
 

 

Yani bu da kadın kimliğiyle yaşamanın bir şeyi getirdiği bir kaygı. Bir erkek bunu çok rahat 

anlatırdı. Hikâyem başkaları tarafından görülür mü, görülmez mi, görülürse nasıl karşılanır 

kaygısını taşımayacaktır elbette. Bunu söylerken bile bir çekince hissediyorsun. Ama öte yandan 

da şey, evet, orda yer almalı mı, yer alırsa ne olur kaygısını, sorusunu da bir tarafa 

bırakamıyorsunuz. Gerçeğimiz bu. Aslında çekinilecek, utanılacak bir hikâyesi yoktur hiç 

kimsenin, ne yaşanırsa yaşansın. Hikâyeniz ne olursa olsun o bizi biz yapandır. Çirkiniyle, 

güzeliyle aslında siz o yaşadığınızla varsınız. Bunu biliyor olmanıza rağmen bu soruyu sormak da 

bir çelişki. Ben söyliyim, siz söylemeden.  

 

1968 yılında Tunceli'de doğdum, Tunceli doğumluyum. Hani çok klişe bir söz var: insan yaşadığı 

coğrafyaya benzer, coğrafya kaderdir diye. Çok klişe gibi görünse de buna çok fazla inanıyorum. 

Yani benim değerlerime, düşünceme, hayata bakış açıma, renklerime, kişileri görme biçimime, 

bütün bir hayatımı ve kişiliğimi çok şekillendirdiğine çok fazla inanıyorum. Çok net çizgileri olan, 

zorlu bir coğrafyanın çocuğu olarak dünyaya geldiğinizde, ki o dik duruşu çocukluğunuzdan almış 

oluyorsunuz. Tunceli'nin bir dağ mezrasında çocukluğumun ilk dört yılı. İlkokula kadarki zamanı 

geçirdim. Daha ilkokula yatılı başlamış bir çocuğum. Yani düşünün. Neden? Çünkü bir dağ 

köyünde doğmuşsunuz ya da bizim coğrafi şartlardan dolayı okulu taşıma yok o dönemde. 68'de 

doğmuşum. İşte 6 yaşında başlamışsam 72'lerde falan ilkokula başlamışımdır. 72-73'lerde ilkokula 

başladım. İşte okullaşmanın neredeyse yok olduğu ve okula gitme bilincinin çok yerleşik olmadığı 

bir dönemde babam dönemin çok ileri insanlarından biri. Mutlaka okumamız gerektiğini 

düşünerek biz 3 kardeşi yatılı okula vermiş. Farklı yerlerde, ikisi bir yerde, ben bir yerde. 

Tunceli'de yatılı okumak çok zor. Daha anne sevgisine çok muhtaçken bir yatılı hayatı yaşamak 

çok zor görünse de benim yatılı okula dair, yani ilkokuldaki yatılı hayatıma dair zihnimde hiçbir 

olumsuz bir şey yok. Bu çok güzel bir şey. Yırtmışım oradan yani. Normalde yatılıda okuyan, hele 

hele bir de o yaşta yatılı okuyan çocuklarda travmatik durumlar olur. Ama ben de bütün hayatım 

boyunca çok düşündüm. Hani eğitimciyim şu an her şeyden önce. 30 yıllık öğretmenim. Çok 

düşünüyorum hani ilk çocukluktan gelen şeylerin insan hayatını nasıl şekillendirdiğini çok iyi 

biliyoruz. Çok düşündüm, hiç olumsuz bir şey yok. Hep çok olumlu şeyler var. Bunda şunun da 

payı var diye düşünüyorum. Benim ilkokula başladığım dönem, o coğrafyada insanların çok 

politize olduğu bir dönemdi. Öğretmenlerimizin çoğu bizim hemşerimizdi, oralıydı. Bir ya da iki 

tanesi hariç. Ve bize bir öğretmenden çok ötesinde annelik babalık yaptılar. Gerçekten bu olgu çok 

ön planda bende. Anne-baba ziyarete gelmiyordu. Hani onlar. Şimdi dedim ya hani çok zor 

koşullarda yaşıyorlardı. Ama öğretmenlerimiz, çalışanlarımız bize tam bir anne-baba şefkatiyle 

yaklaştılar. Yani çok olumlu şeyler var. Olumsuz tek bir anı hatırlamıyorum. İlkokul böyle geçti.  

 



 

 

Sonrasında şey başladı. İlk Tunceli devasa, büyük bir şehir gibi gelirken ilk şehir dışı hayatım 

başlıyor. Trabzon'da gene yatılı gidiyorum, ortaokulda öğretmen lisesinde. Hayatımla ilgili ilk 

kavramlar orda ortaya çıkıyor. Yani benim hayatımda olmayan, tanımlayamadığım, duymadığım 

pek çok yaşantı, başkasından bu şekilde duyuyorum, haberdar oluyorum. Yaşam biçimleri, farklı 

sosyal kimlikler, farklı etnik kimlikler, farklı mezhepsel kimlikler bilinci yoktu bizde. Çünkü bizde 

herkes aynıydı. İnsan olarak yaşıyorduk. Diyelim bir mezhep kimliği hiç konuşulmazdı bizim 

evde. Başka bir şey hiç konuşulmazdı. Çünkü herkes aynı eksende, insana odaklı, yaşama odaklı 

ve geçime odaklı konuşulurdu. Ya da benim çocuk olarak hafızamda şekillenen böyle şeyler vardı. 

