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” EY KÖR ZALİMLER! SİZİN “DÜZENİNİZ” KUMDAN
ZEMİN ÜZERİNE KURULU. DEVRİM DAHA YARIN
GÜMBÜRTÜYLE AYAĞA KALKACAK YENİDEN” VE
YÜREKLERİNİZE KORKU SALAN BORAZANLARLA

İLAN EDECEK: VARDIM, VARIM, VAR OLACAĞIM!”

ROSA LUXEMBURG



İkizdere’den Şırnak’a Bergama’dan İkizköy’e,
Van’a, Tavaş’a, Germencik’e, Perisuyu'ndan
Zorava’ya, Mezeköy’e, Munzur’a
ormansızlaştırma, mülksüzleştirme, vahşi
madencilik, suyun ve enerjinin özelleştirmesi ile
köylü kadınlar yaşam alanlarını, sağlıklarını ve
geçim kaynaklarını kaybetme riski altında.
Patriyarkal ve kapitalist sistemin yarattığı bu
ekolojik yıkıma karşı yerelde kadınlar en önde
direnişi örgütlediler.
Derin ekonomik krizden en çok kadınlar etkilendi.
Güvencesiz, kayıtdışı, düşük ücretli çalışma
hayatı, ev içinde dar gelirle ve uçan enflasyon
oranlarıyla aile geçindirmek sistematik
yoksullaştırmanın kadın yüzüydü.
6 Şubat Depremlerinden etkilenen kadınların,
LGBTİQ+'ların barınma, güvenlik, su, hijyen ve
sağlık ihtiyaçları iktidar tarafından göz ardı edildi.
İktidar “ailenin korunması” adı altında hazırladığı
anayasa değişikliği teklifinde, LGBTİQ+ların
evliliğini yasakladı, LGBTİQ+ ları hedef gösterdi ve
cinsel tercih özgürlüğünü hiçe saydı.
Aynı anayasa değişikliği önerisinde “başörtüsüne
anayasal güvence ve ailenin korunması”
gerekçesiyle bütün kıyafetlere devletin müdahale
etmesinin önü açılmış oldu.
İstanbul Onur Haftası etkinlikleri art arda
sekizinci kez yasaklandı ve toplanma girişiminde
bulunanlar polis tarafından gözaltına alındı.
  Kadın ve LGBTİ+ hakları için yapılmak istenen 30
barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale edildi. 35’i
çocuk en az 1032 kişi gözaltına alındı, en az 6 kişi
yaralandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılan
4 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetleri
müdahale etti 1’i çocuk 83 kişi gözaltına alındı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü için yapılacak 5
etkinlik yasaklandı ve engellendi. Bu kapsamda
yapılma istenen 9 barışçıl toplantı ve gösteriye
kolluk kuvvetleri müdahale etti, en az 388 kişi
gözaltına alındı, gözaltına alınan yabancı uyruklu
2 kadın hakkında sınır dışı kararı verildi.

İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çıkış kararı
Danıştay tarafından onandı. 6lı masa
mutabakatında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tek
madde yer almadı.
Kadın emekçiler gıdadan tekstile, eğitimden sağlığa,
metalden petrokimyaya işyerlerinde düşük ücret ve
eşitsizlik, emek sömürüsü, şiddet, taciz ve
mobbinge uğradılar. Farplaştan Barutçu Tekstile,
Alpin Çorap’tan Migros direnişlerinde kadınlar
ucret ve is bölümündeki eşitsizlik, şiddet ve
sömürüye karşı hakları için mücadele ettiler. Beyaz
Grevde yine en önde kadın hekimler, hemşireler,
sağlık emekçileri vardı.
2022 yılında en az 108 kadın, en az 64 çocuk işçi
hayatını kaybetti.

Biz kapitalist, ataerkil ve türcü sistemin her türlü
baskısına, şiddetine ve yıkımına karşı dayanışma içinde
mücadele edenler olarak her 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar gününde mücadelemizi diri tutuyoruz ve
isyanımızın sesini meydanlarda, fabrikalarda, afet
çadırlarında, ekolojik yıkım alanlarında, tarlada, okulda,
yaşamımızın her anında çoğaltarak yükseltiyoruz.
Patriyarkal kapitalizmin, neoliberal şiddetin, erkek
egemen modelin yarattığı zincirleri kabul etmiyoruz,
biz varolduk, varoluyoruz ve hep varolacağız. Biz
fabrikada sömürülen emekçi, evde ve sokakta şiddet
gören, öldürülen, tacize uğrayanız, ev içi bakım
emekçisiyiz, ırkçı saldırılara uğrayan, yaşam alanları
talan edilen, toprağı mülksüzleştirilenleriz, depremde
öldürülen ihtiyaçları göz ardı edilenleriz, bizler
kadınlarız, lezbiyenleriz, biseksüelleriz, trans bireyleriz,
göç yollarında ölen göçmenleriz, çocukken evlendirilen
kız çocuklarıyız! 

Biz Rojovadan, İkizdereye, Amazonlardan, İran’a,
Afganistan’dan, Etiyopya’ya, Myanmar’dan, Meksika’ya,
Ukrayna’ya sınırların olmadığı, farklılıklarımızla özgür
bir yaşam için birlikte mücadele edenleriz!

Tüm yıllarda olduğu gibi 2022 kadın hak ve
özgürlüklerinin ihlalleri, yaşamımıza müdahale ve
şiddetle geçti ve 2023 yine şiddet ve hayatın her
kolundan tahakküm ile başladı:
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Emekçi devrimci kadınlarca elde edilen yasal
güvencelerimizi elimizden almanıza izin
vermiyoruz ve etkin bir şekilde
uygulanmamasını reddediyoruz.
Sermayenin emekçi kadınlara uyguladığı
sömürü ve düşük ücret politikalarına, iş
bölümündeki cinsiyetçiliğe, psikolojik baskı,
ayrımcılık şiddet, tacize müsade etmiyoruz!
Erkek egemen örgütlenme modellerini
reddediyoruz!
Kapitalizm, ataerkillik, yabancı düşmanlığı,
homofobi ve ırk ve etnik kökene dayalı
ayrımcılığı birlikte reddediyoruz!
Patriyarkal Sermayenin yol açtığı ekolojik
yıkıma müsade etmiyoruz! Ormansızlaştırma,
maden sömürüsü, suyun, enerjinin
özelleştirilmesi ve tarım ve yaşam alanlarının
yok edilmesine karşı sonuna kadar direneceğiz!
Mülksüzleştirmeye, tarımın, gıdanın
sermayenin hegemonyasına verilmesine
müsade etmiyoruz. Sonuna kadar gıda
egemenliğini savunuyoruz. Gıda üretiminde
kadın emeğinin tanınmamasına ve köylünün
emeğinin sermaye ile, toprağın ve suyun
monokültür ve zehirlerle sömürülmesine
müsade etmiyoruz!
Laik olmayan, esitliksiz, adaletsiz, anadilde
olmayan egitimi reddediyoruz!

Verilerle 2022 Yılında Türkiye’de İnsan Hakları
İhlalleri
ALMANAK | 2022'DE KADIN HAKLARI
MÜCADELESİ
2022 Polen Ekolojik İhtilaflar Raporu
Kadın sınıfı da ayakta ama… – Necla Akgökçe  
UİD-DER Kadın Komitesi: Emeğin Mücadelesi
Emekçi Kadınlarla Büyüyor!
Barutçu Tekstil direnişçisi kadınlar: “Direnişle
birlikte özgüven kazandık”

Patriyarkal ve kapitalist düzenin yaşamımıza ve
özgürlüğümüze dayattığı baskı ve şiddet; aynı
zamanda emek, ekoloji, sağlık alanlarında da
yıkımdı. Bu tahakküm ve yıkıma karşı:

  
   Kaynaklar:

RTÜK, LGBT karşıtı bir platformun İstanbul'da
gerçekleştirdiği etkinliğin tanıtımını yapmak
için özel olarak hazırladıkları bir videosunu
kamu spotu olarak yayınlanmasına izin verdi.
Türkiye’de kamuda istihdam edilen kadın oranı
son iki yılda yüzde 11 gerileyerek yüzde 18’e
düştü.

İran’da Mahsa Amini’nin ahlâk polisi tarafından
öldürüldü. Diktatörlüğün kadin yasam ve
ozgurlukleri karsiti ideolojisine karşı yapılan
yaygın protestolarda en az 507 vatandaş
vahşice öldürüldü. diktatörlüğün ideolojisine
karşı yapıldı. Kadınların kahramanca direnişi
sadece ülkelerini birleştirmekle kalmadı, aynı
zamanda uluslararası dayanışmayı da örgütledi.
Afganistan'da Taliban hükümetinin birinci
yılında kadınların çalışması yasaklandı ve kız
çocuklarının eğitim alması yasaklandı
Amerika’da kürtaj yasaklandı.

Dünya’da ise:

https://tihv.org.tr/ozel-raporlar-ve-degerlendirmeler/verilerle-2022-yilinda-turkiyede-insan-haklari-ihlalleri/
https://www.dokuz8haber.net/video/almanak-2022de-kadin-haklari-mucadelesi
https://polenekoloji.org/wp-content/uploads/2023/01/Polen_Rapor_2022.pdf
https://umutsen.org/index.php/kadin-sinifi-da-ayakta-ama-necla-akgokce-kadin-isci/
https://umutsen.org/index.php/kadin-sinifi-da-ayakta-ama-necla-akgokce-kadin-isci/
https://uidder.org/uid_der_kadin_komitesi_emegin_mucadelesi_emekci_kadinlarla_buyuyor.htm
https://www.kadinisci.org/orgutlenme-sendika/barutcu-tekstil-direniscisi-kadinlar-direnisle-birlikte-ozguven-kazandik/
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Ekonomik koşulların zorluğu içerisinde halkın
muazzam dayanışmasına tanıklık etmenin
‘’notunu’’ da biz alalım. Depremin altıncı gününde
yine çok yakın kadın arkadaşlarımın
dayanışmasıyla kadınlar için en temel ihtiyaç olan
çamaşır ve hijyen malzemelerini toparlayarak
Maraş’ın Pazarcık ilçesinde Hasan Koca
Cemevi’nde kurulan deprem dayanışma
koordinasyonuyla iletişime geçerek Bursa’dan üç
arkadaşla yola koyulduk. 

Maraş otogarına sabahın erken saatlerinde vardık.
Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen soğuk
havayı iliklerimize kadar hissettik. Otogarı çöplük
içerisinde bulduk. İlçelere seferler yoktu. Sadece
şehirlerarası çalışan bir iki firma vardı. Başka bir
ilden gönüllü olarak gelip otogar içinde çorba
dağıtan bir ekip ile karşılaştık. İlçelere doğrudan
minibüs seferleri yoktu. Maraş otogarı ile Pazarcık
arası 50 dakikaydı. Pazarcıklı, pikabı olan,
depremden kurtulan bir dostumuz şartları
zorlayarak otogara gelip bizi karşıladı. İhtiyaç
malzemelerini pikaba yükleyerek Pazarcık deprem
koordinasyon merkezine doğru yola koyulduk.

Hasan Koca Cemevi Pazarcık’tan araçla 5 dakika
mesafe girişte yüksek zeminde kurulmuş bir yas
eviydi. Buraya vardığımızda yurdun dört bir
tarafından gelen gönüllüler vardı. Depremin ilk
anlarından itibaren burada toplanan yardımları
koordine eden, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran
gönüllülerin dayanışması vardı. Bu alan içerisinde
depremzedeler için sağlık çadırı kurulmuş, kadın
ve çocuk giyim ihtiyacının karşılanmasına yönelik
ayrı çadır oluşturulmuş, gıda deposu oluşturulmuş,
soba ve çadırlar için ayrı bir alan oluşturulmuştu.
Burada ulaşılmayan köylere gönüllüler aracılığıyla
yardım ulaştırılıyordu. Sağlık gönüllüleri
hekimlerle beraber her gün Antep sınırına kadar
sabahtan yola koyulup bütün köylerde sağlık
taraması yapıp hastalara ilaç dağıtımı ve kadınlara
hijyen malzemeleri taşıyorlardı.

Dayanışma yaşatır! Yaşamı
Yeniden Kuruyoruz!

Figen Ovat

6 Şubat’ta 7,7 büyüklüğünde merkez üssü
Pazarcık’da ardından 7,6 büyüklüğünde Elbistan’da
yaşanan iki büyük depremle, 11 ilin büyük bir
kısmında yıkım yaşandı ve şehirler enkaz haline
dönüştü. Neoliberal politikalarla mevzuatlara,
yönetmeliklere uyulmadan yapılaşmanın önünü
açan, ülkeyi betonlaşma ekonomisine hapseden
iktidar bu deprem için “Asrın Felaketi “ kavramını
kullanarak toplum nezdinde her zaman yaptıkları
gibi ‘’mağdur’’ algısı oluşturmak istedi.

