
Suriye’deki çatışmalarda ölen militanların yakınlarına para aktaran şirketler takibe alındı

Laleli piyasasında IŞİD’li dokuz şirkete operasyon
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Bahis ağına dahil olmak kolay değil
Bahis şirketleri, neredeyse tüm 
dünyada büyük gelirler elde ediyor. 
Devletler, karlılığı artımak için sınır-
lı sayıda insana bahis şirketi kurma 
izni veriyor. Bu da küresel çapta 
kaçak bahis ağı pazarının doğmasına 
yol açıyor. Ancak kaçak bahis ağına 
dahil olmak pek kolay değil. Yasal 
şirketlerden kat kat daha fazla para 
kazanan, yıllık ciroları milyarlar-
ca doları bulan şirketler aracılığıyla 
kaçak bahis ağını yönetenler, siste-
me alacakları insanlardan öncelikle 
güven, sonra da para talep ediyor.

Yağ fiyatı da enflasyon da bahis konusu
Yaygın olarak kaçak bahsin oynan-
dığı kentlerden biri de Gaziantep. 
Bu ağa dahil olan dükkanlardan 
birine girme, kaçak bahsin nasıl 
oynandığını gözleme şansı bulduk. 
Oynanan bahisler binbir çeşit; bir 
maçta ilk korneri kimin kullana-
cağı, ilk tacı kimin atacağı, ilk sarı 
kartı hangi takımın göreceğine 
dair bile bahis oynanıyor. Yağ fiyatı 
konusunda da bahis var, enflasyon 
konusunda da…

CENGİZ ANIL BÖLÜKBAŞ 9. sayfada

 IŞİD’e finansman sağladıkları 
ABD ve Türkiye’nin 
yaptırımlarıyla kanıtlanan 
şirketlerin dokuzu, İstanbul’un 
en merkezi noktalarından olan 
Laleli’nin göbeğinde. Edinilen 
bilgilere göre, şirketlerin 
amacı çeşitli kamplarda kalan 
IŞİD militanlarının eşlerine 
ve çocuklarına maddi yardımı 
“hawala” yöntemiyle ulaştırmak.

 Emniyet birimlerinin takibe 
aldığı şirketlerin sürekli isim ve 
yer değişikliğiyle faaliyetlerini 
sürdürdükleri belirtiliyor. 
Bunlardan biri Saksouk İthalat. 
Şirket hakkında yaptırım kararı 
verilince, Arslan Medikal adıyla 
işlerine devam ettiler. Ekim 
2021’de Aslan Medikal de 
yaptırımlara maruz kaldı.
HAZAR DOST 12. sayfada

Göç rotasındaki sığınmacıların, sı-
nırlarda herhangi bir kontrolle kar-
şılaşmamasını fark eden uyuşturucu 
baronları tüm sevkiyatı sığınmacı 
rotasına kaydırdı. Kaçakçıların uyuş-
turucu taşımacılığına zorlandığını 
iddia eden İranlı göçmen M.K. “Sa-
dece Afgan göçmenlere işkence ya-
pıyorlardı. Ama bizi de tehdit ettiler”  
dedi. Göçmenler, taşıdıkları uyuştu-
rucu maddeyi sınırı geçince atlı ka-
çakçıların aldığını iddia ediyor. 
RUŞEN TAKVA 8. sayfada

Milyarlarca liralık yasadışı kumar ağının Türkiye’deki tabelasız şubeleri:

Kaçak bahis dükkânları

İNSAN HAKLARI YAŞAM TOPLUMSAL CİNSİYET
“Çocuklarımın adını kolyelerle hatırlıyorum”
Diyarbakır Sur’da, 12 Ekim 2015’te, zırhlı 
araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 
Helin Şen’in annesi adalet bekliyor...
AYDIN ATAY 7. sayfada

Kadın işçilerin eğlencesi: PUBG
Gaziantep’te kadın işçiler hem gün yapıyor, 
hem gençlerin gözdesi olan PUBG oynaya-
rak kafa dağıtıp, stres atıyor...
CENGİZ ANIL BÖLÜKBAŞ 16. sayfada

Pembe tezkere ile “damgalanmak” bile güç 
‘Hasta’ kabul edilen LGBTİ+’lar askere alın-
mıyor. Hayat boyu “pembe tezkere”ye sahip 
olmak da hiç kolay değil.
 ÖZLEM ATEŞ 4. sayfada

Kadına şiddet Türkiye’de 
cezasız kalıyor
► İskenderun’da15 Aralık’ta 
zorla evine girdiği eski ni-
şanlısı G.Ç’nin yüzüne kızgın 
yağ atıp, darp ve istismar 
eden Mustafa Resul Erkmen 
önce tutuklandı. Savcının 
suçlamayı cezası daha düşük 
olan “eziyet” olarak değiştir-
mesiyle Kadınlar Günü’nde 
serbest kaldı. 13. sayfada

Ergene Nehri önce kurban 
oldu sonra faile dönüştü
► Kaynağında ‘birinci’ 
kalitede doğan nehir, sanayi 
atıklarıyla son bulduğu yerde 
dördüncü kaliteye düşüyor. 
Suyundan gelen kötü koku 
nedeniyle bazı bölgelerde 
insanlar pencerelerini 
açamıyor.  2. sayfada

Kavala ailesi Elazığ’dan New 
York’a köklerini arıyor
► Elazığ’daki Ermeni 
köyünde katledilen bir aileden 
geriye kalan, 14 yaşında başka 
bir şehre yerleşen, gerçek ismi 
dahi bilinmeyen gencecik bir 
delikanlının ailesini arayış 
hikâyesi… 6. sayfada

AHSENGerçek bir  
drag queen
Anne ve babasınca terk edildi. Yılmadı, 
tek başına ayakta durdu. 1998’de ken-
dini Beyoğlu’nda buldu. Ali Poyrazoğ-
lu, Huysuz Virjin, Besim Kazado gibi 
önemli isimlerle çalıştı. “Tıpatıp Şov” 
ile televizyon yılları başladı ve artık ge-
niş kesimlerce tanınıyordu. 
Yaşama bağlılığı, ayakta kalma müca-
delesi, enerjisi kimi zaman düşse de 
vazgeçmeyişi kendisini mesleğinin zir-
vesine taşıdı. Ahsen, halen Cahide’de 
direktörlük ve baş dansçılık yapıyor. 
Varoluş mücadelesini hala sürdürüyor.
DUYGU KÖSEOĞLU 5. sayfada

Laleli’nin merkezinde IŞİD şirketleri faaliyette

Ahsen Gönülce genç yeteneklerin kâşifi, eğitmeni ve her daim destekçisi...

Mültecilerin rotası 
‘baronlarla’ kesişti
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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
Uygulama Gazetesi

Kirlenme, 1974’te Çerkezköy Organize Sanayi ve sonrasındaki ‘gecekondu sanayileşme’nin etkileriyle başladı

Kaynağında ‘birinci’ kalitede doğan nehir, sanayi atıklarıyla son bulduğu 
yerde dördüncü kaliteye düşüyor. Suyundan gelen kötü koku nedeniyle bazı 
bölgelerde insanlar pencerelerini açamıyor. DSÖ raporuna göre Türkiye’de 

kanserin en sık görüldüğü bölgelerin başında artık Trakya geliyor. 

Kurbandan faile Ergene
ANIL CAN TUNCER

Britanya’nın York Üni-
versitesi’nde yürütülen 
bir çalışmaya göre, Er-
gene dünyanın en kirli 

nehirlerinden biri. Ergene’ye 
yeniden hayat vereceği düşün-
cesiyle 2019’da derin deşarj 
projesi tamamlandı ve nehrin 
suyu Marmara Denizine akıtıl-
maya başlandı. 
Sözde kurtarma projesi, taş-
makta olan bardağa bir kova 
kirli su boşaltmak gibiydi. Mar-
mara’ya son darbe de vurulmuş 
oldu ve müsilajın (deniz sal-
yası) ortaya çıkması, malumu 
ilam etti: Marmara ölüyordu! 
Böylece bölgede yaşayan 25 
milyon insan da risk altına gir-
miş oldu.
Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacı-
nın yüzde 70’i, çeltiğin yüzde 
50’si, buğdayın yüzde 10’u bu 
havzadan karşılanıyor. Bölge-
den alınan numunelerde zararlı 
kimyasalların oranı kabul edi-
lebilir derecenin çok üstünde. 
Zehir, herkesin sofrasına girmiş 
durumda yani. 

Daha önce haber manşetlerin-
de “kurban” olarak öne çıkarılan 
Ergene, artık Marmara’nın “faili” 
sayılıyor.. 
Ancak gerçekte, kurban olan ala-
nın daha da genişlediğini görü-
yoruz. Akademisyen Gülbiye Ha-
cıoğlu, bölgedeki problemlerin 
‘kurtarma’ projeleriyle ekolojik 
yıkıma dönüştüğünü belirtiyor: 
’’Ergene’de problemden etkilenen 
alanlar, yeni problemler ortaya çı-
karmaya başladı. Bölgeyle ilgili ilk 
‘kurtarma’ planı 2003’te yapılmış-
tı. Ancak aradan geçen 19 yılda 
ilerleme sağlanamadı. Buradaki 
çevre sorunu aynı zamanda hak-
larını savunamayan geniş yoksul 
kesimler de yarattı’’. 

Şu anda 1,5 milyona yakın insa-
nın yaşadığı havzadaki kirlenme, 
1974’de Çerkezköy Organize Sa-
nayi ve devamında oluşan gece-
kondu sanayileşmenin yarattığı 
etkilerle başlamıştı. Kaynağında 
‘birinci derece’ kalitede doğan ne-
hir, sanayi atıklarıyla birlikte son 
bulduğu yerde dördüncü sınıf 
kaliteye düşüyor. Suyundan ge-
len kötü koku nedeniyle bazı 
bölgelerde insanlar pencerelerini 
açamıyor. Dünya Sağlık Örgütü 
raporuna göre Türkiye genelinde 
kanserin en sık görüldüğü bölge-
lerin başında artık Trakya geliyor. 
Ergene’yle ilgili ‘Gündöndü’ bel-
geselini çeken Nejla Demirci, 
nehrin Türkiye’deki neo-liberal 

politikaların kadavrası olarak kul-
lanıldığını söylüyor. 2012’de çek-
tiği belgeselin ardından bölgeye 
her sene ziyaretler yapan Demirci, 
deşarj projesiyle de hiçbir şeyin 
değişmediğini anlatıyor:
 “Bölgedeki sekiz bin yıllık tarım 
kültürü istihdam adı altında yok 
edildi. Ergene’nin suyuyla tarım 
yapan çiftçiler, nehri zehirleyen 
fabrikalarda işçi olmak zorunda 
kaldı. Trakya’da kadınlar öndeydi, 
yaşamın içerisindeydi. 
Eskiden kadınlar, pikniklerde sos-
yalleşirdi. Şimdi kadınlar eve ka-
pandı, erkekler kahveye gidiyor’’. 
Genç nesiller kirlilik nedeniyle 
eskiden bu nehirde yüzüldüğüne 
inanmıyor. 

Romanların yüzyıllardır Hıd-
rellezde en güzel kıyafetlerini 
giyerek nehirde yıkanma gele-
nekleri de 30 yıldır bitmiş du-
rumda. 
Belgeselinde artık bölgede ya-
şamak istemeyen çocuklara da 
yer veren Demirci, “Çocuklar 
fotoğraflara bile inanamayarak 
‘eskiden bu nehirde yüzüyorlar-
mış’ diyorlar. Bir sürü canlı ne-
hir kenarında ölüyor” diyor.
Sanayi kuruluşlarının 5 milyon 
metreküp su kullandığı söyle-
nen bölgede yeraltı suları da 
düşük seviyelerde. Halk artık 
içme suyunu satın almak zo-
runda. 2008’de evine içme suyu 
götürmek için askeriyenin çeş-
mesine gitmek zorunda kalan ve 
Ergene’nin taşkınına kapılan 19 
yaşındaki Neşe, iki ay sonra 3,5 
km ötede bulunabilmişti. 
Kızını derede ararken ayakla-
rında asitli su nedeniyle açılan 
yaraların hala kapanmadığı 
Hasan Mandacı, ’’Kızım yarım 
kalan okulunu tamamlamak is-
tiyordu ama nasip olmadı. Onu 
bu dereye kurban verdim”diyor.

2019’da derin deşarj projesi tamamlandı ve nehrin suyu Marmara’ya akıtılmaya başlandı. Sözde kurtarma projesiyle Marmara’ya da son darbe vurulmuş oldu

Katkıda bulunanlar: Barış Altıntaş, Banu Tuna (sorumlu), 
Metin Yener, Mümtaz Murat Kök, Gökçer Tahincioğlu Basım Yeri: Ankara – 2022

Eskiden 
pikniklere 
ev sahipliği 
yapan nehir 
çevresinde 
durmak bile 
mümkün 
değil. Gençler 
bir zamanlar 
bu nehirde 
yüzüldüğüne 
inanmıyor.
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 RECEP KARADOĞAN

Türkiye 2021’de, daha önce 
benzerlerine az rastlanan 
orman yangınları ve sel 
felaketleriyle karşı karşı-

ya kaldı. Onlarca insan bu neden-
le yaşamını yitirdi. Benzer durum 
dünyanın çeşitli noktalarında ve 
Almanya başta olmak üzere Avru-
pa’da da görülüyor. 
Bilim insanları, tüm bu yaşananla-
rın iklim krizinin sonucu olduğuna 
dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 
değişen sıcaklıklar ve olağan dışı 
hava koşulları nedeniyle belirli bit-
ki örtüsü, o bitki örtüsünün tuttuğu 
toprak ve diğer başka arazi engelle-
ri değişiyor. İklim değişikliği ya da 
küresel ısınma olarak adlandırılan 
bu sorun, karbondioksit gibi ısıyı 
tutan gazların atmosferde artma-
sıyla oluşuyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) bünye-
sinde Hükümetler Arasındaki İk-
lim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 
Üçüncü Çalışma Grubu, 2022 yılına 
ilişkin açıkladıkları raporda endişe 
verici bilgiler verdi. Rapora göre, 
2010-2019 arasında yıllık ortala-
ma küresel sera gazı emisyonları 
insanlık tarihinin en yüksek sevi-
yesine ulaştı. Buna göre, küresel 
emisyonlarda keskin düşüş olma-
dan, sıcaklık artışının 1,5 dereceyle 
sınırlandırılması mümkün değil.