Ortaokulu, liseyi Trabzon'da yatılı olarak okudum. O ilkokulda, küçük çağda olmayan 

travmalarımın bir kısmını orda yaşadığımı düşünüyorum. Hani kişisel olarak yaşamadım. Hani 

diyelim benim şahsıma yönelik olumsuz bir şey yaşamadım. Belki ben çok başarılı bir 

öğrenciydim. Biraz da farkındalığı olan bir çocuktum ben. Öyle diyeyim yani. Belki ilkokulda 

biraz olgunlaşmıştık, kendi kendimize yetmeyi öğrenmiştik yani. 6-7 yaşında bir çocuk yatılı 

okulda hayata başlıyorsa ayakları üzerinde durmayı, birey olmayı ya da çevresindekileri algılama 

noktasında biraz olgunlaşma, hani ne kadar olursa o yaşta olgunlaşma oluyor yani. Ben mesela 

sorguluyordum, gözlemliyordum, çok dile getirmiyordum ama şeydi, öyle kendini ezdirmeme, 

farkında olma şeyim vardı, farkındalığım vardı. Memleketten kaynaklı, doğduğu coğrafyadan 

kaynaklı öğretmenlerimiz tarafından tam da darbe dönemiydi çünkü, 80 darbesinde ben Trabzon'a 

gitmişim. Yatılı okuyorum. Bugün çok sorguladığımız özel okullar, özel sınıflar, seçilmiş 

öğretmenler, seçilmiş öğrenciler kavramını ben ilk biz o zaman yaşadık biliyor musunuz? Bunu 

yaşarken, ortaokula giden bir çocuk bunu yaşıyor işte. Memleketlerine, etnik kimliklerine bakarak 

sınıf yapılandırması yapılmıştı ve oraya çok özel davranılıyor. Bunu herkes biliyor ama bir yandan 

bunu görüyorduk, bir yandan da çok hani kendi adıma söylüyorum çok da önemsemiyordum. 

Beraber olduğum diğer sınıftaki arkadaşlarla mutluydum yani. Belki de ben kendimle barışık bir 

çocuktum. Şey değildim, diyelim o çok elit, sözüm ona yani parantez içinde elit olarak seçilen 

sınıflarda olsaydım mutlu olmayacağımı biliyordum. Benim gibi orta sınıftan öğrencilerle bir 

arada olmak daha güzel ya da mutlu ediyordu. Mutlu olduğunuz için çok düşünecek, sorgulayacak 

bir yaşta değilsiniz zaten, ama lisede yavaş yavaş bunu şey yapıyorsunuz falan.  

 

Sonraki yıllarda şey diyordum ya, 10 tane çocuğum olsa bir tanesini yatılıya göndermem. Evet, 

ben yatılıda büyüdüm, yani biz bir arada, ya böyle daldan dala atlıyorum ama 20 yıl sonra, 30 yıl 

sonra Bursa’da bir arkadaşımla görüştüğümde şey demiştim, benim çocukluk arkadaşım ya, 

birlikte büyüdük, büyüdüklerinde çok şaşırmıştım. Ben hiç düşünmemiştim, evet ya, biz 

ilkokuldan çıktık, liseyi bitirdik, 17-18 yaşında genç kızlar olarak oradan ayrıldık, birlikte 

büyümüştük, bir sürü kız çocuğuyla, bir dürü akranla, akranlarla. 



 

 

 

Sonrasında bir işte üniversite hayatınız oluyor, üniversitede arkadaşlıklar oluyor, evliliğiniz 

oluyor, iş hayatınız oluyor, işte ben o 30 yıllık bir çalışanım, emekli oldum, tekrar çalışıyorum 

özelde. Geriye dönüp baktığınızda o birlikte büyümüşlük, o kız arkadaşı ilişkisi her şeyin çok 

önünde olduğunu düşünüyorum. Yani kız arkadaşı olmak, bazen bunaldığınızda, şey yani, 10 yıl 

öncesine değil de 20 yıl öncesindeki dostlara, kız arkadaşlara gidip bunalmışlıklarınızı orada 

tedavi edebiliyorsanız, bu hayatta kız, kız arkadaşın, kız kardeşliğin, hani kan bağıyla alakalı 

olarak değil, kız kardeşliğin, kadın olarak kadını anlamanın hayatımızda çok önemli bir yere sahip 

olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle çok bunaldığımda, geçmişe doğru özlem duyduğumda, 

dönüp biz birbirimizi arıyoruz ya da 30 yıl sonra bir yerde bir şekilde yolun kesişiyor, 

buluşuyorsun. Yani bu, bir kadın olarak ya da kadın olarak kimlik yapılanması, e tabii sizin 

kimliğiniz, kadına bakış açınız, geleceğe, hayata bakış açınız, doğduğunuz coğrafyayla 

doğduğunuz ev, yaşamla çok ilintili bir şey. Aydın, yani kendi dönemi içerisinde çok aydın olan. 