OLMADI!
OLMADI!
Bu sefer mağduriyet algısı tutmadı.

6 Şubat sabahında kar vardı, yağmur vardı. Sabah
Antakya’da ikamet eden bir hastanede hemşirelik
yapan yeğenim ve ailesinin evlerinin yıkılma
haberiyle uyanmıştık. Uzunca bir süre
kendilerinden haber alamadık. Saatler sonra kendi
çabalarıyla yıkımdan sağ kurtulduklarının haberini
alıncaya kadar nasıl bir psikoloji içerisinde
olduğumuzu anlatmak kifayetsiz...

Yıkımın korkunç boyutunu ancak üçüncü gün
sonunda anladık. İlk andan itibaren hava
muhalefetinin azizliğiyle deprem kentlerinde
enkaz altında kalan insanları, sağ kurtulup enkaz
başlarında yardım çığlıkları atanları, kadınları,
çocukları düşündükçe yerimde duramıyordum.
Her insan gibi insani duygularla gözyaşlarıma
engel olamadım. Ağladım, ağladım… Acizlik
duygusu içinde olmak ne fena bir şeymiş…

Dayanışma için gitmek gerekti. Gönüllü arama
kurtarma ekibinden dostlarımız depremin ilk
saatlerinde yıkım kentlerine gitmek için yola
koyulmuşlardı.

Yerellerde ki dernekler, odalar, partiler de yardım
toplama çağrıları yapmışlardı.
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Defne’deki dayanışma merkezine vardığımızda bizi
karşılayan kadın arkadaşımızdan kısa bir bilgi
alarak işe koyulduk. Sağlık çadırı, karma giysilerin
bulunduğu çadır ve stand alanı, soba ihtiyaç alanı,
gönüllü çadırlarının bulunduğu alan, mutfak
çadırının bulunduğu alan vardı. 

Defne’nin çevre köylerinde bulunan ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün hazırlanan
koliler vs… Bu alan içerisinde kadınlar için ayrılan
boş bir çadır vardı. Henüz aktif değildi. Kadınların
toplum içerisinde özgün ihtiyaçlarını söylerken
çekindiklerini bildiğimizden dolayı kendi
taleplerini rahat ifade etsinler diye kadın çadırını
bir üst cadde üzerinde bulunan çocuk oyun
alanına yakın ferah bir alana taşıyarak kolektif bir
emekle kadın çadırını hazır hale getirmiştik.

Kadın çadırımıza gönüllerin dayanışmasıyla
getirilen kadın iç çamaşırları ve hijyen
malzemelerini koyduk. Çadır önünde kadınlar
ayakta beklemesinler diye bir masa ve oturaklar
temin etmiştik. Hazırlıklarımız esnasında o alan
çevresinde evlerinin yakınlarında kurdukları
çadırlarda kalan yerellerdeki kadınlar bize gözleme
ve o yöreye özgü kısır yapıp getirdiler. Kadınlar
her zorlu koşulda dayanışmayı biliyor.

Ertesi gün yereldeki ve köylerden kadınlar çadır
alanımıza akın akın gelmeye başladı. Onlara hem
hijyen malzeme desteği veriyorduk, hem de
sorunlarını dinliyorduk. Bu esnada çocuklu
annelerin çocuk oyun alanına yönlendirerek
eğitmen gözetiminde oyun ve boyama
faaliyetlerine katılmalarını sağlıyorduk.

Dayanışma her geçen gün büyüyordu. Pazarcık
halkı depremin ilk 36 saatti boyunca devlet
kurumlarını yanlarında göremediklerini dile
getiriyorlardı. 

Gönüllüler sabahın ilk saatleriyle ihtiyaç
alanlarında kolektif dayanışma içinde çalışıyorlardı.
Yardım tırlarının gelmesi kolilerin indirilmesi,
malzemelerin tasnifi, dağıtımı...

Orada kaldığım üç gün boyunca Kadın çadırında
çalıştım. Son günümde sağlık ekibiyle köyleri
gezdik. Kadın ve çocuk çadırı en hareketli çadırdı.
Çevre köylerden gelen kadınlar, depremden
kurtulan ihtiyaç sahipleri burada hem iç çamaşırı
hem de giyim eşyalarını temin ediyorlardı. 

Zemheri soğukları vardı. Köylerde bir çadır
içerisinde yaklaşık 30 kişi kalıyordu. Bu çadırlarda
depremin şokuna maruz kalan çocuklardan
epilepsi nöbeti geçirenler vardı. Yaşlılar ve
engelliler zelzelenin mağduru konumundaydılar.
Uğradığımız her alanda çadır ve soba ihtiyacı vardı.
Pazarcık ilçe merkezi yıkım ve hasarlı evlerden
dolayı göç eden insanlarla doluydu.

Pazarcık’ta gönüllülerin kurdukları ağlarla
dayanışma büyüyünce OHAL gerekçesiyle ilçe
kaymakamı kolluk güçleriyle gelip Cemevi’ndeki
kriz koordinasyon merkezine kayyum
atayacaklarını bildirdiler. Dört bir yandan gelen
tırlarca malzemeye el koydular.
Kayyumla çalışmak istemeyen gönüllüler olarak
bulduğumuz araçlarla o alanı terk etmek zorunda
bırakıldık.

Döndükten bir hafta sonra yine kadın dostlarımızın
dayanışmasıyla kadınlar için iç çamaşır ve hijyen
malzemelerini toparlayarak Hatay’ın Defne
ilçesinde kurulan Hatay Deprem Dayanışması
koordinasyon merkezinde gönüllü olarak çalışmak
için yola koyulduk.

Defne’ye doğru yol alırken bağrında birçok halkı
barındıran, kültürü, müzeleri, kiliseleri ile
medeniyetler şehri Antakya’nın enkaz kentine,
adeta hayalet bir şehre dönüşmesine şahitlik
etmenin acısını tarif etmek çok zor bir duygu. Bir
korku filmi sahnesindeymişsiniz de; bu
yaşanılanların gerçek olduğuna inanmak istemeyen
bir his benliğinize siniyordu.
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Kimisi oğlunu, eşini, yakınlarını, kimisi bunca
senedir bin bir emek harcayarak kurdukları
evlerini, arabalarını kaybettiklerini anlatıyordu.
Şimdi ise sadece gönüllülerin yapmış olduğu
dayanışmayla moral bulduklarını anlatıyorlardı.

8 Mart'a giderken ilk defa Defne'de kadın çadır
alanında kadın buluşmasını yaptık. Dört yüz kadın
bir aradaydık. Moral bulmuştuk birbirimizden. Bu
buluşmada ülkenin dört bir tarafından toplanan
malzemelerle yüklenen Mor Tır'la Defne'deki
kadınlarla dayanışma için dayanışma kitleri
gönderilmişti. Günün anlamına binaen destek
konuşmalarının ardından hediye kitlerini kadınlara
dağıttık.

Depremin ilk gününden itibaren kadınların ortak
problemleri temiz suya erişememeleri, tuvaletlerin
olmaması, banyo yapamamalarıydı. Çocuk ve
engelli çocuk bakım yükünün çadır koşullarında
yüklerini daha da arttırdığını dile getiriyorlardı. O
mahallede engelli sayısının çok olduğunu fark
ettik. Engelli çocuğu olan kadınlar her gün bizden
hasta bezi, minder, yastık ve çarşaf talebinde
bulunuyordu. Engelli çocuğu olan bir anne çadır
koşullarında her gün yaşamaktan bıktığını
ağlayarak anlatıyordu. Çadır koşullarındaki kadının
yükü normal yaşam koşullarından kat be kat daha
ağırdı.

Sabahın ilk saatlerinde mutfak çadırında kocaman
kazanlarda kaynayan çorbayla güne başlıyorduk.
Çevredeki herkesle birlikte resmi görevliler de
çadıra uğrayıp çorbadan nasiplerini alıyordu.
Sonrasında bulunduğumuz mıntıkada çevre
temizliği ve orada bulunan canlıları besleme
konusunda ortak bir dayanışma gösteriyorduk.
Ardından bütün gönüllüler kendi alanlarında
çalışmaya başlıyordu. 

Bir kadın yoldaşımla beraber öğlene doğru kadın
çadır alanımızda kadınlara hijyen ve kadın iç
çamaşırı dağıtımına başlayıp akşam saatlerine
kadar devam ediyorduk. Bunun yanı sıra kadınların
içinde bulunduğu zorlu koşullardan biraz olsun,
sıcak bir kucaklamayla beraber ağlayarak, içlerini
dökmelerini sağlayarak, akşam saatlerinde çadır
alanlarını dolaşıp, soğuk havaya karşı yakılan
ateşler başında birlikte sohbetler ederek
uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyorduk. AFAD’ın
kurmuş olduğu çadır alanlarına gitmek
istemiyorlardı doğal olarak, ömrünü orada
geçirmiş, anılarını, yaşanmışlıklarını, atalarının
hatırasına duydukları saygıdan dolayı yıkık
evlerinin önünde kendileri ve gönüllülerin
desteğiyle kurdukları derme çatma branda
çadırlarda yatıp kalkıyorlardı. Devlet kurumları
tarafından bir yardım alamadıklarını söylüyorlardı.

Her birinin hikâyesi depremle beraber eşitlenmiş
oluyordu. İlk andan beri derinden hissettikleri
yalnızlık ve kimsesizlik duygusunun tüm
zerrelerine kadar işlediğini görebiliyorduk. 
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Enkaz ve moloz dökme alanları neye göre
belirleniyor? Bu durumda depremzedelere asbest
tehlikesine karşı koruyucu maske dağıtılması
gerekmiyor mu? Asbest yönetmeliği neden
uygulanmıyor? 

İlk 36 saat boyunca enkazlara uğramayan,
insanların enkaz başlarında yakınlarının çığlıklarını
duya duya ölümlerine şahit olmanın acısını
yaşamasına sebebiyet veren iktidar sahipleri değil
miydi?  

Halkın, hayat pahalılığı içinde açlığa sefalete
sürüklenmesini de, “Asrın felaketi” dediğiniz
deprem sebebiyle on binlerce insanın hayatını
kaybetmesini de, yüz binin üzerinde
depremzedenin barınma, su, gıda, hijyen ve sağlık
sorunuyla baş başa bırakılmasını da, sizin 20 yıl
boyunca ülkeyi ve doğayı talan eden, doymak
bilmeyen, sermayeyi koruyan, kar hırsınız ve
rantçı politikalarınız yaratmadı mı?

Suçlusunuz! Affetmiyoruz, Helalleşmiyoruz !

Ama umudumuzu da kaybetmiyoruz, Dayanışma
yaşatır! diyoruz. Doğanın uyandığı, kendini
yenilediği bu günlerde, hayatı yeniden kurana,
insanca yaşama, umuda ve Newroz’a selam olsun.

Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen
dezavantajlı gruplar ve çocuklar için herhangi bir
sağlık hizmeti ve psikolojik destek verilmemişti.
Derme çatma çadırların zeminleri sadece
topraktan ibaretti. Yağan yağmur ve şiddetli
rüzgarla beraber çadır içi suyla doluyor ya da
rüzgar çadırları uçuruyordu.

Barınma, çadır, gıda ve suya erişim sorunları
depremzedelerin omuzlarında ayrı bir yük olarak
kalmış durumda. Buna ilave olarak çadırlarda kalan
çocukların eğitimden mahrum kalması hala büyük
bir sorun halinde.

Enkazların ve molozların asbest tehlikesine karşı
sulanarak ve kontrolü bir şekilde insanların yaşam
alanlarından çok uzakta, gerek tarım alanları
gerekse zeytinlik alanları dışına taşınması
gerekirken Samandağ ilçesinde çadır kent alanına
enkazın dökülme videolarını internet ortamında
izledik.

Depremden kurtulan ve zorlu yaşam koşulları
içinde debelenen insanların sağlığını hiçe saymak
değil midir bu?



