8 Mart’larda da geceleri de, sokakları 
da, meydanları da terk etmiyoruz diyerek 
örgütlediğimiz Dünya Kadın Yürüyüşleri ile kadın 
mücadelesinde çok ciddi yol katettik.
Biz kadınlar için; eşitsiz koşullar, kadına yönelik 

güçlü örgütlülüklerle sahip tek sendikayız. Bu 
topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşadık, bizleri 
ayrıştırmak, bölmek isteyen her saldırıya karşı 
inadına yan yana olmaya, bir arada yaşamı, barışı 
savunmaya devam edeceğiz.

Biz Şırnak’ta can güvenliği tehlikesi yaşayan 
öğretmen arkadaşlarımızın da sesi olduk, 
İstanbul’da, Tekirdağ’da şiddete uğrayan 
öğretmen arkadaşımızın da sesi olduk. 
Batman’da eğitim hakkından yararlanamayan 
öğrencilerimizin de, Karaman’da Ensar 
yurtlarında cinsel istismara uğrayan, Adana 
Aladağ’da kamu kaynaklarının devlet yurdu 
açmayarak, cemaatlere peşkeş çekilmesi sonucu 
yanarak hayatını kaybeden öğrencilerimizin de 
sessiz çığlıklarına çığlık olduk.

Eğitim Sen’i ayırt eden temel noktalardan biri 
budur. Üyelerinin, meslektaşlarının hakkını 
savunurken emekçilerin bir arada barış içinde 
yaşayacağı eşit, özgür ve demokratik bir 
cumhuriyet hedefini ve tahayyülünün iradesini 
ortaya koymaktır.’
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hayata geçirdi, ’18 yaş altı her birey çocuktur.’ 
‘Hiçbir dini, siyasi, ideolojik simge dayatılamaz.’ 
Evrensel ilkesine rağmen; yasal olarak 9, fiilen 
okul öncesinden başlatılarak kız öğrencilerin 
başlarının ve bedenlerinin kapatılması 
uygulamaları başlatıldı.-Çocuk hakkı, insan hakkı 
ihlalidir!-

Çocuk bakımında ebeveyn izninin ILO 
standartlarına getirilmesi, doğum sonrası en az 
2 yıl ücretli ebeveyn izni mücadelemizi, süt izni 
hakkımızın yaşama geçirilmesini, 50 çalışanı olan 
her iş yerinde kreş açılması, en az 50 çalışanın 
bulunduğu iş yerlerinde ücretsiz kreş talebimiz 
ile özlük hak mücadelemizi kadınlar olarak hep 
birlikte öreceğiz.

Eğitim Sen’li kadınlar olarak, %40 kadın kotası, 
pozitif ayrımcılık uygulamaları öncelikle kendi 
örgütsel işleyişimizde hayata geçirdik. Pantolon 
giyme, ücretli doğum izinlerinin arttırılması ve 
daha birçok kazanım Eğitim Sen’li kadınların 
mücadelesi ile kazanılmıştır. Tüm işçi ve kamu 
sendikaları içerisinde tüm kurullarımızda kadın 
temsiliyetinin en güçlü ve görünür olduğu tek 
sendikayız. TÖS’ten, TÖB DER’den bugüne de 
iş yerlerinde de sokaklarda da meydanlarda 
da mücadelenin her yerinde Eğitim Sen’li 
kadınlar vardı. Öncelikle şu an ki temsiliyetim 
Eğitim Sen’li kadınların mücadelesi sonucunda 
gerçekleşen bir temsiliyettir aynı zamanda.

AKP’nin tüm cinsiyetçi saldırılarına karşı; 
yaşamını KESK’e, kamu emekçileri ve kadın 
mücadelesine veren, üç dönem kadın sekreterliği 
görevini sürdüren Sevgi Göyçe’nin de dediği 
gibi;’Kadını ve insanı ezen bu sistemin çarkları 
arasında hepimiz birer çakıl taşı olmalıyız.’ 
demeye devam edeceğiz. Güvencesizlik 
dayatmalarına karşı, gerici, cinsiyetçi AKP 
politikalarına karşı kahkaha atmak iffetsizliktir 
diyenlere inat, kadın-erkek eşit değildir, kadının 
yeri evidir diyenlere inat; kadınlar vardır, kadınlar 
her yerde diye haykırmaya, yaratmaya çalıştıkları 
korku imparatorluğuna karşı kahkahalarımızla 
direnmeye devam edeceğiz.

Biz kadınlar dünyanın ve ülkemizin yarısıyız. 
Güvencesizliğe, gericiliğe karşı tüm saldırıları 
kadınların haykırışı, birlikte mücadelesi 
durduracaktır.

şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, kadın 
emeğinin ikincilleştirilmesi, ‘görünmeyen emek’ 
haline getirilme çabaları kadın mücadelesinin 
ve biz eğitim emekçisi kadınların hep 
gündemindeydi. Fakat yaşanılan tüm baskılar 
AKP hükümeti döneminde daha da arttı. AKP 
hükümeti iktidar olduğu günden bu yana her 
zaman kadını yok sayan dili kullandı, yasa ve 
yönetmeliklerle de uygulamalarına devam etti.
İş güvencesinin olmadığı tüm alanlarda ilk 
işşiz kalanlar kadınlar olmuştur. Evlilik, doğum, 
esnek çalışma saatlerine uyum sağlayamama 
gibi gerekçelerle kadınlar işten çıkarılmaktadır. 
Eğitim alanına dair iş güvencesinin kaldırılmasına 
yönelik saldırılar da en çok kadınları 
etkileyecektir. AKP’nin eğitim politikaları tüm 
kamu emekçilerini, tüm eğitim emekçilerini 
olumsuz etkilemekte, biz kadınları her alanda 
olduğu gibi iki kat daha fazla etkilemektedir. 
Güvencesizlik dayatmalarına karşı ‘Kadının yeri 
evdir.’ ‘İşsizliğin nedeni kadınlardır.’’ Bir kreş 
on huzurevi açar.’ Söylemleri ile cinsiyetçi AKP 
politikalarına karşı kadınlar olarak iş yerlerimizde 
de, sokaklarda da mücadelenin hep en ön 
saflarında yer aldık. Kahkaha atmak iffetsizliktir, 
kadın- erkek eşit değildir diyenlere inat, kadınlar 
vardır, kadınlar her yerde diye haykırmaya, 
yaratmaya çalıştıkları korku imparatorluğuna 
karşı kahkahalarımızla direnmeye devam 
edeceğiz.

AKP hükümeti iktidar olduğu günden bu yana 
her zaman kadını yok sayan dili kullandı, yasa 
ve yönetmeliklerle de uygulamalarına devam 
etti. ’Kadın- erkek eşit değildir. Kadının kahkaha 
atması iffetsizliktir. Kız mıdır, kadın mıdır? 
Tecavüzcü; kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından 
daha masumdur. Annelerin, annelik kariyerinin 
dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları 
gerekir.’ vb onlarca açıklama ile cinsiyetçi dilini 
ve ‘Yeni Türkiye’ inşa projesini kadınları hedef 
alarak sürdürdü. AKP hükümeti döneminde 
kadın cinayetleri % 1400 arttı. Kıyafetlerimizde, 
cinsiyetlerimizden kaynaklı hem sokakta hem 
de okullarımızda fiziksel, psikolojik şiddete ve 
mobbinge uğrayan kadınların sayısı her geçen 
gün artmaktadır.

AKP hükümeti özellikle 2012 Nisan ayında 
uygulamaya konulan 4+4+4 uygulaması ile 
birlikte de cinsiyetçi politikalarına hız kazandırdı. 
Karma eğitimin kaldırılması uygulamasını fiilen 
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yaşıyoruz. Şimdi asıl sorun Başbakan Binali 
Yıldırım’ın sözleriyle okullarımızda “itaat edip 
rahat edeceğimiz” bir süreci mi yaşayacağız? 
Yoksa itaat etmeyip haklı taleplerimizi hangi 
koşullarda olursa olsun yükselteceğimiz bir 
dönemi mi hayata geçireceğiz? Tekil bedenler, 
bu iki sorunun yarattığı gerilim hattında 
duruyor, toplumsal beden de politik temsilcileri 
aracılığıyla rahatsızlığını ifade ediyor.

Bir yıllık OHAL döneminde, 100 binin üzerinde 
kamu görevlisi, bunların içinde 35 bine yakın 
öğretmen ve 330 civarında barış bildirgesi 

Eğitimin OHAL’i ve Biz: Korkunun 
Karşısında Umudu Örgütlemek

“Korku. İktidarın en eski aracıdır”
                                                         (X Files Filmi)

Prof. Dr. Nejla Kurul
Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) üyesi

Prof. Dr. Nejla Kurul

Siyasal krizin toplumsal yaşamı teslim 
aldığı bir yılın ardından okullar, binlerce 
öğretmeni ihraç eden son KHK sürprizi 
ile tatile girdi. Öncekiler ve son ihracın 
acısı, tatil sevinci ve rehavetine karıştı 

ve bu duygular milyonlarca eğitim bileşeninin 
üzerine çöktü. “Biri yer biri bakar” deyişindeki 
acımasızlık; utanç, korku, nefret, bekleyiş 
ve umut gibi karmaşık duygular ve anlamları 
birbirine karıştırdı. Siyasal iktidara itiraz edenler, 
soruşturmalar, ihraçlar, gözaltı ve tutuklamalar 
yoluyla teslim alınırken eğitim sistemi içinde 
itaatin “en istendik davranış” olduğu bir süreci 
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ortadan kalktı. Bu dönemde çıkarılan KHK’ler 
TBMM onayından geçirilmediği için yargı 
süreçleri işletilmiyor, yargı bağımsızlığı da yok 
olmanın eşiğinde. Artık anayasasız bir dönem 
hüküm sürüyor. Böylece hukuksuzluk ve tek bir 
kişiye bağlı keyfiyet rejimi hüküm sürüyor2. 

Bu cümleler öylesine kurulmuş değiller. Adeta 
bir çığlık niteliği taşıyorlar. Korkutulanların, 
dillenemeyenlerin, sessizliğe itilmişlerin sınırlı 
da olsa sesini yükseltiyorlar. Çünkü OHAL 
sürecinin yarattığı tahribattan çıkan acının 
sesini yükseltecek muhalif medya organları 
kapatıldı. TGS, TGC ve DİSK verilerine göre 
OHAL sürecinde 216 gazeteci gözaltına alındı, 
2 bin 308 gazeteci işsiz kaldı. 28 TV kanalı, 5 
haber ajansı, 66 gazete,  19 dergi, 36 radyo, 
26 yayınevi kapatıldı. Kamuoyunda etki düzeyi 
yüksek, gazeteci ve milletvekilleri, belediye 
başkanları, insan hakları aktivistleri ve binlerce 
siyasetçi, iddianameleri bile hazırlanmadan 
cezaevinde tutuldular, büyük bir kısmının 
tutukluluk halleri devam ediyor. Kapitalist 
toplumun mahzeninde yaşayan insanlara destek 
veren sol demokrat dernekler kapatıldı. Bu 
süreçte en az 140 bin kişinin pasaportu iptal 
edilerek seyahat özgürlükleri engellendi.
Denetim Aracı Olarak Korku Kültürü
Türkiye de suç kavramı ve suçlu keyfi olarak 
yeniden tanımlanıyor. Son bir yıl içinde, siyasal 
iktidar ve destekçi medyanın siyaseti konuşurken 
en sık kullandığı kavramlardan biri ‘terör 
örgütü’ ve ‘terörist’tir. Yasal bir siyasal parti 
olarak, önüne koyduğu demokratik bir siyasal 
proje ile 6 milyon seçmenin oyunu alan HDP 
suçlulaştırılmış, bu vesile ile adeta 5-6 milyon 
suçlu/terörist üretilmiştir. Anayasa değişikliği 
ile ilgili olarak referandum esnasında bu kez 
“hayır kampanyası”na destek veren milyonlarca 
seçmen ‘terörist’ olmakla suçlanmıştır. Son 
olarak “Adalet Yürüyüşü”nü gerçekleştiren 
CHP lideri ve destekleyenler ve başka hiç bir 
kanal bulamadıkları için seslerini açlık grevi ile 
yükseltmeye çalışan Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça ‘terörist’ ilan edilmiştir.  

Türkiye yurttaşları, her an bu tanımın içine dâhil 
edilme tehlikesi nedeniyle, devlet ve hükümet 
yetkililerinin kullandığı ‘terör’ ve ‘terörist’ 
kavramı üzerinde düşünmelidir. Bu kavram 
Lars Fr.H. Svendsen’in Korkunun Felsefesi3 adlı 
kitabında derinlikli biçimde tartışılıyor. Terör 

imzacısı akademisyen olmak üzere 6 bine yakın 
öğretim elemanı kamu görevinden ihraç edildi. 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 
‘milli güvenliğe tehdit’ oluşturan ve ‘FETÖ/
PDY’ ilişkisi belirlenen 15 vakıf üniversitesi, 934 
özel okul, 109 özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 
35 özel sağlık kurum ve kuruluşu, 104 vakıf, 
1125 dernek, 19 sendika, federasyon ve 
konfederasyon kapatıldı. Kapatılan kurumların 
önemli bir kısmı geçmişte Ak Parti ile ittifak 
halindeyken egemen siyasetin desteklediği 
kurumlardı. Siyasal iktidar, Gülen cemaati ile 
mücadele ettiğini sıklıkla ifade ederken, neo-
liberal refleksleri nedeniyle özelleştirmeye hiç 
dokunmuyor. Kapatılan vakıf ve özel okulların 
sayısına bakıldığında eğitimin özelleştirilmesi 
fikrinin çöktüğü de görülüyor. Özelleştirme, bir 
kamu hizmeti olan ve bir hak olarak sunulması 
gereken eğitimin kárın en çoklaştırılması ile çıkar, 
kamuoyuna açık hizmet vermeme (gizlilik) ve 
baskıcı eğitim politikaları için araç olarak nasıl 
kullanılabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle 
eğitimin toplumsallaşması/kamulaştırılması 
düşüncesi, kamusal hizmet üretiminin en etkili 
yolu olarak önümüzde duruyor.

Ne var ki ihraç edilen kamu çalışanları ve 
kapatılan kurumlar arasında, siyasal iktidara 
muhalif olan yerel idari kurumların işbirliği 
ile ihraç edilen kamu görevlileri ve kapatılan 
dernekler de bulunuyor. Darbe girişimini ‘Allah’ın 
bir lütfu’ olarak gören keyfi yönetim, aleni olarak 
demokratik siyaset yürüten kişi ve kurumları da 
hedef aldı. İktidarın temel politikalarına muhalif 
olduğu için görevine son verilenler arasında 
2000 DİSK, 4000 civarında KESK, 3315 hekim 
ve 3000’in üzerinde mühendis mimar ve şehir 
plancısı bulunuyor1. Görülüyor ki OHAL’in 
okullarında olup bitenler, daha geniş kamusal/
toplumsal bağlamda yaşananlar ile yakından 
ilişkili.  
 