Çok farklı olan bir aileye doğduğumu düşünüyorum. Bugünün koşullarında nasıl … o günün 

koşullarında çok çok farklı bir aileye doğduk diyorum. Hani bugün muhalifiz biz çok şeye, 

toplumda daha güzel bir yaşamın kurulabilmesi için ideallerimiz var, mutluluklarımız var, 

mutsuzluklarımız var, ama biz, şey, şanslı bir aileye doğduk. Çok farkında olmak da çok mutsuz 

ediyor bazen. Yani çevrenizdeki insanların çok rahat olması, farkında olmadan bir şeyleri 

yaşaması, sizin durduğunuz yer sizi bazen mutsuz ediyor, umutsuz ediyor ama, bunlarla böyle, 

onların farkında olarak yaşamak da gerçekten güç veriyor, o da var yani. Hayatın bir yerinde ciddi 

bir inanç ve şey var, bir arada olmanın getirdiği mutluluk, keyif var ama bir yandan da bilmiyorum, 

zaman zaman gidişat mutsuz ediyor bizi yani ister istemez. Bir kadın olarak hani çok, diyelim ki 

bu toplumda o kadar çok mağdur, o kadar çok incinmiş kadın var ki, ekonomik olarak incinmiş, 

duygusal olarak incinmiş, sosyal olarak incinmiş, dışlanmış pek çok çarpıcı hikâyeler var. Öyle 

bir hikâyem yok. Her kadının aslında hikâyesi çok kıymetlidir de böyle çok çarpıcı bir hikâyem 

olduğunu düşünmüyorum. Ama sonuçta ben de bu topluma doğmuş bir kadınsınız. Size biçilmiş 

bir rol var, sizi önceden tanımlayan, sınırlayan belli şeyler var. Sizin için idealize edilmiş şeyler, 

ama sizin öyle olmadığınız durumlar var. 

 

Çalışma hayatında, 30 yıllık çalışma hayatında, evet, bize biçilen rollerin çok dışına çıkamıyoruz. 

Yani hani ben diyelim ki öğretmenim. İşte bu alanda göreve başladım, ilk günden beri örgütlü bir 

sendika üyesiydim. Stajyerken ben üye olmuştum bir sendikaya. O mücadele içerisinde kadın 

hakları, kadın komisyonları noktasında çok aktif olmasa da yani hep içerisinde yer almaya, o 

duyarlılığı gösterme gayreti içerisindeydim. Dönem dönem aktif, dönem dönem pasif. Orası çok 

şey, hayatı ve geleceğe dair umutları besleyen bir alan. Ama yetmiyor yani, okullarda çalıştınız, 



 

 

evet, gerçekten her zaman kadın işine bir mesafeli bakış, kadının çalışmasına önyargılı bir bakış 

açısı var elbet. Etkileniyor musunuz bundan? Valla ben hiç etkilenmedim. Çünkü ben nerede 

durduğumu biliyordum. Değil orda bir kişi, on kişinin size öyle bakması, bütün bir çalışma ortamı 

farklı olsa, siz, ben şeydim yani, durduğum yeri biliyordum ya da birçok arkadaş biliyordu ama 

genel anlamda aşılamayan sınırlar vardı tabii. Yani bu sadece ev tarafından, mevcut yönetim 

tarafından pek yok, yani kendi çevremizdeki arkadaşlarımın da bunu belli kalıplardan dışına çıkıp 

aşamadıklarına inanıyorum her zaman. 

 

Bu söylediklerim çok gündelik olarak birçok insanın yaşadığı şeyler. Yani bir eğitimcisiniz, bir 

eğitim ortamındasınız. Diyelim işte kadınlar bir araya geliyor, orada konuşulanlar giyim kuşam, 

işte nasıl diyeyim, çok gerileten, yanlış bir ifade de kurmak istemiyorum ama, geriletici 

denilebilecek bir yaşam tarzı sohbetleri, seni hem geriyor, ama öte yandan bizde hep şey vardı, şu 

an öyle bir noktadan çıktım yani, ha biz bu insanlarla ilişkilenelim, bizi tanısınlar, görsünler, iyi 

ilişkiler kuralım. Hiç o zaman çatışmacı kişilik içerisinde olmadık. Ama bir yerden sonra şey 

yapıyorsunuz, gerçekten kaldıramıyorsunuz bu kadar basitliği. Ya şey olarak da yani buydu. 

Yaşam tarzı, yaşamdan beklentiler, işte sahip olma güdüleri, sahip olma, hayattan beklentiler, 

değer biçilen kavramlar çok farklıydı, farklı yani. Yani kişisel bir şey yok. Ama hani toplumsal 

olarak evet, kadınlara biçilen bir rol var. Kadınların işinin küçümsenmesi gibi bir şey toplumda 

var yani. Bunun mücadelesini verirsiniz, kendiniz yaşamasanız da yanınızdakilere yapılan bir 

haksızlık ya da sarf edilen bir sözcük sizi kızdırabiliyor, üzebiliyor. Konuşması gereken kişinin 

yerine ister istemez, böyle siz konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz, konuşuyorsunuz yani. Bu kişisel 

olarak gerçekten ben, işyerlerimde şey olarak hiçbir şey yaşamadım ama sizin yaşamanız 

gerekmiyor. Sizin dünyayı algılama biçiminiz var, sarf edilen sözcük ya da işte gösterilen bir tavır, 

davranış ya da bir görev paylaşımı yapılırken kadınlara, kadınların işine nasıl bakıldığını, siz 

kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Yoksa diyelim çalıştığımız yerlerde biz çok güzel kadın çalışması 

da yaptık yani. Okullarda öğretmenler kurulu toplantısında 8 Mart’la ilgili, 25 Kasım’la ilgili, 

belirli gün ve haftalar kapsamında kutlanılsın diye karar da aldırttık yani, bunu da yaptık gerçekten. 