‘Sonuçları korkunç olacak’

IPCC raporunun yayımlanma-
sından sonra düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri An-
tonio Guterres, “Bazı hükümetler 
ve büyük şirketlerin söyledikleriyle 
yaptıkları arasında büyük farklılık-
lar var. 
Açıkça söylemek gerekirse yalan 
söylüyorlar ve bunun sonuçları 
korkunç olacak” dedi. Antonio Gu-
terres’in dikkat çektiği bu “korkunç 
sonucun” gerçekleşmemesi için 
çeşitli girişimler var. Paris İklim 
Anlaşması, BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 
2015 yılında imzalandı. Anlaşma-
nın temel hedefi küresel ortalama 
sıcaklık artışının 2 derecede, yani 
sanayileşme öncesi değerlerde tut-
mak. Türkiye de anlaşmaya ilk imza 
atan ülkelerden oldu. Anlaşma 
buna rağmen ancak Ekim 2021’de 
Meclis’ten geçti. Uzmanlar, Türki-
ye’nin söz konusu anlaşmayı niha-
yet imzalamasında, 3,1 milyar Euro 
değerinde kredi alacak olmasının 
etkili olduğuna dikkat çekiyor. 

Paris Anlaşması’na
TBMM bile uymuyor!

Bakanlık dizel araç kiraladı
Türkiye emisyon azaltma konusun-

da hangi yeni kararları aldı? Amaç 
gerçekten anlaşma kapsamında bazı 
düzenlemeler yapmaksa sadece bir 
örnek üzerinden bakıldığında dahi bu-
nun sağlanmadığı görülüyor. Örneğin 
küresel ısınmanın azaltılmasında ula-
şım araçları konusunda atılacak adım-
lar önemli bir yer tutuyor. Çünkü araç-
ların egzozlarından çıkan gazlar hava 
kirliliği dışında küresel ısınmanın da 
nedenlerinden biri. 
Bu nedenle taşıtlardaki emisyon ora-
nı önemli. Ancak Türkiye sadece bu 
konuda bile ilk skandal adımı attı. 
"İklim kriziyle mücadele" çalışmaları-
nı yürütmekle görevlendirilen ve ismi 
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" 
olarak değiştirilen bakanlığın ilk ic-
raatlarından biri araç kiralamak oldu. 
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğü, 2022’de kul-
lanmak üzere 64 araç kiralayacağını 
duyurdu. "Düşük karbon ayak izine sa-
hip olan araçları" kabul etmeyeceğini 

açıklayan müdürlük, filosunu "yüksek 
karbon salınımıyla çevreye zarar ver-
diği" eleştirilerine konu olan dizel oto-
mobil ve pikaplarla donatacak. Ancak, 
İstanbul il Müdürlüğü araç kiralama 
ihalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
"tasarruf genelgesini" dahi dikkate al-
madı. 30 Haziran 2021’de yayımlanan 
genelgeyle tasarruf tedbirleri kapsa-
mında araç kiralama ve alımlarında 
kısıtlamaya gidilmiş, mevcut araçların 
2023’e kadar yüzde 20 oranında azaltı-
lacağı belirtilmişti. TBMM’de de sicili 
emisyon konusunda kötü araçlar kul-
lanılıyor. CHP’li Mahmut Tanal'ın soru 
önergesine aralık ayında verilen yanıt-
ta Meclis'te 294 araç olduğu belirtildi. 
Araçların markalarına dair "güvenlik" 
gerekçesiyle bilgi verilmedi. Ancak 
önceki yıllarda verilen yanıtlarda, kul-
lanılan araçların Passat ve Audi marka 
araçlar olduğu öğrenilmişti. Mahmut 
Tanal mevcut araçların da çoğunluk-
la bu markalar ile Renault araçlardan 
oluştuğunu söyledi.
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ÖZLEM ATEŞ

“Şehir hastanesinde, ufacık bir koridorda 
bekleyen bir yığın insandan biriydim. Sa-
dece pembe tezkere almak için gelenlerle 
değil, herhangi bir nedenle kurul raporu 
alacak herkesle, saatlerce bekliyorsunuz. 
Bürokrasinin sıkıcılığına, belirsizliğine, ne 
zaman biteceği bilinmeyen muazzam bekle-
yişe katlanmaya çalışıyorsunuz…”
2020 yılında askerlik için yaş haddi dolun-
ca, resmi adıyla ‘askerliğe elverişli değildir 
raporu’, halk dilindeki söylemiyle ‘pembe 
tezkere’ alma yolu görünüyor Yıldız’a. Ona, 
pembe tezkere almaya nasıl karar verdiğini 
soruyoruz:

‘Sağlık sorunum eşcinsellik’

“İnsan, pembe tezkere almaya karar ver-
mez, buna zorunlu kalır” diyor. 
Türkiye’de askere gitmemek; her sokağa 
çıkışta GBT gerginliği yaşamak, polis ya da 
jandarmanın GBT sorgusuna olur da denk 
gelirseniz ‘asker kaçağı’ olduğunuz için ida-
ri para cezası almak, çalıştığınız iş yerine 
gönderilen -ve size tebliğ edilmesi gere-
ken- asker kaçağı bildirimlerini imzalamak 
ya da asker kaçağı sayıldığınız için işe alın-
mamak gibi birçok hak ihlalini beraberinde 
getiriyor. Evet, kimse sizi kolunuzdan tutup 
birliğe götürmüyor. Fakat devlet sizi aske-
re gitmediğiniz her gün pişman etmek için 
elinden geleni yapıyor. Asker kaçağıysanız 
çalıştırılmanız yasak. Çalışıyorsanız da iş 
yerinize gelen ve aslında size tebliğ edilme 
zorunluluğu bulunan askerlik bildiriminizi 
15 gün içinde imzalamanız gerekiyor. Peki 
ya pembe tezkere alacaksanız?
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğince ‘Cinsel 
kimlik ve davranış bozukluğu’ tanısı kapsa-
mında, LGBTİ+’lar askere alınmıyor. 
Bundan iki yıl önce e-devlet üzerinden asal 
yoklama kaydını yaptırıyor Yıldız. Kayıt 
aşamasında ‘Herhangi bir sağlık sorunu-
nuz var mı?’ sorusunu ‘eşcinsellik’ olarak 
cevaplıyor. Ardından aile hekiminin yolu 

görünüyor. Pembe tezkere almak istediğini 
söyleyince psikiyatriye sevk ediliyor.
Bir OHAL KHK’si ile askeri hastanelerin 
devrinin ardından, pembe tezkere için gi-
dilen yerler sistemde tanımlı belli başlı 
hastaneler. Yıldız da bir şehir hastanesine 
gidiyor.

Psikiyatr ile görüşüyor, kurula çıkıyor ve o 
meşhur kişilik testini çözüyor; Minnesota 
Testi’ni… 500 küsur sorudan oluşan testte, 
Yıldız’a göre komik ve tuhaf birçok soru var. 
“Aynı internette çözdüğümüz kişilik testleri 
gibi” diyor ve ekliyor: “’Küçükken annenin 
kıyafetlerini giymeyi sever miydin?’ diye bir 
soru var mesela. Testi çözerken ‘kadınlara 
yakıştırılacak meslekleri ve yaşamları’ ter-
cih etmek zorundasın. Çünkü cinsiyetin ve 
eğilimin; kişisel zevklerin ve tercihlerinle 
alakalı olmalı gibi bir algı var.”
Yıldız, testi çözdükten sonra tekrar kurula 
çıkıyor. Kurulun ardından son adres olan 
heyetle görüşmeye gidiyor. Heyet, Yıldız’a o 
yıl erteleme veriyor. Ertelemenin ne demek 
olduğunu sorduğumuzda, “Gelecek yıl hâlâ 
ibne olacak mısın ona bakacağız demek” di-

yor. Yıldız, erteleme raporunu alıp askerlik 
şubeye teslim ediyor. 
2022 Mart’ında tekrar pembe tezkere baş-
vuru sürecine giriyor ve tüm süreci sil baş-
tan yaşıyor. Ve nihayet ‘cinsel kimlik ve 
davranış bozukluğu’ tanılı kurul raporuna 
kavuşuyor.
Yıldız’ın ana raporunun eline ulaşmasına 
en az üç ay daha var. Kaldı ki pembe tezke-
resini aldığında da süreç bitmiş olmayacak. 
Çünkü Türkiye’de pembe tezkere almak, 
kimse için başlayan ve biten bir süreçten 
ibaret değil. Hayatı boyunca kamuda çalışa-
mayacak, özel sektörde yaptığı iş görüşme-
lerinde ‘askerliğe neden elverişli olmadığı’ 
sorusuyla karşı karşıya kalacak. 
İnsan hakları, sadece insan olmakla sa-
hip olunan temel hak ve özgürlükler iken  
Türkiye’de durum biraz farklı… Askerlik 
Kanunu’nun birinci maddesinde ‘Türkiye 
Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu 
kanun mucibince askerlik yapmaya mecbur’ 
deniyor. Oysa zorunlu askerlik, başta Birleş-
miş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
kapsamında bir hak ihlali. 
Pembe tezkere alacak herkes, aile hekimin-
den başlayıp psikiyatra, kurula ve heyete 
gittiği tüm bu süreçte bir LGBTİ+ olarak 
‘hasta olduğunu’ ispat etmek zorunda. 
Zorunlu askerlik meselesi, sorunun esas 
merkezi olarak orada öylece durmaya de-
vam ediyor ve zorunlu askerliğin kaldırıl-
masından başka hiçbir şey bu sorunu kök-
ten çözmeyecek. Son olarak Yıldız’a pembe 
tezkere tabirinin onu rahatsız edip etmedi-
ğini soruyoruz. “Nazi Almanyası’nda pembe 
üçgenler vardı, bizde de pembe tezkere var” 
diyor ve ekliyor: “Pembe tezkereyle damga-
lanmak bir onur.”L

G
B

T
İ  +

Sanatçının ve Erol Tabanca Koleksiyonu 
izniyle Erinç Seymen isimsiz 2008 

‘Pembe tezkere’yi almak hem zorlu bir süreç hem de 
yaşam boyu damgalanmak anlamına geliyor. Bu süreci 
geçerek pembe tezkeresini almaya hak kazanan Yıldız, 
son iki yılda başından geçenleri anlattı.

‘PEMBE TEZKERE ONURDUR’
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Bir ‘drag queen’in
varoluş mücadelesi

AHSEN

DUYGU KÖSEOĞLU

Ahsen, öğrenmenin yaşayarak ve ya-
şadıklarını analiz ederek gerçekleşece-
ğine inanan mücadeleci bir ruh. Daha 
ilkokul yıllarından itibaren farklı ol-
duğunu keşfetmiş ve kendini var etme 
mücadelesinden asla vazgeçmemiş bir 
Draq Queen, dansçı, eğitmen ve kendi 
deyimiyle bir kâşif.
Ahsen Gönülce, 3 Kasım 1976’da An-
kara’da doğdu. Küçük yaşta anne ve 
babası ayrılınca o babaannesi ile An-
kara’da kaldı. Kardeşi ise annesi ile 
İstanbul’a taşındı. Belki de kayıpları 
üzerine inşa ettiği başarı hikayesi ilk 
çocukluk dönemindeki bu yalnızlaşma 
ile başladı.
Ahsen orta birinci sınıftayken babası 
başka bir kadınla evlendi. Kısa bir süre 
sonra babannesini kaybedince babası 
ve üvey annesi ile yaşamaya başladı. 
Üvey annesiyle oldukça sıkıntılı bir 
ilişkileri oldu. Lise ikinci sınıfta baba 
evinden ayrılıp kendine ev tuttu ve ge-
çinmek için barmenlik yaptı. Bir yan-
dan da üniversite için hazırlanıyordu.
Ahsen üniversite sınavına hazırlandığı 
günlerde 14 yıldır görmediği annesi ve 
kardeşi onun evine geldi. Kısa süreli 
bir mutluluktan sonra annesi tarafın-
dan ikinci kez travmatik bir şekilde 
terk edildi. Babasına sığınmak istediği 

o zorlu zamanda cinsel yö-
nelimi nedeniyle babası 

ona “git” dedi. Ahsen 
1998 yılında ken-

dini İstanbul Be-

yoğlu’nda buldu. Böylece hayatının 
zorlu ama bir o kadar da renkli dönemi 
başlamış oldu.
Dönemin en iyileri Ali Poyrazoğlu, Huy-
suz Virjin, Besim Kazado gibi önemli 

isimlerle çalıştı. İlk adımlarını atar-
ken bu isimlerle karşılaşması iyi 

bir altyapı oluşturmasını sağladı. 
Beyoğlu’nda bir barda çalışıyor-
du. Bir süre sonra Prive Club da 
küçük gösteriler de yapmaya 

başlayınca kazancı biraz art-
tı. Kendisine yeni bir çev-

re edindi. Besim Kazado 
ile burada tanıştı ve 

onun önerisi ile Ali 
Poyrazoğlu’nun 
tiyatrosunun alt 

katında yeni 
açtığı “Ku-

lüp 12”nin 
gösterileri 
için seç-

melere katıldı 
ve seçildi. Artık hem 

çalışıyor hem de yoğun bir 
öğrenme sürecinden geçiyordu. Mes-
leki gelişiminin yanı sıra entelektüel 

dünyası da şekilleniyordu. Ali Poyrazoğ-
lu’nun tiyatrosu kapandığında ne yapa-
cağım diye düşünürken Besim Kazado 
yepyeni bir proje için teklifte bulundu. 
“TELEVİZYON”  böylece o yıllarda ya-
şayanların iyi bildiği “Tıpatıp Şov” ile 
televizyon yılları başladı ve artık geniş 
kesimlerce tanınıyordu. Kostümler dik-
ti, sahne planlamaları yaptı ve 4 yılın 
sonunda nihayet Türkiye’nin en büyük 
otelinin tek Türk koreografı oldu.
Küçük büyük demeden birçok projede ve 
mekanda çalıştı. İyi bir alt yapısı ve güç-
lü bir hayal gücü vardı. Bunları mükem-
meliyetçi bir çalışma azmiyle birleştirip 
oluşturduğu koreografiler show dünya-
sının en beğenilen ve izlenenlerinden 
oldu.  Ahsen “ Kırıta Kırıta” projesinde 
yer alarak sanal platformda da başarısını 
ortaya koydu.
İş ilişkisi bir yana kişiliği ile de Ahsen’in 
hayatında özel bir yere sahip olan İzzet 
Çapa ile yollarının kesişmesi ona İstan-
bul’un en gözde gece kulübü Cahide’nin 
kapılarını da açtı. 2005’te başlayan bu 
yolculuğu bütün başarısıyla devam edi-
yor.  
İnsanların kendisini yetiştirmesi ve 