“OHAL’i değil, Demokrasi ve Adaleti istiyoruz” 
diyen demokratik kitle örgütleri ve demokrat 
yurttaşlar, bir yandan OHAL’in toplumsal 
yaşamda yarattığı tahribatı anlatırken diğer 
yandan bu tahribatın düzeltilmesini sağlayacak 
demokrasi ve adalet koşullarının inşa edilmesi 
için kavga veriyorlar. Yaşanan tahribatın sözünü 
kuran bu kurumlara göre, OHAL döneminde 
sadece kişisel hak ve hürriyetler askıya alınmadı. 
Aynı zamanda TBMM’nin yasama yetkisi de 
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su aktı. Demokratik ve sosyal siyasetin yeni 
kanalları keşfedildi. Eşitlik, özgürlük ve adalet; 
Türkiye’de ortaya konulan dirence bakıldığında, 
siyasal düşüncemizde ve eylemimizde korkunun 
oynadığı rolden daha temel bir rol oynuyor. 
Öte yandan şunu da biliyoruz ki, korku 
toplumsal denetim için bir araç olarak kullanılır. 
Yurttaşlarda korkuya neden olacak şey, sadece 
belli bir yeri yurdu olmayan teröristler değil 
aynı zamanda bu teröristlerin ne kadar tehlikeli 
olduklarına dair kamuya iletilen bilgilerdir. 
Böylece bu bilgiler, yurttaşların güvenliğini 
sağlayacak çeşitli önlemleri gerekçelendirmek 
için kullanılır. Swendsen’e göre “… siyasi 
korku boşluktan doğmaz-yaratılır ve devam 
ettirilir”. İşlevi çeşitli siyasi uygulamaları 
desteklemektir. Politik ve ekonomik güçlü 
çıkarlar, terör tehlikesini ciddi biçimde artırır. 
Bütün ABD’de resmi olarak 77.069 potansiyel 
terörist hedef vardır (s. 149). Türkiye’nin yeni 
elitlerinin söylemlerinde ise ‘potansiyel terörist’ 
hedef sayısı yeni anayasa değişikliğine “hayır” 
diyen milyonlarca seçmendir. Bu çok absürt 
bir durumdur. Adeta Carl Schmitt’in izinden 
gidiliyor ve iktidarın izlediği siyasi eylem de 
Schmitt’in şu cümleleri ile örtüşüyor: “Siyasi 
eylem, insanın kendi varoluşunu sürdürmesinden 
ve onu tehdit edenleri yok etmesinden 
ibadettir” (s.155). Schmitt’in görüşlerinin 
üzerinden de çok su geçti. Oysa demokratik 
siyaset, Aredth’in deyişi ile ortak bir masa 
etrafında nasıl toplanıp “hep birlikte bize ne 
olacağı” konusunda konuşabilmemizi olanaklı 
hale getiren bir süreç. Demokratik siyaset 
başarılabilir, buna ilişkin güçlü bir düşüncenin/
inancın etrafında buluşmak gerekir. Svendsen’ın 
aktarımlarına göre,”…Eğer otoriteler, yurttaşların 
karşı karşıya bulunduğu terör tehlikesinin 
altını sürekli çizer, hatta abartırlarsa, aslında 
devletin de kendi yurttaşlarını terörize ettiğini 
iddia etmek mümkün olur. Yani terörist olarak 
adlandırılanlarla otoriteler arasında bir ortak 
yaşam doğar çünkü birbirleriyle kavgalı olsalar da 
ikisi de aynı sonucu üretir: Korku içinde yaşayan 
bir halk. Yani her ikisi de bu korkuyu siyasi olarak 
sömürürler”. 

Korkuyu kullanarak kendini meşrulaştıran ve 
yurttaşlarının itaat etmesini sağlayan bir devlet 
demokrasiden hızla uzaklaşıyor demektir, 
çünkü korku stratejisi demokrasinin özünü 
oluşturan özgürlüğün kuyusunu kazar (s.163) 

kavramı, hem kavramı kullananlar açısından 
hem de kavramın muhatapları açısında ‘korku’ 
ile içiçe. Blade Runner (1982) filminde geçen 
bir karede söylendiği gibi, kölelikle de ilişkili. 
“Korku içinde yaşamak bayağı bir deneyimmiş 
değil mi? İşte köle olmak da öyle bir şey.” 
Hayatımızdaki her şeyi korku bakış açısından 
görmenin ta kendisi ve oldukça bulaşıcı! 
Korkuyla bağlantılı fiziksel tepkilerimiz şunlar: 
Nefes ve kalp atışımızın hızlanması, titreme ve 
donup kalma!. Toplumsal korku, başka insanlara 
karşı kendiliğindenliği öldürür ve bu yüzden 
de toplumsal ilişkileri dinamitler. Bu bakımdan 
korku kültürü (ortak korku) güvenin ayrışma 
yarattığı bir kültürdür (s.129). Türkiye’de giderek 
yerleşen ve adeta bir alışkanlığa dönüşen korku 
kültürü, güvenin de toplumsal olarak ayrışmasına 
yol açmıştır. Oysa biliyoruz ki yaşanabilir bir 
toplum, yerleşenlerin kendilerini birbirine karşı 
ahlaki sorumluluk sahibi olarak gördükleri ve 
birbirine güvendikleri kısaca korkmadıkları bir 
toplumdur. 

X-Files filminde “Korku. İktidarın en eski 
aracıdır” deniyor. Siyaset felsefesinin bazı 
metinlerinde, ‘insanların kötü olduklar’ı savından 
yola çıkılarak bu kötülüğün karşısına çıkabilecek 
güç olarak devlet görülüyor. Machiavelli, “iyi 
örgütlenmiş devlet, baskı/zorlama ve daimi bir 
şiddet tehlikesi üzerine inşa edilmelidir” diyor 
(s.137). Devletler, tarihsel koşullara göre bu 
ilkeyi şu ya da bu düzeyde hayata geçiriyorlar. 
Ne var ki Türkiye bugün bunu en şiddetli biçimde 
yaşıyor. Hobbes, insanların güvenlik için doğal 
özgürlüklerini toplumsal sözleşme ile herkese 
terk ettiğini ifade ediyor. Ne var ki Hobbes için, 
herkesin sözü değersizdir, bu nedenle anlaşmayı 
bir yaptırıma bağlayacak bir üst güç olmalıdır. 
Bu, toplumun her üyesinin kendini belirleme 
hakkının tek bir kişiye, sınırsız iktidarı olan 
egemene devretmesiyle olur. [Egemenin] Talep 
edemeyeceği tek şey tebaalarının yaşamıdır, zira 
öncelikle korumak için tayin ettiği şey tam da 
budur. Egemenin yaptığı tüm yasalar Tanrı’nın 
yasaları olarak kabul edilir, ama Tanrı’nın 
yasalarının hangileri olduğuna ve devlet dininin 
ne olması gerektiğine karar veren egemendir” 
(s.141). Anlaşılıyor ki Türkiye’de her iki filozofun 
düşünce dünyasından süzülmüş politikalar 
uygulanıyor. Ne var ki şunu biliyoruz, dünyada 
Hobbes ve Machiavelli’nin siyaset felsefeleri 
hiç de uzun soluklu değildi, üzerinden çok 
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konuşmada hedeflerinin dindar nesil olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Dindar nesil 
yetiştireceğiz’ dedim, birileri çılgına döndü. Ben 
bir başbakan olarak hedefimi böyle belirlemişim 
ama dindarına da hizmetimizi verdik, dinsizine 
de hizmetimizi verdik. Ancak hedefimiz dindar 
nesildir” dedi. Erdoğan ve ekibinin “hayal 
ettiği” dindar nesil karşısında “ötekiler”in 
hayalleri ne olacak sorusu yalın bir biçimde 
karşımızda duruyor. Bu belirleme ilkokullardan 
üniversitelere dek her düzeyde öğrenim 
görmekte olan çocukları ve gençleri kapsıyor. 
Kuşkusuz çocukları kanalıyla da tüm hane halkı 
bu sarmalın içine girmiş bulunuyor. Hayatın 
seyrini koşullayan şey yukarıdan söylenmiş sözler 
değil, yaşam uğraşısının kendi dinamikleri. 

“Dindar olanlar” ve “dinsiz olanlar” ayrımı 
üzerinde toplumu yönetmeye çalışmak, üstelik 
bunu toplumsal yaşama kök salmış İslami 
geleneği referans alarak ve Hükümet gücünü 
kullanarak yapmak toplumsal kutuplaşmanın 
derinleştirilmesine hizmet ediyor. Toplumsal 
kutuplaşma, insanların karşılaşmalarını, 
birbirlerine kapılarını açmalarını ve konuşmalarını 
engelliyor. Birbirilerini tanımayan insanlar 
ise ötekine dair ciddi korkular besliyor. 
Ama biliyoruz ki toplum, Erdoğan’ın ifade 
ettiği yalınlıkta değil, çok daha karmaşık. Bu 
belirleme hem ‘dindar’ hem de ‘dinsiz olanlar’ 
arasındaki sınıfsal çelişkileri, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerini, etnik ve mezhepsel ayrımcılıkları, 
yaşlıların gençler üzerinde uyguladıkları sistemli 
baskıyı örtbas ediyor. Kaldı ki hem ‘dindar 
olanlar’ın hem de ‘dinsiz olanlar’ın içinde 
öylesine farklı “özneleşme” deneyimleri ve yaşam 
tarzı yorumları bulunuyor ki, bu ayrım aynı 
hanenin içinde görülen yaşam tarzı çeşitliliği ile 
çürütülecek zayıflıktadır. Örneğin muhafazakâr 
ailenin içine katılmış, ‘yabancı gelin’ ya da 
‘yabancı damat’lar ‘yerli olanlara dahil oluyorlar. 
Evin ‘kentli kardeşleri’ ile ‘köylü kardeşleri’, ‘varsıl 
kardeşler’ ve ‘yoksul kardeşler’ aynı ev içinde 
birbirlerine karışıyorlar.  İslami kurumlar ve İslami 
öğretilerle ilişkileri oldukça farklı olan dindarlar 
ve farklı kişisel töreler geliştirmiş aile üyeleri, 
aynı çatı altında kısa veya uzun süreli olarak bir 
araya gelirler ve birlikte yaşayabilirler. 

Eğitim kurumları birlikte yaşam olanağının 
sınandığı mekânlardır. Kentlerde mahalleler 
her ne kadar ayrışırsa ayrışsın özellikle zorunlu 

Buradan çıkaracağımız ödev şu olabilir: Etrafımızı 
saran korku ikliminde yaşamaktansa bu iklimi 
dağıtmanın yollarını aramalıyız. Okullarda, 
üniversitelerimizde sokaklarda ve Parlamentoda 
yapacağımız şey budur. Kötümser bir kültür olan 
korkunun elimizden özgürlüğümüzü çalmasına 
izin vermemeliyiz. Filozofa göre, yoksulluk, 
açlık, iklim değişimi, siyasi ve dini ihtilaflar, 
adaletsizlikler karşısında ihtiyacımız olan şey, 
insanlığın bu problemleri adım adım çözme 
yeteneğine inanmak, hatalarımızdan dersler 
çıkarmak ve daha iyi bir dünya yaratmak; kısacası 
“insancıl bir iyimserlik”.

Sartre, “kendimi, kendi olanaklarıma atarak 
kurtulurum korkudan” diyor Varlık ve Hiçlik 
adlı eserinde… Bizler de kendimizi kendi 
olanaklarımıza ve aynı zamanda kolektif 
topluluklarımızın olanaklarına atarak 
kurtulmalıyız korkudan. Zira hissediyoruz ki 
korkunun bilinçten veya ortak bilinçten talep 
ettiği şey güven dolu bir yaşamdır. Bu talebe 
yanıt iki yerden gelir. Birinci yanıt hem kendi 
iktidarlarını yitirme tehlikesini hisseden hem 
de toplumda korku kaynağı olan gerçekliği 
abartarak korkudan beslenen egemenlerden 
gelir. Bu egemenler güvenliği sağlayacakları 
vaadiyle özgürlüklerimizi elimizden almaya 
yeltenir. İkinci tepki de biz sıradan insanlardan 
kaynaklanır. Korku nesnesini iyi anlamak ve 
merak duygusu ile onunla baş etmek, bilgi 
edinmek ve hakikatin peşinden koşmak ve tekil 
veya kolektif cesaretle umudu örgütlemek.
 
Siyasal İktidarın Eğitime İlişkin Tahayyülü
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, eğitimi de ilgilendiren 
belirlemeyi kısa bir süre önce yaptı. 28 Mayıs 
2017’de Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada, İmam Hatiplere ilginin artması, 
Kur’anı Kerim, Siyer’i Nebi, Osmanlıca gibi 
derslerin seçmeli olarak okutulması gibi olumlu 
gelişmelere rağmen “hala sosyal ve kültürel 
iktidarı konusunda sıkıntılar”ın olduğunu söyledi.  
Cumhurbaşkanı, “Bizim hayalimiz olan nesillerin 
yetiştirilmesi konusunda pek çok sıkıntının 
olduğu, dilimizden tarihimize kadar birçok alanda 
ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin 
ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış müfredatlar yeni 
yeni değişiyor” diyor. Bu sözlerin ardından yeni 
müfredatla ilgili düzenlemeler peşi sıra gelmeye 
başladı. Başbakanlığı döneminde yaptığı bir 
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istediğini de bilirler. İnsanlar, üretim, sağlık ve 
eğitim alanlarında özellikle bilimsel tekniklerin 
etkisi altındadır. Ne var ki bilimsel tekniğin de 
doğrudan doğruya sonuçları da bütünüyle yararlı 
olmamıştır. Savaş endüstrilerinin büyümesi, 
öncelikli alanlar haline gelmesi, tekniklerin 
gelişmesine karşın yoksulluk ve işsizliğe 
çözümün üretilmemesi vb.

Russel, aynı çalışmasında, yaklaşık 150 yıl önce 
öğretmenlerinden birinin büyük bir ciddiyetle 
söylediği şu sözleri anımsıyor: “Darwinci olursan 

acırım sana, bir kimse hem Darwinci hem de 
Hıristiyan olamaz”. Şimdiki zamanın Türkiye’sinde 
öğretmenlerden bu sözü mealen doğrulayacak 
işler yapması bekleniyor. “Darwinci olursan 
acırım sana, bir kimse hem Darwinci hem 
de Müslüman olamaz” deniliyor. Türkiye’de, 
“Hayatın Başlangıcı ve Evrim” konusu, yani 
evrimci görüşler yeni müfredattan çıkarıldı. 
Üniversitelerin yayın kurulları evrimci görüşlerle 
temellendirilen makaleleri yayınlamıyor. Batı da 
din ile bilim arasında söylemlerde kalan ayrımlar, 
Türkiye’de pratiği etkiliyor. 

MEB’e göre, evrim konusu dindar nesil 
yetiştirme amacı ile çelişmiş olmalı ki 
müfredattan çıkarıldı. Dindar nesil, “gelişiminin 
bütün aşamalarında bütün yönlerden İslâm’ın 

eğitim, uzun eğitim süresi ile emeğin farklı 
katmanlarından, farklı cinsiyet ve cinsel 
yönelimlerden, farklı etnisitelerden, farklı din ve 
mezheplerden gelen çocukların birlikte yaşadığı, 
öğrendiği ve deneyim kazandığı alanlardır. 
Okuldaki bu çeşitlilik ve çoğulluğa karşın eğitim 
sisteminde son otuz yıl içinde, büyük ölçüde 
yeni sağ devlet kuramından beslenen neo-
liberal dönüşümlerin yarattığı tahribat ve koyu 
cinsiyetçi, muhafazakâr, milliyetçi kuşatma 
eğitim alanında sorunlu bir biçimde karşılık 
buluyor.

Her gün yaşamlarımızı koşullayan pek çok kurum 
gibi, dinsel kurumların, öğretilerin ve kişisel 
törelerin bir kısmının şüphe ile karşılanması ve 
eleştiriye tabi tutulması adeta kaçınılmaz. Bu 
nedenle sabitlenmiş veya dondurulmuş hayatlar 
yoktur, insanlar gerek modernizmin ve gerekse 
kapitalizmin zorladığı farklı toplumsal ilişkiler 
içine dahil oldukça, ortaya iradelerini koydukça 
yeni deneyimler ediniyorlar ve değişiyorlar. 
Russel’ın Din ile Bilim adlı kitabında4 sözünü 
ettiği, bilimsel düşüncenin ölçülülük, deneyciliği, 
parçalara dayanma, kuşkuculuk ile bütün gerçeği 
bildiği iddiasından vazgeçişi gibi normları, 
sıradan insanların gündelik yaşamlarında da 
farklılaşan düzeylerde kullanılırlar. Öğretiler 
üzerine düşünmenin ve onları gözden geçirme ve 
düzeltmenin bir araştırma ve tartışma özgürlüğü 
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temel prensipleri ve değerleri ışığında, İslâm’ın 
getirdiği yol ve yöntemlerle dünya ve ahiret 
hayatı için Müslüman bir ferdin hazırlanmasıdır”5. 
Yeni anayasa değişiklikleri de dikkate alındığında, 
‘Yüce eğitici’ye şirk koşan Türkiye’nin yeni 
seçkinleri, gücünü ‘Allah’ın lütfu’ olarak gören 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sözünün hüküm 
olduğu bir düzeni inşa etmeye çalışıyorlar. 
Türkiye’de dindar nesil kavramı, öteden beri 
boyun eğen, sesi çıkmayan insanlar yetiştirmek 
ile ilişkilendirilmiştir. Devlet kurumları eliyle inşa 
edilmek istenen Dindar Nesil belirlenimciliği, 
İslam’ın farklı yorumlarını dikkate almadığı için 
bir kısım İslamcı düşünürlerce de eleştiriliyor. Bir 
süre önce Gülen cemaatinin okullarında yetişen 
“dindar nesil”in bugün suçlulaştırılması, yarın 
MEB’de etkili başka bir cemaatin dindar neslinin 
ise bir sonraki gün Müslüman mahallesinden 
dışlanabileceği olgusu, bize bilimin deneyci 
yönünün önemini anlatıyor. Kaldı ki kapitalist 

“Bir yıllık OHAL 
döneminde, 100 binin 

üzerinde kamu görevlisi, 
bunların içinde 35 bine 
yakın öğretmen ve 330 

civarında barış bildirgesi 
imzacısı akademisyen 

olmak üzere 6 bine yakın 
öğretim elemanı kamu 

görevinden ihraç edildi.” 
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Ranciѐre’ye göre, karşımızda tüm yalınlığı 
ile polis yasası ve eşitlik yasası vardır. 
Siyasal sahnenin var olabilmesi için formülü 
değiştirmemiz gerekir. Her tür polis eşitliğe 
zarar vermektedir. Siyasal olan, eşitliğin 
doğrulanmasının, verilmiş bir zararın, bir 
haksızlığın incelenmesi biçimine bürüneceği 
sahnedir. Ranciѐre bu tanımlamalardan elde üç 
kavram kaldığını belirtir: polis, özgürleşme ve 
siyasal olan. Eğer bunların iç içe geçtiği üzerinde 
ısrarlıysak, özgürleşme sürecine siyaset adını 
verebiliriz. O zaman üç şeyi ayırt etmiş oluruz; 
Polis, siyaset, siyasal olan. Siyasal olan, siyaset 
ile polisin bir haksızlığın, bir zararın ele alınışında 
karşılaşmalarıdır. 