Böyle de bir şeyimiz de vardı. Hani bu iyi ilişkiler sonucunda ve orada yarattığınız güven ilişkisi 

sonucunda olan bir şey ama tabii ne oldu? Sonrasında da dağıldık yani hepimiz, tarumar olduk 

yani. Ben mesela emekli oldum, özele geçtim, özele geçtim ve çok pişman oldum. Çok fazla 

emeğimin sömürüldüğünü düşünüyorum. Ve şey demiştim böyle, gerçekten 26 yıl devlete 

çalıştıktan sonra özelde de beşinci yılımı çalışıyorum. Ya bir imkân olsa ben devlete döner 

çalışırım, hiç sesimi çıkarmam demiştim. Özel o kadar çok canımı acıttı ki. Öte yandan çalışmak 

zorundayım, benim eşim de KHK’lı, yani işi yok. Eğitim hayatına devam eden bir kızım var, bu 

sene üniversiteye girecek. 



 

 

Çalışmak zorundayım, yapmak zorundayım, sesimi çıkarmıyorum olayının ne olduğunu ben 

yaşayarak bu beş yıl içerisinde gördüm. Ve ben 30 yılın sonunda şunu söyledim mesela. Ben çok 

politik bir ailenin çocuğuydum, dünyaya gelişim böyle oldu. İşte benim babam da abim de 12 

Mart’ın mağduruydu, 80 darbesinin mağduruydu. Cezaevlerinde uzun yıllar yattılar. 30 yılın 

sonunda şunu söyledim: Ben bir daha çalışacak olsam asla solcularla çalışmam, çünkü benim 

patronlarım solcu. Çünkü çok zor duruma giri…, yani sağcı dünya görüşü biliyorsunuz, 

diyorsunuz ki zaten öyle, yani bir sağcıdan ne beklersiniz? Ama işte solcularla çalış…, bu kadar 

çok durumla, bu kadar çok sömürülmek çok zoruma gitti. 

 

Ben gerçekten şunu söyledim. İstanbul’da bir arkadaşım vardı işte, böyle konuşurken, genel böyle 

çok dolduğum bir zamandı. Onların da bir eğitim kurumu vardı. İşte İstanbul’da gel yanımda çalış 

falan dediğinde ona ilk tepkim şeydi, bu süreyi işte kızıma göre tamamlayıp çalışmayı 

düşünmüyorum, ama çalışırsam asla bir solcuyla çalışmam.  

 

Bu kadar bedel ödeyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsunuz ya da işte sonrasında 

eşinizin yerine siz kendiniz bu bedeli ödüyorsunuz ama sonra gidip sömürüsüz, eşit, adil bir dünya 

mücadelesi veren sözüm ona, kişilerin yanında çalıştığınızda, mantığın, düzenin hiç 

değişmediğini, ticaret mantığının hep aynı mantık olduğunu görüyorsunuz ve gerçekten, mesela 

bizim yaşadığımız yerde, bakın size hiç şey yapmadım, hani devlete çalıştım, mutlaka çok 

yanlışlar, şeyler oldu ama biz hep şey, bu zıtlıkların hep karşıladık, farkında olduk. Hayatın bir 

gerçeğidir zıtlıklar, hep vardı, yan yanaydı. Önemli olan çatıştırmamak, o mesafeyi korumak ya 

da bir arabulucu, zıtlıklar arasında arabulucu olabilmek, orada doğru konumlanmaktı. Ama bu 

kısmı beni çok, gerçekten çok fazla zoruma gitti. Çok fazla çalışıyorsunuz. Yani sabah 9, şey, beş 

yıldır şöyle yaşıyorum, sabah 9 gidiyorum, yani 9’da okulda oluyorum, 5 buçuk, 6-7 eve 

geliyorum. Bazen ekstra işler oluyor, bu 6’ya 7’ye kadar uzuyor, hafta sonlarınız gidiyor çoğu 

zaman ve hep bir şey, eksik kalan bir şeyler. Emeğinizin, işinizin değersiz hissettirilmesi gibi bir 

durum. Öyle yani, tabii ki geçecek, yani ben bir an duygusallaştım, onun da şey, etkisi ama 

gerçekten çok zoruma gitti, gidiyor yani. 

 

2010, 2002’den beri Antep’te yaşıyorum. Tayinle geldik buraya. Antep’te yaşıyor olmaktan dolayı 

büyük, yani bir sıkıntım yok ya da mutsuzluğum yok. Ortalama büyükşehir, yani kimine 

büyükşehir, kimine köy, kimine kasaba niteliğinde bir şehir yani. Kozmopolitik, karmaşık bir yer. 