hayata karşı bir duruş geliştirmesi 
gerektiğini düşünen Ahsen, varoluş 
mücadelesinden asla vazgeçmedi. 
Genç ve yetenekli kişilerin de kâşifi, 
eğitmeni ve her daim destekçisi oldu. 
Her öğrendiğini ekip arkadaşlarına 
da öğreterek  kendini daha çok bü-
yüttü. Sosyal medyanın gelişmediği 
dönemlerde farklı mekanları gezerek 
genç yetenekleri keşfedip tanınma-
larını sağladı. Keşfettiği kişilerin ye-

tenekli oldukları alanları belirle-
yip buna göre şekillenmelerini 
sağlayan bir eğitmen olmasını 
Ahsen şöyle anlattı:
“Benim için çok güzel dans 
etmen, çok güzel şarkı söyle-
men, çok güzel makyaj yap-

man, çok güzel elbise dikmen, 
bacaklarının çok güzel 

olması, kız gibi olman 
veya erkek gibi olman, 

farklı biri olman değil. 
Bütün bu anlattığım 
şeyin bir harmonisi 
olması lazım senin 
bedeninde ki ben 

bunun içinden tek tek 
sana ait olanları çıkara-
yım ve seni kocaman bir 

paket yapayım.”
Cinsel yönelimi farklıydı ve 

o da bu toplumun ötekisiyidi. 
Yaşam onun için de hiç bir za-
man toz pembe olmadı. Ama 

hayatı ve politik mücadeleyi sadece 
cinsel tercihler üzerinden okumadı, 
okumuyor. Ahsen’in, LGBTİQ+ hare-
ketinin politik mücadele şekliyle de 
arası açık. “Rezilliğe karşıyım” diyor. 
LGBTİQ+ hareketinin bu söylem ve 
tavırla asla kazanamayacağını düşü-
nüyor.
 Ahsen, “Götümü ne zaman açacağım 
savaşı verinceye kadar, benim neden 
sosyal haklarım yok diye savaşmalı-
lar. Cinsel kimlikle ilgili verilen sa-
vaş ile “yeterince seks yapamıyoruz” 
için verilen savaşı karıştırmamak ge-
rekiyor” diyor. Bu düşüncesi onu iyi 
kazananlardan biri olarak tepeden 
konuşuyor eleştirisi almasına neden 
olsa da “buraya kolay gelmediğini 
anlatma gereği duymayıp kitabını 
referans göstererek geçiyor -Seçil 
Pala’nın kaleme aldığı “bir draq qu-
een romanı AHSEN”-
Yaşama bağlılığı, ayakta kalma mü-
cadelesi, bitip tükenmeyen enerjisi  
kimi zaman düşse de vazgeçmeyişi 
onu mesleğinin zirvesine taşıdı ve 
tacını taktı. Ahsen, halen Cahide’de 
direktörlük ve baş dansçılık yapıyor.

Cinsel yönelimi farklıydı ve o toplumun 
ötekisiyidi. Yaşam onun için hiç toz pembe 
olmadı. Yine de hayatı ve politik mücadeleyi 
sadece cinsel yönelimler üzerinden okumuyor. 

Cinsel kimlikle 
ilgili verilen savaş 
ile “yeterince seks 
yapamıyoruz” 
diye verilen savaşı 
karıştırmamak 
gerekiyor...

‘ ‘
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Ermeni yetim Abbas Dede’nin 
boşluklarla dolu hikâyesi

İKBAL ERKAN

Bilinen ismi Abbas… Bu ismi 
ona, Elazığ Sivrice’ye bağlı Ku-
yuca Köyü’ndeki katliamdan 
kaçarak sığındığı Diyarbakır’da 
sahip çıkan aile verdi. 1915’te 
öz ailesi yok edilmeden önce, 
Ermenice ismi neydi bilen yok.  
1899’da doğan, köyünden 14 
yaşında ayrılmak zorunda kalan 
Abbas, yıllarca ailesini aradı. Ve-
fatının ardından bu görevi toru-
nu Mehmet Ali Kavala üstlendi.
Babasıyla birlikte öldürülürken 
annesinin son sözü “Kaç kurtar 
kendini” oldu. 
Diyarbakır’a kadar kaçtı Abbas. 
Çocukları olmayan ve katliam-
dan kaçan bu genci yanına alan 
aile, Abbas’a evladı gibi sahip 
çıktı. Yeni bir isim, bir yuva, iş 
verdi, evlendirdi. 
Bir Müslüman olarak büyüt-
tüler Abbas’ı. Ama o, kaçarken 
kaybettiği kardeşlerini unut-
madı, yaşamı boyunca aramayı 
sürdürdü. İzlerini buldu da… 
1961 yılına kadar kardeşleriyle 
telgraf aracılığıyla görüşmeye 
devam etti. Daha sonra bağlan-
tıları kesildi ve bir daha birbirle-
rinden haber alamadılar. Bugün 
kaç kardeşi olduğu bilinmese 
de bir kısmının Marsilya’da, bir 
kısmının New York’ta yaşadığı 
biliniyor. 
Diyarbakır’da oto boyacılık ya-
pan beş çocuk babası Mehmet 
Ali Kavala, dedesi Abbas’ın kar-
deşlerini ve onların çocuklarını 
yeniden aramaya başladı. Nüfus 
kayıtlarında dedesinin sadece 
doğum tarihi ve anne baba ismi 
görünüyordu. Başka bir bilgiye 
ulaşmak mümkün değildi. Bir 

arkadaşının yönlendirmesi üze-
rine Agos gazetesine ilan verdi. 
Biz de Kavala’ya ulaştık ve hikâ-
yesini sorduk:
“Abbas dedem 1899 doğumlu, 
anne adının Bahar baba adının 
Kara olduğu bilgisine ulaştık. 
Ancak e-devlet’teki soyağacında 

doğum tarihinden daha geriye 
gidemiyoruz. Katliamda kaça-
rak Diyarbakır’a geliyor. Orada 
Amcazade dedikleri bir aile, 
bu çocuğa sahip çıkıyor. Abbas 
Dede’nin önceki ismini de bil-
miyoruz. Amcazadeler kendi 
çocukları olmadığı için evlat 

gibi görüp büyütüyorlar dedemi. 
Daha sonra karayollarında işçi 
olarak çalışıp emekli oluyor.”
“Ermeniler hakkında kimse ger-
çekleri söylemiyor, biz gerçek-
leri yaşadık” diyen Mehmet Ali 
Kavala  dedesinin yaşadıklarını 
annesine anlattığını, annesinin 

de kendisine aktardığını anlatı-
yor: “Dedemin ömrü kardeşleri-
ni aramakla geçmiş. Mardin’de 
sana benzeyen biri var demişler, 
kalkmış oraya gitmiş. 
Urfa’da biri var demişler, çek-
miş oraya gitmiş. Köyde bir tek 
dedem dil bilirmiş, tek tahsilli 
oymuş. Osmanlıca ve Ermenice 
biliyormuş. Ailesiyle iletişimde 
kalmaya çalışmış ancak sonra 
tamamen kopmuşlar. Amca-
sının kızının ismi Altun, New 
York’ta yaşıyor. Dedem akraba-
larının onu çağırdığını anlatırdı. 
Ama ‘gavur etmesinler bizi’ di-
yerek gitmek istememiş. Fotoğ-
rafları da yok etmiş. ‘Seccadeni 
de ibriğini de al gel’ demişler 
ama dedem Müslümanlıktan 
ederler diye düşünüp gitmemiş. 
Müslümanlıkla tanıştıktan son-
ra maddi her şeyi reddediyor. 
Tek başına yaşamış. Biz kanı-
mızı bulmak istiyoruz manevi 
amaçla, yoksa maddi bir kaygı-
mız yok. 
“Dedem, teyzesinin oğlunu 
komşu köyde buluyor. Kızıltepe 
Köyü, yani Ermeni köyü. Sonra 
gelip gitmeler, görüşmeler baş-
lıyor. Şimdi onun torunuyla ben 
evliyim.” Mehmet Ali Kavala, 
dedesinin kardeşlerini onların 
çocuklarını aramaya karar ver-
dikten sonra bir arkadaşının 
Agos’a yönlendirmesiyle asıl 
süreç başlıyor: “Agos’a yazdım, 
döndüler bana. Gönüllü bir avu-
kat ilgileniyor ailemizi arama 
sürecimizle. İlanı vereli üç ay 
oldu. Henüz kimseye ulaşama-
dık. Dedemin kardeşlerinin ya-
şadığını düşünmüyorum. Ama 
onların çocuklarına ulaşmak 
istiyorum.”

19. yüzyılın sonunda doğan Abbas Dede’nin hikâyesi, 1915’te yok olan 
Ermeni ailelerin, kaybolan evlatların, kayıtlarda ismi dahi olmayan 

insanların hikâyesi. Elazığ’daki Ermeni köyünde katledilen bir aileden 
geriye kalan, 14 yaşında başka bir şehre yerleşen, gerçek ismi dahi 

bilinmeyen gencecik bir delikanlının ailesini arayış hikâyesi…

Diyarbakır’da oto boyacılığı yapan beş çocuk sahibi Mehmet Ali Kavala, dedesi 
Abbas’ın kardeşlerini ve onların çocuklarını aramak için yeni bir mücadeleye başladı.

Arsada kamulaştırma şaibesi
Vatandaşın arsasını kamulaştırıp milyonlarca lira kâr ediyorlar

HAZAR DOST

İstanbul Güngören’de, yurttaşların ucuz fiyat-
lara kamulaştırılan ve sosyal tesis yapılacağı 
söylenen arazileri, konut projesi yapılmak 
üzere imara açıldı.
İstanbul Güngören Belediyesi yönetimine, 
2019 yerel seçimleriyle birlikte ‘inşaat’ odaklı 
isimler gelmişti. Belediye Başkanı Bünyamin 
Demir ve bazı yardımcılarının ortak inşaat şir-
keti bile vardı. 
Bu ekibin üstüne, eski İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İmar Müdürü Rıza Uçan da bele-
diyenin imardan sorumlu başkan yardımcısı 
konumuna getirildi. 
Ekip böyle olunca, Güngören Belediyesi’nde 
son üç yılda birçok inşaat odaklı proje hayata 
geçirildi. Bunlardan biri de Gençosman Ma-
hallesi’nde bulunan  6 bin 402 metrekare bü-
yüklüğündeki arazide gerçekleştirilmek isten-
di. Dere taşkın bölgesinde bulunan arazinin 2 
bin 700 metrekaresi 2011 yılında, ‘Burası ka-
mulaştırılacak’ denilerek sahiplerine toplam 5 
milyon 500 bin TL ödenerek belediye hizmet 
alanı olarak alınmıştı. 
Değerinin altında yapılan satış için arazi sa-
hipler, “Bizi belediyeye çağırıp zorla bu ara-
ziyi satmamızı istediler. ‘Eğer satmazsanız, 
kamulaştırılır, hiç para alamazsınız’ dediler. 
Biz de belediye sosyal alan yapacak diye düşü-

nüp yok paraya sattık” diyor. Fakat Güngören 
Belediyesi, 2021 belediye meclisinde ‘ekstra 
kaynağa ihtiyaç var’ diyerek bahse konu olan 
kamulaştırılmış arazilere konut yapılmasını 
kararlaştırdı. 
4 Ekim 2021’de, 72 milyon 861 bin TL’ye veri-
len inşaat ihalesi karşılığında, içinde dükkân 
ve evlerin olduğu toplam 105 taşınmaz inşa 
edildi. Güngören Belediyesi, bu taşınmazlar-
dan toplam 426 milyon 521 bin TL kazanmayı 
hedefliyordu. 105 taşınmaz, ayrı ayrı olmak 
üzere aynı tarihte teklif usulü ile satışa çıktı. 
Fakat aralık ve şubat ayında yapılacak iki iha-
leye de katılım olmayınca satış iptal edildi. 
Eğer daireler satılırsa Güngören Belediyesi, 
2011 yılında toplam 5 milyon 500 bin TL’ye 
‘sosyal alan olacak’ diyerek kamulaştırdığı 
alanı, 72 milyon 861 bin TL’ye imarlaştırıp, 
toplam 348 milyon TL’lik kar elde edecek. 
2011’deki arsa satışında belediye tarafından 
kandırıldıklarını söyleyen eski mülk sahipleri, 
belediyeden haklarını alabilmek için hukuk 
mücadelesi başlatacak. Eski mülk sahiplerin-
den olan İsmet Yılmaz GazeteMLSA’ya yaptığı 
açıklamada, “Anayasa Mahkemesi, kamulaştı-
rılan alanın imara açılamayacağını söylüyor. 
Hukuki olarak tüm sürecin takipçisi olacağız. 
Bizden zorla aldıkları arazilerimizden bugün 
para kazanmaya çalışıyorlar, izin vermeyece-
ğiz” dedi. 
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HELİN’İN ANNESİ
NAZMİYE ŞEN:

Fail ceza 
alırsa 
yasımı 
tutabilirim

Helin’den sonra neler yaşadığını soruyoruz… 
“Düşünün, bir anne çocuklarına kahvaltı hazırla-
mak için sabah uyanıyor. 12 yaşında acıkmış bir ço-
cuk; annesi, kardeşi, yengeleriyle kahvaltı yapmak 
için fırına giderken, kendi mahallesinde, sokağında 
katlediliyor. O gün dünyamız yıkıldı. Aileydik. Ben, 
eşim ve üç çocuğum. İlk bir buçuk yılı zaten hiç ha-
tırlamıyorum. Sadece Helin’in acısını yaşıyordum. 
Çocuklarım var mı? Eşim ne yapıyor? Evim ne du-
rumda bilmiyordum. Yedi yıldır Helin’siz yaşıyoruz. 
İşte bayram yaklaşıyor. Yedi yıldır evimizde bayram 
yok. Çünkü hep bir eksiğiz. Evlat nedir, anne olan 
bilir. Bir yarım Helin, babasının bir yarısı Helin, kar-
deşlerinin bir yarısı Helin. Evde Helin’i anmadığı-
mız gün yok. Bir günde dünyamızı başımıza yıktılar. 
Kızımız hiçbir şey yapmamışken, vahşice katledildi. 
Kaderimiz miydi bu?