POLEN DERGİ

Belediyeyle ortak projede evinde üreten
kadınların,ev hanımlarının ürettiklerini
satabilecekleri bir pazar yeri oluşturalım fikri
gelişti. Belediye online üzerinden kayıt almamızı
istedi ama biz asla bunu kabul etmedik. Her kadın
buraya geldi. Onların yaşam hikayelerini dinledik.
Onlara dokunduk. Nasıl bir pazar düşündüğümüzü
anlattık, sadece gelip burada ürettiklerinizi,
satabileceğiniz değil aynı zamanda
sosyalleşebileceğiniz, aynı zamanda dayanışmayı
geliştireceğiniz, aynı zamanda bir sorunuz varsa
psikolog arkadaşlarımızın olduğu, hukuki bir
sorununuz varsa hukukçularımızın olduğu, bunlar
için çözüm üretebileceğimiz bir pazar haline
dönüştürdük aslında. İlk geldiğimizde kadınlar
dayanışmayı bilmiyorlardı, bizi tanımıyorlardı, biz
onları tanımıyorduk. Ama gerçekten tahminimizin
çok üzerinde kadın başvurdu. Çok fazla yayılmaya
başladık. Keçiören'den, Sincan'dan, Çankaya'dan
yani Ankara'nın her semtinden buraya başvurular
gelmeye başladı.Ama bizim ekip olarak da bunu
kaldırmamız çok zordu. Dedik ki biz Yenimahalle
Belediyesi'yle yapıyoruz bunu Yenimahalle'yle
sınırlamak zorunda kaldık. Belki de ileride daha
büyüyebiliriz. Yenimahalle'yle sınırladık ama çok
özel durumu olan kadınları da tabii ki kabul ettik.
Zaten bu süreçte kadınlar hikayelerini anlatırken
biz onlara dokunurken her hafta onlarla
buluşurken birbirimizi tanımaya başladık. 

Söyleşi- Günebakanlar Kadın
Dayanışma Kooperatifi

Hülya Kılıç- Tuğba Kahraman

2018 yılında kuruldunuz. Böyle bir kooperatifi
örgütlemek ve hayata geçirme, bu 5 yılda örülen,
örgütlenme ve kollektif üretim sürecinizden ve
kadın emeğinin değerlendirilmesi için
yaptıklarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Merhabalar öncelikle ,ben Günebakanlar Kadın
Dayanışma Kooperatifi Başkanı Hülya Kılıç,
kooperatifimiz 2018 yılında kuruldu. Kadınlar bir
araya gelip kendi emekleriyle bu mekanı
oluşturdular, bir noktaya getirdiler. Asıl amaç
burada, mahallede bir kadın çalışması yaratmaktı.
Bununla ilgili bir çok çalışma yapıldı öncelikle o
süreçte İstanbul sözleşmesi ile çalışmalara
başlandı, Yenimahalle ilçesine bağlı köylerde, köy
köy gezilerek teatral bir anlatımla ve anlaşılır ve
kalıcı bir dille İstanbul sözleşmesi kadınlara
anlatıldı. Kadın yazarlarla buluşuldu söyleşiler
yapıldı. Kooperatifin olduğu mekanın ayakta
durabilmesi için önce bir kafe olarak işletildi, o
süreçte de kadın emeği vardı, kadınlar köy
kahvaltısı çıkarmaya başladı. Sonrasında yaşanan
pandemi döneminde kafelerin kapatılması ile
bunların hepsi durdu, insanların bir biriyle
görüşmesi engellendi çok büyük bir boşluğa
düşüldü. Bu pandemi döneminde kadınlar işsiz
kaldı, eşleri işsiz kaldı ne yapabiliriz burada diye
tartışırken, belediyeyle ortak bir projeye başlandı.
Pandemi döneminde kadınlar evde bir çok şey
üretmeye başladı. Ama ürettiklerini satabilecekleri,
kullanabilecekleri bir yer yoktu.
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Gerçekten karabasan gibi nasıl bir ülkede
yaşıyoruz yarın ne olacağını bilemiyoruz, ne
olacağını göremiyoruz.Hem pandemiden çıktık
hem büyük bir ekonomik krizden çıktık arkasından
da böyle büyük bir depreme yakalandık. Herkes
için büyük bir travma. Biz de burada çok
etkilendik. Herkesin gösterdiği gibi biz de hemen
doğal bir refleks göstererek, bir çok kadınla,
pazarda bir arada olduğumuz kadınla bir araya
geldik. Kendi ürünlerini ve çocuklar için bir şeyler
örerek herkes elinde olanları paylaşmak için
buraya onlarca ,yüzlerce kıyafet getirdi. Bölgeye
gönderdik orada olan arkadaşlarımıza ulaştırdık.
Bizimde yüreğimiz yanıyor cidden, kadınlar ve
çocuklar daha çok etkileniyor bu tür şeylerden
,kadınlar da gerçekten çok duyarlı. Bölgede
salgınların başladığını duyduk, oradaki çocuklar
için bit önleyici toka hazırlıyoruz şu anda. Bir
araya geldikçe fikirler çıkıyor bu şekilde
dayanışmayı sağlamaya çalışıyoruz.

Ankara deprem sonrasında bölgeden ciddi
oranda göç aldı. Birçok dayanışma
koordinasyonu depremzedelerin yanında olmak
için örgütlü bir şekilde hareket edip en azından
göç ile gelen depremzedelerin yaralarına
merhem olmaya çalışıyor. Ankara yerelinde göçle
gelenler için özellikle kadınlar için sizin
yaptıklarınız nelerdir? 

Akrabası olanlar Ankara'ya göçmeye başladı.
Gelmeye başladı. Mahalle muhtarlarımızı gezdik
tek tek. Mahallemizde neler oluyor diye. Çünkü biz
Batıkent yerelindeyiz. Tek tek muhtarları gezdik
neler yapılıyor, neler yapıldı, hem yerinde
gözlemledik, hem birlikte ne yapabilirizi konuştuk.
Her mahalleye (geçen hafta bugün daha fazladır)
Üç yüze yakın göç geldiğini, bunların kayıtlarının
alındığını, bunlara ev bulunmaya çalışıldığını
öğrendik, zaten herkes bölgeye mahallesindeki
muhtarına birçok kıyafet, yiyecek epeyce bir
yardım toplanmış ve yollanmıştı. Ve hala da devam
ediyordu bizim gittiğimizde. Ama çok büyük bir
sorun. Hani muhtarların da çözemediği, hatta
emlakçıların da çözemediği bir ev sıkıntısı var
cidden.Muhtarların belirttiğine göre bir evde kırk
kişi kalıyorlar. Başka bir evde on kişi kalıyorlar. Ve
psikolojik olarak da birbirlerinden çok ayrılmak
istemiyorlar. Çok fazla çocuk var mesela şimdi
öğretmen arkadaşlarımız okullara da çok sayıda
çocuğun yerleştiğini belirledi. Her okulda yirmi
beş elli arası öğrenci yerleşmiş. Bir hayli göç var.
Bir hayli ev sıkıntısı var. Dün mesela sadece bizim
buranın kadın kooperatifi olduğunu görüp yazıyı
okuyup içeriye gelen bir aile oldu. 

Artık her sorunlarında birlikte çözüm üretmeye
başladık onların sorunlarını dinliyorduk. Burada
atölyeler yapmaya da başladık. Şiddete karşı
atölyeler, sağlık atölyeleri yaptık. Bu pazar süreci
çok güzel gitti. Biz buna bir ay olarak başlamıştık
aslında aylık bir süreçte böyle bir şey yapacaktık.
Ama kadınlar devam etmesi için o kadar ısrarcı
oldular ki, belediye ile görüşüp devam ettik. Biz
çünkü sorunları orada çözüyoruz, orada kolektif
bir şey oluşturduk kolektif paylaşımı arttırdık,
sosyalleşmeye çok ihtiyaçları vardı. Hepsi
pandemiden çıkmışlardı. Sürekli bir ses sistemimiz
vardı, eğleniyorduk, oynuyorduk, pazarımızı
yapıyorduk. Kendi aralarında o paylaşım çok fazla
çoğaldı. Bir kadın satış yapamazsa, kendileri ondan
alış veriş yapıyorlardı. Birbirleriyle dostluklar
geliştirmeye başladılar. Dışarıda görüşmeye
başladılar. Birbirlerinin sorunlarını, sıkıntılarını
bilir oluyorlardı. 
Hepsinin WhatsApp grupları var. Dışarıda
görüşüyorlar. Birlikte doğum günü kutluyorlar. Bir
ara dört yüze yakın kadınla temas ettik. Dört yüze
yakın kadın buraya başvurdu şimdi yüz yirmi
kadınla biz bu işe tekrar devam ediyoruz. Bugün de
böyle bir toka atölyemiz var. Deprem bölgesine
yollamak üzere. Bugün akşama kadar birçok kadın
gelip destek verip ürünlerini, malzemelerini
kendileri getirmiş ,yapmaya başladılar.
Biz kendimizi sosyal kooperatif olduğunu iddia
ediyoruz. Bildiğiniz gibi kadın kooperatifleri sekiz
kişi, on kişiden oluşuyor çok değerli tabii ki bu ,bir
araya geliyorlar. Birlikte bir şey üretiyorlar ve o
ürettiklerini pazarlıyorlar, Bizim bu kooperatifte
kendimizin ürettiği hiçbir şey yok. Sattığımız hiçbir
şey yok. Biz evde üreten kadınlara böyle bir olanak
sağlıyoruz.

06 Şubatta yaşanan ve 11 şehri etkileyen
depremde hepimiz sarsıldı ve çok ciddi yıkımlar
yaşandı. Bu yıkım süreciyle birlikte halkın
kollektif olarak hareket ettiği sivil toplum
örgütlerinin siyasal partilerin ve pek çok
gönüllünün birlikte koordine olmaya çalıştığı
,dayanışmayı büyütme çağrılarının yapıldığı ve
herkesin birlikte mücadele ettiği bir sürece
evrildi bu süreç. Özellikle kadınlar depremde de
sair zamanda verdikleri mücadeleden çok daha
fazlasını vermek zorunda kaldı. Hayatta kalanlar,
hala makul insani koşullar sağlanamadan çadır
bile temin edilemeden ‘’hayatta kalsınlar’’ diye
bekleniyor. Bu koşullar kadınlar için çok daha
ağır geçiyor, pede, iç çamaşırına ulaşmakta
,bakım emeğinin taşıyıcısı olarak çocukların
bakım malzemelerine erişmekte en çok kadınlar
zorluk yaşadı. Hepimiz bunları takip ettik. Bu
süreçte siz dayanışmak için nasıl bir yol
izlediniz?
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Çok mutlu oldular ilk defa böyle bir şey
yaşadıklarını söylediler. Şimdi bu yıl farklı bir sekiz
Mart gözüküyor herhalde. Daha biz de onlarla
oturup konuşmadık. Yani kadın platformu ne
yapacaksa elbette biz de destek vereceğiz ama o
kadın dayanışmasını biz burada pratikte zaten
yaşıyoruz. Kadın yoksulluğuyla ilgili bir panel
yapmıştık mesela. Kendileri konuşmacıydı.
Kendileri önerilerini sunuyordu. Kadınların
sorunlara yaklaşımı, kendi sorunlarını çözmeye,
kolektif bir arada durma, örgütlü durmayı biz
şimdi onlardan tek tek duyuyoruz. Eksiklerimiz var
ama biz bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bu yıl
da onlarla birlikte en iyi şekilde Sekiz Martta bir
arada olacağız. Dayanışma yaşatır diyoruz. Yaşasın
sekiz Mart.

Hem iş arıyorlardı, hem ev arıyorlardı ve pazar
gününden beri Ankara'nın her semtini gezdiklerini
ve depremzedeye ev verilmediğini ilettiler. Böyle
bir kanı oluşmuş. Nasıl olmuş onu da anlamadım
ama gerçekten çok vahim. Bizim de bunları
çözecek gücümüz cidden yok. Çok iyi günler
beklemiyor gibi gözüküyor.
Yani etrafımıza bir sürü depremden etkilenen aile
geldi. Çocuklarıyla geldiler. Kadınlarla ve
çocuklarla bir çalışma yapmayı düşünüyoruz.
Atölye çalışması. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz.
Oyuncaklarımızı filan toparladık. Bir psikososyal
çalışma düşünüyoruz biz de elbette. hem kadın
kooperatifiyiz hem de üzerimize düşen
sorumluluğu da yerine getirmek istiyoruz.

Son olarak da Sekiz Mart için mesajınızı alabilir
miyiz?
Bir yıl önceki Sekiz Mart'tan başlamak istiyorum.
Biz kadınlarla bir araya geldiğimizde, hepsi ev
kadınıydı. Onların hayatlarında sekiz Mart veya
İstanbul Sözleşmesi çok yer almıyordu. Belki
biliyorlar, duyuyorlardı ama örgütlü bir araya
gelişleri hiç yoktu. Biz ilk defa geçen yıl Yirmi Beş
Kasım ve Sekiz Mart'ta kadınları örgütleyerek
kendi hazırladıkları el emeği pankartlarıyla alanlara
çıktık. 