Nüfus, nüfusa vurduğunuzda büyük bir şehir, sanayisi gelişmiş bir şehir, ama kültürel açıdan 

gelişkin bir şehir değil. Yani 80 darbesinin çok geriye götürdüğü bir şehir, muhafazakârlaştırdığı 

şehirlerin başında olduğunu düşünüyorum. Yönetsel olarak da yönetsel anlayış da onu 



 

 

muhafazakârlaştırdı. Ama dediğim gibi benim şey olarak, belki biz, insan biraz da hani bulunduğu, 

yaşadığı çevreye göre ya da standartlara göre değerlendiriyor ya? İşte biz bir eğitim 

kurumundaydık, işte örgütlü bir yapının içerisinde sizin gibi düşünen insanlarla bir aradasınız. 

Sonrası özel okul kısmına hiç girmek istemiyorum. Beş yılımı yaşamamış olmayı isterdim özel 

sektörde.  

 

Antep’te olmak, ya zor bir kent bence, yoksulların…, bizim için bir sıkıntı olmadı. Yani belli 

standartları olan, memur kesim, orta direk bir sınıf olarak biz normal standartlarda, incinmeden 

çok, hani ekonomik açıdan söylüyorum, çok incinmeden bu süreci yaşadık. Ama burada çocuk 

büyütmekten, büyütmek mi? Valla istemezdim. Kızlarım başka, daha büyük bir şehirde, daha rahat 

olabilecekleri bir şehirde daha özgür büyüsünler isterdim. Çünkü sınırları olan bir şehir yani. Şey 

değil, öyle çok zenginlik katacak, kültürel açıdan çok zenginlik katacak bir şehir değil. Kent 

muhafazakâr bir kent yani. Belli sınırların dışına gidip, işte varoşlarda, gecekondularda yaşayan 

insanlar nasıl yaşıyor? Aslında bunun çok içine girip şey değil, dışardan bir insan gözüyle 

yaşıyoruz maalesef kentte, onlarla birlikte olmamıza rağmen. Bu kentte onlar gibi yaşamıyoruz ve 

onların ne yaşadığını çok bilmiyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Yine, devlet okullarında çalışırken 

aslında, devlet okullarının çeşitli kademelerinde çalışmak bir zenginlikti çünkü şeyi 

görebiliyordun, yani ben köyde çalıştım 10-12 sene, kenar mahallelerde çalıştım, yoksulluğun dibe 

vurduğu gibi gördüğüm yerlerde çalıştığım için, aslında biraz böyle kendi mahallelerimizin dışına 

çıktığında ne büyük bir felaketin, yoksulluğun olduğunu görüyorsunuz, öğrencilerimizden 

biliyorduk. Karmaşık bir şehir, zor bir şehir birileri için, öyle düşünüyorum. Yani o çelişkinin uç 

noktaları var bu şehirde. Çok küçük paralarla, çok ekonomik gelirlerle geçinip hayatını devam 

ettiren de var ama, uç noktalarda parayla oynayanlar da var. Türkiye gibi yani. 

 

Ne kadar bir araya gelebiliyoruz bilmiyorum. Yemeler, yeni alışveriş zihniyeti, kafeler, mekânlar 

aslında ayrıştırıyor da. Evet, herkes dışarda vakit geçiriyor, herkes sevgilisiyle, ailesiyle, 

çocuğuyla çıkıp dışarda, AVM’lerde, restoranlarda vakit geçiriyor ama, takıldığın, hangi 

mekânlarda bir araya geliyorsun? Mekânlar, mahalleler, semtler dahi değişti aslında, yani diyelim 

birisi burada üniversite çevresindeki kafelere takılıyor, bir başkası İbrahimli’de, yani buranın elit 

bir mahallesi, buranın lüks mekânlarında takılıyor. Herkesin bir sosyal hayatı var ama, sosyal 

yaşam şeyleri farklı, tanımlamaları farklı. 

 

Biz eğitimciler, sağlıkçılar, aslında kendi eğitim kurumlarımızda ya da sağlıkçılar kendi 

mekânlarında bu insanlarla aslında en çok buluşan iki tane meslek grubu. Yani ben devleti, yani 

diyorum, merkezi okulda da çalıştım, kenar mahallelerde de çalıştım, orta düzey bir yerde de 



 

 

çalıştım ve en son özel okulda çalışıyorum. Orada bir araya geliyorsunuz. Aslında o insanları 

birbirinden ayıran tek şey kapital. Yani birileri fazla kazanıyor, göreceli daha iyi bir apartmanlarda, 

sitelerde yaşıyor, birileri daha az kazanıyor, daha düşük kalitede konutlarda yaşıyor. Yaşama bakış 

açıları çok değişmiyor, yani paralı zenginler, görgüsüz zenginler diye bir tabirimiz var bizim, böyle 

bir şey olmuş mesela. 