‘Duruşmalar hep hayalkırıklığı’
İlk duruşma gününü hatırlıyor... 
“Sur’da yaşadığımız için kızımız hedef alındı. O gün 
sokakta çocuklar vardı. Hiçbir çatışma yoktu. Anons 
da yapılmadı. Bu zulmü gördük. Anlatıyoruz. Görün-
tüler, deliller var. Hâlâ inkâr ediliyor. Adalet nere-
de?”  Devam ediyor, “Acımı anlatamıyorum. Helin’in 
vurulduğunu duydum. Gerisini hatırlayamıyorum. 
Psikiyatri ilaçlarıyla ayakta durabiliyorum. Evimiz-
de neşe kalmadı. Çocuklarıma bayramlık elbise ala-
mıyorum. Çocuğumu öldürenler utanmıyor olabilir 
ama evimde bayram kutlamaya utanıyorum.”
Helin’den sonra çocuklarının ismini zaman zaman 
hatırlayamadığını öğreniyoruz. Bu durumdaki bir 
anne ne hisseder?
Çocuklarımın ismini unutuyorum. Eşyaların ismini, 
ocağa koyduğum yemeği unutuyorum. Psikolojik 
destek ve ilaçlar sayesinde uyuyabiliyorum. Yoksa 
sabaha kadar gözüme uyku girmez. Akşam uyuma-
dan önce kimi görsem, ‘Helin’imi rüyamda görmem 
için bana dua eder misin’ diyorum. Sabah uyandı-
ğımda gözlerimi açmıyorum. Helin’i rüyamda gör-
düm mü görmedim diye hatırlamaya çalışıyorum.”
Ağlıyor. Yanında oturan Avaşin’e bakıyor, “Bak kü-
çücük çocuk. Bana, ‘sen ne biçim annesin ismimi-
zi unutuyorsun’ diyor. Bunu mu hak etmiştik. Bize 
bunu yaptılar.

‘Bir çocuk öldürüldü neyi saklıyorsunuz?’
Kızım bana hesap soruyor. Bunların hepsi dert, ke-
der değil mi? Kız kardeşimin çocuğu, ismini çok 
unuttuğum için kızıyor bana. Teyze ben ‘Jiyan’ diyor. 
Utanıyorum. Bir türlü isimlerini hatırlayamıyorum 
diye utanıyorum. ‘Hey çocuk’ diye sesleniyorum. 
Utanıyorum, adınızı unutuyorum diyemiyorum. Ço-
cuklarıma kolye yaptım. Onlara bakıp isimlerini ha-
tırlayayım, çocuklarım kırılmasın diye. Bir anne için 
ne kadar zor bir durum biliyor musunuz?
“Çocuklarımın nasıl büyüdüğünü hatırlamıyorum. 
İlaçlardan, başımı kaldıramıyordum. Helin’in ya-
sında neler yaşandığını hatırlamak için internetten 
bakıyorum. Düşünün insan kızının yasını hatırla-
yamıyor. Yüreğin acısı unutulmaz. Ama her gün bu 
adaletsizlikle bizi öldürüyorlar.”
Acısı hala bu kadar derin olan Nazmiye Şen, adalet 
bulmak için gittiği duruşmalarda, uzayan yargı sü-
recinde neler hissediyordur peki?
“Zamanla acımın hafifleyeceğini, yaramın kapana-
cağını söylüyorlar. Zaman hiçbir şeyi unutturmuyor. 
Fail ceza alsa, tutuklansa yasımı tutabilirim. Hak 
ettiği cezayı alırsa tabii, yoksa bir gün tutuklanıp, 
ertesi gün serbest bırakılmasını kabul edemem. Bu 
adaletsizlik sürdüğü sürece mücadele edeceğim. Bir 
çocuğu öldüren bir değil, üç müebbet almalı. Dava 
ancak dört yıl sonra açıldı. Bir çocuk öldürüldü, neyi 
saklıyorsunuz. Bir avukatın, anne ve babanın müca-
dele etmesi gerekmeksizin soruşturma açılmalıydı. 
Adalet bunu gerektirir. Kişiye göre, konuma göre 
değil. Adalet tektir. Ama bugün onu göremiyoruz. 
Adaletsizliği lanetliyorum. Kızım katledildi, bari 
faili yargılansın. Görüntüler olmasına rağmen hâlâ 
tutuklama kararı verilmiyor. Tepki gösterince beni 
duruşma salonundan çıkarıyorlar. Ben anneyim. 
Adalet arayan bir anneyim. Duruşmalara umutla gi-
diyoruz, hayal kırıklığıyla dönüyoruz.” 

AYDIN ATAY

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, 
“2011-2021 Tarihleri Arası Silahlı Çatışma Ortamın-
da Çocuklara Yönelik Yaşam Hakkı İhlalleri Rapo-
ru”na göre kolluk güçleri tarafından açılan ateş veya  
resmi hata sonucu 228 çocuk yaşamını yitirdi. Bu 
olaylardan biri, 2015’te belli aralıklarla sokağa çık-
ma yasağı uygulanan Diyarbakır’ın Sur ilçesi Hasır-
lı Mahallesi Yıkıkkaya Caddesi’nde yaşandı. Sokağa 
çıkma yasağının olmadığı 12 Ekim günü fırına ekmek 
almaya giden 12 yaşındaki Helin Hasret Şen, Yıkık-
kaya Sokak üzerinde bulunan Kobra tipi zırhlı araç-
tan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Helin’in ölü-
müne ilişkin açılan soruşturma ancak dört yıl sonra 
tamamlanabildi. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkeme-

si’nde açılan davada, sanık polis memuru Abdullah 
Ercan, “taksirle öldürme” suçundan yargılanıyor. 
Şen’in annesi Nazmiye Şen ise adalet arıyor. Helin’in 
öldürülmesinden bu yana yedi yıl geçti. 
Şen Ailesi, diğer çocuklarını koruyabilme umuduyla 
Sur’dan taşındı. Anne Nazmiye Şen, psikolojik des-
tek ve ilaçlarla ayakta duruyor. Sanık hakkında açılan 
davanın 5 Nisan’daki duruşması sonrası sohbet etti-
ğimiz anne Şen, “Çocuklarımın ismini unutuyorum. 
Yaptığım kolyeler sayesinde hatırlıyorum” diyor. 
Nazmiye Hanım ve çocukları Avaşin ile Cennet kar-
şılıyor bizi. Evin her köşesinde Helin’in bir fotoğrafı 
var. Şen, “Nereye dönsem Helin’i görmeliyim” diyor. 
Çocukları yanındayken konuşmak istemediğinden 
Cennet ile Avaşin’i odalarına göndermek istiyor ama 
Avaşin kalmakta ısrarcı. 

Son 10 yılda 228 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi

► 12 yaşındaki Helin Hasret Şen, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 12 Ekim 
2015’te Kobra tipi zırhlı araçtan 
açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
► Nazmiye Şen: Adalet tektir. 
Adaletsizliği lanetliyorum. Kızım 
katledildi, bari faili yargılansın. 
Duruşmalara umutla gidiyoruz, hayal 
kırıklığıyla dönüyoruz.

Helin 12 yaşında yaşamını yitirdi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Di-
yarbakır Şubesi, Birleşmiş Millet-
ler (BM) Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin yıl dönümü sebebiyle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde çocuklara yönelik hak ih-
lalleri ile ilgili hazırladığı raporu 
açıkladı.“2011-2021 Tarihleri 
Arası Silahlı Çatışma Ortamında 
Çocuklara Yönelik Yaşam Hakkı 
İhlalleri” başlıklı rapora göre 10 
yılda 228 çocuk hayatını kaybetti. 
“Türkiye’de uzun yıllardır devam 
eden çatışmalı süreç boyunca ça-
tışmanın tarafı olmayan çocukla-
rın yaşam hakları ihlal edilmiştir” 
denilen raporda şu bilgiler yer 
aldı: “Silahlı çatışma ortamların-
da çocukların gerek devlet gerek-
se farklı aktörlerce yaşam hakları 

ihlal edilmiştir. Bu süreç içerisin-
de 228 çocuk yaşamını yitirmiş 
bu çocukların yüzde 22’sini kız 
çocukları oluşturmuştur. Yaşamı-
nı yitiren çocukların 30’u 0-5 yaş 
aralığın olurken, ölümler en çok 
Şırnak, Diyarbakır, Hakkâri, Mar-
din ve Gaziantep’te gerçekleşti. 
228 çocuğun ölüm sebeplerine 
bakıldığında 64 çocuğun kolluk 
kuvvetlerince açılan ateş sonucu, 
62 çocuğun ise bombalı saldırılar 
sonucu yaşamını yitirdiği belir-
lendi.”
Rapordaki verilere bakıldığında, 
özellikle sokağa çıkma yasağı 
uygulamalarının başladığı 2015 
yılı Ağustos itibari ile çocukların 
yaşam hakkı ihlallerinde ciddi bir 
artış olduğu gözlendi.
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RUŞEN TAKVA

ABD’nin yirmi yıl aradan sonra Afganistan’dan 
çekilme kararı almasının ardından Taliban ik-
tidarı ele geçirdi. Bu olayı takip eden günlerde 
ise yüzbinlerce Afgan, İran üzerinden Türki-

ye’ye göç etmeye başladı. Göç rotasındaki sığınmacıların, 
sınırlarda herhangi bir kontrolle karşılaşmamasını fark 
eden uyuşturucu baronları da tüm sevkiyatı sığınmacı 
rotasına kaydırdı.
Dünya afyon pazarının yüzde 85’ini, Afganistan’ın kont-
rol ettiği tahmin ediliyor. Afganistan’dan batıya doğru 
başlayan göç, Afganistan’da üretilen uyuşturucuyu batı-
ya sevk etmek için de oldukça uygun bir rota haline ge-
tirilmiş gibi görünüyor. Kartellerin, Afganistan’da üret-
tikleri uyuşturucuyu kaçakçılar ile yaptıkları anlaşmalar 
ile göçmenlerin çantalarına koyarak sevk ettikleri iddia 
ediliyor. 
Nitekim bu iddiaları sorduğum ve rejim muhalifi olduğu 
için İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla gelen İranlı göç-
men M.K, sınır hattında başına gelenleri şöyle anlatıyor; 
“Kaçakçıların bizden bir istekleri vardı. Sınırı geçerken 
uyuşturucu götürmemizi istiyorlardı. Biz de bunu kabul 
etmek zorundaydık çünkü İran’daki hayatımız zaten teh-
dit altındaydı.” 
Uluslararası raporlara ve yine Nisan ayında yayınlanan 
ABD Dışişleri raporuna yansıyanlara göre, Kabil’de bu-
lunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın Taliban 
yönetimi tarafından kullanılması sonucu uyuşturucu 
kartelleri, göçmenleri taşımacı olarak kullanarak yeni bir 
karayolu rotası oluşturmuş durumda. Buna göre Afga-
nistan’dan yola çıkan göçmen, Pakistan, Belucistan, İran 
yolunu takip ederek Türkiye’ye geliyor. 
Türkiye’ye geldikten sonra görüştüğüm göçmenler, çan-
talarında taşıdıkları uyuşturucu maddeyi sınırdan geçer 
geçmez onları bekleyen atlı kaçakçılara verdiğini iddia 

ediyor. Bunun karşılığında ise göçmenlere VİP geçiş hiz-
meti sunuluyor. Dünya’nın en büyük uyuşturucu pazarı 
olarak bilinen ve tam Afganistan göç rotasının geçiş gü-
zergâhında bulunan Abdul Wadood pazarının etrafı da, 
uyuşturucu pişirmek için kurulmuş laboratuvarlarla do-
natılmış durumda. 
Geçen Kasım’da BBC’de yayımlanan habere göre, afyon 
üretiminin yanı sıra yeni nesil uyuşturucu madde olarak 
bilinen metamfetamin pişirimi de bu bölgede yapılıyor.  
Kaçakçıların uyuşturucu taşımacılığına zorlandığını 
iddia eden İranlı göçmen M.K., gözleri dolarak şunla-
rı anlatıyor: “İşkenceler de yapılıyordu ama bize (İranlı 
olanlara) yönelik değil. Kaçakçılar Afgan ve başka uyruk-
lu göçmenlere işkence yapıyordu. Bizi ve bazı diğer göç-
menleri uyuşturucu taşımamız için tehdit ediyorlardı. ” 
İddialara göre kaçakçılar, sınırı geçecekleri günün gece-
sinde poşetler halinde uyuşturucu maddeleri hazırlıyor 

ve yüzlerce kişinin olduğu gruplar içerisinden, seçtikleri 
10 – 15 kişiye bu poşetleri zorla veriyordu. Taşımak is-
temeyenler ise sınırın karşısına geçirilmemekle tehdit 
ediliyordu. İranlı M.K., sınırın geçileceği gece neler ya-
şandığını şöyle anlattı:
 “Kaçakçılar bize bir poşet verip kendi malzemelerinizle 
beraber geçirin dedi.  Öyle bir durumdaydım ki kabul et-
memem mümkün değildi. Mecburen naylon poşeti alıp 
kendi çantama koydum.  Türkiye’ye geçince  başka bir ka-
çakçı atla beraber gelip poşeti benden alarak gitti.”
M.K.’nin iddiaları oldukça önemli zira geçtiğimiz yıllar-
da da Van’ın Özalp ilçesine bağlı yani İran sınırının sıfır 
noktasında bulunan bir köye, Van İl Emniyet Müdürlü-
ğü’ne bağlı Narkotik ekipleri tarafından yapılan operas-
yonla, ahırdan bozma bir laboratuvarda 500 kilogram 
satışa hazır ve işlenmiş uyuşturucu maddenin ele geçi-
rildiği duyurulmuştu. 

Mülteci rotası 
baronların 
yoluyla kesişti

Yüzbinlerce Afgan, İran üzerinden Türkiye’ye göç etmeye başladı. Sığınmacıların, 
sınırlarda hiçbir kontrolle karşılaşmadığı fark edilince uyuşturucu rotası değişti

Türkiye’ye gelen göçmenler, çantalarında taşıdıkları uyuşturucu mad-
deyi sınırdan geçer geçmez onları bekleyen atlı kaçakçılara verdiklerini 
söyledi. Bunun karşılığında ise göçmenlere VİP geçiş hizmeti sunuluyor. 
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Yoksulluktan çıkış için
son umut: Kaçak bahis

Bahis 
oynamaya 
gelen 
emekliler de 
var, işçiler 
de. Esnafı da, 
öğrencisi de 
orada. 