Türkiye’de polis ya da hükümet süreci, tüm 
gövdesiyle sivil toplum üzerine çökmüş; aşağıdan 
yukarıya iletilmek istenen söz ve siyasal eylemin 
nerdeyse tüm kanallarını kapattığı gibi baskı ve 
tahakküm yoluyla yeni çelişkilerin doğuşuna da 
kaynaklık etmektedir. Ranciѐ re’den esinlenerek, 
Türkiye’deki krizi bir hükümet süreci krizi olarak 
tanımlayabiliriz. Eşitliği ve özgürlüğü reddeden 
bu kriz karşısında, siyaset çözüm üretememekte, 
siyasal olan da açığa çıkamamakta, dolayısıyla 
siyasetin genel bir krizinden söz etmek mümkün 
olmaktadır. Ancak, Türkiye toplumunun, “eşitlik 
sürecini” hayata geçirmek üzere siyasete 
girişmesi ve bu süreci örmesi de mümkündür.

Siyasetteki bu kriz, eğitim sistemini, okulları, 
hatta insanların okul dışı öğrenmelerini bile 
büyük ölçüde sekteye uğratıyor. Bir yandan, 
eğitim alanında hükümet sürecinin talimat ve 
uygulamaları ile asayiş ve düzen sağlanmaya 
çalışılırken, okullarda üst üste kriz nöbetleri 
yaşanıyor; bir yandan da okullarda “eşitlik 
süreci”nin izleri, sınıflar, okul koridorları, 
öğretmenler odası ve okul bahçelerinde 
görülüyor. Böylece okullarda, bir yandan polisi 
(hükümet süreci), bir yanda siyaset (eşitlik-
özgürleşme) sürecini, çözüm için de siyasal 
olanın, haksızlıkların ve zararın karşılanmasının 
söz ve eylemliliğini görebiliriz. 

Okullar Bir Söylem Alanıdır; Ne Var 
ki “Konuşmak Yasaktır!

Toplumda eleştiri istemiyorsanız, denetimi 
artırırsınız; okulları da bu yönelime uyduracak 

modernleşme, inanç merkezli yaşamları sürekli 
koşulluyor; dinden özerk ya da kendi inancını 
özgürce sürdürmek isteyen insanları da etkilediği 
gibi. 

Siyasal iktidarın hayalindeki İslami eğitim 
veren kurumsal yapılar dinden özerk bir yaşam 
sürdürenlerden daha çeşitlidir. Bu kurumlar, 
aile, cami, sosyal gruplar, inanç merkezli medya, 
örgün eğitim kurumlarıdır. Bu eğitim kurumları 
arasında aile, cami, sosyal gruplar ve din merkezli 
medya, OHAL döneminde daha da homojen bir 
nitelik taşırlar, Bu nedenle, hükümetler, hem 
çoğul yorumlarıyla İslami hayatı hem de dinden 
özerk yaşam kurmuş hayatları örgün eğitim 
kurumları yolu ile tektipleştirmeye çalışırlar.  
Ne var ki örgün eğitim kurumları ötekilerle 
karşılaşmanın olduğu daha çoğul söylem ve 
eylem alanlarıdır. Birlikte yaşamanın öğrenileceği 
alanlardır. 

Siyasetteki Kriz ve Eğitimin Kriz 
Nöbetleri6 

Toplum bir bulmacadır; aradığımız ise, 
hakikatlerdir; özellikle “firari hakikatler”. 
Hükümetlerden, hakikatleri açığa çıkarmaları, 
toplum içindeki gerilimleri, çelişkileri ve 
ihtiyaçları gözeterek yürütme gücüyle bunları 
çözmeleri beklenir. Ne var ki bu beklenti 
çoğu zaman karşılanmaz;  Ranciѐre’ye göre7 
var olan biçimiyle koşulları dondurma süreci,  
“hükümet süreci”dir, yani polis8tir. Polis, topluluk 
halindeki insanların bir araya gelişini ve rızalarını 
örgütlemekten ibarettir ve temelinde para, 
makamlar ve konumların hiyerarşik dağılımı/
dağıtımı vardır. 

Ranciѐre, siyasal olanı tanımlamak için, “hükümet 
süreci”ni değil, başka bir süreci dikkate alır. 
Bu süreç, “eşitlik süreci” olup, “herhangi 
birisinin herhangi bir başkasıyla eşit olduğunun 
varsayılması ve bu eşitliğin doğrulanması 
kaygısının kılavuzluk ettiği pratikler”i anlatır, bu 
oyuna “özgürleşme” adını koyar. Hükümet etme 
sürecinin eşitliği inkâr ettiğini ve dolayısıyla 
özgürleşmenin karşısında olduğunu da belirtir. 
Böylece Ranciѐre, devlet/hükümet süreci ile 
toplumsal irade/toplumun eşitlik sürecini ayrı 
ayrı yerlere yerleştirir; bu karşıtlığı anlamamızı 
kolaylaştırır.



20

eğitim sen

ve konuşan bir toplumda olduğunu bilir. Çünkü 
insani potansiyel böylesi toplumlarda açığa 
çıkar. Bu toplum büyük ölçüde aşağıdan yatay 
örgütlenmeleri gerektirir.

Okullar Kamusal Alanlardır. Ne Var 
ki İşletme ve Gelir Amaçlı STK’lara 
Dönüşmüştür.

Okullarındaki üretim tarzı, her ne kadar özgün 
kolektif bir toplumsal alan olmasına karşın, genel 
üretim tarzı tarafından koşullanıyor. Bir hak 
olarak üretilmesi gereken eğitim hizmeti, adeta 
piyasa koşullarında üretilmek ve pazarlanmak 
üzere hazırlanıyor. Ortak yaşam ve kültür alanı 
olması beklenen okullar, piyasanın arz ve talep; 
üretim ve tüketime göre nitelik üreten mekânlar 
olarak yeniden tasarlanıyorlar. Öğretmenler, 
esnek üretim ve güvencesiz çalıştırılmak üzere 
ve mesleki özerkliğini yitirmiş, merkezden 
denetlenen çalışanlara dönüştürülmek 
isteniyor. Okulun içerisindeki işletmeci bakış, 

biçimde yönetirsiniz. Ne var ki eleştiri 
istememek, doğruluk arayışını toplumsal 
denetim altında kısıtlamak demektir9. Toplumda 
hiyerarşiyi derinleştirmek istiyorsanız, insanı 
da buna koşulsuz rıza gösteren bireyler olarak 
yetiştirmek istiyorsunuz demektir; eğitimi de 
buna göre merkezi, hiyerarşik ve otoriter bir 
örgütlenme ile inşa edersiniz. Okulun bileşenleri 
bu yönetim anlayışında, çok az tartışır; asıl olan 
teknokratların, merkezdeki uzmanların ve hâkim 
siyasi anlayışın, kısaca “hükümet süreci”nin 
ne dediğidir. Bu modelde, eğitim tabanının bir 
şeylerin değişeceğine ilişkin umudu yoktur ya 
da çok azdır. Okullar ve hatta okulların içinde 
yaşadığı kentler umudun mekânı değildir. 
Okullarda, tanınmayanlar, dilsizleştirilenler, 
reddedilenler ve nesneleştirilenler, kısaca “öteki” 
olarak yaşamak zorunda kalanlar vardır. Bugün 
yaşanan tam da bu süreçtir. Oysa “Kendimizi 
insani dünyaya söz ve edimle sokarız”10. Okullar 
da insani dünyaya girişin, aileden sonra, en erken 
ve en uzun süren mekânıdır. Demokratik ve 
sosyal bir toplum, kendi geleceğinin, eleştiren 
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emekçi sınıfların orta ve üst katmanlarının 
çocuklarının devam ettiği Anadolu Liseleri ve 
sermaye sahibi sınıfın çocuklarının devam ettiği 
yerli ya da yabancı özel okullar. Çocuklar, genel 
olarak toplumsal sınıflarına göre, bu okulların 
kazandırdığı niteliklerle emek pazarına dâhil 
oluyor ya da yakıcı bir sorun haline gelen işsizliği 
deneyimliyor. 

Eşitlik Alanı Olması gereken Okullar, 
Fark/Kimlik Eşitsizliklerini Yeniden 
Üretiyor.

Okul sistemimiz, büyük ölçüde İslam’cı 
(Müslüman-Sünni vurgu), koyu milliyetçi 
(Türklüğe vurgu), cinsiyetçi (erkeğe vurgu) 
içerik ve zihinsel tasarımlar üretmektedir. Bu 
haliyle, okullarda dünyadaki yedi buçuk milyar 
insanın çeşitliliğini, Türkiye’de yaşayan insan 
toplumlarının çoğulluğunu, diğer bir deyişle 
ırkını, rengini, cinsiyetini, cinsel kimliğini, dinsel 
inançlarını, farklı özneleşme deneyimlerini, 
görmezden gelerek “hükümet süreci”ni yansıtan  
“resmi” bir eğitim sürdürülüyor. Okul, ortak 
yaşam alanı olarak değil, egemen söylem ve 
zihinsel tasarımların ve eylemsizliğin yaşam alanı 
haline getirilmeye çalışılıyor. 

Eğitim sistemi ve okullarımız siyasetin krizinin 
açığa çıkardığı cenderenin içindedir. Eğitimin 
krizini aşmak, bizleri “okullar, siyaset dışında 
tutulsa da, çocuklarımız ve gençlerimiz biz 
yetişkinlerin yapıp ettiklerinden korunsa” 
deme kolaycılığına ve suçluluğuna iter. Eğitimi, 
siyaset dışı bir alan olarak inşa etmek, bu 
alanda toplumsal sınıfsal ve kimlik/fark eşitliğini 
sağlamakla mümkündür. Ama toplum ve eğitim 
alanı arasındaki diyalektik ilişki bunu olanaksız 
kılar. Yani her alanda eşitlik süreci ve özgürleşme 
çabaları şarttır. Yani giderek kararan yaşam 
bizi siyasalın kıyısında konumlanmaya doğru 
çağırıyor.

Sonuç Yerine
Tüm kamusal alanlar yeni rejimin istekleri 
doğrultusunda, OHAL katılığının sağladığı 
keyfiyet ve post-fordist esneklikle yeniden 
düzenleniyor. Hem otoriter hem de keyfi 
uygulamaların yarattığı korku, toplumun ara 
sokaklarına yayılarak tüm toplumu etkisi altına 
almış görünüyor. Toplum ve rejim yeniden 

bu mekânlardaki üretici güçleri boğuyor ve 
adeta tüm yaratıcılığı ortadan kaldırıyor. Bugün 
öğretmenler teknisyene dönüşmüştür; bir 
konunun uzmanıdır, ne var ki başka her şeye 
karşı ilgisizdirler. Öğrenciler de sistemin suskun 
ve edilgen “girdileri”dir. Kısaca okullardaki 
üretimin krizi, öğretmenlerin ve öğrencilerin 
insani gizilgüçlerinin açığa çıkarılamaması krizi 
ile bağıntılıdır. Okullarda ortak yaşama ilgisinin 
yeniden canlandırılması gerekiyor.

Eşitlenme Alanı Olması Gereken, 
Okullar Sınıfsal Eşitsizlikleri Yeniden 
Üretiyor.

Okullardaki toplumsal ilişkiler, sınav odaklı bir 
yapıdan dolayı, büyük ölçüde rekabet ve yarışma 
temelinde kurulmuştur. Fırsatçı, seçkinci ve 
yarışmacı bir okul yapısı vardır. Herkese sözde 
eğitim görme fırsatı verilir, ancak eğitim bir hak 
olarak görülmediği için, fırsatlar çocukların ve 
gençlerin sosyal sınıfları ve mülkiyet düzeni 
içindeki konumlarına göre belirlenir. Kapitalist 
eğitim seçkinci ve seçicidir, öğrenci ilgileri 
ve yeteneklerinin birbirinden farklı olduğu 
varsayımına dayanır. Dolayısıyla eğitim, eşitlikçi 
değil, en zeki, en yetenekli ve en ilgilileri 
seçmek ve elemek üzerine kurgulanmıştır. Yani 
Ranciere’nin belirttiği11, eğitim alanı ve okullar, 
“tüm zekâların eşitliği varsayımını sınamak 
üzere” örgütlenmemiştir. İngiltere’de makine 
kırıcı hareket olarak başlayan Chartist Hareket’in 
liderlerinden birinin sözleri bu bakımdan 
oldukça manidardır: “Mülkümüz olmadığı için 
temsil edilmediğimizi söylüyorlar, bense temsil 
edilmediğimiz için mülkümüzün olmadığını 
söylüyorum”12. Eleyici eğitim için bu söz şöyle 
dönüştürülebilir: “Yeteneğimiz ve ilgimiz 
olmadığı için eğitime devam edemediğimizi 
söylüyorsunuz; oysa bizler mülkümüz olmadığı 
için ilgi ve yeteneklerimizi geliştiremiyoruz”. 

Okullardaki gündelik yaşam, kapitalist çelişkilerin 
ve işbölümünün temel niteliklerine uygundur. 
Kapitalizmin temel çelişkisine neden olan emek 
ve sermaye arasındaki büyük bölünme, tüm 
kolektif hizmet alanlarında olduğu gibi, okulların 
da birbirinden farklılaşmasına yol açmaktadır. 
Bir yanda emekçi sınıfların alt katmanlarının 
çocuklarının devam ettiği meslek ve teknik 
liseleri ve imam hatip liseleri, diğer yanda 
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formatlanırken,  müfredat yoluyla Wilson’ın 
evrimi tarihle ilişkilendirirken ifade ettiği gibi13, 
“türümüzün altı binlik uygarlık dönemi değil, çok 
daha eskileri, binlerce yıllık tarihi biyolojik ve 
kültürel evrim süreci” müfredattan kaldırılıyor.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin, ne yazık 
ki korku kültürünün etkisiyle başlayacağını 
ileri sürmek pek de yanlış bir öngörü değil. 
Okullar ve üniversiteler, umut dolu bir gelecek 
tahayyülü ile birlikte anılması gerekirken 
‘geleceğin güvensizlikle’ yan yana geldiği 
bugünkü koşullarda eğitim ve okullar pek çok 
kurum gibi güvensizlik ve korkunun mekânları… 
Son bir yıllık OHAL süreci gösteriyor ki okullar 
ve üniversiteler, ‘terörle savaş’ın bir alanı 
haline gelmiş durumda. Çocuklar ve gençler, 
soruşturmasız ve yargısız biçimde 30 binin 
çok üzerinde öğretmenlerinin ‘terörist ya da 
terör destekçisi’ olduğu iddiasıyla ihraç edilmiş 
durumda olduğuna tanıklık ettiler. Devam 
eden OHAL nedeniyle de okullarda hala yeni 
‘ihraçların çıkması’ olasılığı var. Yukarıdan inşa 
edilen toplumsal kutuplaşma ve baskılar tabanda 
korkunun istilasını kolaylaştırıyor. Karşılıklı korku 
ve karşılıklı kurban olma duyguları, daha iyi bir 
toplum fikrinin gelişmesinin önünü kesiyor.
Korku bir kültür olarak gündelik hayatın 

“Okullar, öğrencilerin 
ve öğretmenlerin 
kendilerini 
gerçekleştirmelerinin 
ve özgürce ifade 
etmelerinin önündeki 
engellerin kaldırıldığı, 
tikel kimliklerin ifade 
olanağına sahip olduğu 
mekânlar iken aynı 
zamanda “hep birlikte ne 
olacağımız” ve “ne olmak 
istediğimiz” sorununu 
da gündemine alması 
gereken kurumlardır. ”
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olacağımız” ve “ne olmak istediğimiz” sorununu 
da gündemine alması gereken kurumlardır. 
Okullar tektipleştirme karşısında, öznellik 
üretiminin çoklu bağıntı ve etkileşim alanlarının 
genişlemesini sağlayan kurumlar olarak inşa 
edilmelidir. Bu bağlamda kamusallık kavramı, 
sosyal ve demokratik bir toplum tahayyülü 
içinde kamusal alanın yeniden inşasının mümkün 
olduğunu ve eğitim alanın da kamusallığın en 
özgün ve somut boyutlarından biri olduğunu 
ortaya koyar.