 

Özel okulda iki öğretmen, emekli öğretmen, ben 26 yıllık, arkadaşım 27 yıllık, öğretmenler odası 

balkonunda oturuyoruz, sigarsa içiyoruz öğle arası. İki tane bayan geldi, çok lüks jeeplerle evin, 

şeyin önünde durdular, okulun önünde. Sonra geldiler, arkadaşımla görüştüler, gitti. İşte benzer 

şeyi biz de yaşıyoruz. Bak dedim arkadaşıma, sen 30 yıldır çalışıyorsun, o kadar emek harcadın, 

sen şurada 40 bin liralık arabaya zar zor biniyorsun değil mi ya da ben daha araba alamadım, 

alamamıştım o zaman, çok istiyordum. Ama bu kadın ev hanımı, çalışmamış hayatında ama kocası 

zengin esnaf diye bak sana gelip hava atıyor ya da seni ezebiliyor geldiği arabayla falan. Balkon 

aşağı atacağım dedi. Ya bu espriydi tabii ki ama böyle çarpıcı şey var. Yani siz kendinizi eğitime 

adamışsınız, emeğinizle var olmuşsunuz. Ama öte yandan işte ilkokul mezunu, orta okul mezunu, 

zengin mühendis kocasının, muhafazakâr, liberal, zengin mühendis kocasının jeep’iyle gelip sana 

böyle tepeden bakabilen bir profil yani. Öyle çarpıcı bir şey.  

 

Ya özel okul profilinde de gerçekten şey değil, yani ben özel okul profilinde hiç kendimi kötü 

hissetmedim. Onlar paralarıyla, kendi imkanlarını zorlayarak çocuklarının daha iyi bir eğitim 

görmesi için çalışıyorlardı ve birlikte hareket ediyoruz. Aslında özel okul kavramı da çok eskisi 

gibi değil ama ya da en azından biz bu tip bir okul olduğumuz için öyle düşünüyorum. 

 

Antep’te kadın olmak bence zor. Yani fındık kır…, fıstık kırarak, ne bileyim, kurutmalık yaparak 

küçük atölyelerde çalışarak ailelerinin geçimini sağlamaya çalışan binlerce kadın yani. Hikâyeleri 

çok da iç açıcı değil. 

 

Para da mutlu etmiyor. Parasıyla okula gelen kadınlar ne kadar mutlu ne kadar bağımsız o da 

tartışmalı bir şey yani. Bakıyorsunuz, çok parçalanmış aile çocukları var, özelde de böyle devlette 

de böyle. Yani çarpıklık çok fazla, insanlar bir şekilde dağılıyor. Bir arada gelmenin koşullarını 

ellerinde tutamıyorlar yani. Çelişkilerle dolu bir hayat ya da çok zor, tanımlamak da zor. Kendi 

hayatını tanımlayamazken, bir yere koyamazken diğer insanların hayatını tanımlamak da zor. 

 

Aslında ben de hani o eski klişe, işte bizim solcuların çok ayırdığı işte sınıf, işçi sınıfı, yok 

kapitalist, burjuva sınıfı tanımı dışına çıkıp, gerçekten kadın kimliğini, kadın olarak, insan olarak 



 

 

hayatta tutmanın, birey olmanın, kendi olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 

kadınlar eski kadınlar değil ya, kenar mahallelerdeki kadınlar da eski kadınlar değil. Onlar da çok 

artık, canlarını acıtan şeye çok fazla katlanmıyorlar. Yani mesela bu boşanmaların, parçalanmış 

aile durumları sadece şeylerde olmuyor yani. Eskiden ne olurdu? Ekonomik bağımsızlığı olan 

kesimlerde bu durum yaşanır gözükse de aslında her kesimde yaşanıyor. Tabii ki bunda sosyal 

medyanın, sosyal yaşantının, işte okullarla, kurumlarla, çalışma hayatıyla daha çok ilişkilenmiş 

insanlar olduğu için, görüyor, biçiyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Ama doğru ama yanlış, herkes 

bir yerde bir şekilde tutuyor yani bir yerinden. İşte diyelim sosyal medyanın gücüne çok 

inanıyorum. Bu kadın cinayetleri, işte istismarlar, tacizler, çocuk, çocuklara yönelik üzücü 

durumlar, istismarlar falan, her kesimden insanların gündeminde, aslında bu da insanları bir araya 

getiriyor. Yani geleceğe, çocuğuna dair, geleceğe dair, kendine dair kaygıları katmerleştiren bir 

şey, durum ve gerçekten ucundan da olsa ortak bir dil yakalıyorsunuz. Yani baktığınızda o dil bile 

sizi bir araya getirebiliyor bazen.  

 

Ben kadınlardan umutluyum ya. Yani yine de bir değişim olacaksa kadınlarla olacağına 

inanıyorum. Hem de o beğenmediğimiz, yani beğenmediğimiz derken gücüne inanmadığımız 

kadınlarla olacak gibi geliyor bana. Ama hep şey vardır yani, hepimizin bir kimlik adına değil, 

ama hepimizin hayatta burun kıvırdığımız bir kesim, bir şeyler var ya. Aslında yaşadıkça ben, 

burun kıvırmayı da yaşadıklarımız bize unutturuyor yani. Aslında bu hayatta kaderimizin birbirine 

çok bağlı olduğunu biliyoruz. Bir araya gelmenin, birbirini önemsemenin, kendini doğru 

tanımlamanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Ve bir de şey düşünüyorum, yani bir, evet, 

siyasal, herkesin siyasal aidiyeti vardır, durduğu bir yer vardır, oy verdiğiniz bir parti vardır, ne 

bileyim, güven duyduğunuz bir sivil kuruluşunuz vardır, ama sonuçta her şey burada bitiyor. Yani 

bir siyasi aidiyetin kölesi olmamak, bir yere körü körüne, yanlışlarıyla değil de yanlışını ve 

doğrusunu birlikte görmekten ve gerçekten … ifade edebilmekten geçiyor bunun yolu. Evet, yani 

benim bulunduğum kurumda işte bir şeyde oyum Meral hanıma, Meral hocama ama Meral hocanın 

yanlışını söyleyebilmeliyim yani. Doğrusunu söylerken yanlışını da incitmeden ifade edebileyim. 