CENGİZ ANIL BÖLÜKBAŞ

Dışarıdan bakınca buzlu camdan 
içeride ne olduğunu anlayama-
dığım bir dükkâna giriyoruz. 

Birlikte gittiğim kişi referans olduğu 
için girişte sorun çıkmıyor. Normal-
de tanımadıklarını içeri sokmuyorlar.  
Yoğun sigara dumanıyla kaplanmış 
mekânda 20-25 kişi var. Belli ki bir 
zamanlar  bembeyaz olan duvarlar 
sararmış. Herkes sürekli bir şeylerin 
sonucunu soruyor. Kimi, tek bir anı 
kaçırmadan ve gözünü kırpmadan te-
levizyon başında maç izliyor. Bir adam 
bağırıyor birden, “Abi üst üste nasıl 
yedi kere mavi gelebilir?” diye. Kimisi 
bazen sinirden bazen de kazanma-
nın verdiği coşkuyla bağırıp küfürler 
savuruyor. Atılan çığlıklar umudun 
olduğu kadar umutsuzluğun çığlığı…
Burası Gaziantep’te yasadışı bahis 
oynanan bir dükkân. Ekonomik kriz, 
artan işsizlik, derinleşen yoksulluk 
bahislere ilgiyi de arttırdı. ‘Yasal’ ba-
hislere yönelik ilginin düzeyi bir bayi-
nin önünde çok rahat gözlemlenebilir. 
Ancak paravanın arkasında yasadışı 
bahise yönelik ilgi de artmış durum-
da. Vergiye tabi olmaması, ‘kazanma 
ihtimalinin yüksek oluşu’ gibi etken-
ler yoksul kitleleri sektör haline gelen 
bu alana yöneltiyor. 
Oynanan bahisler çeşit çeşit. İlk kor-
neri kimin kullanacağı, ilk tacı kimin 
atacağı, ilk golü hangi futbolcunun 
atacağı, ilk sarı kartı hangi takımın 
göreceğine dair bahis oynanıyor. Bazı 
oyunlarda iki renk seçeneği oluyor, 
sıradaki taşın hangi renk olacağına 
dair tahminde bulunuyorsun. Girdiğin 
bahsin miktarını belirleyebiliyorsun.
Bununla birlikte bahis işi sadece 
sporlarla sınırlı değil. Hayattaki her 
şeye dair kumar oynanabiliyor. Cum-
hurbaşkanın konuşmasının ardından 
doların artıp artmayacağına, doların 
haftayı belirli bir rakamın üzerinde 
kapatıp kapatmayacağına, benzine ya 
da yağa zam gelip gelmeyeceğine iliş-
kin dahi bahse girilebiliyor. 
Dükkânı işleten kişiye işleyiş hakkın-
da birkaç soru soruyorum. Bu işi yap-

mak isteyenler, sisteme bir ‘referans’ 
sayesinde girebiliyor. Bu sistemi ku-
ranlar ise genellikle Kıbrıs, İngiltere 
ve Almanya merkezli şirketler. Onlar 
Türkiye’de paravan şirketler oluştu-
ruyor ve sistem işliyor. Yani aslında 
oynatan kişi, o şirketin bayii haline 
geliyor. Haftalık miktarın büyük bir 
kısmını komisyon olarak veriyor. Geri 
kalan para kendisine kalıyor. Paranın 
transferi için üçüncü kişilerin hesap 
kartları haftalık belirli bir ücret kar-
şılığı kiralanıyor ve işlem yapılıyor. 
Daha büyük miktarlarda ise sanal pa-
ralar ya da alışveriş siteleri paravan 
olarak kullanılıyor. 
Her bölgenin belirli bir ‘abi’si var. On-
dan habersiz hiç kimse sektöre gire-
miyor. Bunun yanı sıra yasadışı bahis 
oynatan kişiler yerelde kendi ağlarını 
kuruyor. Bazı kişiler bahis oynamaları 

için insanları buraya getiriyor. Getir-
diği kişi başına o kişiler de bir komis-
yon alıyor. Yasa dışı bahis organizas-
yonu yurt dışından bir mahallenin 
bir sokağına kadar adım adım böyle 
örgütleniyor.
Bahis oynamaya gelen emekliler de 
var, işçiler de. Esnafı, öğrencisi de 
orada. Yoksulluk arttıkça insanların 
‘kolay’ kazanç elde etme arayışı artı-
yor. Bir işçi, arkadaş önerisiyle bahis 
oynamaya başlamış.  Aldığı ücretin 
kendisine yeterli olmadığını anlatı-
yor: 
“Borçlar artınca bahis oynamaya baş-
ladım. Yüksek miktarlarda oynayamı-
yorum. Ama arabasını, malını satıp 
oynayanlar var. Bazen kazanıyoruz, 
bazen kaybediyoruz. İnsanlarınki bir 
umut, çünkü hayatlarının iyiye gide-
ceğine yönelik bir ışık yok.” 

Bahis dükkanlarında her şeye dair kumar oynanabiliyor. 
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından doların artıp 
artmayacağına, doların haftayı belirli bir rakamın üzerinde 
kapatıp kapatmayacağına ya da herhangi bir ürüne zam 
gelip gelmeyeceğine ilişkin bahse girilebiliyor. 

MLSA Atölye: 
Yeni bir haber 
merkezi

EDİTORYAL

MLSA’nın ilk dönem “haber atölyesi” çalışmaları 
elinizde tuttuğunuz gazeteyle birlikte tamamla-
nıyor.
MLSA Haber Atölyesi’ni oluşturmaya çalışırken, 
önümüze iki temel hedef koymuştuk:
Birincisi, haber merkezlerinin ortadan kaldırıldı-
ğı, genç gazetecilerin filtre-denetim mekanizma-
larının bulunmadığı haber merkezlerinde zorlu 
haberlerle karşı karşıya bırakıldığı bir ortamda, 
haber merkezi ruhu yaratabilecek bir atölye orta-
mı oluşturmak.
İkincisi, bu atölyeye katılan genç gazetecilerin 
üretimlerine dayanan, süreli bir uygulama gaze-
tesi çıkartmak.
Atölye çalışmaları, eskiden bu yana verimliliği 
nedeniyle tartışma konusu. Bu eleştirilerde hak-
lılık payı da büyük.
Atölyelerin büyük bölümü ya belli projelerin bir 
ayağını oluşturması nedeniyle zorunlu olarak ya-
pılıyor ya da gerçekten verimli olması amacı taşı-
sa da süre ve imkân sorunları nedeniyle istenilen 
hedefe ulaşılamıyor.
Haber Atölyesi, bu engelleri aşabilmek için yola 
uzun soluklu bir atölye çalışması yapmak hede-
fiyle çıktı. Alanında uzman gazetecilerden, bu 
atölye çalışmalarına katkı sunma sözü aldıktan 
sonra öğrenci seçimlerini gerçekleştirdi.
Genç gazeteciler, alanında uzman isimlerden An-
kara gazeteciliğinden polis muhabirliğine, ekoloji 
haberciliğinden spor gazeteciliğine, adliye muha-
birliğinden ekonomi muhabirliğine kadar uzanan 
temel alanlarda, farklı periyotlarda dersler aldı.
Veri gazeteciliği, sayfa tasarımı, yazıişleri masası 
çalışmaları gibi spesifik alanlarda uzman isimler 
öğrencilerle yakından ilgilenerek dersler verdi.
Bununla sınırlı kalmadı. Dört-beş aylık periyot-
larla verilen derslerin verimliliğini sağlamak adı-
na, uygulama gazetesi için öğrencilerden düzenli 
olarak haber önerileri alındı, bu haberleri yapım 
süreçleri yakından takip edildi.
Bu yakın takibin, haber merkezi ruhuna uygun 
olması gerekiyordu. Bu nedenle yüz yüze yapılan 
üç eğitim dönemi öncesinde ve sonrasında sürekli 
yazıişleri toplantıları gerçekleştirildi.
İlk gazetede daha çok görüş alınarak, görüş ve 
açıklamaya dayalı yapılan haberlerin sonraki ga-
zetelerde dosya haberlerine, belgeli gazeteciliğe 
dönüştüğünü izleme imkânı bulduk.
Bir uygulama gazetesi olarak programlanmış olsa 
da Gazete MLSA, uzman isimlerin eleştirilerine 
açıldı ve geri dönüşler doğrultusunda gazetenin 
daha nitelikli olması için çaba gösterildi.
Gazete MLSA’da yapılan bazı haberler, Türki-
ye’nin gündemine oturacak nitelikteydi. Bir bö-
lümü, farklı mecralar tarafından alınarak haber-
leştirildi.
1,5 yıla yayılan atölye sürecinin sonuna gelindi-
ğinde, son yüz yüze eğitim sırasında, genç gaze-
tecilerin gerçekten bir haber merkezi ruhu ka-
zandığını görmek, çalıştıkları mecralardan haber 
refleksleri konusunda gelen olumlu geri dönüşler, 
amaçlara büyük ölçüde ulaşıldığını gösteriyor.
Ancak bununla sınırlı kalmamalı. Gazete 
MLSA’nın Haber Atölyesi’nin bir çıktısı olarak 
devam edebilmesi için çalışmalar sürüyor. Yeni 
haber merkezleri oluşturmak, kendini daha da 
geliştirmek, bir gelenek yaratabilmek temel amaç.
Bu amaç doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz.

Gazete MLSA

Gaziantep ve Diyarbakır’da iki operasyon
Gaziantep merkezli olarak 4 ilde Nisan ayında düzenlenen yasadışı bahis 
operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 
evinde yüklü miktarda para da ele geçirildi. Diyarbakır ve İstanbul’da Şu-
bat ayında gerçekleştirilen operasyonda ise 26 şüpheli yakalanmıştı.  Ör-
güt üyelerinin çok sayıda ofiste bahis faaliyetlerinden elde ettikleri kazancı 
fark edilmemesi için Bitcoin ve Tether gibi kripto para birimlerine dönüş-
türdükleri belirlenmişti. 
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-İZLENİM-

HİCRAN CENGİZ

İ
stanbul Havalimanı’na inen 
yolcuların çıktığı 13 numaralı 
kapının önündeyiz. Kapının önü 
ellerinde karşılama kartları tutan 

insanlarla dolu. Normalde bu kartlarda 
gelen yolcunun soyadı veya kurum adı 
yazar. Ama bunların üzerinde bir takım 
kodlar yazıyor. Çünkü hastaların kimlik 
bilgilerinin gizliliği önemli…  “Normal” 
turizm şirketlerinin yolcularına sağladığı 
transfer, konaklama, gezi ve tercüme 
gibi hizmetlerinden farklı olarak sağlık 
turizmine yönelmiş olan şirketler, 
yolcuların tedavi görecekleri hastaneler 
ile anlaşarak tedavinin organizasyon 
hizmetini de  sağlıyor. Tur şirketi 
çalışanları: “Bu kapıdan normal yolcular 
da çıkıyor sedyeyle gelen de, estetik için 

gelen hastaları kabul etmeye başladı.
Pandemi sürecindeki kısıtlamalar gereği 
yurt dışından sağlık turizmi için gelecek 
hasta ve refakatçiler genelgeye göre , 
Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 
(USHAŞ) hasta takip sistemine kayıt ve 
ön onayı sonrasında ilgili birimlere izin 
yazılarının yazıldığı bir uygulamaya 
tabi tutuldu. Prosedüre göre, bir hasta 
ile birlikte en fazla iki refakatçinin 
ülkeye girişine izin verildi. Hasta ve 
refakatçiler seyahat, ülkeye giriş, transfer 
ve izolasyonu gibi konularda belirlenen 
kuralların yanında havaalanından 
hastanelere transferleri ile ilgili özel bir 
düzenleme getirildi.
USHAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdür Mehmet Ali 
Kılıçkaya, “Pandemi sürecinde getirilen 
bu prosedür şu an için işlemiyor. 
Kapıların seçimi konusu havalimanın 
kendi iç düzenlerince yaptıkları bir 
seçim, USHAŞ’ın prosedürel olarak böyle 
bir düzenlemesi yok” diyor.  Pandemi 
sürecinden sonra prosedür sonlansa da 
turizm şirketleri, havalimanında sağlık 
turizmi için “ayrılmış kapı” uygulamasını 
devam ettiriyor.
Turizm şirketlerinin havalimanı 
işletmesinin içinde “de facto” alan 
uygulamalar ve alanlar yaratmasında 
organizasyonel olarak bir sorun teşkil 
etmemiş. Sağlık turizmini teşvik 
edebilmek için gerçekleştirilen söylemler 
ve uygulamaları kolaylaştırdığı için tepki 
çekmediklerini vurguluyorlar.

gelen de… Ama bizim müşterilerimize 
özellikle bu kapıdan çıkmalarını 
söylüyoruz. Her bir yolcuyu farklı 
kapıdan toplamak zor oluyor. Peronun 
son kapısı 13 numara, daha az karışıklık 
yaşıyoruz.”2021 yılında Türkiye’ye, tıpta 
uzmanlığı gerektiren tüm branşların 
yanında üremeye yardımcı tedavi 
uygulamaları,estetik, organ nakli, kemik 
iliği nakli, kök hücre nakli, robotik 
cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel 
radyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon 
gibi alanlarda tedavi görmek için  64 bin 
444 kişi “sağlık turizmi” için geldi. O yıl  
sağlık turizminden elde edilen 1 milyon 
48 bin 549 milyon ABD dolarının ana 
kaynağı İstanbul havalimanlarıydı.

13 Numaralı kapı
nasıl imtiyazlı hâle geldi?
Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmini teşvik 
için daha önce sadece 31 ülkeyi kapsayan 
giriş izinlerini 20 Mayıs 2020 itibariyle 
yeni bir genelge ile ülke sınırlamasını 
kaldırarak dünyanın tüm ülkelerinden 

PANDEMİ BİTTİ AMA  AYRICALIKLI KAPI HÂLÂ AÇIK

numaralı kapının sırrı
►İstanbul Havalimanı işletmesinin pandemi şartları gereği sağlık 
hizmeti için gelen yolcuları belli kapılarına yönlendirmesini, 
turizm şirketleri fırsat bildi. Havalimanın 13 numaralı yolcu 
kapısında sağlık turizmi için gelen yolcuları turizm çalışanları 
üzerinde isim yerine kod yazılı tabelalarla  karşılıyor.