Resmi eğitimin, türdeşleştirici, özümleyici ve 
arındırıcı pratikleri karşısına kamusal eğitimin 
çoğul, zengin, praksisi gerçekleştirmeye dönük 
ve eğitimin bileşenlerinin hem dünyayı hem 
de kendisini keşfine izin veren özgür bir eğitim 
anlayışını yeniden düşünmek gerekiyor. Eşit 
ve özgür bir toplumun embriyonları, işaretleri, 
ilişkileri ve öznellikleri, içinde yaşadığımız 
kapitalist yaşam alanlarında filizlenir. Bu 
çiçeklenme, kolektif/kamusal nitelikleriyle eğitim 
alanı içinde de mümkündür.

patikalarında rutinleşiyor. Bunun nedenlerini, 
kimlerin korkudan beslendiğini konuşamazsak 
eğer kötümser bir kültür yüreklerimizde 
pusuya yatacak. Joseph Konrad, cümlelerinde 
korkunun neyi doğurduğunu açıkça ortaya 
koymuş: “[Korku], Bir insan[ın] içindeki her 
şeyi yok edebilir; aşkı, nefreti, inancı, hatta 
şüpheyi bile…”. Anlaşılıyor ki bu duygu hayatta 
kalmayı sağlayabildiği gibi, insan varlığının 
kendi içine doğru büzülmesine ve daralmasına 
da yol açıyor. Okullarda yapmak istediğimiz 
bunun tam tersi! Çocukların ve gençlerin içsel 
potansiyelini, dışarının geliştirici olanaklarıyla 
buluşturarak açığa çıkarmak, genişletmek ve 
kendilerini gerçekleştirmelerinin önünü açmak 
değil midir?  Korku kültürünün yarattığı etkiyi 
Bertrand Russell daha farklı bir biçimde şöyle 
anlatıyor. “Korku batıl inancın ana kaynağı ve 
zulmün ana kaynaklarından biridir”. Türkiye’de 
müfredat değişikliği ile ilgili yeni düzenlemeleri 
anımsadığımızda, yaşatılan korkunun yanı 
sıra müfredattan evrim konusunun çıkarılmış 
olmasını, hakikat arayışından uzaklaşma, 
dolayısıyla batıl inançların güçlendirilmesi ile 
kolayca ilişkilendirebiliriz. 

Ne güzeldir ki Filozof, korku kültürünün ardından 
yolumuzu açan düşünceyi de berraklaştırıyor: 
“Korkuyu zapt etmek, hem hakikat peşinde 
koşarken hem de yaşamaya değer bir hayat 
için çabalarken bilgeliğin ilk adımıdır”14. Korku 
içinde yaşamanın iyi bir tarafı yok! O nedenle 
onu denetlemek ve yerine hangi koşullarda 
olursa olsun umudu koymak durumundayız. Ve 
Ernest Bloch, Umut İlkesi adlı yapıtı ile15, umut, 
vaat ediyor: “Mesele umut etmeyi öğrenmektir. 
Onun emeği feragat etmez, akamete uğramaya 
değil başarmaya âşıktır. Korkmanın üzerinde 
durur Umut, ne onun gibi pasiftir, ne de bir 
Hiçliğe kapanmış. Umudun duyusu kendi içinde 
çıkar, insanları genişletir daraltacağına”. Umut 
iyimserdir, güven verici, etkin ve özgürleştiricidir. 
Demek ki yeni dönemde bize düşen görev, 
öylesine bir umut duygusu ile dolaşmak değil, 
etkin, üretken, insani varoluşu genişletecek 
ve özgürleştirecek mekanizmalarla başarmaya 
azmetmiş olarak umudu örgütlemektir.
Okullar, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini 
gerçekleştirmelerinin ve özgürce ifade 
etmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı, 
tikel kimliklerin ifade olanağına sahip olduğu 
mekânlar iken aynı zamanda “hep birlikte ne 
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olarak, hayatımdaki hiçbir erkeğe ekonomik 
bağımlılığım olmamasının avantajlarını bir gecede 
kaybettim. Biliyorum ki, ekonomik özgürlük,  biz 
kadınların yaşadığı eşitsizliklere ve onun sonucu 
uğradığımız şiddete karşı verdiğimiz mücadele 
için tek başına yeterli değil.  Ancak çok önemli 
bir güç. 

Bu durumun başka bir boyutu çalışma hakkımızın 
elimizden alınması. Çoğumuzun severek yaptığı 
mesleklerden uzaklaştırılmamız, okullarımızdan, 
öğrencilerimizden, iş arkadaşlarımızdan 
koparılmamız, üretme irademize el konulması 

RÖPORTAJ
SOKAKLARI TERK ETMİYORUZ!

Daha çok, 
daha öfkeli, 

daha direngen 
kadınlarız.

Muktedirlerin 
bizden 

arındırmak 
istediği 

sokaklarda! 

Bağırdıkça 
güçlenen, 

güçlendikçe 
bağıran…

Ebru Dinçel / İzmir 2 Nolu Şube  Üyesi

29 Ekim 2016 Cumartesi akşamı 675 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile görevime son verildiğini öğrendim. 
Öğretmenlik mesleğimde 18. yılımı 
birkaç gün önce geride bırakmıştım. İlk 

şoku atlattıktan sonra, kadın hareketinin  ‘Özel 
olan politiktir.’ ilkesinden yola çıkarak, kamusal/
politik alanda yaşanılanların  kadınlar için ne 
anlama geldiğini düşünmeye başladım. Bir kaç 
başlıkta toplamaya çalışayım tespitlerimi:

Ekonomik özgürlüğüm elimden alınmıştı. 
Öğrenciliğim dâhil 22 yıldır bilfiil çalışan bir kadın 
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dört duvar arasına hapsetmek istiyorlar. Ama 
yanılıyorlar her zaman ki gibi.

O HAL’DE dayanışma ve direniş zamanı şimdi!  
Diyerek yola çıktık. Yukarıda özetlemeye 
çalıştığım tüm mağduriyetleri en aza indirgemek, 
mücadeleyi derinleştirip genişletmek, 
dayanışmayı her daim güçlü kılabilmek için 
bir araya gelmeye, tartışmaya, okumaya, 
öğrenmeye, örgütlenmeye başladık.

Hem avaz attığımız ‘Yaşasın Kadın Dayanışması’ 
sloganı ete kemiğe büründü bu süreçte. Kolektif 
kadın mücadelesi hayata geçirdiğimiz. Birlikte 
öğrenip, üretip, okuyup, gülüp, ağlıyoruz. Omuz 
başımızda tüm kadınlar. Erkek egemenlikten 
beslenen rekabet, iktidar hırsı, ‘şefçilik, üstencilik 
yok. Eşitlikçi, tüm kararlarda tüm kadınların söz 
hakkı olduğu bir ortam yarattık. 
Evlerimize dönmüyoruz, diyerekten stantlar, 
atölyeler kurduk. Kimimiz iş yeri açtık, her 
birimizin desteği ile. Sokaklardayız. Kâh standın 
başında kâh direniş alanlarında. Diğer kadınlar, 
kadın örgütleri dayanışma geceleri düzenlediler 
ki geceleri de sokakları da terk etmediğimizi 
cümle âleme kahkahalar eşliğinde duyuralım. 
Genelde karma yapılan ihraç eylemlerinde, 8 
Mart öncesinde olduğu gibi, siyasi iktidarın 
kadın düşmanı politikalarını teşhir edip ve 
mücadele irademizi beyan ettik. Kadın rengi 
ve sözü eylemlere damgasını vurdu. Yüksel 
direnişi sırasında devlet şiddetine maruz kalan 
Nuriye, Esra, Acun’a ve diğer kadınlara sahip 

çıktık. Dayanışma 
gösterdik. 
Taleplerini 
sahiplendik.

Daha çok, daha 
öfkeli, daha 
direngen kadınlarız 
muktedirlerin 
bizden arındırmak 
istediği sokaklarda! 
Bağırdıkça 
güçlenen, 
güçlendikçe 
bağıran…

gerçekten bir travma.  Yaşayabilmek için 
gerekli olan şeyleri karşılayabilmek için ihtiyaç 
duyduğumuz parayı kazanma hakkımız elimizden 
alınmıştı. Yoksulluk ve yoksunluktu bize reva 
görülen.
 
Ayrıca örgütlenme hakkımızı engellemeyi 
istediler. Emekçiler olarak ekonomik ve özlük 
haklarımıza sahip çıktığımız, demokratik, laik ve 
barış içinde yaşamanın mücadelesini verdiğimiz 
örgütlerimiz olan sendikalar, kadına yönelik 
her türlü şiddete, çocuk istismarına, tacize ve 
tecavüzüne karşı  mücadele ettiğimiz, birlikte 
öğrendiğimiz, birlikte ürettiğimiz, dayanışmayı 
en derinden hissettiğimiz  en önemli alanlardan 
biri. 25 Kasım ve 8 Mart’lar da tüm coşkusuyla 
sokaklar da olan, tecavüz, kadın ve nefret 
cinayeti davalarını adalet sağlanıncaya dek 
takip eden, emeğine, bedenine ve kimliğine 
sahip çıkan, egemenlerin tüm savaş sevdalarına 
rağmen barış ısrarından vazgeçmeyen, AKP’nin 
kadın düşmanı söylem ve uygulamalarını her 
fırsatta teşhir eden ve karşı duran KESK’li 
kadınların KHK’ lerden nasibini alması hiç de 
şaşırtıcı değil.

Sadece erkeklere ait olduğuna  inandıkları 
kamusal alandan kadınların tavsiyesi için 
atılmış çok önemli bir hamle bu! ‘Evinin kadını, 
çocukların anası’  olmaya  KHK ile mecbur etmek 
istiyorlar. O çok korktukları, sesimizi, sözümüzü, 
kahkahamızı, direncimizi  sokaklardan, 
işyerlerinden, siyaset mekanizmalarından söküp, 
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Düzce listesine baktım, ne de olsa İstanbul’a 
geleli birkaç ay olmuştu ve pek kimseyi 
tanımıyordum. Neyse ki sendikadan tanıdığım 
hiç kimsenin adına rastlamadım listede. Sonra 
bir de İstanbul’a bakayım ne olur ne olmaz diye 
düşündüm. İşte o anda gördüm listedeki adımı. 
Bilgisayarın klavyesindeki parmaklarım titremeye 
başladı, nefesim kesildi. Acaba isim benzerliği 

RÖPORTAJ
HAYAL GÜCÜMÜZÜ TESLİM ALAMAYACAKLAR
Nuray Şimşek / KESK İstanbul Bakırköy KHK Direnişçisi

Soğuk bir şubat gecesi diye anlatmaya 
başlıyor bir arkadaşımız. Gerçekten de 
buz gibi bir geceydi. Evde haberlere 
göz attığım sırada gördüm yeni bir KHK 
yayınlandığını. Acaba bu sefer kimlerin 

canı yandı, kimleri işsiz ve sokak ortasında 
bıraktılar diye geçti aklımdan. Tanıdığım kimse 
var mı diye listeyi taradım. Önce yeni geldiğim 

“ağlamayın 
bakın 

ben ağlamıyorum, 
merak etmeyin 
geri döneceğim”
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başladık. Benim ve diğer herkesin aklındaki tek 
cümle “direnmekten başka çaremiz yok”tu. 
Direnişe buz gibi bir havada başlamıştık. Isınmak 
için halay çekiyor, şarkılar söylüyorduk. Sonra 
havalar ısınmaya başladı, yağmurlar başladı. 
Sırılsıklam olduğumuzda birbirimize espriler 
yaparak, gülerek direnişe devam ettik. Hava 
artık iyiden iyiye ısındı. Beton alanda kırk 
derece sıcağın altında direnişe devam ediyoruz. 
Gözaltına alındığımız, yerlerde sürüklendiğimiz 
de oldu. Ama İnatla sürdürüyoruz orada olmayı. 
Altı aydır süren bu direnişte kadın olmanın 
ayrıca zorlukları vardı. Ama kadınlar tarih 
boyunca olduğu gibi yine en güçlülerimiz, en 
dirayetlilerimiz oldu. Bir yandan işine dönmek 
için sürekli alanda olurken, bir taraftan da erkek 
egemen zihniyetle uğraştılar.

Sendika içinde genelde bir araya gelemeyen 
farklı siyasal yapılar direnişle birlikte 
bütünleşti. Direniş bize birçok şey öğretti. 
Birbirimizin hassasiyetlerine özen göstermeyi, 
farklılıklarımızla birlikte bir arada olmayı, siyaset 
yaparken insan olduğumuzu unutmamayı ve 
zaaflarımızın olabileceğini hatırlattı. Aramızda ilk 
defa polisle karşılaşanlar ve daha önce hiç kitle 
önünde konuşmamış olanlar da vardı, yıllardır 
aktif siyasetle uğraşanlar da. Birbirimize sarıldık 
ve giderek güçlendik. 

Bakırköy ve Kadıköy’de halk bizi sahiplendi. Her 
gün yanımızda olan destekçilerimiz var. Elleri de 
hiç boş gelmiyorlar. Bize çay, su, börek, dolma, 

meyve getiriyorlar. 
Onların varlığı bizi daha 
da güçlü yapıyor.

Direniş devam 
ediyor. Biz kararlıyız, 
onurumuzu, irademizi 
ve hayal gücümüzü 
teslim etmeyeceğiz. 
Son kişi de işine 
dönene kadar, bu 
OHAL ve KHK 
zulmü bitene kadar 
direneceğiz. Buz gibi 
bir havada bizi teslim 
almaya çalışanlara 
inat, bahar çiçekleriyle 
bezeli bir bahçe hediye 
edeceğiz tüm insanlara.

mi diye tüm bilgileri kontrol ettim. Hayır isim 
benzerliği falan yoktu, listedeki kişi bendim. Hani 
soğuk bir kış gecesi demiştim ya, evin içi birden 
öyle ısındı ki terlemeye başladım. Camı açıp 
derin bir nefes aldım.

Hani hep diyoruz ya, hepimiz sıramızı bekliyoruz 
diye, işte ben de sıramı bekliyordum. Bugüne 
kadar katıldığım eylemler, haksızlıklar karşısında 
susamamam, sömürüyü gördüğüm yerde ayağa 
kalkmam nedeniyle iktidarın radarına girenlerden 
biri olacağımı biliyordum. Ama yine de o bir anlık 
nefes kesilmesine kendimi hazırlamamıştım.
Benimle aynı duyguları yaşayan binlerce 
insan gibi ben de sabaha kadar uyumadım ve 
yüzlerce soruyla uğraştım. Kirayı, faturaları 
nasıl ödeyeceğim, anneme, kardeşlerime nasıl 
söyleyeceğim, çalışmazsam ne yapacağım, 
insanlar benim hakkımda ne düşünecek vs.
Ertesi gün kolaydı. Okula gidip eşyalarımı 
topladım, öğretmenler odasında kısa bir konuşma 
yapıp en sonunda da ağlayan arkadaşlarıma 
“ağlamayın bakın ben ağlamıyorum, merak 
etmeyin geri döneceğim” diyerek oradan 
ayrıldım. Anneme, kardeşlerime ve arkadaşlarıma 
ihraç edildiğimi söyledim. Onların teselli eden 
sözleri karşısında çok da önemli değilmiş gibi 
yaparak gülümsemeye çalıştım.