Burjuva muhafelet kadınların alanlarda sesini daha da
yükselterek ‘İstanbul Sözleşmesi bizimdir!’ diye
haykırmasını izlemese tek kelime dahi etmeyecek,
aslında İstanbul sözleşmesini biz kadınların sesini
daha da gür şekilde yükseltmesiyle gündemde
taşımaya çalışıyorlar.
Her iki burjuva blokta kadınları ve lgbt+ları yok
sayarak, kadınların ve lgbi+ların yaşam ve
özgürlükleri kısıtlayarak, ‘kadın’ ismi sadece
annelikmiş, kadınlar sadece evde çocuk bakar, ev
işleri yapar, erkeğe hizmet eder diyerek erkek
egemen yapıyı sahip çıktığını bir kez daha gösteriyor 
Her iki burjuva blok birbirinin farklı biçimlerini
koruyor, bu metin erkek egemen sermaye düzenini
korumaktadır.
Biz kadınlar 8 Martlarda, 25 Kasımlarda
‘kıymetlilerimiz’ ‘değerlilerimiz’ ‘kadınlarımız’
denilerek hatırlanmak istemiyoruz, her 8 Mart ve 25
Kasım yaklaştığında televizyon ekranlarında
‘kadınlara özel indirim’ gibi şov yapılan reklamlarla
hatırlanmak istemiyoruz, biz kadınlar kimsenin,
kıymetlisi, değerlisi, kadını değiliz, kimsenin reklam
yüzü değiliz, birileri tarafından sahiplenilmek
istemiyoruz.
Biz kadınlar bu iki tarih arasında hatırlanmak
istemiyoruz, her iki burjuva bloğa da mahkûm değiliz.
Hayatlarımızı da, yaşamlarımızı da, özgürlüklerimizi
de geri alacağız!
Kadınların, lgbti+ların yok sayılmadığı dünyayı
mücadelemizle kuracağız!
Kadın, yaşam, özgürlük!
Jin, Jiyan, azadi!

Tuğçe Ceylan

30 Ocak günü millet ittifakı olarak bilinen burjuva
ittifakı ortak bir mutabakat açıkladı, bu açıklanan
mutabakat metni kadının adını yok sayan, kadını
küçümseyen, hor gören, aşağılayan, biz kadınların
taleplerini görmezden gelerek yaşam ve özgürlükleri
kısıtlayan, faşist Akp-Mhp iktidarının biçimlerini
koruyan, lgbti+ları yok sayan, lgbti+ları, kadın
kelimesini dahi anmaktan korkan metindir.
Biz kadınların talepleri kariyer, girişimcilik, üst düzey
yöneticilikmiş gibi açıklanmış metinde, biz kadınların
taleplerini görmezden gelerek kadınları küçümseyen
gözle bakılıyor.
Kadınların asıl talepleri
1. Üniversitelerde cinsel tacizi önleme
birimi/komisyonu
2. Öldürülmediğimiz, şiddet görmediğimiz, tacize
uğramadığımız güvenli alanlar
3. Hijyenik ped ve tampona ulaşabileceğimiz alanlar
4. İstanbul sözleşmesinin yeniden yürürlüğe girmesi
6284 sayılı kanunun uygulanması
5. Anadilinde eğitim, sağlık hakkı
6. Lgbti+lara ve kadınlara yönelik nefret cinayetlerinin
son bulması 
Yine bu metinde kadınlara ve lgbti+lara yönelik şiddeti,
yoksulluğu, işsizliği önlemeye yönelik hiçbir açıklama
yok, özellikle de trans kadınlara yönelik yapılan şiddeti,
nefret cinayetlerini de durdurmaya yönelik hiçbir
açıklama yok, lgbti+ları yok sayan, görmezden gelen bu
metin cinsiyetçi, homofobik, ataerkil erkek devleti
değişik biçimlerle koruyor, Eşitliği, özgürlüğü,
lgbti+ları, kadınları yok sayarak kadın kelimesi aile
kavramının içine itilerek, kadını eve hapsediyor.
Yaşam güvencemiz olan hayatımızın her alanında
savunduğumuz, lgbti+lar hedef alınarak faşist devletin
arka kapısı olan cemaatlerin hedef göstermesiyle
çıkılan İstanbul sözleşmesine dönmeye dair hiçbir
açıklama yok, kameralar önünde şov yaparak 24 saat
içinde uygulayacağız dedikleri İstanbul sözleşmesinden
tek kelime dahi edilmemiş. 
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Dünyadaki öncü kadın eylemlerinden biri hem
tarihsel olarak hem de ilham kaynağı olarak
Chipko Direnişi örnek verilebilir. Bu eylemde
kadınlar kesilmek istenen ağaçlara sarılarak bunu
engellemeye çalışmışlardır. Chipko Hareketi,
etimolojik olarak da Hindu dilinde “sarılmak,
kucaklamak anlamına gelen chipko kelimesinden
almıştır. Ormansızlaştırma politikasına karşı
Chipko hareketi, Hindistan’ın Uttarakhand ve
Uttar Pradesh eyaletlerinde ortaya çıkmış ve hem
bölgede hem de dünyada etki alanına sahip
olmuştur. Bu eylemin temel hareket noktası ticari
faaliyetler için ormanların kesilmek istenmesinden
kaynaklanmıştır. Bu direniş öncesinde hükümet
ormanları kesmiş ve bundan kaynaklı da afetler
yaşanmıştır. Yaşanan bu olaylara paralel olarak,
1972 yılında Kuzey Hindistan’da ağaçların
kesileceği haberini alan yerli halktan biri olan
Gaura Devi isimli bir kadın diğer kadınları da bu
kesime karşı durmaya çağırarak burada yapılacak
olan kesime karşı ağaçlara sarılarak direnişte
bulunmuşlardır (Ekmek ve Gül). Bu eylemde ağaç
kesimine engel olan kadınlar mücadeleleriyle
hükümetin ormanları kesme politikasında da
değişikliğe gitmelerini sağlamıştır(Yavuz ve
Şendeniz, 2013, s. 52). Bu hareket o zamandan bu
zamana birçok eylemde tekrar tekrar kadınlar
tarafından doğası gereği yinelenmektedir. Bugün
de birçok eylemde/direnişte ağaçların kesilmesine
engel olmak için kadınlar ağaçların önünde
durmakta, sarılmaktadır. 

Ekolojik hareketlerinden bir diğeri de Wangari
Maathai’nin öncülüğünde kurulan Yeşil Kuşak
Hareketi(Green Belt Movement)dir. Uzun yıllardır
devam eden bu hareketin birçok amacı ve kapsamı
da bulunmaktadır. Öncelikli amaçlardan biri
bölgede yaşanan yoksulluğu azaltmak ve
çevrelerini korumak olarak belirtilebilir. Yıllar
içerisinde kapsamı da değişen ya da genişleyen
harekette önceliklerden biri de yaşanan iklim
değişikliğine karşı ormanların, ağaçların varlığını
korumak ve arttırmak olmuştur(Gorsevski, 2012).
Bununla beraber Yeşil Kuşak Hareketi çeşitli
mücadelelerde bulunarak toprakları ve ormanların
yok edilmemesi için de eylemlerde bulunmuştur.
Wangari Maathai, ekolojik sorunlarla beraber
kadın hakları, yoksulluk, insan hakları gibi
sorunlara karşı da mücadelede bulunmuş ekolojiyi
farklı bağlamlarla ele almıştır.  

Kadınların Ekolojik Direnişleri
ve Direnişlerinin Belgeselleri

Ayşe Altun 

Akıl/doğa öyküsü batı kültürünün egemen
öyküsü olagelmiştir. Bu öykü daha çok fetih ve
denetimden, zapt etme ve kullanmadan, tahrip
etme ve kendine katmadan bahseder. Bu öykü
sakatlayıcı bir öyküdür artık. Bunu
değiştiremediğimiz takdirde, aramızdan şimdi
genç olan kimileri harap olmuş bir gezegende bir
uygarlığın yıkıntıları arasında yaşamanın nasıl
bir şey olduğunu bilmek zorunda
kalabilir(Plumwood, 2020, s. 266).

Birçok alanda olduğu gibi ekolojik sorunlara çözüm
üretmede ya da direniş eylemlerinde kadınlar en
önemli parça olmaktadır. Bu yazıda hem dünyadan
hem Türkiye’den ekolojik sorunlar karşısında
kadınların öncü olduğu direniş eylemlerine yer
verilecektir. Bununla paralel olarak da hem bu
direnişleri konu edinen belgesellere hem de farklı
ekolojik çabaları bulunan kadınları ele alan
belgesellere de değinilecektir.
İnsanın kendi dışında kalan türlerle, insan dışı
varlıklarla, doğayla kurduğu ilişki insanın(eril
olanın) efendi olmak arzusu sebebiyle asimetrik bir
ilişki haline gelerek sınırsız bir tahakküm ve
sömürü ile günümüzde de tüm alanlarda farklı
biçimlerde yer almaktadır. Bu ilişki biçimlerinde
doğa ve kadın da erkek egemen bakışla kendinden
farklı olarak kategorize edilerek, doğa gibi kadın da
üzerinde hâkimiyet kurulması gereken,
sömürülerek kontrol altında tutulması gereken bir
“şey” olarak görülmüştür. Bu bakış açısıyla hem
doğa hem de kadın negatif bir anlam yüklenerek
tahakküm arzusu ve işleyişi bir zemine
oturtulmuştur. Sheery Ortner’a göre, her kültürde
kadınlar değerini olduğundan daha düşük gösteren
bir sembolle özdeşleştirilmiştir. Ve bunu her
kültürde sağlayan ortak tek bir sembol olduğunu
belirten yazar bunun da ‘doğa’ olduğunu
belirtir(Ortner, 1974, s. 71-72). Bu konu özelinde
bakıldığında direniş eylemleri, doğa ve kadın
arasında kurulan olumsuz kültürel kodların, aslında
öyle olmadığını gösteren bir ifade biçimi olarak da
görülebilir. Ne doğa ne de kadınlar ataerkil ve
kapitalist sömürgeci sistemin birer nesnesi
değildir. Dolayısıyla kadınlar direniş eylemlerinde
hem doğa için hem kendileri için direnmektedirler.
Bu etkileşim yadsınamaz.

https://catlakzemin.com/24-nisan-1973-agaclara-siper-olan-kadinlar-hindistanda-chipko-hareketi/
https://ekmekvegul.net/bellek/sariliyor-ve-asla-kipirdamiyorlar-ta-ki-agaclari-kesmek-isteyenler-vazgecene-kadar
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“Mücadelenin başlangıcında kent emekçisi iki
kadın, termik santralin zararlarını çay bahçesinde
öğrenip termik santrale karşı mücadele
perspektifinin fikirsel temellerini burada
oluşturmaya başlamışlardır(Aldemir, 2016, s. 81).”
Bu düşünce ile başlayan direniş hareketi daha
sonra kadınlarla farklı mekânlarda kurulan iletişim
biçimleriyle gelişme göstermiştir.  Bu direnişin ön
saflarında hep kadınlar yer almıştır. İş
makinelerinin önüne yatarak geçit vermeyen de
yine kadınlardır. Öyle ki daha sonra ifade edildiği
üzere kadınların makinelerin, kolluk kuvvetlerinin
önüne geçerek yolu kapatmaları o gece yapılacak
çalışmaları engellemiş ve direnişin de dönüm
noktası olmuştur. Direnişi başlatan ve zafere
ulaştıran kadınların örgütlenerek yaşamlarının
parçası olan ve bir parçası oldukları doğayı sonuna
kadar korumalarıdır. 
Bu direnişi konu edinen 2012 yılında yapılmış olan
Nefes Olmayınca belgeseli de yine orada bu
mücadelede bulunmuş insanların anlatımlarına yer
vererek direnişi anlatmaktadır. Bu belgesel aynı
zamanda Yaykıl köyünün sakinlerinin anlatımından
da anlaşılacağı üzere karşılaştırmalı bir anlatıma da
sahiptir. Termik santralin ne olduğunu ve ne gibi
olumsuz etkilerinin bulunduğunu anlatmak için
bilgilendirme, anlatma faaliyetlerinin yanı sıra hem
Gerze’de hem Yaykıl köyünde yaşayan insanlar
daha önce termik santral kurulmuş yerlere
götürülür. Burada yaşayan insanların
aktarımlarından, paylaştıkları gündelik hayat
rutinlerinin kökten değişiminden, doğanın
tahribatına kadar ifade ettikleri her şey ve gözle
görülen her şey Gerze direnişinde insanlara bir
örnekte olmuştur. 