Biz bunu söylediğimizde, gerçek anlamda yapabildiğimizde gerçekten gelişebiliriz. 

 

Ben bilmiyorum, kadına dair şeylerim, evet, toplum kadınları çok muhafazakârlaştırıyor, çok yük 

bindiriyor, çok şey oluyor ama ben yine de umutluyum kadınlardan. Yani kadınların bir dili 

olduğuna inanıyorum. Yani kadınlar, mesela veli olarak gelip işte ailesiyle yaşadığı bir sorunu … 

içerisinde kadın öğretmene anlatabiliyor rahat. … yerde anlatamadığını anlatıyor ve siz onu gerçek 

anlamda anlayabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz, onu … verebiliyorsunuz. 

 



 

 

Çok içtenlikle söylüyorum, yani hani şey, kadın beyanı esastır kavramı çok tartışılıyor, işte, işte 

bunun suiistimal edildiğini filan. Ben ama hep şuna çok inandım, ya bir kadın yaşamadığı, acısını 

hissetmediği bir şeyin, fark etmez ya hiç, kadın da böyle erkek de böyle aslında, çok canını 

acıtmadıkça, çok içerlenmedikçe, hayatına yön vermedikçe kimse kalkıp bu durumu bu şekilde 

ifade etmez. Ben o yüzden kadınların anlatılarına çok fazla, vicdanlarına çok fazla güveniyorum. 

Bu bir histir aslında, bilimsel bir açıklaması var mıdır, gerekiyor mu? Yok ya, her şeye de böyle 

kanıtla manıtla giremezsiniz, hayat kanıtlar üzerine kurulu bir şey değil çünkü. Siz varlığınızı 

kanıtlayabiliyor musunuz ki düşüncelerinizi kanıtlıyorsunuz?  Ben hayatta her kadının biraz 

mağdur olduğuna inanıyorum. O kadın mücadelesinin en tepesinde olan insanların bile 

mağduriyetlerini kapatabildiklerine inanmıyorum. Kadınların sahte mutluluklarına da 

inanmıyorum. Yani mutlu kadın hikâyesi çok yok yani bu hayatta. Yani bilmiyorum, çok mu 

karamsar düşünüyorum? 

 

Yani kadınlar olarak pozitif düşünüyoruz, hayata iyi yönden bakıyoruz. Çocuklarımız için, 

insanlık için güzel şeyler düşünüyoruz, oraya odaklanıyoruz ama, hayatın kendisi öyle bir şey değil 

yani. Hayatın acıtan yönleri çok fazla. Bence o mücadeleyi kadının kendisiyle vermesi gerekiyor, 

ben kendi yaşam tecrübem. Uğraşmayacaksın karşıdakiyle, yani kendin ne istediğinden emin olup 

öyle yaşayacaksın, yokmuş gibi yaşayacaksın.  

 

Yani her kadının ya da her insanın hayatında vardır, işte 20’li yaşlarda taktığınız, dert edindiğiniz 

şeyler farklı, 30’lu, 40’lı yaşlarda farklı, 50’liyaşlarda gerçekten siz sizsiniz yani. Ne koca ne hoca 

ne baba, gerçekten önemsiz olmaya başlıyor, çünkü şeydir, beyninizin kaldırabildiği bir sınır var. 

Sonrasında şey diyorsunuz, ya hiç umurum…, yani sonuç olumlu olumsuz, plan yapmadan 

beyninizce özgür yaşamanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Ben bunu kendi adıma yavaş yavaş 

başardığımı düşünüyorum. Kadının kendine çok güvenip kendini çok sevmesi gerektiğine 

inanıyorum. Bu, söylemle olacak bir şey mi? Hayır. Canlarının yanması gerekiyor, biraz 

zihinlerinin, kafalarının karışması gerekiyor. Ama tabii ki bilinçlendirme, kadına umut aşılama 

için örgütlülük, bir araya gelme mücadelesi, söylediğimiz noktada, o noktada evet, ben başardım, 

Meral hocam başardı, hocam başardı. Şimdi birlikte başarabiliriz algısını ve umudunu aşılamak 

lazım, ona inanıyorum. Bu noktada da bağımsız kadın kuruluşlarına daha çok inanıyorum. Siyasi 

parti kadın…, partilerin kadınlarına değil de çünkü onlar şeydir, ne kadar bağımsız düşünürlerse 

düşünsünler, bir yerde takıldıkları bir şey oluyor, bir sınır oluyor. Yani aşamazlar orayı. 