Sonra zaman hızla geçmeye başladı. Evimi 
boşaltıp hala benimle görüşmekten çekinmeyen 
arkadaşlarımın yanına taşındım. Sendikada 
toplantılar yapıldı ve ortak karar alarak direnişe 
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Ma eştê ma çînê. Seba wehtê xo guriyenê ke 
demokrasi biyero. Kes kesî ser ra pîlênî mekero. 
Domanî kolanan de kaybikerê. Ziwanê xo 
qeseybikerê. Bine asmênî de şewe… nika nîpeno 
watene de çi esto? Ma vajînê nînan de çi esto? 
Teba çîno. Endî sima zanenê. Cuya niyanên 
nêwazenê. Endî êvengê rasterî ra tersenê. Ma 
tariyê înan ra has nêkenê. Anciya çike raste ey 
vanê. 

Ma nika her ca de mamoste yê.

RÖPORTAJ
MA MAMOSTE YÊ

Welatê sar qedera sar a! Ez 
heta na serre cuya xo de ney 
misûne. Kalik û pîrika mi 38 î 
diye. Ê qirkerdene û sirgûn û 
bêkesiye diyê. Moya mi hema 

ke zerreye moya xo de biya bê pî menda. Kalikê 
mi domananê xo ra piya hetê Kutahya ser sirgûn 
biyo. Pîrika mi welatê peyê dinya de menda.

Kalik, xalik û xalê mi qet jubînî ra ciya nêbiyê. 
Mi nêzanene dima musaya. Kalikê mi sirgûne 
Kutahya biyo. Pîrika mi dewe de menda û 
moya mi de digan biyo. Coka moya mi Welat de 
menda.

Hema nasnameyê moya mi de nameye piyê 
mi nênusiye. Herinde maeyê piyê mi de “sifir” 
nusiyayo.

Ê yê ke pey de mendê ma rê sanikan 
qeseykerdenê. Sanikan de vatenê “ Şar û dêr û 
key û gerîs ma rê wayîr vejiyenê. Ma zî vatenê 
reyena çiyû niyanên nênû sereye ma. Hata ke az 
yî de dewanê m ara ma vetînê. Dewe de çiqas 
ke ban estê têde veşnayî. Ney ser ra sanikê ma 
qediyayî, domaniya ma zî 7 serrî de qediye.
We ra dime her çî ma rê newe bî. Ma zî xerîb 
bînê. Têde çî ma rê zaf zor amene.

Mi kerda zerre. Hewte r adime waya mi arde. 
Lacê aye zî qickek bî, çe de mendî bî. Anciya 
derde mi bî  hewt qat…

Mi nîyada ke seba heqa domanan guriyena 
ke kes çîyê domaniyê mawazo. Çîmê çewt ra 
qayîtê domanan mekerû. Sewbîna heqa ciniyan 
ser ra guriyena. Cinî teber ra yê, vuriyê, kes ra 
nêtersenê.

Adile Gülçiçek / Amed Şube Üyesi
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Sakine Esen Yılmaz / Eğitim Sen Eski Genel  Sekreteri

EGEMENLERİN ELİNDEKİ SİLAH

Sakine Esen Yılmaz

Türkiye’de hiçbir 
soruşturma 
yapılmadan 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle 
100 binin üzerinde 
insanın işten 
atılması; bu 
insanlara, kamu 
kurumlarında 
çalışma yasağı 
getirilmesi, 
Almanya’da 7 
Nisan 1933 ‘te 
çıkarılan bir yasa ile 
memurlara, gerçek 
Alman olmaları 
şartı konulmasına 
benzetiliyor. 
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üzerinde söz sahibi olma yetkisi kimdeyse güç de 
onun elinde toplanmış. Hitler gibiler hem  emeği 
gasp ederek çalışanlardan beslenmiş, hem de 
kendi ideolojilerini bu denetim mekanizmasıyla 
hayata geçirmeye çalışmış.

Tehdit Terbiye Dizayn!
Mesele tam da bu üç kelimede gizli. Çalışma 
kimi zaman halkı açlıkla tehdit ve terbiye kimi 
zaman yandaşa sunulan bir lütuf;  kendi dilinden, 
ırkından, kültüründen ya da ideolojisinden 
olmayanların dışlanması suretiyle, toplumun 
dizaynını sağlayan bir araç ve elbette iktidarın 
da karakterini belirliyor. Kadınlar için bu iktidar 
her zaman erkek egemen nitelik taşıyor.  Ve ne 
zaman bir “DAVA “ söz konusu olsa kadınların 
önce bedenlerine müdahale ediliyor sonra da 
çalışma yaşamı içindeki yerlerine. Hitler savaşın 
en yoğun olduğu dönemlerde Alman kadınlarına 
kürtaj yasağı getiriyor. Dolayısıyla ister 
Hitler Almanya’sında olsun isterse başka anti 
demokratik rejimlerde kadınların yeri ev ve temel 
misyonları çocuk doğurmak...
 
Kriz dönemlerinin her zaman ilk mağduru olan 
kadınlar zaten açık veya gizli biçimde çalışma 
yaşamının dışındalar. Güvencesizlik kadınlar 
için olağanüstü hallerde değil olağan hallerde 
de yaşanan bir durum ve çok az sayıda kadının 
dişiyle tırnağı ile elde ettiği kapitalizmin içindeki 
göreli zemin de faşist yapılanmalarda bir anda 
kayıyor.

TEK SUÇLU HİTLER Mİ?
Binlerce kişinin işten atılması, bir o kadar 
kişinin kendilerini güvenceye almak adına  
sendikalardan istifa etmesi, bir o kadarının 
susması, bir o kadarının da yandaşlaşmasını 
beraberinde getiriyor. Peki suçlu kim? Tek suçlu 
Hitler ve zihniyeti mi? Demokrasi  dediğimiz 
rejim nasıl bir anda yerle bir olabilir? Hak 
hukuk bittiğinde hangi araçlarla bizim olan 
geri alınabilir? Bunun gibi pek çok soruya 
verilebilecek gerçekçi yanıtlar krizi aşmanın da 
yolu olabilir çünkü her kriz, kendi olanaklarını da 
içinde barındırır.

Eninde sonunda bütün diktatörler tarihin 
çöplüğüne gömülür yeter ki insanlar kendi 
yollarını ezilen diğer insanların yolları ile 
kesiştirebilsin! Faşizm azgınca yutuyor, herkesi. 

Bugün Almanya’dan Türkiye’yi 
takip eden pek çok Alman’ın 
dramatik biçimde, travmatik 
hafızalarının harekete geçtiğine 
ve 1933 Almanya’sının olaylarını 

hatırladıklarına tanık oluyoruz. Yasama, yürütme 
ve yargının tekleştirilmesine dayalı Führerstaat 
( Lider devleti ) uygulamasından tutalım da 
seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanma 
yapılmasına ve oradan bir çeşit olağanüstü hal 
uygulaması olan “Halkta ve İmparatorlukta 
Sıkıntının Kaldırılmasına Dair Yasa”ya  (Gesetz 
zur Behebung der Not von Volk und Reich) 
kadar uzanan siyasal uygulamalar bir yana; emek 
örgütleri ve emekçilere yaklaşımdaki benzerlikler 
de sendikacılar başta olmak üzere konuyu 
yakından takip eden herkesi dehşete düşürüyor. 
 
Özellikle Türkiye’de hiçbir soruşturma 
yapılmadan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
100 binin üzerinde insanın işten atılması; bu 
insanlara, kamu kurumlarında çalışma yasağı 
getirilmesi, Almanya’da 7 Nisan 1933 ‘te 
çıkarılan bir yasa ile memurlara, gerçek Alman 
olmaları şartı konulmasına benzetiliyor. Bu 
düzenleme ile Yahudiler başta olmak üzere 
hakiki Alman olmayan herkesin bir başka 
deyişle, milli ve yerli olmayan herkesin tasfiye 
edilmesi gündeme geliyor. Tabi akıllara gelen 
başka uygulamalar da var: Eğitim müfredatının 
değiştirilmesi, sendikaların kapatılması. 
Alman Emek Cephesi gibi yandaş kuruluşların 
sendikaların yerine ikame edilmesi ve daha pek 
çok şey 1933 Almanya’sında faşizmin adım adım 
inşasını getiriyor. 

Zorla çalıştırma ya da çalıştırmama iktidarın 
elinde egemenliğini pekiştirmeye yarayan güçlü 
bir silahtır. Hitler gibi adı en büyük diktatör 
olarak tarihe geçmiş birinin bu silahı vahşice 
kullanmaması şaşırtıcı olurdu. Nitekim bir 
yandan 1933’lerde kamu kurumlarında saf 
Almanlar çalıştırılırken diğer yandan da toplama 
kamplarında insanlar zorla çalıştırılıyordu. Daha 
toplama kampı – ki 45 bin kişiye mezar olmuştur. 
Aralarında sendikacıların da bulunduğu siyasi 
tutukluların götürüldüğü ilk büyük düzenli 
toplama kampıdır –  demir kapısının üzerinde 
“Çalışmak Özgürleştirir” yazar.  Bu söz çalışma 
ve iktidar arasında kurulan ilişkinin belki de 
en çarpıcı ifadesidir. Tarih boyunca çalışanlar 
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İnsanların, uluslararası dengelerin çarkları 
arasında sessizlikle sınandıkları, hiç gitmedikleri 
ülkelerde alınan kararların,  hiç tanımadıkları 
kişilerin tercihlerinin sonuçlarını yaşadıkları ve 
nerede üretildiklerini bile bilmedikleri silahlarla 
vuruldukları bu çağ ancak kadınların iradeleri 
ile düzelebilir. Ezenlerin hukuksuzluğuna karşı 
ezilenlerin ortak mücadelesi, daha fazla temas 
daha fazla enternasyonal dayanışma! Sihirli 
değnek olmasa da elimizdeki güçlü bir adım 
olabilir. 

Kiminin evini yıkıyor, kiminin cesedini parçalıyor, 
kimini hapsediyor, işten atıyor. Cizre’de susmak 
Artvin’de soluk alamamayı getiriyor. “Gitsin” diye 
el kaldıranlar kendilerini  aynı kişilerin  yanında 
buluyor çünkü faşizm sonunda kendine de 
dönen bir bumerang gibi, önüne gelen herkesi 
biçiyor.. Faşizm ancak sahici bir yüzleşme, gerçek 
demokratik bir birlikle yenilebilir!
 
100 binden fazla insan işinden oldu bir gecede. 
Ev kredileri, tatil planları vardı belki. Belki de 
hastaları vardı. Çoğu da belki annesine kardeşine 
ya da babasına bakıyordu.  Özellikle de kadınlar 
kendilerinden çok çok büyük olduğunu iddia 
eden sosyal devletin yapması gerekenleri 
omuzlamışlardı. Aslında zaten güvencesiz olan 
hayatlarının üzerindeki perde yırtılıverdi. O halde 
şimdi sorgulama zamanı gerçek bir güvence,  iyi 
bir iş, iyi bir maaş mı yoksa demokrasi, eşitlik, 
özgürlük ve barış mı?  Bu hamuru yeniden 
yoğurmak gerek. Beslenmek güçlenmek 
için örgütlenmek. Herkes için güvenceli bir 
hayatı istemek ve bunun için çaba harcamak. 
Baştaki soruya geri dönüyoruz. Hukuk yolları 
tükendiğinde AİHM kapısı kapandığında 
ne yapmalı? ( ki kapalı ) Hayatlarımızı öyle 
kurgulamalıyız ki ipler yalnızca bizim elimizde 
olsun.

Her 100 kadından sadece 11 .7 ’sinin 
üniversiteye gidebildiği, bunlardan yalnızca çok 
küçük bir bölümünün güvenceli çalışabildiği 
bir ortamda kadınların , diğer kadınlarla birlikte 
olmadan yol alabilmesinin imkansızlığı ortada 
ve gerçek kurtuluş ilişkilerimizi yeniden 
sorgulamaktan geçiyor . Çalıştığı halde cüzdanına 
el konulan kadının “hayır “diyecek gücü bulması, 
bugün el konulan işi ile ilgili olarak da “ hayır “ 
diyecek gücü kendinde bulması anlamı taşıyor. 
Öte yandan işten atılma nedeniyle evlilikler 
dağılıyor ya da toplumsal saygınlık azalıyorsa; 
aynı tabağa kaşık sallayanlar kapınızı çalmıyorsa 
ortada sahte bir şeyler var demektir. Şimdi 
bütün bunları sorgulamanın tam sırası. Gerçek 
bir özgürlük arzusuyla motive olup kendimize 
kimsenin dokunamayacağı yeni bir hayat mı 
kuracağız yoksa verili olanda ısrar edip kırılgan 
hayatlarımıza geri mi döneceğiz? Kadınlar hep en 
zor dönemlerde sokağa çıktılar. ”Hayır “ dediler 
yine diyecekler ama bu defa çoğalarak ve sınırları 
aşarak …

Özellikle Türkiye’de 
hiçbir soruşturma 

yapılmadan 
Kanun Hükmünde 

Kararnamelerle 
100 binin üzerinde 

insanın işten atılması; 
bu insanlara, kamu 

kurumlarında çalışma 
yasağı getirilmesi, 

Almanya’da 7 Nisan 
1933 ‘te çıkarılan bir 
yasa ile memurlara, 

gerçek Alman olmaları 
şartı konulmasına 

benzetiliyor. 
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olmak üzere Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, 
Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da 
çelişkilerin keskinleştiği her noktada, kadınların 
mücadelelere öncülük ederek,  yaşamı yeniden 
inşa ettiğine tanık oluyoruz.

Dünyada büyüyen bu direniş hattının bir parçası 
olan bizler içinde, işimizin zor yoluyla gasp 
edilmesine karşı geliştireceğimiz cevap çok yönlü 
olmak durumunda. Saldırılara karşı bir yandan 
fiili meşru mücadeleyi yükselterek direnişi 
büyütmek,  diğer yandan da bulunduğumuz 
koşullardan ve hemen bugün yaşamı yeniden 
inşa etmek durumundayız. 

Kadınlar olarak kurduğumuz “geçimlik 
üretim atölyesi” mücadelenin bir parçası 
olarak gördüğümüz yaşamın yeniden inşası 
düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıktı 
diyebiliriz. 

Kolektif kadın iradesinin ve 
pratiğinin bir sonucu olarak “atölye” 
deneyimimiz
29 Ekim gecesi işten atıldığımızı öğrendiğimiz 
andan itibaren bizim de telefonlarımız, 
ziyaretlerimiz hiç eksik olmadı. Hem kurumsal 
olarak sendikamız hem de çok sayıda dostumuz 
arkadaşımız, özellikle kadın arkadaşlarımız 
tarafından etrafımızda hızla bir dayanışma 
kalkanı oluşturuldu.(boşuna değil verilen bunca 
emek ve ödenen bedel). Ne yapmalı? Sorusuna 
cevap oluşturmaya koyulduk sohbetlerde. 
Dayanışma ezilenlerin inceliğiydi kuşkusuz, 
ancak üretime dayanmayan bir dayanışma 
ilişkisinin ne kadar bize ait(!) veya sürdürülebilir 
olduğu konusunda kuşkularımız vardı. 

BULUNDUĞUMUZ HER YERDE DİRENİŞİ 
BÜYÜTECEĞİZ VE YAŞAMI YENİDEN 
İNŞA EDECEĞİZ.
Canan Çalağan / Ankara 2 Nolu Kadın Sekreteri

Yirmi yılı aşkın süredir devam eden 
sendikal mücadelemizde “Olağan dışı/ 
zorlu süreçlerden geçiyoruz” diye 
başladığımız cümleleri hangi sıklıkta 
kullandığımızı düşünürsek, neredeyse 

hiç bir dönem ”olağan”  süreçleri yaşamadığımız 
daha net ortaya çıkıyor. Bunun yanında son 
birkaç yıldır ülkemizde, yakın çevremizde ve 
hemen tüm dünyada yaşanan gelişmelere 
baktığımızda bir kez daha söze zorlu süreçlerden 
geçtiğimizi söyleyerek başlamak yanlış olmaz 
zannımca.

Yaşadığımız saldırıyı nasıl anlamlandırdığımız, 
vereceğimiz cevap açısından kritik önemde 
bence. Emek, demokrasi ve özgürlükler 
mücadelesi için KESK çatısı altında 
örgütlendiğimiz ilk gün, bu mücadelenin çetin 
geçeceğini ve bedel ödemeyi gerektirdiğini 
biliyorduk. Bugün karşı karşıya olduğumuz 
saldırıları; bir gece yarısı yayınlanan KHK’lerle 
işimizin ve tek gelir kaynağımızın gasp 
edilmesini bu minvalde ele almak gerekir 
diye düşünüyorum. Nihayetinde gururla 
sahiplendiğimiz devrimci mücadele geleneği, 
ödenen bu bedellere karşın tüm toplum için 
kazanılmış ve bugüne taşınmış değerlerle örüldü 
ilmek ilmek. 