TEMMUZ 2022
Sayı 3

11

HAZAR DOST

Suriye iç savaşında IŞİD militanla-
rı için en kullanışlı ülkelerden biri 
Türkiye’ydi. Militanlar, göçmen-
ler arasında kamufle olurken sı-

nır hattında uygun kaçak geçiş noktaları 
oluşturabiliyordu. Türkiye’nin kullanışlı 
olmasının bir nedeni de örgütün mali 
kaynaklarını koruyabilmesiydi. 

IŞİD’e destek; militan sevkiyatı, teçhizat 
ve silah alımı dışında, doğrudan maddi 
yolla da yapılabiliyordu. Özellikle örgü-
tün hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan 
maddi akış sorunu, “hawala” sistemiyle 
çözülmeye çalışıldı fakat sürdürülebilir 
olmadı. Medyascope’tan Doğu Eroğlu, 11 
Şubat 2022’de yazdığı yazısında, bu ko-
nuya değindi ve örgütün mali sistemine 
dair, “Kasım Güler’in aktardığına göre 
Türkiye içinde irtibatlı olunan gruplar-
dan bağış toplamaları ve maddi yardımda 
bulunmaları istendi. 

Türkiye’deki grupların topladığı, çoğu za-
man birkaç bin dolar tutarındaki bağışlar, 
hawala sistemiyle IŞİD Türkiye Vilaye-
ti’ne gönderildi. Güler, güvenlik sebebiyle 
Türkiye’den gelen paraların hawala siste-
mine, Suriyeli kişiler ve Suriyeli sarraflar 
aracılığıyla sokulduğunu aktarıyor” ana-
lizini yaptı. 

Aslında yaptırım uygulanan ve bizim 
araştırmamıza konu olan şirketlerin te-
mel fonksiyonu da bu sistem üzerinden 
örgüte maddi kaynak aktarması. 

ABD Hazine Bakanlığı’nın 15 Nisan 
2019’daki raporunda, özellikle El-Rawi 
Ailesi’nin Türkiye’nin çeşitli illerde IŞİD’e 
finansman sağlamak için döviz büroları 
kurduğunu anlıyoruz. 

Rapora göre, El-Rawi ailesi, Samsun ve 
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin 
çeşitli illerinde, IŞİD’e maddi destek sağ-
ladı. 

Türkiye, bu rapora 21 Şubat 2020’de ce-

vap verdi ve El-Rawi ailesinden Umar 
Talib Zughayr, Mushtaq Talib Zughayr, 
Walid Talib Zughayr ve Fawaz Muham-
med Jubayr’in ve bağlantılı oldukları şir-
ketlerin mal varlığını dondurdu. 

Fakat Irak’ta Saddam Rejimi’nin yıkılma-
sından bu yana illegal örgütlerin finansal 
kolaylaştırıcılığını yapan El-Rawi ailesi, 
Türkiye’de iki, üç şirketten ibaret değildi. 

IŞİD’e ait şirketlerin tek merkezde na-
sıl toplanıp, yıllarca hawala yöntemiyle 
para kaçırdığını kronolojik olarak takip 
etmek gerekirse; 5 Kasım 2021’de Lale-
li’de bulunan Redin Döviz Bürosu ve tek 
sahibi Polat Devecioğlu’nun mal varlığı 
donduruldu. Devecioğlu, aslında, El-Rawi 
soyadını taşıyan Irak vatandaşıydı. Ne 
zaman Türkiye vatandaşı olduğunu bil-
miyoruz. Fakat önceki adı Marwan Salih 
Salih Al-Rawi’ydi. 

Devecioğlu ve eski ortakları aslında ABD 
tarafından 10 Eylül 2019’da raporlanmış 
ve başta Hamas ve Hizbullah olmak üzere 
çeşitli cihatçı örgütlere 20 milyon dolar-
dan fazla para transferi yapılmasını sağ-
ladıkları belirtilmişti. 

Marwan Salih Salih Al-Rawi (Polat De-
vecioğlu)’nin ismi de bu raporda yer aldı. 
Ocak 2018’de, ISİD’in finansal kolaylaştı-
rıcısı Walid Talib Zughayr Al-Rawi, yakla-
şık 500 bin dolarlık bir finansal işlemi De-
vecioğlu’nun bilgisi dahilinde yapmıştı.

ABD’nin 2019’daki raporlamasından 
önce ise Redin Dövzi Bürosu’nun or-
takları, sırasıyla şirketten ayrıldı. Eylül 
2019’da, şirkette sadece Polat Devecioğlu 

kalmıştı. Fakat, Devecioğlu, tasfiye için 
durduğu bu şirketin aynı adresinde MMR 
Kuyumculuk adında başka bir şirket kur-
du. Mal varlığı dondurulan şirket gitmişti 
ama Devecioğlu ve Al-Rawi ailesi, hawala 
transferlerine bu şirket üzerinden devam 
ediyor. Ardından 9 Mart 2022’de Resmi 
Gazete’de IŞİD’e maddi destek sağladığı 
belirlenen Endex Nakliyat, Ravi Telecom-
munications, Garanti İhracat İthalat, Al-
mjd Land Ticaret, Arasta İthalat İhracat 
adlı şirketlerin de mal varlıkları dondu-
ruldu. Bu beş şirketin tamamında  Abdel-
rahman Al Ahmad, Taleb Ahmad, Hashim 
Ali Hussein adlı kişiler yetkiliydi. 

Fakat ilginç olan, Taleb Ahmad’in Al-
Rawi olan soyadı, resmi kayıtlara işlen-
memişti ve ailenin ağının dışında kalmış-
tı. 29 Ekim 2021’de yayımlanan Resmi 
Gazete’de ise kullandığı isimler arasında 
Taleb Ahmad Al-Rawi yazıyordu. 

Şirketlerin hepsi Laleli’de

Yani Taleb Ahmad’ın doğrudan mal var-
lığına dair işlem Ekim 2021’de yapılırken 
şirketlerine dair yaptırım Mart 2022’de 
yapıldı. Öte yandan IŞİD’e finansman ol-
dukları gerek ABD, gerekse Türkiye’nin 
yaptırımlarıyla kanıtlanan şirketlerin 9’u, 
İstanbul’un en merkezi noktalarından 
olan Laleli’nin göbeğinde. 
ABD raporlarından ve emniyet kaynak-
larından edindiğimiz bilgiye göre, bu şir-
ketlerin bugünkü temel görevi başta 55 
bin kişinin yaşadığı El-Hol Kampı olmak 
üzere çeşitli kamplarda kalan IŞİD mili-
tanlarının eşlerine ve çocuklarına maddi 

yardım ulaştırmak.

Başta El-Rawi ailesi olmak üzere hawala 
transferi yapan çoğu şirket, yaptırım ka-
rarlarını yeni şirket kurarak ya da takibe 
takıldıkları durumda isim değştirerek 
atlatmaya çalışıyor. Bunlardan bir tane-
si de Laleli’nin bir kilometre uzağındaki 
Saksouk İthalat. Aksaray’da bulunan şir-
ket hakkında yaptırım kararı verilince, 
Aslan Medikal adında önceden kurulan 
başka bir şirkette işlerine devam ettiler. 
Ardından Ekim 2021’de Aslan Medikal de 
yaptırımlara maruz kaldı. 

Şu an için Saksouk ailesinin izini süre-
medik fakat emniyet kaynaklarına hakla-
rında işlem olup olmadığını sorabilirdik. 
Şirketin ortaklarından Khaled Sakouk, 
2019’da IŞİD’e destek olmak suçundan 
açılan soruşturma kapsamında gözaltına 
alınmış ve ardından serbest bırakılmış. 

Emniyet takip etmiş

Yine emniyet kaynaklarıyla yaptığımız 
görüşmelerde, dosyamıza konu olan ve 
IŞİD’e finansal destek olan tüm isimlerin 
takipte olduğunu belirttiler. Talep Ahmad 
El-Rawi için emniyet, soruşturmasını ta-
mamlarken savcılıktan talimat bekliyor. 
Öte yandan Taleb Ahmad’ın ortağı olan 
Abdelrahman Al Ahmad da daha önceki 
tarihlerde Şanlıurfa’da IŞİD konulu bir 
soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

-YAŞAM-

Laleli’de IŞİD’li 9 şirkete operasyon
IŞİD’e finansman sağladıkları ABD ve Türkiye’nin yaptırımlarıyla kanıtlanan şirketlerin 9’u, İstanbul’un en merkezi noktalarından olan Laleli’de.

El-Rawi ailesinin Samsun ve İstanbul başta olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli illerinde, IŞİD’e maddi destek sağladığı 
ABD Hazine Bakanlığı’nın 2019’daki raporuyla gündeme 

geldi. 9 Mart 2022’de IŞİD’e maddi destek sağladığı 
belirlenen Endex Nakliyat, Ravi Telecommunications, Garanti 
İhracat İthalat, Almjd Land Ticaret, Arasta İthalat İhracat adlı 

şirketlerin de mal varlıkları donduruldu. 
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-KADIN-

Taciz ve nefret 
söylemi e-ticarete yayıldı

ALİ SAFA KORKUT

Ekonomik kriz sebebiyle teknolo-
jiden tekstile, gıdadan turizme 
pek çok alanda fiyatlar her geçen 
gün artıyor. Ürünlere ulaşımı 

günden güne zorlaşan yurttaşlar, mec-
buri olmayan ihtiyaçlarından feragat 
ederken temel ihtiyaçları için alternatif-
ler yaratıyor. 
Giysi alışverişi bunlardan biri. Tekstil 
ürünleri fiyatlarıyla el yakarken ikin-
ci el giysiye ilgi arttı. Kimi bu alışverişi 
mahalle veya ilçelerindeki ikinci el giysi 
satan dükkan/mağazalardan yaparken 
kimi de mobil uygulamalar aracılığıy-
la internet üzerinden gerçekleştiriyor. 
İkinci el giysi alışverişine olanak sağla-
yan platformlar, bu aralar hiç olmadığı 
kadar alıcı ve satıcıyı ağırlar durumda. 
Ancak bu alışverişler kadınlar için pek 
de kolay olmuyor. Bunun sebebiyse 
platformlardaki erkekler… Satış yapan 
kadınlar, sokakta olduğu gibi burada da 
erkeklerin yoğun tacizine maruz kalıyor.
Elbise, pantolon, ceket gibi dış giyimden 
iç giyime, mayo ve bikini gibi mevsim-
lik ürünlerden aksesuara kadar pek çok 
şey satan kadınlar, bunları sergilemek ve 
beden/kalıpları konusunda alıcılara fikir 
vermek amacıyla ilanlarında bu ürünler 
üzerlerindeyken çektikleri fotoğraflara 
yer veriyor. 

“Böyle fotoğraflar atıyorsan 
kendini satıyorsundur”

Bu ilanların altında buluşan bazı erkek-
ler ise satış yapan kadınlara sözlü olarak 
cinsel tacizde bulunuyor, cinsel birlik-
telik teklif ediyor, ısrarlı bir şekilde kul-
lanılmış iç çamaşırı satma baskısı yapı-
yor ve hatta gözüne kestirdiği kadın bir 
satıcının satılığa çıkardığı herhangi bir 
ürünü satın alarak o kişinin bilgilerine 
eriştikten sonra kişisel sosyal medya he-
saplarından taciz ediyor. Konuştuğumuz 
bir kadından idrarını satın almak isteyen 
bile olmuş. 
Bu tacizlerin mağdurlarından biri Elif 
Ökdem (30). Dolap uygulamasını yalnız-
ca iki ay kullanan Ökdem’in bu kısa sü-
rede karşılaştığı tacizler, onun ikinci el 
satış yapmayı bırakmasına yetmiş.
Genelde ayakkabı ve kıyafet satışı yap-
tığını söyleyen Ökdem, “Normal bir 

gömlek ya da kazak gibi ürünler de da-
hil, nerdeyse satışa koyduğum her 
üründe ağır taciz mesajları al-
dım. Çoğuna ‘burada da sapıklık 
yapmayın, bıktık bu tacizleri-
nizden’ yanıtını verdim ama 
aldığım yanıtlar hep ‘bu tür 
fotoğraflar attıysan satışa çı-
kardığın şey kendinsindir’, ‘böyle 
fotoğraflar attıysan bunu istiyor 
ve hak ediyorsundur’ şek-
linde oldu.” dedi. En çok 
bir bikini ilanı üzerinden 
taciz edildiği söyleyen 
Ökdem,  “İlanda, yüzüm 
görünmeyecek şekilde 
bikiniyi denediğim bir 
fotoğrafımı ve bikiniyi 
üreten markanın ken-
di internet sitesinde 
kullandığı mankenli 
fotoğrafları yükledim. 
O ilanda çok fazla 
taciz yorumu aldım” 
diye konuştu. Ökdem, 
ilgili bikini ilanında 
uzun süre taciz edil-
meye devam edince 
kendisini taciz eden 
bir kullanıcıyla tar-
tıştığını ve sonrasın-
da yaşananların ken-
disini bir kez daha 
hüsrana uğrattığını 
söyledi.
Bikini ilanı altın-
da kendisini taciz 
etmesi sebebiyle 
tartıştığı kişi ta-
rafından Dolap 
u y g u l a m a s ı 
yetkili lerine 
şikayet edil-
diğini aktaran 
Ökdem, “Bunu, uygulamadan 
aldığım ‘Uygunsuz olduğu ge-
rekçesiyle ilanınız kaldırıldı’ 
mailiyle öğrendim. Yani taciz 
edilmem değil, ilanım uygunsuz 
bulundu ve beni taciz eden kişinin 
hesabı değil, benim bikini ilanım 
kaldırıldı” dedi. 

Bunun üzerine uygulama yetkili-
leriyle iletişime geçen Ökdem, al-

dığı yanıtla bir kez daha hayretler içinde 
kaldı. Zeynep isimli yetkili, “Ürün-

deki fotoğrafların kurallara ay-
kırı olduğunu ve düz zemin ya 
da askıdaki çekilmiş fotoğraf-
ları yeniden yükleyebileceği-
ni” söyledi. 

 “Cinsel birliktelik teklif 
eden var..”