1977 yılında başlayan bu harekette kadınlar,
“bugüne dek Kenya’da 47 milyon, bütün dünyada 7
milyar ağaç dikilmesine öncülük ettiği
hesaplanıyor.” (Yesil Gazete) Ormanların yok
edilmesine karşı olarak nitelendirilebilecek bu
hareket başka ülkelerde de ilham kaynağı olmuş ve
uygulanmıştır (Catlak Zemin). 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de
özellikle son 20 yıllık süreçle beraber doğaya karşı
müthiş bir tahribat söz konusudur. Maden, HES,
termik santraller, ormanların farklı amaçlar için
kullanıma açılması gibi birçok alanda doğaya karşı
bir yağma hareketi yer almaktadır. Dolayısıyla
Türkiye’deki farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen
bu talana karşılık insanlar da doğanın bir parçası
olarak hem yaşam alanlarını savunmak hem
doğanın tüm bileşenleri ile salt bir varlık olarak
varlığını devam ettirmesi gerektiğini
düşündüklerinden dolayı bu tahribata karşı direniş
eylemlerinde bulunmaktadırlar. Bu direnişlerden
biri de Sinop Gerze’de yapılmak istenen termik
santrale karşı gerçekleştirilen eylemlerdir. Buraya
2009 yılında yapılmak istenen bir termik santral ile
Gerze direnişi de başlamıştır diyebiliriz. Kadınların
direniş alanlarından biri olan Gerze direnişi, termik
santral yapımına karşı kadınların verdikleri
mücadeleler neticesinde bir sonuca ulaşmıştır. Bu
direnişte kadınlar örgütlenerek direniş pratikleri
geliştirerek içinde yaşadıkları ve parçası oldukları
doğanın sömürülmesine, tahribata uğramasına
karşı direnmişlerdir. Kadınların örgütlenmesi ile
başlayan ve ön planda kadınların yer aldığı bu
direniş daha sonraları Yaykıl köyü sakinlerinden ve
küresel düzeyde de destek görerek büyümüştür. 

https://yesilgazete.org/sinek-kusu-olmak-isteyen-kadin-wangari-maathai%E2%80%99nin-ardindan/
https://catlakzemin.com/1-nisan-1940-demokrasi-mucadelecisi-cevre-ve-kadin-haklari-aktivisti-agac-kadin-wangari-maathai/
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Doğu Karadeniz’de HES’e karşı mücadele direniş
örnekleri yoğunken ülkenin bir başka bölgesinde
Ege’de ise termik santraller ve madencilikle ilgili
önemli çabalar yer almaktadır. Ege bölgesinde
özellikle madencilik için zeytinlik alanlar ve
ormanlar yok edilmektedir. Yıllardır o bölgelerde
faaliyette olan termik santrallerin yaratmış olduğu
tahribatı, ekolojik zararları ve insan hayatına
yaptığı olumsuz etkiyi görmezden gelen yetkililer
ve kapitalist şirketler yeni termik santral yeni
maden sahaları açmak için çalışmaktadırlar. Bunun
örneklerinden biri de Soma Yırca’daki direniştir.
Bu direnişte tıpkı önceki direnişler gibi kadınların
ön planda olduğu korkusuzca zeytinliklerini
savundukları bir eylemdir. Zeytin ağaçlarının yer
aldığı alanlar yok edilerek oraya termik santral
yapmak isteyen Kolin Şirketi’ne karşılık verilen bir
mücadeledir. Tıpkı Gerze’deki gibi bu direnişi
buradaki yaşanan olayları 2015 yılında Kazım Kızıl
tarafından çekilen Ölmez Ağaç:Yırca Direnişi isimli
bir belgeselden öğrenme fırsatı yakalarız.
Belgeselden ya da yazılı materyallerden öğrenildiği
üzere buradaki eylemde kadınlar kolluk
kuvvetlerine, özel güvenlik güçlerine karşı en önde
yer alarak mücadele vermişlerdir. Yine gece alana
girmeye çalışan iş makinelerinin önüne geçerek
yolu kapatan orada yaşayan kadınlardır. Kadınlar
zeytinliklerini kimseye vermek istememektedirler.
Nitekim belgeselde şirket hakkı olmadığı halde
insanların tarlalarına geçişe izin vermemekte tel
örgüler çekmiştir ve kadınları bu telleri yıkmaya
uğraşmaktadırlar. Köyde yetkisi olmamasına
rağmen binlerce zeytin ağacını yok etmişlerdir. 

Nitekim belgeselde de tıpkı direnişte olduğu gibi
kadınların anlatımları ön plandadır. Kadınların
nasıl köylerini, yaşam alanlarını bırakmayarak
kolluk kuvvetlerine, şirket yetkililerine
direndiklerine tanıklık etme fırsatı buluruz. 
Kapitalistler için potansiyeli yüksek olan Doğu
Karadeniz bölgesi, çeşitli HES projeleri yapılarak
uzun bir süredir farklı vadilerde farklı dereleri yok
etmektedir. Fındıklı bu bölgedeki önemli direniş
yerlerinden birini oluşturmaktadır. Fındıklı’yı özel
yapan sebeplerden bir tanesi şüphesiz yıllardır
burada HES yapılmasına asla izin vermemeleridir.
Bir diğer sebep ise, burada yapılacak HES’i duyan
kadınlar bunun olmaması için en baştan
mücadeleye başlamışlardır. Burada yaklaşık 15
yıldır süregelen bir direniş mevcuttur. Buraya
yapılmak istenen HES, en başından itibaren karşı
durularak engellenmiş ve asla yapılmasına izin
verilmemiştir. 2007 yılında Fındıklı Dereleri
Koruma Platformu kurularak bu bölgedeki dereler
üzerine yapılmak istenen HES’lere karşı örgütlü bir
mücadelede başlamıştır(Eren ve Büke, 2016). Bu
direnişin özel ve önemli olmasından dolayı çeşitli
akademik çalışmalar yapılmıştır. Burada direnişi
başlatan ve ön saflarında yer alan kadınlardır.
Erkeklerin çekimser kaldıkları HES projesinde
kadınlar daha cesur ve net bir duruş alarak, yok
olacak derelerin hayatlarına nasıl olumsuz bir etki
yapacağını kavrayarak, hayatlarını idame ettirmek
için yaptıkları işlerin(tarım, çay, hayvancılık vb.)
derelerin özgürce akmadığında kaybolacağını
düşünerek hem şirkete hem kolluk kuvvetlerine
karşı direnmişlerdir(Yavuz ve Şendeniz, 2013).



Kastamonu Lice’de yer alan Loç Vadisi’ne yapılmak
istenen HES için o yörede yaşayan insanlar da
başından itibaren buna direnmeye başlamışlardır.
Birçok vadi gibi Loç Vadisi de kendi özgü eko-
sistemi olan farklı özelliklerin bir arada olduğu
ekolojik bir değere sahiptir. Dolayısıyla hem
insanlar hem de insan dışı canlılar için bir yaşam
kaynağıdır. Bu kadar özel bir yere yapılmak istenen
HES projesine karşı da insanlar özellikle de
kadınlar mücadeleye başlamışlardır. O bölgede
uzun yıllardır kullanılan ve kültürel bir değere
sahip olan sarı yazmadan ismini alan “Sarı Yazma
İsyanda” sloganıyla kadınlar burada HES’le
mücadele için en önde yer almışlardır. 2009 yılında
HES yapılmak istenmesiyle başlayan kadınların
mücadelesi uzun yıllar sürmesine rağmen
mahkeme sürecinin ardından HES yapılmaması
yönünde bir neticeyle sonuçlanmıştır (Ekoloji
Birligi). 
Son dönemde ise süregelen direnişlerden biri olan
Akbelen Ormanları’ndaki direniş ise ağaçların
kesilmesini ve yeni bir maden sahasının açılmasını
engellemek için yapılmaktadır. 2019 yılında Limak
Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
tarafından yapılmak istenen yeni maden sahası
alanı için hem İkizköylüler hem çevre ve doğa
savunucuları tarafından sürdürülmektedir. Bu
direnişte de kadınların mücadelenin en ön
saflarında yer almaları nöbet tuttukları
bilinmektedir (Bianet). Bu konuyla ilgili olarak
Selen Çatalyürekli tarafından çekilen kısa belgesel
Umut Her Zaman Var: İkizköy’ün Hikayesi(2022),
İkizköy ve Akbelen orman savunucularının
mücadelelerini anlatmaktadır. Tıpkı eylemlerde
olduğu gibi belgeselde de kadınlar ağırlıkta olup
onların verdikleri mücadeleyi birebir direnişteki
kadınlardan dinleriz. Bu kısa belgeselde hem
direnişte yer alan kadınlar, insanlar yaşadıklarını
aktarırken diğer yandan kırk yıldır orada faaliyette
olan termik santralin ve madenciliğin nasıl yıkıcı
etkilerde bulunduğunu, doğanın nasıl yok
edildiğini de görmüş oluruz. 
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Belgeselde köy sakini Aytaç Yakar isimli bir kadın
ağacın önüne geçerek, “doğamızı vermek
istemiyoruz, yaşamımızı vermek istemiyoruz”
diyerek hem bu direnişin hem tüm direnişlerin
amacını anlatmıştır.      

Direniş eylemlerini ve onları kayıt altına alan bu
belgesellerin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde
birçok kadın farklı alanlarda ekolojik temelli birçok
sorun için mücadele etmektedir. Örneğin,
Vandana Shiva'nın Tohumları(The Seeds of
Vandana Shiva 2021) isimli belgesel isminden de
anlaşılacağı üzere Vandana Shiva’nın verdiği
mücadeleye odaklanmaktadır. Uzun yıllardır
ekolojik mücadelenin içinde olan Vandana Shiva bu
belgeselde uluslararası tohum şirketlerine karşı
sürdürdüğü mücadele ile öne çıkmaktadır.

Eko-sistemlere zarar veren tarım politikalarını
gözler önüne sererek buna karşı bir mücadeleyi
vermektedir. Hayatta Kalmayı
Haritalamak(Mapping Survival 2021), belgeselinde
Çad’da yaşayan bir kadının yaşadığı yerdeki çeşitli
sorunlarla mücadele ederken iklim değişikliğine
karşı duruşunu da izleriz. Giderek yaşam
koşullarının dayanılmaz hale gelmesi sebebiyle
çevresindeki insanlara yaşanan sorunları ve
bunların sebebini anlatan Hindou Oumarou
İbrahim bununla nasıl mücadele edilebileceğini de
anlatmaktadır. Yaşanan iklim değişikliğine karşı
mücadelesini uluslararası mecralarda da anlatarak
mücadele vermektedir. Karıncalar ve
Çekirgeler(The Ants & The Grasshopper 2021 )
belgeselinde Anita Chitaya’nın etrafında yarattığı
değişimleri izlerken bir yandan da onun iklim
değişikliği ile ilgili olarak insanlara yaşadığı yerdeki
zorlukları aktarmasını görürüz. Malawi
Cumhuriyeti’nde yaşayan Anita Chitaya etrafındaki
cinsiyet rollerine bağlı ilişkileri dönüştüren bir
kadın olarak yer almaktadır. Cinsiyetçi iş
bölümlerini değiştirerek erkeklerin de kadınlara ait
görülen işleri yapmasını sağlamıştır.

https://ekolojibirligi.org/loc-vadisi-sirkete-karsi-bir-kez-daha-kazandi/
https://bianet.org/bianet/ekoloji/271547-ikizkoyluler-akbelen-ormani-yasiyorsa-direnisimiz-sayesinde


Bununla beraber Amerika’ya giderek oradaki çiftlik
sahipleriyle iklim değişikliğinin yaşandığını ve
bundan da en çok etkilenen yerlerden birinde
yaşadığını insanlara, buna inanmayan insanlara
anlatarak bir farkındalık oluşturmaya
çalışmaktadır. 

Belgeseller, filmler, videolar vb. araçlar dünyadaki
ekolojik sorunları görmemize ve bununla mücadele
eden insanların eylemlerine tanıklık etmemize
olanak sağlamaktadır. Özellikle günümüzde birçok
şeyin görüntülere indirgenmesi sebebiyle bir
fotoğrafın bir videonun etkisi de ölçülemez.
Dolayısıyla görsel araçlarla ve belgesel sinemayla
da izleyip tanıklık ettiğimiz direniş hikâyeleri hem
görsel bir kayıt hem de toplumsal hafıza için bir
değer olmaktadır.  Sonuç olarak şunu söylemek
gerekirse Türkiye özelindeki direniş eylemlerinde
elbette destek olmak için gelen kişiler ya da
ekolojik örgütler/dernekler olmakla beraber
öncelikle eylemi başlatan orada yaşayan insanlar
olmaktadır. Farklı coğrafyalardaki köylerde ya da
kent merkezinden uzakta yapılmaya çalışılan tüm
faaliyetlerde kadınların ön planda mücadelede
bulunması ya da erkeklerle birlikte mücadelede
etmesi toplumsal kodlar düşünüldüğünde ayrıca
önemli bir yere sahiptir. Birçok çalışmada farklı
direnişlerde yer alan kadınların hayatlarında ilk kez
bir eyleme katıldığını ya da kolluk kuvvetlerine
karşı durduğunu öğreniriz. 