Her ne kadar görmezden gelinmek istense 
de biz kadınlar her daim bu mücadelenin bir 
parçası, çoğu zaman öncüleri olduk. Tarihin ilk 
sömürgeleri olarak özgürlük mücadelesi bizim 
için hep bir kaç cephede birden yürüdü. Hem 
ezilen sınıf, hem ezilen halk, hem ezilen cins 
olarak mücadele ettik. 

Bugün dünyanın her yerinde, yürüyen mücadele 
içinde yine kadınlar en önde. Başta Rojava 
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Yaklaşık 8 aydır, ihraç edilen kadınların doğrudan 
sorumluluk aldığı ancak her aşaması güçlü bir 
kadın dayanışmasıyla yürüyen iki atölyede 
bambaşka bir üretim deneyimi yaşıyoruz

Tamamen öz gücümüzle ve  emek yoğun 
oluşturduğumuz bu atölyelerin sürekliliğini 
nasıl sağlayacağımız üzerine tartışmalarımız 
henüz tükenmemiş olmakla birlikte, çıkışta 
herhangi bir fon desteğiyle ya da bizi sisteme 
bağımlı kılacak bir ekonomik ilişki üzerinden 
başlamama konusunda büyük oranda ortaklaştık. 
Kurumsallaşma başlangıçtan bugüne devam 
eden temel tartışmalarımızdan birini oluşturuyor.  
 
Henüz yolun başındayız kuşkusuz, ancak 
gördük ki yol alırken öğreniyor, her adımda yeni 
sorular soruyor, cevaplar arıyoruz birlikte. Böyle 
zamanlarda en çok ihtiyacımız olan şeyi yapıyor;  
birbirimize dokunuyoruz. Birlikteliğimizden güç 
alıyor ve birlikte ayakta durmaya çalışıyoruz. 
Dikiş atölyesi bileşenlerinden biri olarak bu 
deneyimin bir parçası olmak bana umut, heyecan 
ve güç veriyor. Mevcut iktidar bizi ücretli 
istihdamın dışına çıkarmış olsa da, üretimden 
koparamaz bunu anladım.  İşimizi gasp ederek 
bizi sindirmeye, mücadeleden alıkoymaya 
çalışanlara inat direnişi büyütecek ve yaşamı 
yeniden öreceğiz. 

• Üretime dayalı dayanışma ilişkileri kurabilir 
miyiz?

• Karşı karşıya olduğumuz bu saldırıları, ataerkil 
kapitalist sisteme karşı alternatif üretim 
ilişkileri inşa edecek bir fırsata çevirebilir 
miyiz?

• Bunu nasıl bir formda yapabiliriz?

Aşağı yukarı bu sorular etrafında şekillenen 
tartışmalar sonunda “geçimlik üretim atölyeleri” 
fikri de belirginleşmiş oldu. Yine tartışmalarla 
bu atölyelerin yemek ve dikiş atölyesi olarak 
başlaması fikrinde ortaklaştık. Atölyelerin 
kuruluş felsefesi, ilkesel düzeyde nasıl bir 
çerçeve belirleyeceğimiz, pratik çalışmayı nasıl 
organize edeceğimiz, finansmanı, mekânı üzerine 
bir dizi tartışma yürüterek hızlıca ana hatlarımızı 
belirledik ve pratiğe geçirdik. Yola çıkarken 
oluşturduğumuz temel ilkelerimiz;

Kolektivizm,
Anti hiyerarşi
Kar amacı gütmeme/ geçimlik üretim, 
Bilgi paylaşımı, birbirinden öğrenme
Yerellik, olarak ifade edilebilinir. 
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ve kadınların çocuk sayısına göre yapılan 
düzenlenen doğum izinleri gibi düzenlemeler 
bütün kadın kamu emekçilerinin yarı zamanlı 
ve güvencesiz çalışma hayatının menfaatlerine 
olacakmış, bu düzenlemeler bir avantajmış gibi 
göstermeye çalışmaktadır. Oysaki esnek, yarı 
zamanlı ve güvencesiz işlerde çalışacak cinsiyetçi 
işbölümünden dolayı kadın emeği üzerinden 
sermayenin esnek çalışmaya duyduğu kadınlara 
yansıtır. Bu durumda kadınlar kamusal alanların 
dışına itilerek ev içine hapsetmeyi ve toplumsal 
cinsiyet rollerine mahkûm edip, kazançlı çıkmaya 
çalışmaktadır.
 
Bizler kadın kamu emekçileri olarak; kamuda 
uygulanan ayrımcılıklara, mobbing, baskı ve 
şiddete son verilmesi talebiyle , istihdam, 
terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet 
eşitliği sağlanmasından yanadır taleplerimiz. 
Bunun sağlanması yönünde yürüteceğimiz 
çalışmalarımız; kadınların kazanımlarının 
toplumsal cinsiyet temelinde emek, üretim, 
cinsellik ,beden ve aile alanlarındaki 
düzenlemeler ; doğuştan oluşan kadın erkek 
eşitsizliğinin, hiyerarşik toplumsal rollerin 
getirdiği değerleri, standartları ve politikaları 
dayatan bir sistem olarak ataerkil sistemin 
yeniden yapılandırılması kadınların ortak 
mücadelesiyle yeniden örülecektir. Biz kadınlar 
kendimizi ipek böceği misali kendi örgütlü 
çabalarımızla ilmek ilmek örüp, kozamızı 
oluşturduktan sonra yine kendi çabalarımızla 
kelebek olup uçana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. Güzel günlere olan inançlarımız hiç 
bitmesin. Umut   nerede büyürse mucizeler 
orada çiçek açar.

TİS
Seçil Sönmez / Eğitim Sen Adana Şube Başkanı

Esas olan;
Sadece yaşamak değil
İnsana yakışır şekilde ve 
Onurlu yaşamaktır….
Teslim olmadan
Boyun eğmeden
Sürünmeden
El etek öpmeden yaşamaktır.
 
Kamu emekçilerinin 2018-2019 yıllarını 
kapsayan TİS görüşmeleri hükümet yandaşı olan 
sendika Memur Sen  ve hükümet arasında bir 
gece vakti hakem heyetine gitmeyi bile zül sayan 
anlayışıyla satış sözleşmesini imzalamışlardır. 
Yıllardır hükümet ve yandaş sendika arasında bu 
oyun oynanarak 3 bin kamu emekçisinin özlük, 
ekonomik ve demokratik hakları hiçe sayılmıştır. 
Ali Cengiz oyunlarıyla yapılan bu sözleşme, kamu 
çalışanlarına emeklerine karşılık olarak bir lütuf, 
elde edinilen büyük kazanımlar olarak lanse 
edilmeye çalışılmaktadır. Kadınların talepleri yine 
görmezden gelinmiştir.
 
Ülkemizde geliştirilmeye çalışılan istihdam 
çalışma alanları oluşturulmaya çalışılırken, 
kadınlarla ilgili alan her zaman dezavantajlı 
durumda olmuştur. Yasalardaki eşitlikçi 
hükümlere rağmen sosyal,  kültürel ve ekonomik 
engeller kadınların işgücüne katılımları 
erkeklerden daha azdır. Cumhuriyetin ilanından 
sonra kağıt üzerinde elde ettikleri kazandıkları 
haklarını günlük hayata geçirmekte sosyal 
yaşamdan kaynaklı örf adet ve geleneklerin 
getirmiş olduğu ata ekil yapıdan dolayı 
kadınlar eve kapatılmaya çalışılmaktadır. Son 
zamanlarda hükümetin muhafazakâr ve kadın 
düşmanı politikalarıyla sermayenin de ihtiyaçları 
doğrultusunda yaşama geçirmek istemektedir. 
Özel istihdam büroları, kısmi zamanlı çalışma 
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Bir taraftan doğanın sunduğu nimetler, 
özgürlük… Diğer taraftan coğrafyanın bitmek 
tükenmek bilmeyen korkuları, kaygıları ve 
endişeleri arasında sıkışan, şekillenen kişilik. 
Doğanın sunduğu özgürlük tutkusu ile insanların 
öğrettiği korku savaşı, ruhumda başlamıştı. 
Doğa bana huzur veriyordu. Hayvanları çok 
seviyordum. Hayvanlarımızı evimizin bireyleri 
gibi görüyordum. Doğada yalnız kalmayı tercih 
ediyordum. Hayvanları otlatırken, doğada yalnız 
kalmayı, hayvanların otlayışını izlemeyi çok 
severdim. 

ÖZE DÖNÜŞ
Hatayi Demir / Dersim Şube 

İlkokula başlayıncaya kadar elektrik, 
yol, bakkal vs. yoktu. Teknolojiden 
uzak, dağ ve ormanın içinde olan köyde 
büyüdüm. Bundan dolayı televizyonun 
da çocukluğumun şekillenmesinde 

etkisi olmadı. İlkokula başlayıncaya kadar 
kendimi anadilimde (Kırmanckî)  ifade etim. 
İlkokul döneminde; kuzuları, oğlakları, 
danaları yani beslediğimiz hayvanların 
yavrularını otlattım. Ortaokula geçince 
terfi ettim, bu sefer koyun ve keçileri yani 
analarını otlatmaya başladım. Demek 
istediğim doğanın içinde, hayvanlarla 
birlikte, teknolojiden uzak, doğal gıdalarla bu 
coğrafyada şekillenen çocukluğumu bir avantaj 
olarak görüyorum.

Aynı zamanda bu coğrafyada avantajların 
yanında dezavantajlar da vardı. 38 sürgünü 
yaşayan, katliama uğrayan bir ailenin 
çocuğuyum. Bu aileler 15 yıl sonra köylerine; 
sürgünde biriktirdikleri acı ve korku ile geri 
döndüler. Hayatı sıfırdan inşa etmeye başladılar. 
Yaşadıkları trajedi kolay atlatılacak gibi değildi. 
Bu trajediyi, korkuyu yaşayan ailede, coğrafyada 
büyümek elbette dezavantajlı olacaktı.

Doğduğum ve büyüdüğüm 
Dersim coğrafyasında 

hayatın avantajlarını ve 
dezavantajlarını yaşadım.
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Yatılı okul yıllarımı kayıp yıllar olarak görüyorum. 
Yatılı okul asimilasyon ve aileden uzak olmaktı. 
Ortaokulda yatılı okuldan köye döndüğümde, 
Kırmanckî konuşmuyordum, Alevilik inancını 
yanlış buluyordum. Bu iki kültürden uzak durmak 
istiyordum. Ailemin 38 sürgünü yansımasına bir 
de yatılı okul trajedisi eklendi. Korku, kaygı ile 
birlikte yabancılaşmada başladı. 1995 yılında 
köyümüz bir kez daha göç yaşamak zorunda 
kaldı. Bu göçle birlikte hayatıma büyükşehirler 
ve yoksullukta girdi. Yazın deri fabrikasında 
çalışarak üniversite okudum. Öğretmen olmayı 
çok istedim, yapabileceğim en iyi meslekti. 
Çocukları seviyordum.

Sürgün, yoksulluk, asimilasyon, yabancılaşma ile 
mücadele beni Eğitim Sen ile buluşturdu. Eğitim 
Sen’de emek mücadelesi, kadın mücadelesi ve 
ekolojik mücadele ile yaşamıma daha sağlam 
adımlarla yön verdim. Uzak durduğum dilim 
ve kültürümle yeniden buluştum. Kendime 
yabancılaşmayı adım adım aşıyordum. Öz ile 
buluşma bilinçlenmeyle geri kazanıyordum. Bu 
bilinçle sendikal mücadelede duruşum oldu. 

29 Ekim 2016’da 675 sayılı KHK ile ihraç 
edildim. İşimi kaybettiğim için elbette üzüldüm. 
İşimi geri kazanmak için, sendikal mücadelem 
devam edecek. Yaşamda 
biriktirdiğim, alternatifler 
üretebilme, doğa ile 
uyumlu bir şekilde 
yaşamımı sürdürmek 
için köyüme, arılarıma 
geri dönüş yaptım. 
Ailemin, 38 sürgününde 
ve 95 yılındaki göçünde 
de arıları vardı. Arıları 
yakıldı. Ben de köyüme 
arılarla döndüm. Arıcılık 
oldukça zevklidir. 
Kolektif çalışmaları ve 
çalışkanlıkları insana ilham 
veriyor. Yeniden doğanın 
içindeyim, yine elektrik 
yok, çadırda yaşıyorum. 
Teknolojiden uzağım. 
Trafik sorunu yok. Su sesi ve kuşların sesi ile 
güne başlıyorum. İnsan doğadaki hiçbir canlıdan 
üstün ve ayrıcalıklı değil. Bunu görüp, doğa ile 
uyumlu bir yaşam sürdüğümüzde, yaşam daha da 
anlamlı olacak.
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Türkiye’de bir yerel yönetimde ilk kez yerel kamu 
hizmetlerinde eşitliği hayata geçirmek adına,  
başka müdürlüklere bağlı bir birim değil kendi 
başına müstakil bir müdürlük olarak 23 Ağustos 
2011’de aldığı Meclis kararı ile İstihdam ve Eşitlik 
Müdürlüğü adı altında Eşitlik Müdürlüğünü 
kuran ilk belediye, şu an yerle yeksan olmuş 
Diyarbakır-Sur Belediye Başkanlığı idi. Yine tüm 
Türkiye’de eşitlik birimi kurmuş olan az sayıda 
Belediye arasından ilk kez bir daire başkanlığını 
kadınların öncelikli ve farklılaşan ihtiyaçlarına 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hizmet 
verme amacına vakfederek Kadın Politikaları 
Daire Başkanlığı’nı kuran ilk ve tek büyükşehir 
belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi idi.  
Yazı di’li geçmiş zaman ile akıyor çünkü OHAL 
süreci kapsamında kayyım atanan 79 belediyede 
en gözlü görülür icraatlardan biri de kadın 
merkezlerine ve hizmetlerine yönelik olanlar 
oldu. Kayyımların atandıkları belediyelerde 
43 kadın kurumundan 37’sinin faaliyetine son 
verildi, bölgedeki 4 sığınma evinden Diyarbakır, 
Akdeniz ve Van’daki 3’ü kapatıldı. Bunların 
yanısıra, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
tarafından inşası süren kız öğrenci yurdunun 
boşaltılması,  Van Büyükşehir Belediyesi’nde 
kadınlara psikolojik ve sosyal destek veren 444 
80 65 telefon numaralı “Alo Şiddet Hattı”nın 
kapatılması,2 yine Van Büyükşehir Belediyesinin 
kadın istihdamını desteklemek ve erkek mesleği 
algısını kırmak için hayata geçirdiği projesi 
olan kadın belediye şoförleri uygulamasına 
¨kadın şoför olmaz, ne gerek var¨3 denilerek 
son verilmesi, insanın aklını bu kayyumların 
kadınlarla ne zoru var? şeklinde yormasına vesile 
olacak adımlar. 

Şu açık ki, atanma şekillerinin antidemokratikliği 
bir yana, tüm kayyımların ¨erkek¨ olması bize 

OHAL, YEREL KAMUSAL HİZMETLER VE 
KADINLAR
Özgün Akduran  / İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı 
itibariyle darbe girişimi sonrası 
ilan edilen Olağanüstü Hal ve bu 
çerçevede sıkça çıkan KHK’lerle 
gündemimizi en çok meşgul eden 

ihraçlar olsa da bir yandan da kamu yönetim 
ve organizasyonuna dair alınan kararlarla 
daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir yeni 
kurumsallaşmaya doğru yol alıyoruz.  Öyle ki, 
artık izlemekte bile zorlandığımız bir yeniden 
kurumsallaşma bu.  Kamuya memur alımlarında 
mülakat zorunluluğu getiren, YÖK yasasını ve 
akademik personel yönetmeliğini değiştiren, 
ÖYP’li öğrenci asistanları bir gecede işsiz 
bırakan, yurt dışına çıkışlarda idari amir onayı 
getiren düzenlemeleriyle, gerekçesi ne olursa 
olsun,  hayli otoriter bir rejimin adım adım 
yapılandırılışına şahit oluyoruz. Buna göre 
uygulamaya geçen yeni kamusal yönetsel düzen, 
hayatlarımızı iddia edildiğinin aksine pek çok 
açıdan etkiledi, etkiliyor.