Tacizlerin mağdurların-
dan biri de Ayçe Gündo-
ğan (23). Yaklaşık dört  
yıldır ikinci el giysi 
alışverişi yaptığını 
anlatan Gündoğan, 
sattığı  ürünleri ken-
di üzerinde denedi-
ği fotoğraflara yer 
verdiği her ilanda 
tacize maruz kaldı-
ğını söylüyor. Özel-
likle elbise ve etek 
ilanlarında daha 
çok taciz edildiğini 
anlatan Gündoğan, 
“Ben şikayet edip 
hesaplarını ka-
pattırıyorum ama 
başka kullanıcıla-
rın ilanlarında da 
bu tip yorumları 
görmeye devam 
ediyorum. Kul-
lanmadığımız 
ürünleri de-
ğerlendirmeyi 
düşünürken 
bunlara ma-
ruz kalmak 
artık yaşam 
enerj imizi 
sömürüyor. 

Erkeklerin bazı-
ları da kullanılmış iç çamaşı-
rı satıp satmadığımı soruyor, 

hatta durumu çok daha ileri-
ye götürüp ahlaksız tekliflerde 

bulunuyor. Defalarca kez bu tip 
taciz içeren teklif ve yorumlara 
maruz kaldım. Bir kullanıcı, şişe 
içerisinde idrarımı satın almak 
istediğini yazmıştı. Buna gerekçe 
olarak da bir hastalığı olduğunu 
ve bunun iyi geldiğini söyle-

mişti. Bu artık tacizi çok ileri boyuta ta-
şıyan korkunç bir durum. Yaşadığım en 
büyük ve en korkunç taciz vakası. İkin-
ci el giysi alışverişine olanak sağlayan 
platformları kullanan kişilerin aldığı ta-
ciz yorumlarını toplasak ortaya üç ciltlik 
bir kitap çıkar. Beni taciz eden kişilerin 
profillerini incelediğimde yüzlerce ürü-
nü favorilere eklediklerini ve bunların 
hepsinin şort, elbise ve tayt gibi vücut 
hatlarını gösteren fotoğraflara yer veren 
kadınların ilanları olduğunu gördüm. Bu 
durum bazılarına ufak bir şey gibi görü-
nebilir ama taciz sanalda başlayıp ger-
çek hayata dökülüyor” diyor.

“Bikinili fotoğraf çek,   
daha fazla ödeyeyim”

20 yaşındaki Bilge Yılmaz da iki yıldır 
ikinci el giysi alıp satıyor. Çok sayıda 
iç ve dış giyim ürünü sattığını söyleyen 
Yılmaz, mini elbise ve etek ilanları üze-
rinden çok kez taciz mesajı aldığını ve 
bu ilanlarını favorilerine ekleyenlerin 
de çoğunlukla erkekler olduğunu anlatı-
yor: “Bu durumla birkaç defa karşılaşın-
ca vücut hatlarımı belli eden kıyafetleri 
üzerimdeyken değil askıdayken fotoğ-
raflamaya başladım.” 
Tacizci hesapların birbirini tanıdığını 
söyleyen Yılmaz, “Birisi dekolte göste-
ren kıyafet fotoğraflarının yer aldığı bir 
ilanı favorilere ekledikten sonra onlarca 
hesap daha seri olarak favorilerine ekli-
yor. Adeta akın ediyorlar” diyor. 
Yılmaz’ın, kendisi gibi internette ikinci 
el giysi satışı yapan annesinin başın-
dan geçen bir olay, durumun ne denli 
ciddi olduğunu gösteriyor. Bir kullanı-
cı, askıda çekilmiş fotoğraflarla kızının 
kullanmadığı bikinileri satışa çıkaran 
anne Yılmaz’dan, bikiniyi kızının üze-
rinde gösteren fotoğraflar göndermesini 
istiyor. Reddedilmesine rağmen ısrarı-
nı sürdürüyor. İstediği şekilde fotoğraf 
yüklenirse bikiniyi çok daha yüksek fi-
yata alacağını söylüyor. 

► Satış yapan kadınlar her yerde olduğu gibi ikinci 
el giysi alışverişine olanak sağlayan platformlarda da 
tacize uğruyor. Ürün ilanlarına giren erkekler, sözlü 
cinsel tacizde bulunuyor, cinsel birliktelik teklif ediyor.

► Taciz mağduru Ayçe  Gündoğan yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Kullanmadığımız ürünlerin değerlendirmek 
isterken ağır tacize uğruyoruz. Kullandığımız iç 
çamaşırını dahi isteyenler oluyor. 

Bir kullanıcı 
İstediği gibi 

fotoğraf 
yüklenirse çok 

daha yüksek 
fiyata alacağını 

söylüyor. 
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Kadına şiddet cezasız kalıyor
Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı 
Mustafa Kemal Mahallesi’nde 15 Ara-
lık’ta zorla evine girdiği eski nişanlısı 

G.Ç’nin yüzüne kızgın yağ atıp, darp ve 
istismar eden Mustafa Resul Erkmen, 

G.Ç’nin ifadesiyle “nitelikli cinsel istis-
mar” ve “kasten yaralama” suçlarından 

tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha 
sonra dosyanın ön soruşturma aşamasın-

da savcı, “nitelikli cinsel istismarı” yok 
saydı, “kasten yaralama” yerine de 

Erkmen’in daha basit bir suç olan 
“eziyet” ile yargılanmasını istedi.
Dava avukatı ve İskenderun Kadın 

Platformu üyesi Mehtap Sert’e 
göre, Erkmen’in eziyet suçundan 

yargılanması talebiyle üç ay 
sonra serbest kalmasının 
yolu açıldı. Çünkü Türk 
Ceza Kanunu’na 

( T C K ) 

göre eziyet suçunun iki yıldan beş yıla kadar 
cezası var. İki yıllık cezanın yatarı da olmadığı 
için Erkmen, hem de 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde, İskenderun 4’ncü Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye 
edildi. Sosyal medyadaki yoğun tepkilerden 
sonra hakkında yeniden tutuklama kararı 
çıkarılan Erkmen, bu karardan 15 gün sonra 
yakalanarak tutuklandı. Erkmen, aynı 
suçtan yargılanmaya d e v a m 
ederse, bir sonraki duruşmada 
yine serbest k a l a c a k . 
G.Ç davasında 

yaşananların 
eziyetle tanımlanamaya-

cak kadar ağır olduğunu, sanı-
ğın başından itibaren kurtarılma-

ya çalışıldığını belirten Mehtap Sert, 
“Eziyet suçu baştan beri faili kurtarmaya 

yönelik kılıf olarak kullanıldı. 
Eziyetten yargılama başladığı andan itibaren 
ilk duruşmada bırakılacağını biliyorduk, ezi-
yetin yatarı üç ay zaten. İtiraz etmekten başka 
yapılacak bir şey yok” diyor. 
Soruşturmada mevcut deliller yanlış değerlen-
dirildi, yüzünün neredeyse tamamı yanık bir 

kadın dinlenmedi, G.Ç’nin detaylı fotoğrafları 
çekilmedi, istismara uğradığını ifade etmesine 
rağmen uygulanması gereken prosedür takip 
edilmedi. Savcı da “Neden bu kadının fotoğ-
rafları çekilmemiş” diye sormadı.G.Ç’nin oral 
istismara uğradığını belirtmesine rağmen mi-
desinden örnek alınmadığını vurgulayan Meh-
tap Sert, “Parça alınsa sperm çıkacak ve o de-
lilin aksine karar verilemeyecek. Ortada yeterli 
araştırma olmayınca istismar da yok oldu. Adli 
Tıp’tan G.Ç’nin yaşadığı şiddete dair rapor is-
tedik. Raporun gelmesinin ardından dava aça-
caktık. Rapor beklenmeden dava açıldı” diyor. 

Toplumsal kodlarla hareket edildi

G.Ç.’ye yönelik şiddetin yok sayılmasına poli-
tik bakmak gerektiğini söyleyen Sert, toplum-

sal kodların yargılama sürecini etkileyeceği-
ni söylüyor: 

“G.Ç bekâr bir kadın. Nişanlanmış ama adam 
gece evine geliyor. Öyleyse bunları hak ediyor 

gibi bir algıyla hareket etmiş olabilir, öyle-
dir diyemiyorum ama olabilir. Olayda kasten 
yaralama da yok, öldürmeye teşebbüs var. 
G.Ç’nin boğazını sıkıyor, nefessiz kalıyor. 

O sırada bayıldığı için sanık 112’yi arıyor. Ka-
dın bayılmayıp ölebilirdi. Öldürmeye teşebbüs 
olmasına rağmen yaşananları eziyet olarak gör-
mek toplumsal kodlarla ilgili.”

Cezasızlık politikası uygulanıyor

G.Ç dosyasında, Mustafa Resul Erkmen hakkında 
verilen takipsizlik kararına itiraz edilerek, 
kasten yaralama ve cinsel istismar suçlarından 
yargılama talep edildi. İtirazları kabul edilir ve 
dosya yeniden açılırsa, Erkmen’in  hak ettiği 
cezayı alacağını belirten Sert, mevcut dosyadan 
yargılanmaya devam edilmesi durumunda 
ise yine serbest kalabileceğini, bu haliyle de 
cezasızlık politikasının uygulanmış olacağının 
altını çiziyor.  

Resmi kurumlar suç verilerini sansürledi
ALİ SAFA KORKUT

Türkiye’de devlet kurum ve kuruluşları açık veri ko-
nusunda birçok ülkeye kıyasla oldukça geride. Öyle ki 
Türkiye, ülkelerin temel veri paylaşımında ne kadar 
açık olduklarını ölçmek için oluşturulan Küresel Açık 
Veri Endeksi’nde (OKFN) 94 ülke arasında 45. sırada 
yer alıyor. 
Aynı çalışmaya göre Türkiye’de ulaşılabilir veri oranı 
da %37. Bu veriler, Türkiye kamuoyunun belirli konu-
larda henüz ya ilgili verilere sahip olmadığını ya da bu 
verilerin paylaşılmadığını gösteriyor.
Özellikle Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, EGM 
ve JGK gibi resmi kurumların uzun süredir verileri giz-
liyor oluşu da OKFN’nin bu verisini doğruluyor. İçişleri 
Bakanlığına bağlı olan EGM, resmi internet sitesinde 
müdürlüğe dair haber ve duyurulara, bünyesindeki 
çeşitli birimlere dair tanıtıcı içeriklere, ihbar ve kayıp 
sorgulama gibi site üzerinden yapılabilecek işlemle-
re ve suçla mücadeleye dair verilere yer veriyor, daha 
doğrusu yer verdiğini iddia ediyor. 
Zira sözünü ettiğim diğer içeriklere halihazırda ula-
şılabiliyorken “Suçla Mücadele” ana başlığı altındaki 

“Veriler” alt başlığında yer alan asayiş, kaçakçılık, nar-
kotik, terör ve trafik alanlarındaki veriler EGM tarafın-
dan yaklaşık 2.5 yıldır paylaşılmıyor. 
EGM’nin internet sitesi ziyaret edildiğinde bu alanlar-
da kaç operasyon yapıldığı, kaç suçlunun yakalandığı, 
nelerin ele geçirildiği ve kaç kişinin öldüğüne dair ve-
rilerin en son 2019’un Ağustos ayında paylaşıldığı gö-
rülüyor.
Verileri kamuoyundan gizleyen bir başka devlet kuru-
mu da Adalet Bakanlığına bağlı olan Adli Sicil ve İsta-
tistik Genel Müdürlüğü. Kurum, “Resmi İstatistikler” 

ve “Adli İstatistikler” ana başlıkları altında her yıl bir 
önceki yıla dair yargılama mekanizmaları hakkında 
oldukça kapsamlı verilerin yer aldığı “Adalet İstatistik-
leri” ve “Adli İstatistikler” isimli iki farklı rapor yayım-
lıyor.
Ancak, 2021’e dair verileri gösteren iki rapor da hâlâ 
yayımlanmadı. Jandarma Genel Komutanlığı web si-
tesinde de Ekim 2021’den bu yana kadın ve çocuklara 
ilişkin verilere yer verilmiyor. 
JGK’nın Ocak-Ekim 2021 döneminde paylaştığı ilgili 
verilere bakıldığında ise şiddet mağduru kadın ile suça 
sürüklenen çocuk sayısında  artış olduğu görülüyor.
Zira verilere göre 2021’in Ocak ayında, jandarmanın 
kontrolünde olan bölgelerde şiddete maruz kaldıkla-
rı gerekçesiyle 2 bin 840 kadın hakkında işlem yapıl-
mış. Jandarmanın kadınlara dair son veriyi açıkladığı 
2021’in Ekim ayında ise bu sayının 4 bin 563’e yüksel-
diği görülüyor.
Aynı dönemde benzer bir artış, suça sürüklenen çocuk 
oranında da görülüyor. 2021 yılının ocak ayında sadece 
jandarma bölgesinde suça sürüklenen çocuk sayısının 
bin 438 olduğu kaydedilirken bu sayının ekim ayında 
ise bin 928’e yükseldiği görülüyor.

JGK, Ekim 2021’den sonra paylaştığı istatistiklerde kadın ve çocuklara ilişkin verilere yer vermedi.

BURCU ÖZKAYA GÜNAYDIN
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ciz, şiddet ve tehdit gibi çeşitli 
hak ihlalleriyle karşı karşıya 
bırakıldığı, dernek mevzua-
tında yapılan değişiklikle hak 
savunucularına karşı yoğun 
bir saldırı dalgasının kurgu-
landığı ve toplumu sindirmek 
amacıyla hak savunucularının 
hedef haline getirildiği belir-
tildi.