POLEN DERGİ

Aldemir, Elif (2016). Eleştirel Halkla İlişkiler
Bağlamında Ekoloji ve Kadın: Gerze Direnişi
Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim
Dalı, Ankara. 
Des Jardins, Joseph R.(2006). Çevre Etiği ve
Çevre Felsefesine Giriş, (çev. Ruşen Keleş),
Ankara: İmge Yayınevi. 
Eren, Zeynep Ceren ve Büke, Atakan (2016),
“Sen Aklini mu Yedun Çocuk?” Neoliberalizm,
Değersizleşme ve HES Karşıtı Hareketler:
Fındıklı Direnişi Örneği, Aksu, C., Erensü, S.,
Evren, E. (der.), Sudan sebepler Türkiye’de
neoliberal su-enerji politikaları ve direnişler,
içinde (ss. 313-337), İstanbul: İletişim Yayınları. 
Gorsevski, Ellen W.(2012). Wangari Maathai’s
Emplaced Rhetoric:Greening Global
Peacebuilding, Environmental Communication:
A Journal of Nature and Culture. 
Ortner, Sherry(1974). Is Female to Male as
Nature Is to Culture?, Woman, culture, and
society, (ss. 68-87), Stanford, CA: Stanford
University Press. 
Plumwood, Val. (2020). Feminizm ve Doğaya
Hükmetmek. (Çev: B. Ertür). 3.Basım. İstanbul:
Metis Yayınları. 
Yavuz, Şahinde ve Şendeniz, Özlem(2013). HES
Direnişlerinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı
Örneği, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, Cilt 5, Sayı 1. 

Aynı zamanda ataerkil yapıya da bir başkaldırı
olarak okunabilecek bu direnişlerde kadınlar
çevreleriyle kurdukları ilişkilerinde de hiyerarşik
düzeni bir şekilde kırmış olmaktadırlar. Örneğin,
Gerze direnişinde yolu kesen kadınlardan biri eşim
kızar mı diye düşünmesine rağmen yolu kesip
oturarak kapatmıştır. Dolayısıyla kadınların içine
doğdukları ve yetiştirildikleri tüm toplumsal,
kültürel baskın kodlara rağmen bu direnişlerde
kimi zaman sadece kadınlar olarak kimi zaman da
erkeklerle beraber mücadele ediyor olmaları çok
özel bir durumu yansıtmaktadır. Şüphesiz ekolojik
sorunlar, iklim değişikliği, doğanın sömürülmesi
gibi hayati meseleler kadınların varlığı ve etkisi
olmadan çözüme kavuşturulamaz. 

Kaynakça 



Uludağ (T)Alan Başkanlığının
Kodu: BETONLAŞMA!

Figen Ovat
 

“Parsel parsel eylemişler dünyayı
Bir dikili daştan gayrı nem kaldı”
                        Aşık Mahzuni Şerif

Yıllarca adı “Yeşil Bursa” olarak dillerde söylenildi.
AKP iktidarı, talan politikalarıyla son 20 yılda kenti
besleyen tarım alanlarını yok ederek, yerine henüz
inşaatı devam eden ve kurulan OSB’ler, fabrikalar,
şehir hastaneleri ve derin deşarj kriterlerine
uymayan fabrikaların saldığı kimyasal atıklarla
kirlettiği, zehirlediği Nilüfer çayından tutun da
artan nüfusla beraber sanayi ve konut yapılaşma
yoğunluğuyla çarpık kentleşmenin betonla
hapsedilen, panaroması Grileşen bir Bursa var.
EKOKIRIM suçlarına maruz bırakılan kadim kent
Bursa!

Bilim insanlarının açıklamalarına baktığımızda
Bursa’da kişi başına düşen yeşil alan 12 m2 'dir.
Avrupa’da ise bu, 20-25 m2 civarındadır.
Bursa ULUDAĞ’dır.
Yaşam döngümüzü emanet ettiğimiz, havasıyla,
suyuyla, ormanıyla, bozulmamış ekosistemiyle bizi
koruyan 2543 metre yüksekliğiyle Marmara’nın
heybetli ve görkemli Dağı…

1961’den bugüne 62 yıldır milli park statüsü
kazanmış olan, dünyada ilk kez 1. derece doğal sit
alanı olan, yüzde sekseni orman alanı olan,
Marmara Bölgesinin oksijen ve su kaynaklarından,
ekolojik niteliğe sahip Uludağ Milli Parkı’nda
bugüne kadar 1320 bitki türü tespit edilmiş olup;
bunlardan 32’si Uludağ endemiği , 169’u Türkiye
endemiğine sahip olan doğa alanı içinde olan aynı
zamanda Sakallı Akbabayı, Peçeli Baykuşu, Kaya
Kartalını, Apollo Kelebeği gibi Uludağ’a özgü kuş
türlerini, buzul gölleri, buzul çökelleri, mağaraları,
şelaleleri, kaplıcaları, doğal mineralli suları ve
milyonlarca yılda meydana gelmiş çok sayıda
jeolojik oluşumları bünyesinde barındıran Uludağ,
İnegöl'den Karacabey'e kadar uzanan bir alanda
Bursa ovasını oluşturuyor. Aynı zamanda buradaki
yeraltı sularını ve merkezdeki içme sularının
kaynaklarını da besleyen bir dağ niteliğini taşıyor.
İklim krizi haritasında Türkiye kuraklık riskiyle
karşı karşıya olan ülke konumunda iken suların
gerçekten tükenmekte olduğu bir süreçte bu
doğal dengeyi bozmak hangi akla hizmet ediyor?
Aksine,
Uludağ, milyonlarca yıllık jeolojik süreçler
sonucunda oluşmuş; bir kez yok edildiğinde bir
daha asla yerine konulması imkânsız doğal
varlıklarıyla korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması gereken dünya değerinde bir mirastır.
Uludağ (T)Alan Başkanlığı konusu meclis genel
kurulunda görüşülürken ana muhalefet
partisinden bir milletvekili meclis kürsüsünden
“Durum vahimdir! Uludağ ekosistemi Türkiye
ekosistemidir. Bu açıdan önlemek, korumak ve
geliştirmek biçiminde devletin yükümlülükleri bir
yana bırakılmaktadır (…) (T) Alan başkanlığıyla
bizzat devlet tarafından bozulabilir, devlet eliyle
kirletilebilir, ekosistemi ihlal edilebilir bir
düzenleme içine giriliyor” diye seslenmişti.
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Talan politikaları adı altında yakın bir zamanda
Peribacalarına, Salda Gölü’ne, Hasankeyf’e
Akbelen’e, İkizdere’ye, Zilan’a ne yaptıklarını
gördük. Rant uğruna doğayı, tarihi, kültürel
varlıkları, coğrafi bellekleri yok edenler şimdi de
Uludağ’ı rantın, sermayenin peşkeş odağına almış
durumdalar. Yani yetkiler, otel patronlarına
devrediliyor.

Uludağ'da 13 bin hektar içerisinde 2100 hektar, bu
da demek oluyor ki 20 milyon metrekare doğal
yaşam alanı Milli Park korumasından çıkartılarak
Alan Başkanlığı adı altındaki ucu açık, ne olduğu
belirsiz, ucube bir yapıya devredilmiş durumdadır.
Bu kararla Cumhurbaşkanı’na 2100 hektarlık alanı
ileride istediği kadar genişletme yetkisi de verilmiş
oluyor. Böylece önümüzdeki zamanlarda
şirketlerin turizm, inşaat, yapılaşma, madencilik
talanına açılabilecek anlamını da içermektedir.

Ülkenin Cumhurbaşkanı yakın bir zamanda
gerçekleştirdiği Bursa mitinginde “Uludağ Alan
Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve
turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla
kurulmasını değerlendirilmesini sağladık.” diyor.
Uludağ kayak ve eğlence merkezi değildir. Orada
bulunan canlı türlerinin ayıların, tilkilerin, kuşların,
börtü böceğin yaşam alanıdır. İnsan faktörünün
devreye girmesiyle yaşam alanları olumsuz yönde
etkilenecektir. Oysa turizmi geliştirmenin yolu
milli parkları korumakla, doğal alanları çoğaltmakla
geçer. Uludağ’da kar yok, şehir içinde yağmur
yağmıyor? Bursa'nın barajları kurumuş, şubat ayına
kadar dağa kar yağmamış, Uludağ'ı ranta açmanın
kılıfı (T)alan Başkanlığı’na devretmek.

Ovayı talan politikaları ile yağmalayanlar,
şimdilerde Uludağ'a göz dikenlerdir. Ülkeler
küresel ısınmaya karşı tedbirler alırken bu neyin
telaşı?
Genel kurulda AKP Bursa Milletvekilli meclis
kürsüsünden “Uludağ’da otopark ve tuvalet sorunu
var. Derdimiz, Uludağ’ımızı Bursa’ya, Türkiye'ye
yakışır şekilde dizayn etmek. Burayı sizler gelip
gördüğünüzde iyi ki bu kanun çıktı diyeceksiniz”
demişti.

(T)Alan Başkanlığıyla Uludağ’a rant uğruna neler
yapacaklarının mesajını vermişti.
Dünya ülkelerinin milli parklarını gözü gibi
korurken, içinde temelsiz korucu kulübeleri
dışında hiçbir yapıya izin vermediğini biliyoruz.
Uludağ’ın (T)Alan başkanlığına devredilmesi süreci
şu şekilde gelişti:

25.11.2022 tarihinde AKP Bursa milletvekillerinin
öncülüğünde kanun tasarısı hazırlanıp 49 AKP
milletvekilinin imzasıyla verilen 13 maddelik
“Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi” 9 Aralık
2022’de TBMM’de Bayındırlık İmar Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu’nda görüşüldü. Muhalefet
partilerinin itirazlarına rağmen yasa tasarısı 10
Aralık 2022’de kabul edilerek Meclis Genel
Kurulu’na gönderildi.
17 Ocak 2023 tarihinde Meclis Genel Kurulu’na
gelen yasa tasarısı, iki gün süren hararetli
tartışmalarda Bursalıların, Akademik Odaların,
ülkenin her yerinden ekoloji, emek, meslek
örgütlerinin ve muhalefet milletvekillerinin
itirazlarını sonuçsuz bırakarak, iktidarın mecliste
çoğunluk üstünlüğüyle “EVET” oyuyla kabul
edilerek yasalaştırıldı. 
26.01. 2023’ de Uludağ Alanı Hakkında Kanun ve
Alan Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. 

Böylece Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı!

Bir itiraz yolu olarak, TBMM’de grubu bulunan en
çok milletvekilli sayısı olan ana muhalefet
partisinin konuyu Anayasa mahkemesine taşıma
yetkisinin olmasıdır. CHP Bursa vekilleri de
Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarının sözünü
vermişti. Konunun takipçisi olmaya devam
edeceğiz.

Uludağ Milli Parklar Kanunu ve Uluslararası
Sözleşmelerle korunmaktadır. 

Bu kanun teklifi Anayasa'ya, uluslararası
anlaşmalara ve milli parklar kanununa aykırıdır.
Daha öncesinde AKP hükümetleri son 20 yılda
Uludağ'ı Davos yapma hevesiyle Milli Parklar
Kanunu'na aykırı projeler üretti. Uludağ' da Milli
Parklar Kanunu'na aykırı projelere karşı Bursa
Barosu tarafından açılan 20’ye yakın davanın
çoğunluğu kazanıldı. Şimdi plan değişikliği ile
yapamadıklarını ve daha çoğunu (T)Alan Başkanlığı
ile yapmak Uludağ'ı betonlaştırmak istiyorlar.
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Tüm bu süreçler yaşanırken;
Bursa Su Kolektifi olarak, Uludağ'ın (T)Alan
Başkanlığı’na devredilmesiyle ilgili kanun teklifinin
Meclis'te gündeme alınacağını duyduğumuz
günden itibaren ülkedeki 48 milli parkın da (T)Alan
Başkanlığına devredilmesi tehlikesinin önünü
açacak olan Uludağ (T)Alan Başkanlığı için "Gelin,
Milli Parkları savunmaya Uludağ’dan başlayalım!”
mottosuyla mücadeleye başladık.
Yasa teklifi, meclis alt komisyonunda görüşülürken
kolektiften iki arkadaşımız (T)Alan başkanlığıyla
ilgili detaylı bir dosya hazırlayıp meclise giderek
muhalefet milletvekilleriyle paylaştı.
Fomara Meydanı’nda ilk gün açtığımız imza
standımıza zabıta eliyle saldırıda bulunuldu.
(T)Alan başkanlığına karşı halkı bilgilendirmemize
ve imza toplamımıza engel olmaya çalıştılar.
Kararlı duruşumuz ve orada bulunan halkın
konuyu sahiplenmesi sonucunda geri çekilmek
durumunda kaldılar. Bu direnç ve destek bize daha
da güç kattı. Sonrasında şehrin işlek caddelerinde,
semt pazarlarında, metro çıkışlarında Mudanya
ilçesinde imza standı açarak; ilk üç gün içinde 3 bin
ıslak imza, kısa bir süre zarfında 5 bin ıslak imzaya
ulaştık. Bir taraftan ıslak imza toplarken bir
taraftan da Bursa halkını (T)Alan başkanlığına karşı
bilgilendirme amaçlı el bildirilerini hazırlayıp
dağıttık. Saha çalışmalarında yurttaşların isyan
eden haykırışlarıyla karşılaştık.