Bu yazıda bu boyutlardan bir tanesi olan yerel 
yönetimlerde, özellikle de kayyım atanan il 
ve ilçe belediyelerinde yaşanan dönüşüm ve 
bunun yerel kamusal hizmetlere etkisini özellikle 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın politikalarına 
etkisi bağlamında ele almayı planlıyoruz. 

Bu alana hâkim araştırmacılar bilir ki, Türkiye’de 
yerel yönetimlerde eşitlik politikalarını hayata 
geçirmek ve bunları kurumsallaştırmak 
noktasında Güneydoğu Anadolu Belediyeler 
Birliği (yazıda bundan sonra GABB) ve üye 
DBP’li belediyelerin gayretleri ve uygulamaları 
ön açıcı olmuştur. GABB üyesi 116 belediyeden 
70’i toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler 
konusunda hem meclis üyeleri hem de idari 
yönetsel personeli düzeyinde eğitim almıştır.1  
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politika yapmak kolay  olmamıştı. Hatta DBP’li 
belediyelerde bile erkek daire başkanı ve 
müdürlerin direnç gösterdikleri uygulama ve 
faaliyetler olmuştur. Ancak bu kez neredeyse 
kurumsallaşmak ve Türkiye geneline yayılmak 
üzere standartlaşma potansiyeli taşıyan 
politikaların adeta fişi çekildi. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği anaakımlaştırma politikaları için başarılı 
uygulama örneği olarak nitelenerek ulusal ve 
uluslararası düzeyde atıf alan Diyarbakır ve 
Mardin Büyükşehir Belediyeleri stratejik planları 
bile kayyımlardan sonra internet sitelerinden 
erişime bile kapatıldı. Adeta yok edildi... hatta 
¨erkek devlet¨ aklı ile hareket eden kayyımların 
atanması ile henüz fidan iken budanmış oldu. 
Evet zor günlerden geçiyoruz. Kamusal yararı 
olan ve Türkiye toplumunun genelinin faydasına 
olacak bu politikalara bile tahammülsüz bir 
iklimde yaşıyor olmak hepimizi kendi içimize 
hapsediyor... Bu noktada Antonio Gramsci’yi 
hatırlamak gerek belki... evet aklımız kötümser, 
ama bizi kötümser yapan bu manzarayı 
değiştirebilmek ve yeniden ilmek ilmek 
dokuyabilmek de iyimser bir irade gerektiriyor... 

neden kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
politikalarını gereksiz hatta verili kural ve 
düzene aykırı / cüretkâr gördüklerini anlatıyor. 
Kadınların kamusal alana bir kamu kurumunun 
resmi araçları ile araba kullanarak çıkmalarının 
kadınlar açısından bir psikolojik güçlenme 
yaratacağını bizden daha iyi fark ediyor ve 
bunu kendi eril iktidarlarına bir tehdit olarak 
görüyor olabilirler mi? Şiddet gören kadınların 
ilk elden yardıma erişmelerinin aracı olan Alo 
Şiddet hattını ve sığınma evlerini kapatmaları, 
yakınından veya bir yabancıdan şiddet gören 
kadınların bu fasit dairenin dışına çıkmak için 
tutunabilecekleri; erişilebilir, güvenilir, en yakın 
elin belediye olduğunu görmüş ve şiddet gören 
kadını suçlu, edepsiz, makbul olmayan kadın 
olarak çoktan kategorileştirdikleri için bir de bu 
kaşık düşmanlarına belediyenin olanaklarını mı 
kullandıracağız? demiş olabilirler mi? Kapatılan 
araştırma merkezleri ve KADEM’lerde onlarca 
kadının kendini, kimliğini, yeteneklerini, 
yapabileceklerini keşfetmesinden ürkmüş 
olabilirler mi? Ailelerinden uzakta şehre 
okumaya gelen kız çocukları için inşa edilmiş bir 
yurdu boşaltırken, bu kız çocuklarının okuyup, 
bireyselliklerini kurup, özgürleşmelerinden 
rahatsız olmuş olabilirler mi? Kız değil mi? 
otursun anasının yamacında, ne giriş saatleri belli 
ne çıkış? demiş olabilirler mi... Pekala olabilirler... 

Türkiye’nin hiçbir yerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadın özgürleşmesi ekseninde 

DİPNOTLAR
1	 GABB,	2011,	Yerel	Yönetimlerde	Cinsiyet	Eşitlikçi	

Politikalar,	GABB	Eğitim	Yayınları-3,	İstanbul.
2	 https://www.evrensel.net/haber/321653/kayyim-kadini-

hedef-aldi-43-kadin-merkezinden-36si-kapandi
3	 http://gazetekarinca.com/2017/02/kayyum-kadin-

soforleri-de-istemedi-baska-birimlerde-gorevlendirildiler/
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yarattığı güvencesizliğe ek olarak bir de cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle maruz 
kaldıkları “farklı muamele” düzeyinde bile olsa 
ayrımcılıklar kendiliğinden bir güvencesizlik 
oluşturuyordu. İnsanlar cinsel yönelimini ve 
cinsiyet kimliğini rahatlıkla ifade edemiyor. Bu 
alanda örgütlenemiyor ve sendikal faaliyetlerde 
bulunamıyordu. 

Bu tek başına kamu ile ilgili değil. Aslında 
sendikal düzeyde de homofobi ve transfobi ile 
karşılaşmaları an meselesi idi. Son beş senede 
İstanbul’da ve İzmir’de farklı şubelerde LGBTİ 
Komisyonları kuruldu ama bu komisyonlar 
dışında sendikalarda merkezi düzeyde hiçbir 
adım atılmaması da LGBTİ’ler için sendikayı 
güvenceli bir alana dönüştürmüyor. Ki bu 
komisyonların olduğu şubelerde bile LGBTİ 
sendikacıların görünür olmaya ilişkin ciddi 
endişeleri devam ediyor olabilir. 

SES, TÜMBEL SEN, EĞİTİM SEN, KESK’ten 
yönetim kurulu üyeleri 2014 yılında Kaos GL’nin 
düzenlediği Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’da 
merkezi düzeyde LGBTİ çalışmaları 
başlatacaklarına dâhil sözleri verdiler ancak 
herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Bütün bunlar 
sendikal hareketi LGBTİ çalışanlar için destek 

LGBTİ’LERİ 
SOKAKTA YALNIZLAŞTIRMAMAK
Umut Güner  

Ankara’da katliamlar sonrasında 
hayatın hepimiz için güvencesiz 
olduğu bir zamanda söylemişti 
Gani Met. Bu sözü hatırlatarak, 6. 
Feminist Forum’un açılışını yapan 

Alev Özkazanç “Translardan öğreneceğiz belki 
bu koşullarda nasıl yaşayacağımızı” demişti. 
OHAL döneminde daha fazla bunun üzerine 
düşünmeye başladım. 

Her zaman şunu söylüyoruz zaten:  
Heteronormaticite dışında kalan bütün 
varoluşları “LGBTİ+” gibi bir torbanın içine atıp 
yaşadığımız bütün ayrımcılıkları ve deneyimleri 
benzeştirmeye çalışmak; hem aramızdaki 
farklılıkları görünmemesine neden olurken aynı 
zamanda sorunun öznesini de muğlaklaştırıyor 
ve bazı öznelerin de ne sorunlar yaşadığına ilişkin 
bir bakış bir algı geliştirmemize engel oluyor. 
OHAL öncesinde bütün LGBTİ’lerin Türkiye 
koşullarında benzer sorunlar yaşadığı alanlar 
vardı ama ayrıştığı alanlar da vardı. Katliamlar 
ve sonrasındaki OHAL süreci üzerinden 
düşündüğümde benim için Türkiye Gani Met’in 
Türkiye’sinden farklı bir tablo sunabiliyordu.

Kamu çalışanı lezbiyen, gey, biseksüel, translar 
için OHAL süreci öncesinde mevcut yasaların 

“Biz hep korkuyorduk! 
Hep kelle koltukta 

yaşıyorduk. 

Şimdi hep beraber 
korkuyoruz ve 

hepimiz kelle koltukta 
yaşıyoruz”.
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komisyonlarının kurulmasının verdiği heyecan 
ve umutta yerine karamsarlığa bırakıyor. OHAL 
döneminde, LGBTİ’lerin sadece sendikalara değil 
aynı zamanda LGBTİ örgütlenmelerinden de 
uzaklaştıkları, içlerine kapandıkları bir döneme 
girdiğini söyleyebiliriz. 

LGBTİ’lerin en büyük kamusal eylemliliklerinden 
olan Ankara’da 17 Mayıs Homofobi ve Transfobi 
Karşıtı Yürüyüş ve İstanbul’da İstanbul Onur 
Yürüyüşü’nün OHAL nedeniyle yasaklanması 
ve bu yasaklanmasını sendikaların dert ediyor 
olması gerekiyor. Her şeye rağmen sokaktan 
vazgeçmeyen ve ısrarla örgütlenen LGBTİ 
aktivistlerini sendikaların da sokakta iktidara 
karşı artık yalnız bırakmaması gerekiyor

alabilecekleri güvenli bir alan olarak tariflemeleri 
veyahut sendika içinde açık kimlikleriyle 
örgütlenmelerinin önünde bir engel oluşturuyor. 

Türkiye’de heterosekizm karşıtı mücadele 
kendisine feminizm, insan hakları ve sendikal 
hareketle ortak mücadele alanları olan bir 
rota çiziyor. Özellikle insan hakları ve sendikal 
hareket, LGBTİ’lerin sorunlarını öncelemeyip, 
gündemlerine alma konusunda her daim 
başka sorunlara öncelik verdikleri için doğal 
olarak LGBTİ’ler kendilerini güvende ve 
örgütlenebilecekleri bir alan olarak sendikal alanı 
tanımlamıyorlar. 

Kıbrıs’ın kuzeyinde KTÖS sendikasının yönetim 
düzeyinde homofobi ve transfobi karşıtı 
eylemlikleri ve feminist etkinlikleri nedeniyle 
sendika içinde cinsiyetçi ve homofobik bir tavırla 
sendikacıların yönetim dışında bırakılmaları 
da sendikal hareket içindeki homofobi ve 
transfobinin sadece LGBTİ sendikacılar için değil 
aynı zamanda homofobi ve transfobi karşıtı 
sendikacılar içinde bir tehdit olduğunu gözler 
önüne seriyor. 

Bütün bunların üstüne, OHAL’in yarattığı 
güvencesizlikler eklendiğinde, şubelerde LGBTİ 

“İnsanlar cinsel yönelimini 
ve cinsiyet kimliğini 

rahatlıkla ifade edemiyor. 
Bu alanda örgütlenemiyor 

ve sendikal faaliyetlerde 
bulunamıyor. ”
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Yaşanılan ekonomik sıkıntılar ve eğitim 
sistemindeki değişikliklerle özellikle 4+4+4  
uygulaması sonrası örgün eğitim dışına kolayca 
çıkılması, kız çocukları başta olmak üzere eğitim 
yaşamı dışına düşen çocuk sayısını her geçen 
gün katlanarak artırmaktadır. Bu çocukların 
büyük bir bölümü çalışmaktadır. Okulda ve 
kendi çevrelerinde yaşıtları ile zaman geçirmesi 
gereken yaşlarda çocuklar kapitalist üretimin 
parçası olmuştur. Kalifiye işçi açığı bahanesiyle 
meslek edindirme kursları, sertifika programları 
düzenlenerek işsizliğin nedeni olarak vasıfsız 
işçilik gösterilse de makine başında aynı 
hareketlerin tekrarına dönüşen üretim biçimi 
artık yaygın bir eğitimi de gerektirmemektedir. 
Eğitimli eğitimsiz her nitelikteki işgücü sermaye 
tarafından işgücü pazarının bir parçası olmuştur. 
Daha ucuz işgücü olarak kadın ve çocukların 
kullanılması sömürünün giderek artacağının da 
göstergesi haline gelmiştir.

Bu yüzden çocuklar için ilk taleplerden biri 
zorunlu temel eğitimdir. Ancak ülkemizde 
uygulandığı biçimiyle sürdürülmesi, yaygın 
eğitimin küçük yaşlarda başlatılarak zorunlu 
eğitim uygulanıyormuş havası verilmesi sadece 
aldatmacadan ibarettir. Bunlara giderek artan 
dinselleştirme uygulamaları, erken yaşlardaki 
evliliklerin teşvik edilmesi, çocuk istismarı ve 
ihmalinin kız çocuklarının temel sorunlarından 
biri haline gelmesi de eklendiğinde mücadelenin 
hem zorlu olacağı hem de geleceğimiz açısından 
önemi de ortaya çıkmaktadır. Kız çocuklarının 
içinde bulunduğu zorlu yaşam mücadelesi dünya 
ölçeğinde de benzerlikler taşımaktadır.   

UNICEF’in bu yıl içinde konuyla ilgili yayınladığı 
rapora göre cinsiyetçilik ve eşit olmayan görev 
dağılımı oldukça küçük yaşlarda başlıyor. 5 ve 

ÇOCUK ÇALIŞMAZ, OYUN OYNAR!
Elif Çuhadar / KESK MYK Üyesi

“11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” 
Birleşmiş Milletler tarafından alınan 
kararla 2012 yılından itibaren kutlanmaya 
başlanmıştır. 

Kararın alınmasına ilişkin öneri Kanada ve Peru 
ile birlikte Türkiye tarafından  Birleşmiş Milletlere 
sunulmuştur. İşin garip tarafı aradan geçen beş 
yıl içinde Türkiye’de hem genel olarak çocuk 
işçilikte hem de kız çocukları konusunda gittikçe 
kararan bir tablo ile karşı karşıyız.  

Dünyada çocukların %13.6’sı işçidir. Uluslararası 
anlaşmalar ve kamusal eğitim hizmetinin 
yaygınlaşması ile bu oran azalma eğilimindeyken 
Türkiye’de ise son yıllarda yükselişe geçmiştir. 
DİSK Genel-İş, çalışan çocukların sorunlarını 
görünür kılmak amacıyla “Türkiye’de Çocuk 
İşçi Olmak Raporu”nu hazırladı. Rapora göre, 
Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi bulunuyor. 
Öte yandan TÜİK 2016 verilerine göre çocuk 
işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalıştırılıyor.  Yani 
çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı. Veriler 
15-17 yaş grubunda olan çocuk işçileri kapsıyor. 
15 yaş altı ve tarımsal alanlarda mevsimlik 
olarak çalışan çocuklara ilişkin bilgiye ise TÜİK 
verilerinden ulaşmak mümkün değil.  Ayrıca 
mesleki eğitim alan özellikle turizm sektöründe 
ve organize sanayilerde uzun saatler çalıştırılan 
stajyerler, yani ‘çocuk işçiler’ ve çocuk işçiliği 
sayılabilecek uygulamalar ile çıraklık eğitimi 
alanlar resmi olarak çocuk işçi sayılmıyorlar. 
Bütün veriler 2012 yılından itibaren çocuk 
işçi sayısı hızla arttığını göstermektedir. İnsani 
olmayan çalışma koşulları da eklendiğinde 2012 
yılında 32 çocuk işçi, 2016 yılına gelindiğinde 
ise 56 çocuk işçi iş cinayetleri sonucu hayatını 
kaybetmiştir.
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Temelde tüm çocukların okula döndürülmesi 
ve bunlar için özel önlemler alınması acil bir 
gündem olmalıdır. Kentlerdeki sanayi, ev 
işçisi, mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitim 
sorunlarının çözümü için eğitim sendikaları 
başta olmak üzere tüm eğitim bileşenleri 
muhatap alınmalı, sorumluluklarını göz ardı 
etmeden iktidarlar politika geliştirmelidir.  
Ülkemizde Kürt sorunundan kaynaklı ve 
bölgede yaşanan savaş sonucunda mültecilikle 
karşı karşıya kalan zorunlu göçe tabii olan 
aileler topraklarından ve yaşadıkları yerlerden 
koparılmış göç ettikleri yerlerde en güvencesiz 
işlere mahkûm edilmişlerdir. Yoksulluk sorunu 
ile acımasızca karşı karşıya gelen bu ailelerin 
çocukları da kentlerde ya da mevsimlik 
tarım göçü kapsamında işgücüne katılmak 
durumunda kalmış ve eğitimlerinden mahrum 
kalmışlardır. Aileler göçtükleri bölgelerdeki 
işçilerden çok daha düşük ücrete çalıştırılmakta, 
aynı zamanda dilleri ve kültürleri nedeniyle 
ayrımcılığa ve şiddete maruz kalabilmektedir. 
Yaşanılan şiddet ve sıkıntılar adil bir hukuk 
içinde ne yazık ki çözüm bulamamaktadır. 
Kız çocuklarının okullaşmasına özel bir önem 
verilerek, eğitim ve istihdam politikalarında 
kadını güvencesizleştiren, eve hapseden ya da 
erkek egemenliğine mahkûm eden politikalardan 
derhal vazgeçilmelidir.