 

Mücadele kıymetlidir, hiç değer biçmem anlamında değil, ama bağımsız kuruluşları daha çok 

önemsiyorum. Bilmiyorum, yanlış da düşünüyor olabilirim, ama benim düşüncem. Yani yine, yine 



 

 

bir şemsiye yapılanması olacak, hepsi tek bir şemsiyenin altına yeri geldiğinde bir arada olup, 

olmayı mutlaka başarmalı. Tek bir, öyle olmasa zaten tek bir tane örgüt olursun, tek bir kadın 

derneği olur çıkarsın, ama böyle bir şey de mümkün değil, yani herkes aynı yerden bakmıyor 

hayata. Kadınca bir bakış açısıyla belki çözülür bu. Ben erkek dünyasının da böyle değişeceğine 

inanıyorum yani. Biz kendimiz aslında, şöyle bir şeydi, yıllardır işte kadın hakları, madın hakları, 

erkeklerin feodal yapılarını değiştirme, erkeklerin o feodal yapılarının politik yapılanma içerisinde 

onları değiştirmeye çalıştık, yani çalıştı bizden önceki büyükler. Biz değişmeliydik aslında, 

değişmesi gereken bizdik, erkekler değildi. Niye o, kimse kimseyi değiştiremiyor, yani onlar bizi 

değiştirebildi mi ki onca güçlerine rağmen? Çok güçlü bir erk, binlerce yıllık bir erk, seni gerçek 

anlamda değiştirebiliyor mu? Zihnini değiştirebiliyor mu ki biz erkekleri değiştirebiliyoruz. O 

zaman bizim kendimizin değişmesi lazım. Kendimiz olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 

 

Kadınlar gerçekten de, benim iki tane kız çocuğum var. Kız çocuklarına gerçekten aşırı bir 

özgüven aşılamak gerekiyor. Yani tek, ayakları üzerinde durabilen, birey olarak var olabilen, onlar 

sizin öğütlerinizle, nasihatlerinizle, deneyimlerinizle yaşayacak değiller. Yani biz, annemizin 

baba…, benim annem babam da aydın insanlardı, ama ben onların değerleriyle, onların değerlerine 

saygı duydum, ama onların değerleriyle yaşamadım. Kendi değerlerimle yaşadım, kendimi farklı 

bir şekilde var ettim. Doğal olarak bunlar da böyle olacak, olması gerekiyor bir de onun. Farklı 

çağın insanlarısınız, farklı kuşaklarsınız, algılarınız farklı, ama ben bu hayatta gerçekten şeydir, 

sizi örnek alarak ya da sizden güç alarak birey olmasını çok isterim. Yani kız çocuklarımızın 

sağlam yetişip, kendine çok özgüvenli, yani benim bu hayatta, 52 yaşındayım, en çok istediğim 

şey kızlarımın hayatta çok sağlam durması. Bir evliliğe, bir yaşam biçimine, bir çalışma ortamına 

kendini zorunlu görmesinler. Değerleriyle mutlu olarak var olsunlar. 

 

Biz gerçekten çok sıfırdan başladık hayata yani. Ben gerçekten sıfırdan başlayan, hayata sıfırdan 

başlayan insanlarız, bizim kuşak öyle genelde. Onlar çok daha avantajlı, yani güçlü, çok güçlü bir 

kadın profiliyle yaşasınlar istiyorum. Evlenmesinler gerek…, yani evlenmesinler, mesela böyle 

diyorum yani, evlenmesinler, çocuk yapacaksa yapsın. Birlikte sevdiği bir insanla, bir dostla çocuk 

yapsın, evini kursun. Ama çocuk yapmak için kendini evlenmek zorunda hissetmesin ya da 

kendini, hayatını bir erkeğin hayatına bağlı ol…, zorunluluğu, kaderini ona terk etmiş bir birey 

olarak yetişmelerini istemem. Hayatta bana en çok acı verecek şey bu olur. Ben hayatta olduğum 

sürece buna izin vermem, gerçekten. Nasıl yaşıyorlar? Mutlu yaşasın kızım ya. Yani bu sınırların, 

bu bize çizilmiş değerlerin dışına çıksın istiyorum. 

 



 

 

Ben onu ailemden almıştım, yani biz kararlarımız konusunda çok özgür büyüdük, bize çok 

güvenildi. Ben lisedeyken de üniversitedeyken de bizim erkek arkadaşlarımız da kız 

arkadaşlarımız gibi gelir kalırdı evimizde, giderdi. Öyle büyüdük. O güven ilişkisi içerisinde de 

hiç yanlış yapmadık. Yani yanlış yapmadık derken, onları üzen ya da sonradan bizi, beni üzen 

şeyler yaşamadım. Hani nedir bu? Bunu kız, klasik erkek, kız erkek ilişkisi anlamında 

söylemiyorum yani, cinsellik boyutunda söylediğim bir şey değil. Tabii ki hataları herkes yapar. 

O yani, o gücü, o güveni hissetsin istiyorum. Bu güveni, gücü hissettiği zaman da insan kendisini 

yaralayan hatalar yapmaz. Hep mi incinirsiniz? Başkasının hatalarıyla incineceğime kendi 

hatalarımla incineyim, daha iyi. Benim canımı karşımdaki yakmasın, ben kendi yaptığım hatayla 

kendimi yakabilirim tabii, canımı yakabilirim. Kızlarımız çok mutlu olsun, yani bu toplumda 

kadınların hak ettiği geleceği bulsunlar, başka da bir şey… bu mağduriyeti yaşayan biri olarak 

küçücük de olsa katkım olursa ne mutlu bana. 