- Sıra Uludağ’a mı geldi?
- Uludağ’ı da mı talan edecekler?
- Uludağ’a da mı el uzatıldı?
- Nasıl kıyıyorlar Uludağ’a?
- Bir tek Uludağ kalmıştı betonlaşmadık, orası da
mı elden gidiyor?
- Boğuluyoruz. Her yer beton her yer asfalt, biz
nerede hava alacağız?
Yurttaşlardan toplanan ıslak imzaları meclisteki
dilekçe komisyonuna ve milletvekillerine ilettik.
Bileşeni olduğumuz Bursa Çevre Platformu’na
konunun aciliyetini anlatarak BUÇEP'in basın
açıklaması yapmasında aktif rol üstlendik. Bileşeni
olduğumuz İklim Adaleti Koalisyonu'nun ve Ekoloji
Birliği'nin imzasıyla İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı
ortak basın açıklamalarını gerçekleştirdik.
TBMM’yi ziyaret ederek, grubu bulanan muhalefet
partilerinden HDP’nin ve CHP’nin grup
toplantılarına katılarak destek istedik. HDP Eş
Genel Başkanı Mithat Sancar ve ilgili komisyonda
bulunan milletvekilleriyle görüştük. CHP
milletvekillerinin (T)Alan başkanlığına karşı
mecliste gerçekleştirdikleri basın açıklamasına
katıldık. Yasa tasarısı alt komisyonda görüşüldüğü
esnada (T)Alan başkanlığına itiraz eden ve
muhalefet şerhi koyan eskiden Milli Parklar
Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan AKP
milletvekilini de ziyaret ettik.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü önünde basın
açıklaması gerçekleştirerek
“Uludağ emlakçıyla ve (T)Alan Başkanlığıyla
yönetilemez” dedik ve kamuoyuna seslendik.
Uludağ (T)Alan başkanlığına karşı imza metnini
hazırlayıp kurumların imzasına açtık.
132 Emek, ekoloji ve meslek örgütünün imzaladığı
metnimizin, muhalefet vekilleri aracılığıyla meclis
komisyon tutanaklarına geçirilmesini sağladık.
Change.org’ ta AKP Grup Başkanı’na iletilmek
üzere e-imza kampanyası düzenledik. Güncel
haliyle 18.750 yurttaş imza kampanyamıza destek
verdi.
Twitter’da 
#UludağdanEliniCek #Uludağmilliparktır 
 başlıklarıyla kampanya yaptık.
Yine kentin insan sirkülasyonunun olduğu işlek
caddesinde CHP Bursa milletvekillerinin katılımıyla
insanlık zinciri oluşturarak bir yürüyüş
gerçekleştirdik.
Twitter sohbet odasında Halkın Mühendisleri
grubunun çağrısıyla konuya hakim isimlerin,
vekillerin, ekoloji aktivistlerinin, duyarlı
gönüllülerin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdik.
Kısa bir zaman sürecinde Uludağ (T) Alan
başkanlığı konusunu ülke gündemine sokmayı
başardık.
Bu elbette yeterli değildi. Yangından mal
kaçırırcasına apar topar Meclise getirip
yasallaştırdıkları Uludağ (T)Alan Başkanlığı
hakkında Bursa kamuoyu yeterince
bilgilendirilemedi. Üzülerek ifade edelim ki,
Bursa’daki Demokratik Kitle Örgütleri konuya
yeterince asılmadı; bu anlamda da Bursa Su
Kolektifi yalnız bırakıldı veyahut görmezden
gelindi.
Bursa’ya ihanet yasası dediğimiz Uludağ (T)Alan
Başkanlığı hakkında gereken derslerin
çıkarılmasını umut ediyoruz.
Ve elbette ne Bursa halkının oylarıyla seçilip şirket
vekilleri gibi davranan, sermayenin sözcülüğüne
soyunan, Uludağ'ı Milli Park statüsünden
çıkartmak için kanun teklifini veren
milletvekillerini ne de mecliste “EVET” oyu
kullanıp; kanun teklifinin yasallaşmasının önünü
açan milletvekillerini Bursa halkı unutmayacaktır.
Önümüzdeki seçim, yaşam alanlarımızı talan
politikalarıyla yağmalayan ve yöneten zihniyete
karşı sandıkta hesap sorma rövanşı olacaktır.
Ülkenin dört bir yanından dostlarımızla birlikte
sürdürdüğümüz mücadelemiz, Uludağ’ı Milli Park
statüsüne geri döndürene kadar devam edecektir.
Her mecrada Uludağ’ı savunmaya devam edeceğiz.

Son olarak, Cudi'den Akbelen'e, Sırım'dan
Salda'ya, Hevsel'den İkizdere'ye, Çambükü’ne...
Hep beraber direnceğiz!
Yaşamı savunacağız!

POLEN DERGİ



Bunun, Doreen Massey'in ifadesiyle, hareket
içindeki kadınların onlarca yıllık 'buluş ve sıkı
çalışmalarının' ve dikkatle geliştirilmiş küresel bir
taban feminizmi -köylü kadınların yaşadıkları
deneyimlerden, ihtiyaçlarından, çıkarlarından,
isteklerinden ve mücadelelerinden doğan bir
feminizm- katılımlarının sonucu olduğunu
gösteriyoruz.

Bu yazıda, kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal
farklılıkların üstesinden gelmekle ilgili olarak,
kadınların hareket içinde devam eden toplumsal
cinsiyet eşitliği mücadelesine odaklanıyoruz.
LVC'nin toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiği
mücadelenin yıllar içinde iki önemli şekilde
geliştiğini kabul ediyoruz: Birincisi, toplumsal
cinsiyet tanımını kadınlar arasındaki kesişimsel
farklılıklara daha fazla dikkat edecek şekilde
genişleterek, yani toplumsal cinsiyetin sınıf,
cinsellik, etnik köken, yaş ve diğer yapısal baskı
eksenleri tarafından da oluşturulduğunu anlayarak;
ve ikincisi, cinsel ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğini
dahil ederek, böylece toplumsal cinsiyet akışkanlığı,
toplumsal cinsiyete uymama ve heteroseksüellik dışı
konuları dikkate alarak. Ancak bizim amacımız
özellikle kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği
mücadelelerinin hareketin politikalarını hem
örgütsel hem de politik olarak nasıl şekillendirdiğine
ışık tutmak ve gıda egemenliğinin feminist
boyutlarına ilişkin anlayışları genişletmektir.
Kadınların mücadelelerine odaklanarak, hareket
içindeki birçok erkeğin yıllar boyunca oynadığı
önemli destekleyici rolü hiçbir şekilde
küçümsemiyoruz; bunun yerine analizimiz, hareket
içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelelerinin
temel itici güçleri oldukları ve olmaya devam
ettikleri için kadınların aktivizmine odaklanıyor.

Gıda egemenliğinin feminist
boyutları: La Via Campesina'nın
politikalarından görüşler

R. Calvário & A. Desmarais

10 Ocak 2023’de yayınlanan makalenin çeviri özetidir.

La Via Campesina (LVC), köylülerin gıda egemenliği
kavramını ilk kez dile getirmesinden yirmi beş yıl
sonra, 13 Ekim 2021'de 'Gezegenin Geleceği için
Manifesto'sunu yayınladı. 'Gıda egemenliği bir
yaşam felsefesidir' ifadesiyle başlayan manifesto şu
iddialarda bulunmaktadır:
"Sosyal barış, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet
adaleti ve dayanışma ekonomileri gıda
egemenliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli ön
koşullardır. Gıda egemenliği her türlü ayrımcılığı -
kast, sınıf, ırk ve cinsiyet - reddeden bir toplum
çağrısında bulunur ve insanları ataerkillik ve dar
görüşlülükle mücadele etmeye çağırır. 
Köylü kadınlar ve diğer ezilen toplumsal cinsiyet
azınlıkları, hareketimizin liderliğinde her düzeyde
eşit yer bulmalıdır. Topluluklarımızda dayanışma
tohumları ekmeli ve kırsal toplumları bölünmüş
halde tutan her türlü ayrımcılığı ele almalıyız.
Gıda egemenliği gelecek için bir manifesto,
çeşitliliği kucaklayan feminist bir vizyon
sunmaktadır. Bu, insanlığı birleştiren ve bizi
besleyip büyüten Toprak Ana'nın hizmetine sunan
bir fikirdir." 

Yukarıdaki alıntı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
feminizmin hem LVC hem de gıda egemenliği için
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Gıda egemenliği, tarım ve gıda politikalarının
neoliberal yaklaşımlarına bir eleştiri ve radikal bir
alternatif olarak ortaya çıkarken, bakışını kadın
haklarına ve asimetrik toplumsal cinsiyet
ilişkilerine de çevirmiştir. LVC için cinsiyet ve
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın
sona erdirilmesi gıda egemenliğinin merkezinde
yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet normlarını ve
ilişkilerini değiştirmek için dönüştürücü stratejiler
geliştirmek artık gıda egemenliği çerçevesinin
temel unsurlarıdır.

Bu makale, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
feminizmin, LVC ve onun gıda egemenliği
kavramsallaştırması ve pratiğinde nasıl merkez
hale geldiğini analiz etmektedir. 
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LVC, küresel endüstriyel gıda sisteminin yapıların
ve güçlerin güç ilişkileri ve ayrıcalıkların
karmaşıklığı ve dinamiklerini ele almazken ve
bunlara karşı çıkmazken; kadınları tanıma, dahil
etme ve güçlendirme nesneleri olarak
değerlendiren toplumsal cinsiyet ve kalkınma
yaklaşımlarını eleştirmektedir. LCV'nin
eşitsizliklere ve güç ilişkilerine, kolektif haklara ve
kaynakların meta olmaktan çıkarılmasına
odaklanması, gıda egemenliğini, toplumsal cinsiyet
eşitliğini piyasaya katılım ve özel toprak mülkiyeti
gibi dar anlamda bireysel haklar olarak anlayan
neoliberal bir çerçeveye dayanan feminizm
akımlarının çok ötesine yerleştirmektedir. Gıda
egemenliği aynı zamanda ekonomik kaynakların ve
zenginliğin erkekler ve kadınlar arasında daha eşit
bir şekilde yeniden dağıtılmasını, kadın haklarının
tanınmasını ve kadınların hayatlarını etkileyen
kararlara anlamlı bir şekilde katılmalarını talep
ederek kadınlarla ilgili toplumsal cinsiyet adaleti
fikrini de taşır. Bu makalede, LVC'nin hem üretim
hem de yeniden üretim alanlarındaki cinsiyete
dayalı iş bölümlerini ele alırken, kırsal örgütlerde
ve kırsal alanda erkekler ve kadınlar arasındaki
baskıcı güç ilişkileri ve ayrıcalıklarla mücadele
etmeye dikkat ederek nasıl anti-kapitalist, anti-
patriyarkal ve kesişimsel bir feminizm inşa ettiğini
vurguluyoruz. 
         
Bu çalışma, LVC'nin 1993'teki resmi kuruluşundan
2017'deki en son kuruluşuna kadar düzenlediği
Uluslararası Konferanslar, Kadın Meclisleri ve
Gençlik Meclislerinden çıkan ana bildirgelerin
incelenmesine dayanmaktadır. Bu toplantılar
kollektif müzakere, tartışma ve konsensüs
oluşturma alanları olmanın yanı sıra hareket
içindeki en yüksek karar alma ve temsili siyasi
alanlar olduğundan, bildirgeler ve beraberindeki
belgeler hareketin analizi, dinamikleri, vizyonu,
eylemleri ve ileriye dönük yolları hakkında önemli
bilgiler sağlamaktadır.

La Via Campesina'nın toplumsal cinsiyet
yaklaşımı: feminizmi gıda egemenliğine
yerleştirmek
LVC içindeki feminist çalışmalar aşamalı ancak
güçlü olmuştur. Bu çalışma, başlangıcından bu
yana hareket içindeki köylü ve kırsal kesimden
kadınlar tarafından başlatılmış ve yönetilmiştir. Bu
çalışmaya üç feminist unsuru temel olmuştur:
kadınlar için özerk alanların yaratılması, eşitlik
politikasının uygulanması ve toplumsal cinsiyet
merceğinin hareketin analiz ve önerilerine entegre
edilmesi.

Kadınların feminist çalışmalarının bir başka boyutu
da teori ve pratik arasında bir ilişki geliştirmeye
odaklanmış, dünyayı tüm çeşitliliğiyle kadınların
yaşadıkları deneyimlerden yorumlama ve
dönüşümsel değişimi gerçekleştirmek için belirli
önlemleri ve siyasi talepleri harekete geçirme
kapasitesini içermiştir.