14 yaş aralığındaki kız çocukları aynı yaştaki 
erkek çocuklarına oranla dünya genelinde 
günde toplam 160 milyon saat daha fazla ev işi 
yapıyor. Bu, yüzde 40 oranında daha fazla zaman 
dilimi demek. Kız çocuklarının yapmak zorunda 
bırakıldıkları işlerin görünürlüğü de yine daha az 
değer görüyor.

Kız çocuklarının ev işlerine harcadıkları bu uzun 
saatler oyun oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla 
vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, 
kısaca çocukluklarını yaşayabilecekleri zamandan 
çalmış oluyor. Ücretsiz ev işi vasıtasıyla küçük 
yaşlarda kız çocuklarının omuzlarına bindirilen 
yük ergenliğe ulaştıklarında katlanarak artıyor. 
Kız çocukları çocukluklarından mahrum 
bırakılarak büyüyorlar. Ayrıca çocuk yaşta 
başlayan bu adaletsiz görev dağılımı kadınların 
ve kız çocuklarının daha fazla iş yüklenilmesi 
gibi cinsiyete dayalı klişeleri de besleyerek 
bu klişelerin nesiller arasında aktarımını 
kolaylaştırıyor.
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Ma mç̆eşum, cepçam, va mevixolam. Ğecik̆ina 
egere moğan do k̆ui kodolomitŏçanna, ma 
meviç̆ver. Amiri başk̆a dien. Ma elevulur, 
hinişk̆ala govuk̆ap̆am. Ğecik̆inaşi obiru haşo on.

Ʒ̆uk̆anişi: Biga kocevoʒonamtu, ar tane muşi 
cile mç̆eşuy, ma ʒ̆ale bor. Ʒ̆uk̆ani hakole otŏçay. 
Biga komvatăyna mebiç̆ver. Va mvatăyna ʒ̆uk̆ani 
kodobdum, elebolapam bigate. Hiko a sinori 
kon. Sinori elilayna; ar elilana çivi, cur elilayna 
cur çivi, sum elilayna sum çivi, otxo elilayna otxo 
çivi, xu elilayna xu çivi... Var elilayna mebiç̆vi. Ma 
mebaşk̆um, himu celulun ʒ̆uk̆ani obiruşa. Ma cile 
elebulur do mç̆eşum. Ʒ̆uk̆anişi oini haşo’n.

Abul-babulişi:  Ar tane muşi k̆oda konamxven, 
toli uzday, va gonʒ̆uy. Başk̆ape dontŏbunan. Na 
namxven, “ar, cur, sum, otxo, xu”, – dok̆oresxuy, 
toli gonʒ̆uy, kok̆iʒ̆en, goruy, so ntŏbey. Na 
azirasen, k̆oda xe nontxay, “Abul-babuli, Gurami, 
kogziri, si konamxvi!” – ditŭy. En ogi na azirasen, 
moonay, konomxvinay, cenditi hinişk̆ala, 
başk̆apeşk̆ala, arkadaşi dien, dontŏbun. Abul-
babulişi oini ham on.

LAZCA

ÇOKDİLLİLİK
Ğecik̆inaşi, Ʒ̆uk̆anişi, Abul-babulişi

Ğecik̆inaşi: Murgvala ar sva eşk̆antxoruman. 
Dişk̆aşi ar ğecik̆ina dovikumt. Arʒo himuşi 
amiri doviertu. Cu-sum şuri cile kelevoşk̆umtu. 
Amiri na on ğecik̆ina bigate ceçay, elvolapay. 
Hini, macurape moğaman, bigate ceçaman, 
nonç̆aman. Ma hiko, dolontxoreri yeri p̆ç̆eşum. 
Hini ceçaman, moğaman, nonç̆aman, k̆artik̆arti 
çalimi meçaman, nuşvelaman.
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ÇERKEZCE

ÇOKDİLLİLİK
Шыхъуэ щӀакъуэ

Джэгухэм зы шыхъуэ хахын щхьэк1э: 
«Инэ, инэ, 
Инэ мыкъуэ, 
Мыкъуэ щхьэл, 
Щхьэл къутэ, 
Къутэрауэ, 
Щауэ мыхъу, 
Щауэ хъурзэ, 
Хъурзэ нат1э, 
Хьэ нат1ищ, 
Л1ищ зыук1, 
Зызук1ыж, 
Аныргъагъ, 
Лъэрыгъыпс, 
Хьэнтхъупсафэ, 
Псафэ екъу, 
Къурей нак1уэ, 
Нак1уи т1ыс, 
Т1ыс Аслъэн! »
жаIэурэ зызэпабжри иужьдыдэ къинэр 
шыхъуэ мэхъу. Къанэхэр шы мэхъу.
ЛъэбакъуипщӀ нэс и кум къикIыу зы гъуэ 
къатхъыхь. Псори абы итщ. 
Шыхъуэр щIакъуэщ . НэгъуэщIу жыпIэмэ, 
лъакъуэпцIэрыхьу фIэкIа къижыхь 
хъунукъым. 
Ауэ шыхэри щIакъуэщ. Абы хэм и 
лъакъуэпцIэрыхьущ къызэражыхьынур. 
Гъуэм имыкIыу шыхъуэм шы щIакъуэхэр 
къиубыдыну хэтщ.
Дауи, модрейхэм зыкърамыгъэубыдыну 
ІуопкІ, лъакъуэпцIэрыхьу къажыхь. 
Шыхъуэ щIакъуэм къиубыдахэр абы и 
дэIэпыкъуэгъу мэхъухэри, мыдрейхэм 
зэгъусэу йощэ. 
Псори къаубыдмэ, нэгъуэщI шыхъуэ хахри, 
адэкIэ пащэ.
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მიწამ ჟანგი, ჟანგმა თოფი, თოფმა მგელი, 
მგელმა თხა, თხამ ვენახი შეჭამა

მოდი ვნახოთ მიწა რამ შეჭამა მიწა მიველ 
ვნახე მიწა თაგვმა ჭამა მიწა           

თაგვმა მიწა, მიწამ ჟანგი, ჟანგმა თოფი, თოფმა 
მგელი, მგელმა  თხა, თხამ ვნახი შეჭამა მოდი 
ვნახოთ თაგვი რამ შეწამა თაგვი მიველ ვნახე 
თაგვი კატამ ჭამა თაგვი             

კატამ თაგვი, თაგვმა მიწა, მიწამ ჟანგი, ჟანგმა 
თოფი, თოფმა მგელი, მგელმა თხა, თხამ 
ვენახი შეჭამა.

GÜRCÜCE

ÇOKDİLLİLİK
მოდი ვნახოთ ვენახი 

მოდი ვნახოთ ვენახი რამ შეწამა ვენახი მიველ 
ვნახე ვენახი თხამ შეჭამა ვენახი მოდი ვნახოთ 
თხა რამ შეჭამა თხა მიველ ვნახე თხა მგელმა 
ჭამა თხა      

მგელმა თხა, თხამ ვნახი შეჭამა მოდი ვნახოთ 
მგელი რამ შეჭამა მგელი მიველ ვნახე მგელი 
თოფმა ჭამა მგელი       

თოფმა მგელი, მგელმა თხა, თხამ ვნახი შეჭამა 
მოდი ვნახოთ თოფი რამ შეჭამა თოფი მიველ 
ვნახე თოფი ჟანგმა ჭამა თაფი ჟანგმა თოფი, 
თოფმა მგელი, მგელმა თხა, თხამ ვნახი შეჭამა. 
მოდი ვნახოთ ჟანგი რამ შეჭამა ჟანგი მველ 
ვნახე ჟანგი მიწამ ჭამა ჟანგი         
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RUMCA

ÇOKDİLLİLİK
DARBEN DURBEN 

Oson in i mori kafuntan triliğundan
Sohonon oloyera ke leğun ‘’Darben
Durben oloyera sohonon daka kurxon
Matoson fa’’ Apada kistera kaniş
kenaşincen aninge şincens
Tros donpondikon
ul tenandalo turdevun
İxan kipori nas tek ke şincen kurutefkede
kepeyi
Eyinos/eyine eyven asin pey
Osi apomenun atosa kalo pezun
İxan apomen eyinos/eyine niki
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Di vê lîstikê de hevoka dawî li ser kî bisekine ew 
derdikeve. Yê ku dawî bimîne ew dibe mak (ebe). 
Di vê lîstikê de yê ku bibe mak, çavên xwe digire 
û heta bîstî dijmêre û çavên xwe vedike, lîstik 
destpêdike. Heger kesên ku xwe veneşartibe û 
were dîtin ew dibe mak. 
Di dawiya lîstikê de yê ku pênç caran bibe mak, 
hemû lîstikvan heya cihê ku hatiye diyarkirin, li 
wî wekî hespa siwar dibin. Lîstik bi heman rewşa 
tê serî û berdewam dike.

KÜRTÇE

ÇOKDİLLİLİK
                                        PÎPÊ

(Nav li gorî herema diguhere)
Hejmara vê lîstikê bêsînore. Bi du kesan, bi deh 
kesan jî tê lîstin. Hejmar diguhere. 
Tevî hemû lîstikvanan zû gotin tê gotin: 
Hêkê mêkê, qutka şêkê
Hebil mino
Nextê çilo
Ava rengî daqulîgî
Dima reş
Du gulgeş
Mê xatûnê 
Ev tu xweş
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İNCE İŞ 

KADIN KÜTÜPHANESİ 

Yazarı: Pınar Öğünç

İletişim Yayınları/ Kasım 2016

“Meslekler rehberi” gibi bir şey 
değil ama elinizdeki. İnsana, 

insan hallerine dair bir kitap. 
Pınar Öğünç, envai çeşit 

meslek erbabına, emekçiye, 
zanaatkâra, işiyle ilişkisini 

anlattırıyor. O işin aynasında, 
hayatın ve insanların nasıl 

göründüğünü dinliyoruz. 
İnsanlara sahiden bakmanın, 

onların yapıp ettiklerine dikkat 
etmenin, onları dinlemenin 

güzelliğini ve kıymetini bize 
hatırlatan bir kitap bu. Zarif, 

ince bir iş...
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KADINLIK MI ANNELİK Mİ 

KADIN KÜTÜPHANESİ 

Yazarı: ELISABETH BADINTER

İletişim Yayınları/Nisan 2017

Annelik, kadın olmanın bittiği 
nokta mıdır? Eğer günümüzün 
“ideal anne”sinden söz 
ediyorsak, evet… Beklentiler 
öylesine ağır ki kadının 
anneliği “hak etmek” için 
ekonomik özgürlüğüyle birlikte 
sosyal ve cinsel hayatından da 
vazgeçmesi gerek… Hayatından 
ödün vermeye yanaşmayan 
“anne-kadın”ın  sinirleri 
sağlam olmalı.
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CİNSEL ŞİDDETİ ANLAMAK

KADIN KÜTÜPHANESİ 

Özgün adı: Understanding 
Sexual Violence

Çeviri: Şirin Tekeli, 
Laleper Aytek

Metis Yayınları /1. Basım: 
Kasım 1994 / 3. Basım: Ocak 

2016

Tecavüz, kadınların en çok 
korktuğu saldırıların başında 

geliyor. Bu korku, kadınların 
hayatlarını derinden etkiliyor, 

kısıtlıyor. Nedense tecavüz, 
hep “kadınların sorunu” olarak 

ele alınıyor. Saldırganlarsa 
“normal dışı”, hasta, sapık 

erkekler, toplumsal normların 
dışında kalan kişiler olarak 

görülüyor.Oysa yazar Diana 
Scully’nin tutuklu tecavüzcüler 

üzerine yaptığı araştırma, 
cinsel şiddetin, kökeni erkek 

egemen kültürde yatan yaygın 
bir sorun olduğu sonucuna 

varıyor. Kısacası cinsel 
şiddetin sona erdirilmesi için 
kendini değiştirmesi gereken 

kadınlar değil, erkeklerdir. 
Tecavüz, erkeklerin sorunudur.
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KABUK

KADIN KÜTÜPHANESİ 

Yazarı: Zeynep KAÇAR

Sel yayıncılık / Ocak 2017

Bir ailenin tarihini, deliliğini, 
derinliğini, karanlığını, 
neşesini, acayipliğini kumaşlar 
ve yiyeceklerle çevrelenen üç 
kadının gözünden anlatıyor 
Zeynep Kaçar Kabuk’ta. 
Kendini gerçekleştirme 
çabası içindeki üç kuşağın 
hayatın gelip dayattıkları 
karşısında başkalaşması, 
kabuk değiştirmesi, kabuğuna 
sığamadıkça çaresizleşmesi, 
çaresizleştikçe gerçeklikten 
uzaklaşması sarmalını incelikle 
örüyor. Her bir birey için 
savaş alanına dönüşen ailenin 
aynı zamanda bütün yaraları 
iyileştirmedeki mucizevi 
mahirliğini de sakınmasızca ele 
alıyor.

Tutmaya çalıştıkça ellerinden 
kayan hayatlarının peşinde 
çözümü delirmekte bulanların 
hem kanatan, hem sağaltan 
ama hep güç veren hikâyesi...
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minnetlerimi sunduğumda “Tarihe ses olmak 
bizim için mutluluk” sözü kulaklarımda. KHK ile 
bir gecede tüm hayatları değişen yüzbinlerin 
bir rakam olmadığını, kadın kamu emekçileri 
üzerinden belgelemek amacımız. Seher, Nuray, 
Songül, Aynur, Filiz, Hüda, Özge, Gülizar, Sema, 
Fatma, Aslı, Narin’in hikayeleri ile büyük resme 
ulaşmak amacımız. Neden kadınlar? Yanıtı 
belgeselden “ Türkiye’de kadın olmak zor, KHK’lı 
kadın olmak çok daha zor”.  Kurgu aşamasında 
olan belgeseli Eylül ayında tarihe sunacağız. Bu 
film burada bitmeyecek, son sözü haksızlığa, 
hukuksuzluğa direnenler söyleyecek ve ‘hakikat’ 
kazanacak… 

Bunu da belgeleyeceğiz… 

FİLM / BELGESEL
HAKİKATİN GÜCÜ
Deniz Salmanlı / KESK Haber Sen 5 No’lu Şube 
Kadın Sekreteri

Guernica… Küçük bir kasaba 
İspanya’da… Franco’nun izni ile 
Nazi ve faşist İtalyan askeri uçakları 
bombalamış küçük kasabayı ve 
ardından Picasso’nun önemli savaş 

karşıtı tablosu tarihe bir iz bırakmış; Guernica… 
Bir sergide Alman general; “Bu tabloyu siz mi 
yaptınız?”, Picasso; “Hayır, siz yaptınız” der. Şimdi 
tanıtılacak olan ‘Hakikatin Gücü’ belgeselini 
de biz yapmadık. Bu zaman ve mekanda; 
2016 (ve öncesi ve belki sonrası) Türkiye’sinde 
yaşananların Guernica’sıdır belki bu belgesel. 

Güneşin sofrasında, dostların arasında çıktı 
fikir. İstanbul’da KESK’e bağlı sendikaların kadın 
sekreterleri olarak, KHK ile mesleklerinden ihraç 
edilen, haklılıklarını direniş alanlarında  duyuran 
sendikalı direnişçi kadınlar ile dayanışma 
kahvaltısında 
anlatılanlar tarihe 
kalmalıydı. Halka 
açık meydanlarda; 
Kadıköy, Bakırköy, 
Kartal’da anlatılan 
‘hakikat’ kameralar 
aracılığı ile insanlığın 
gözünün içine baka 
baka anlatılmalıydı. 
Bunu KESK 
yapmalıydı. 

Bu belgesel 
kolektif bir üretim 
olarak, çoğunluğu 
kadınlardan 
oluşan gönüllü 
sinema emekçileri 
tarafından çekildi.  
Sesçi dostumuza 
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EBRU YİĞİT’TEN MEKTUP VAR
Ebru Yiğit / Eğitim Sen Tis ve Hukuk Sekreteri