Bu, anti-kapitalist, anti-patriyarkal ve kesişimsel
bir feminist çerçevenin geliştirilmesini ve
asimetrik güç ve ayrıcalık ilişkilerini şekillendiren
yapısal, maddi ve sembolik/kültürel faktörler
üzerinde harekete geçmek için pratik
mekanizmalar ortaya koymayı gerektiriyordu.

LVC içinde sadece kadınlara ait alanların
yaratılmasının tarihi zaten izlenmiş ve analiz
edilmiştir, ancak tabandan bir feminizm inşa
etmede örgütsel zorlukların üstesinden gelmenin
önemini anlamak için bu yolculuğun bazı önemli
anlarını kısaca vurgulamakta fayda var.

LVC kadınları, kolektif öz-düşünüm, seferberlik ve
ulusötesi dayanışmaya bağlılık ve katılımın eşlik
ettiği sıkı çalışma, sebat ve sabırla geçen yıllar
boyunca, gıda egemenliğine dayalı farklı bir dünya
inşa etme çabalarında evlerinde, çiftliklerinde,
örgütlerinde, topluluklarında ve daha geniş
toplumda kadın onuru ve hakları için
mücadelelerinde birleşen köylü kadınlar olarak
kolektif bir kimlik oluşturdular.

Kadın Komisyonu/Açıklamasından Kadın
Meclislerine kadar kadınların özerk alanları, farklı
coğrafyalardan gelen ve farklı yaşam
deneyimlerine sahip kadınların bir araya gelerek
mücadele deneyimlerini paylaşmaları; ortak ve özel
kaygılarını, ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dile
getirmeleri; kolektif analiz yapmaları ve kırsal
alanlardaki ve gıda sistemindeki toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerini nasıl daha etkili bir şekilde ele
alabilecekleri ve kendi kırsal örgütlerindeki ve
LVC'nin kendi içindeki erkek egemenliğine nasıl
meydan okuyabilecekleri konusunda kolektif
olarak strateji geliştirmeleri için kritik öneme sahip
olmuştur. Yıllar süren sıkı çalışma, sebat ve sabrın
yanı sıra kolektif özdüşünüm, seferberlik ve
ulusötesi dayanışmaya bağlılık ve katılım sayesinde
LVC kadınları, gıda egemenliğine dayalı farklı bir
dünya inşa etme çabalarında evlerinde,
çiftliklerinde, örgütlerinde, topluluklarında ve daha
geniş toplumda kadın onuru ve hakları için
mücadelelerinde birleşen köylü kadınlar olarak
kolektif bir kimlik oluşturdular. 
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Gıda egemenliğini feminist bir perspektifle
radikalleştirmek
LVC bünyesindeki kadınların örgütsel feminist
çalışmaları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet
konularında yoğun bir tartışma ve strateji
geliştirme faaliyeti ile paralellik göstermiş ve gıda
egemenliğinin feminist bir perspektifle
radikalleştirilmesine etkili bir şekilde katkıda
bulunmuştur.
Belgede açıkça belirtildiği üzere, “tüm kadınların
ayrımcılığa maruz kaldığını kabul ediyoruz; yine de
tüm kadınlar eşit derecede ayrımcılığa maruz
kalmıyor [...] kadınlar sınıf, cinsiyet, etnik köken,
cinsiyet, estetik ve diğer ayrımcılıklara maruz
kalıyor. Bu karmaşıklığın hem ayrımcılığın
kınanması için siyasi bir ifade olarak hem de farklı
bir toplum arayışı perspektifinden kabul edilmesi
gerekmektedir.”

Kadınların maruz kaldığı ayrımcılık birden fazla
baskının bir araya gelmesinin sonucu olabilir,
ancak 'kadın ve erkeklerin tam eşitliği' ancak
'kapitalizm, ataerkillik, yabancı düşmanlığı,
homofobi ve ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılığın
birlikte reddedilmesiyle' mümkündür.
Bu, kadınları etkileyen çoklu, kesişen toplumsal
hiyerarşi ve baskı biçimlerine ilişkin son dönem
ekofeminist bakış açılarının yanı sıra toplumsal
yeniden üretim feminist görüşleriyle de
uyumludur.

'Halkçı ve köylü feminizmi'nin ortaya çıkışı
Her ikisi de 'halkçı' ve 'köylü feminizmi'nden
bahseden Dördüncü ve Beşinci Kadın
Meclislerinden ilham aldığına şüphe olmayan Via
Campesina'nın en son Uluslararası Konferansı,
'ataerkillik hareketimizin düşmanıdır' diyerek
hareketin 'feminist karakteri'nin altını cesurca
çizerken, kendisini 'La Via Campesina içinde bir
köylü feminist hareketi' inşa etmeye adamıştır.

Derio Kadın Meclisi'nin de açıkladığı gibi “ kültürel
çeşitliliğimizi ve her bölgede, ülkede ve yerde
karşılaştığımız çok farklı koşulları tanıyan bir 'köylü
ve halk feminizmi'dir. Bunu, gezegenin dört bir
yanındaki kadınların verdiği günlük
mücadelelerden yola çıkarak inşa ediyoruz. 

Özerkliğimiz, toplumsal dönüşüm, köylü tarımının
savunulması ve korunması ve gıda egemenliği için
verilen mücadeleler. Buradan eşitlik, saygı, işbirliği
ve karşılıklı tanımaya dayalı yeni toplumsal cinsiyet
ilişkileriyle yeni erkekler ve kadınlar ortaya
çıkacaktır. Bu feminizm dönüştürücü, isyankar ve
özerktir. Sermayeye ve patriyarkaya karşı
düşünme ve somut eylemler yoluyla kolektif olarak
inşa ediyoruz “Via Campesina kadınları için,
kadınların hem üretici hem de yeniden üretici
rollerinin tanınması ve cinsiyete dayalı iş
bölümlerine meydan okunması, aktivizmlerinin ve
hareketin iç işleyişini ve gıda egemenliği
politikalarını etkileme önerilerinin merkezinde yer
almaktadır.
Bu, hareket, kırsal örgütler ve genel olarak toplum
içindeki yapısal faktörlerin yanı sıra cinsiyetçilikle
mücadele etmek için öneriler, talepler ve somut
önlemler geliştirerek, ilişkisel bir güç perspektifini
somutlaştırarak yapılır.
Hareket içinde cinsel ve toplumsal cinsiyet
çeşitliliğine ilişkin son tartışmalar, heteronormatif,
ataerkil modelin ötesinde toprakta yaşamanın ve
çalışmanın diğer modellerini tartışmak için zemin
hazırlamaktadır.

Cinsiyete dayalı iş bölümlerinin ele alınması:
üretim araçları ve yeniden üretim koşulları
üzerindeki kontrol için mücadeleler
Yeni toplumsal cinsiyet ilişkilerinin inşası, baskının
kültürel/sembolik ifadelerini ele almanın ötesine
geçerek kadınların yaşadıkları deneyimlerdeki
yapılarla da ilgilenir. Via Campesina kadınlarının ve
daha sonra hareketin toplumsal cinsiyete dayalı
işbölümü ve üretim ile yeniden üretim arasındaki
ilişkiye dikkat çekmesi buradan
kaynaklanmaktadır.



LVC'nin bildirgeleri incelendiğinde, kadınların
köylü emeğinin vurgulandığı, ücretli kadın
emeğine ise daha az önem verildiği görülmektedir.
Aile çiftçiliğinde kadın emeğine yaklaşırken,
kadınların hem üretici hem de yeniden üretici
emekteki rollerine odaklanılmaktadır. İlk olarak
Tlaxcala Deklarasyonu'nda dile getirildiği üzere,
gıda üretiminde kadın emeğinin tanınması ve
takdir edilmesi yönünde ısrarlı bir çağrı vardır ve
şüphesiz Tlaxcala Çalışma Grubu ve ayrı bir kadın
toplantısı içindeki tartışmalardan etkilenmiştir.
Bangalore'da Toplumsal Cinsiyet Pozisyonu,
genetik kaynakların şirketlerce çalınmasına ve
patentlenmesine karşı kadınların geleneksel
bilgilerine saygı gösterilmesini ve gıda
üretimindeki rollerinde 'biyoçeşitliliğin korunması
ve geliştirilmesindeki hayati rollerini sürdürme
yeteneklerinin' korunmasını talep etmiştir .
Nyéléni'deki Gıda Egemenliği Kadın Deklarasyonu
da 'kadınların gıda üretimindeki rollerinin ve
haklarının tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi'
ihtiyacını teyit etmektedir . Kadınların gıda
üretimindeki rolünün tanınması çağrısı, özellikle
şu nedenlerle önemlidir:

“Tarih boyunca gıda ve tarımla ilgili bilginin
yaratıcısı olan, halen dünyanın en yoksul
ülkelerindeki gıdanın %80'ini üreten ve
günümüzde biyoçeşitliliğin ve tarımsal tohumların
başlıca koruyucuları olan kadınlar, neo-liberal ve
cinsiyetçi politikalardan özellikle etkilenmektedir.
Bu politikaların dramatik sonuçlarından
muzdaribiz: yoksulluk, kaynaklara yetersiz erişim,
canlı organizmalar üzerindeki patentler, kırsal göç
ve zorunlu göç, savaş ve her türlü fiziksel ve cinsel
şiddet. Tarımsal yakıtlara adanmış olanlar da dahil
olmak üzere monokültürler, kimyasalların ve
genetiği değiştirilmiş organizmaların yaygın
kullanımı çevre ve insan sağlığı, özellikle de üreme
sağlığı üzerinde zararlı etkilere sahiptir.
Endüstriyel model ve ulusötesi şirketler, köylü
tarımının, küçük ölçekli balıkçılığın ve çobanlığın
yanı sıra hem kentsel hem de kırsal ortamlarda
küçük ölçekli gıda hazırlama ve satışının varlığını
tehdit etmektedir ve tüm bu sektörlerde kadınlar
önemli bir rol oynamaktadır. “

Via Campesina kadınları böylece neoliberal küresel
gıda sistemi ve cinsiyetçi politikalar tarafından
tehdit edilen gündelik gerçekliklerine dikkat
çekerken, emeklerinin, bilgilerinin ve onurlu bir
yaşam haklarının tanınması ve varoluş biçimleri ve
geçim kaynaklarını iyileştirme yolları konusunda
kendi koşullarına göre karar verme gücü için
mücadele ediyor. Ayrıca, tarımla uğraşmanın
günlük ve kuşaklar düzeyinde yaşamın yeniden
üretimine nasıl katkıda bulunduğunun da altını
çiziyorlar. Kadınlar tam da bu gündelik uğraşlar
etrafında harekete geçmekte, bunları güç,
güçlendirme ve liderlik kaynağı olarak
görmektedir. Kadınların doğaya doğrudan bağlı
olan ve doğayı etkileyen gıda üretimindeki
emeğinin çevresel boyutu, herhangi bir doğal
kadın özelliğinden değil, yapılar ve insan pratiği
tarafından şekillendirilen yaşanmış
deneyimlerinden ortaya çıkar. Burada somutlaşan
ekofeminist perspektif, kadınların kendi varoluşları
ve kendi yaşamlarını (ve başkalarının yaşamlarını)
sürdürme ve yeniden üretme mücadelelerine
dayanırken, kendi bilgi ve deneyimlerinden
alternatifler inşa etmeyi öngörür. Ekolojik sorunun
çağdaş tarım sorununun temelini oluşturduğunu
düşünürsek, kadınların da bu mücadelenin ön
saflarında yer aldığı kesindir.

Via Campesina kadınları için, kadınların hem
üretici hem de yeniden üretici rollerinin tanınması
ve cinsiyete dayalı iş bölümlerine meydan
okunması, aktivizmlerinin ve hareketin iç işleyişini
ve gıda egemenliği politikalarını etkilemeye yönelik
önerilerinin merkezinde yer almaktadır. Bunu da
hareket, kırsal örgütler ve genel olarak toplum
içindeki cinsiyetçiliğin yanı sıra yapısal faktörlerle
mücadele etmek için öneriler, talepler ve somut
önlemler geliştirerek ve böylece ilişkisel bir güç
perspektifini somutlaştırarak yapıyorlar. Dahası,
kadın emeğinin değerlendirilmesi ve tanınması,
kadınların bakıcı rolünü doğallaştıran görüşlere,
uygulamalara, mekanizmalara ve ideolojilere
meydan okuyacak şekilde ev içi alanın ve kırsal
toplumların radikal bir şekilde siyasallaştırılması
sürecinin bir parçasıdır. Son olarak, kadınlar
geleneksel aile çiftliği yapısını ataerkillik ve
cinsiyetçilikten arındırarak değiştirmek için aktif
olarak mücadele etmektedir. 
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