Kampanyalar yargısal ve 
idari tacize eşlik ediyor
Banu Tuna, Emel Ataktürk, 
Esra Kılıç, Melis Gebeş ve Öz-
lem Zıngıl tarafından hazır-
lanan raporun ilk bölümünde 
Sessiz Kalma’da yer alan farklı 
nitelikteki verilerin analizine 
yer verilirken ikinci bölümün-
de ise hak savunucularına yö-
nelik müdahale yöntemlerine 
odaklanıldı.
Raporda, “Yargısal taciz uygu-
lamaları” ve “İdari taciz uygu-
lamaları” ile birlikte “Medya-

daki karalama kampanyaları 
ve hedef gösterme”nin de bu 
yöntemlerden biri olduğu be-
lirtiliyor. Hak savunucularına 
yönelik yıldırma politikalarını 
izlemek için 2015-2021 tarih 
aralığı belirlenmiş. “Medyada-
ki karalama kampanyaları ve 
hedef gösterme” başlığı içinse 
yalnızca 2021 yılı dikkate alın-
mış. Nedeni ise bu kesitteki 
herhangi bir yılın bu uygula-
malar için yeterli veriyi sunu-
yor olması ve daha geniş bir 
tarih aralığının bu çalışmanın 
kapsamını aşabileceği kaygısı. 
Söz konusu karalama kampan-
yalarının yer aldığı 33 medya 
kuruluşunun; iktidara yakın iş 
insanları ile holdinglerin elin-
deki medya organları, bir kıs-
mı hükümet ortağı partilerle 
organik ilişkisi bulunan milli-
yetçi gazeteler, islamcı ve aşırı 
sağcı yayınlar, yerel yayınlar 
ve diğer yayınların haberlerini 

ALİ SAFA KORKUT

Konu medyanın sorunları 
olduğunda genellikle dikka-
timizi sansüre, gazeteciler 
üzerindeki baskıya, ifade öz-
gürlüğünün kısıtlanmasına, 
yargılanan basın mensupla-
rına veriyoruz. Bu sorunların 
hepsi elbette gerçek, öncelikli 
ve yakıcı. 
Ancak Türkiye’de sadece he-
defteki medya sorunu yok, 
hedef gösteren medya sorunu 
da var. Büyük oranda hükü-
mete yakın veya organik bağı 
bulunan yayın organları, poli-
tik gündeme göre muhalifleri, 
diğer gazetecileri, sivil toplum 
çalışanlarını veya hak savunu-
cularını hedef alabiliyor. 
Hafıza Merkezi, 2021 yılı bo-
yunca medya yoluyla yapılan 
hedef göstermelerin çetele-
sini tuttu ve sonuçlar, “Sessiz 
Kalma: Hak Savunucularına 
Yönelik Yıldırma Politikaları 
2015-2021” başlıklı raporda 
yer aldı. 
Mayıs başında kamuoyu ile 
paylaşılan rapor, Hafıza Mer-
kezi’nin Sessiz Kalma proje-
sinde isimlerine yer verilen 
67 hak savunucusunun, savu-
nuculuk faaliyetlerini baltala-
mak ve gayri meşrulaştırmak 
amacıyla gerçekleştirilen mü-
dahaleler incelenerek oluştu-
ruldu. 129 sayfalık raporda; 
Türkiye’de hak savunucuları-
nın yasal ve meşru savunucu-
luk faaliyetleri nedeniyle ta-

derleyip paylaşanlar ulusal ya-
yınlar olmak üzere beş grup-
tan oluştuğu kaydedildi. 
Savunuculara yönelik nega-
tif medya kampanyalarının 
belirli dönemlerde arttığı, bu 
dönemlerin iktidar politika-
larıyla veya iktidar politika-
larına verilmek istenen yönle 
paralellik gösterdiği belirtildi 
ve bunu destekleyen örnekler 
sunuldu.

Bingöllü: Savunuculuk 
faaliyetleri çarpıtılıyor
Raporun editörlüğünü de ya-
pan Hafıza Merkezi’nden Bur-
cu Bingöllü, medya aracılığıy-
la yürütülen hedef gösterme 
kampanyalarını, raporda hak 
savunucularına yönelik mü-
dahale araçlarının bir ortak 
keseni olarak ele aldıklarını 
söyledi. Bingöllü, hak savu-
nucularının ve hak savunucu-
luğunun toplum nezdinde iti-

barsızlaştırılması süreçlerinde 
medyanın son derece etkili bir 
araç olduğunu kaydetti. 
Hak savunucularının medya 
aracılığıyla hedef gösterildi-
ğini ve çalışmalarına ilişkin 
bilgilerin kasıtlı olarak çar-
pıtıldığını söyleyen Bingöllü, 
“İdarenin yaptığı rutin dene-
timlerde elde edilen bilgiler ya 
da denetim raporları; basına 
sızdırılarak, hatta resmi ku-
rumların sosyal medya hesap-
larından paylaşılarak çok fark-
lı bağlamlarda karşı kamuoyu 
oluşturmanın bir parçası hali-
ne getiriliyor” dedi. 

‘Başvurular sonuçsuz 
kalıyor’

Medyanın; kamu makamları-
nın, hak savunucularını doğ-
rudan hedef gösterdiği açık-
lamalarına geniş yer verdiğini 
belirten Bingöllü, “Raporda 
incelenen örneklerde bu ka-
ralama kampanyalarının ge-
nelde siyasal iktidarın kendi 
ajandasıyla paralel ve bir ara-
da işletilen süreçler olduğuna 
işaret ediliyor” diye konuştu.
Medyada yer alan tüm bu 
içeriklerin, yargısal ve idari 
süreçlere ve yeni gündeme 
getirilecek yasal düzenleme-
lere delil/dayanak oluşturma 
işlevi gördüğünü kaydeden 
Bingöllü, buna örnek olarak 
da hakkında yürütülen karala-
ma kampanyasının ardından 
Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne 
kapatmaya kadar varacak iki 
dava açılmasını ve Osman Ka-
vala’nın 2017’de bir internet 
sitesi tarafından hedef gös-
terilip kriminalize edildikten 
sonra gözaltına alınıp tutuk-
lanmasını gösterdi.
Bingöllü, hak savunucularının 
bu hedef göstermeler karşı-
sında yasal yollara başvurduk-
larını ancak sonuç alamadık-
larını belirterek, genelde bu 
içerikler hakkındaki şikayet-
lerin yargı tarafından takip-
sizlikle sonuçlandığını ya da 
ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirildiğini de sözleri-
ne ekledi. 

Hafıza Merkezi, hak savunucularının savunulması projesi kapsamında bir 
rapor hazırladı. Savunuculara yönelik yıldırma politikalarına odaklanan 
raporda medyanın, hak savunucularına yönelik baskı ve tacizlerde nasıl 
kullanışlı bir enstrümana dönüştürüldüğü de ortaya konuyor.

Diplomasız heykeltıraş Şahvelat Kılıç Erciş’in gururu oldu
RUŞEN TAKVA

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Şahvelat Kı-
lıç, (72) kendi kendine öğrenerek yaptığı 
heykellerle profesyonel heykeltıraşlara taş 
çıkartıyor. Kılıç, maddi imkânsızlıklar nede-
niyle ancak ortaöğretim seviyesinde bir eği-
tim aldığını belirterek bu güne kadar hey-
keltıraşlıkla ilgili hiçbir eğitim almadığını 
ekliyor. Yoksul bir babanın en büyük çocuğu 
olduğunu dile getiren Kılıç, “Yoksul çocuk-
ların hayal dünyası çok büyük olur ” diyor. 
İlçenin Işıklı Mahallesinde yaşayan 6 çocuk 
babası Şahvelat Kılıç, şekilsiz kaya parçala-
rından inanılmaz eserler yaratıyor. İnsan, 
hayvan ve tarih sahnelerinde yer alan des-
tanların aktörlerini yaptığı heykeller aracı-
lığıyla günümüze taşıyan Kılıç, bu sanata 
ilişkin hiçbir eğitim almadığını söylüyor. 
Sanatını yeni nesillere aktarmak istediğini 
bunun için resmi kurumlara yaptığı başvu-

rularında sonuç alamadığını aktaran Kılıç, 
imkan sağlanması durumunda atölyeler 
kurmak istediğini ve bu mesleği gelecek ne-
sillere aktarmayı arzuladığını açıklıyor. 
Heykeltıraş olmasına rağmen yaptığı hey-
kellerden gelir elde edemediği için yetene-
ğini mezar taşları yaparak paraya dönüştü-
rüyor. Çoğu zaman mezarlardan kazandığı 
paralarla tarihte yaşananlara dikkat çekmek 
için eserler yapıyor ve bunun karşılığında 
bir lira bile kazanmıyor
Kılıç, mesleğini birçok kişiye öğretmek is-
tiyor. Ancak maddi olanağı olmadığından 
atölye kuramıyor. Bu koşulların sağlanma-
sı için geçmiş dönemde Erciş Belediyesi ile 
müzakereler yapmış, ilçe merkezinde birkaç 
heykel yapma karşılığında kendisine atölye 
kurması için imkânlar sağlanacağı vaatleri 
verilmiş. Kılıç verdiği vaatleri yerine getirdi-
ğini ancak belediye yetkililerinin sözlerinde 
durmadığını söylüyor. Mesleğini gençlere öğretmek isteyen Kılıç yetkililerden destek bekliyor
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Sosyal medya üzerinden benzer bir tehdit me-
sajı alan gazeteci Hayri Demir ise geçtiğimiz yıl 
“KodAdım:YEŞİL” isimli kullanıcı tarafından 
ölümle tehdit edilmiş daha sonra suç duyuru-
sunda bulunmuştu. Demir’in suç duyurusuna 
takipsizlik kararı verilerek, söz konusu tehdit-
leri yapan şahsın tespitinin imkansız olduğu 
ileri sürüldü. Son dönemde gazetecilere yöne-
lik tehditlerde artış yaşanmasının nedeni ise Demir şu sözlerle 
anlattı: “Tehditler her daim oldu. Bu konuda yargının cezasızlık 
politikası, tehdit edenleri cesaretlendiriyor. İktidarın izlediği 
kutuplaştırıcı dil, toplum içerisinde bir ayrışmaya neden olur-
ken, gazeteciler de böylesi tehditlere maruz kalmaktadır.

TGS Hukuk Biriminden Av. Ülkü Şahin gaze-
tecileri tehdit eden failler hakkında etkili so-
ruşturma yürütülmediğini, aksine korunarak 
ödüllendirildiğini söyledi. Gazetecilere yöne-
lik tehditlerin gün geçtikte arttığını ve sertleş-
tiğini belirten Şahin, “Sosyal medyanın verdiği 
imkanla gazeteci tehdit etmek kolaylaştı. Fa-
iller tespit dahi edilmiyor” dedi. Cezasızlığın 
artmasıyla saldırıların arttığını söyleyen Şahin, şöyle konuştu: 
“Özellikle yerel basına ve kadın gazetecilere yönelik tehditler 
ciddi boyuta ulaştı. Bu konuda kamu makamlarının harekete 
geçerek failleri tespit edip cezalandırması ve ısrarlı şekilde şi-
kayet edilerek hukuksal yolların işletilmesi gerekiyor. ”

-GÜNDEM-

Gazeteciye tehdidin cezası yok

SEDA TAŞKIN

Türkiye’de gazetecilik yapmak her 
gün zorlaşıyor. Gazeteciler yazdık-
ları haberler ve sosyal medya payla-

şımları nedeniyle yargılanıyor, ceza alıyor. 
Üstelik yaşadıkları risk bununla da sınırlı 
değil. Son günlerde gazetecilere sosyal 
medya hesaplarından atılan tehdit mesaj-
larının arttığı göze çarpıyor. Bir hafta için-
de 3 gazeteci yaptığı haberler nedeniyle 
tehdit edildi. Seyhan Avşar’ı suç örgütü 
elebaşısı Çakıcı’nın adamları, Hale Gönül-
taş’ı cihatçı Tevhid Grubu tehdit etti, Ey-
lem Yılmaz ise tacize maruz bırakıldı. 
Hrant Dink’in 15 yıl önce sokak ortasın-
da öldürüldüğü Türkiye’de gazetecilerin 
tehdit edilmesi yeni bir durum değil. Ha-
san Tahsin’den Sabahattin Ali’ye, Cengiz 
Polatkan’dan Abdi İpekçi’ye, Ümit Kaf-
tancıoğlu’ndan Sami Başaran’a, Çetin 
Emeç’ten Mehmet Sait Erten’e, Turan Dur-
sun’dan İzzet Kezer’e, Uğur Mumcu’dan 

Ercan Gürel’e, Erol Akgün’den Metin 
Göktepe’ye, Kutlu Adalı’dan Ayşe Sağlam 
Derince’ye, Hrant Dink’ten Nuh Köklü’ye 
birçok gazeteci bu topraklarda katledildi. 
Bazı gazeteciler silahlı, sopalı saldırılarda 
hayatını kaybetmiş, yaralanmış, gazete 
bürolarına fiziki saldırılar olmuş, basın 
mensupları ölüm tehditleri almıştı. Ge-
nellikle sosyal medyadan kimi zaman da 
gizli numara aramalarıyla yapılan tehdit-
lerse gazetecileri tedirgin etmeye başladı. 
Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV’de ya-
yımlanan ‘Çakıcı için kurşun atan tetikçi 
eroinle yakalanmış:
 İfadesinde yok yok’ başlıklı haberiyle, suç 
örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adam-

larından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle 
yakalandığını ve ifadesinde uzun yıllardır 
istihbarata çalıştığını yazdığı için tehdit 
edildiğini açıkladı. Twitter hesabından 
paylaşım yapan Avşar, “Alaattin Çakıcı’nın 

adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo 
eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun 
yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığım 
için tehdit ediliyorum. 
Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. 

Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları 
bellidir bilinsin isterim” demişti. 
Kısa Dalga Muhabiri Hale Gönültaş ise 
geçen yıl İstanbul’da düzenlenen bir 
baskınla gözaltına alınan IŞİD mensubu 
bir kadının, elinde bıçakla şeriata karşı 
çıkanları ölümle tehdit ettiği görüntü-
lerin İstanbul Başakşehir Millet Bahçe-
si’nde çekildiğini haberleştirmişti. Habe-
rin ardından tehditler aldığını söyleyen 
Gönültaş, “Tevhid Grubu’ndan gelen 
tehdit içeren arama ve tacizleri görü-
nür kılmadım. Lakin söz konusu grubun 
sosyal medya üzerinden ismimi hedef 
göstererek başlattığı kampanya riskli bir 
sürece doğru ilerlemektedir” açıklaması 
yapmıştı. 

Son iki yılda iki gazeteci 
saldırılarda yaşamını yitirdi

Meslek örgütlerinin ortaya koyduğu ve-
riler de gelinen durumu gözler önüne 
seriyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Ör-
gütünün her yıl açıkladığı Dünya Basın 
Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasın-
da, 149’ncu sırada yer alan Türkiye’de 
son iki yılda iki gazeteci saldırılarda ya-
şamını yitirdi. 
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ta-
rafından hazırlanan 2021-2022 Basın 
Özgürlüğü Raporu’na göre sadece 2021 
yılında 57 gazeteci fiziksel saldırıya uğ-
rarken, 32 gazeteci sözlü olarak tehdit 
edildi.

2022’nin ilk üç ayında 20 gazeteciye bir müebbet ve toplam 65 yıl 7 ay hapis cezası verildi.  (Fotoğraf: EVRENSEL) 

Türkiye’de onlarca gazeteci sistematik bir şekilde tehdide 
maruz kalıyor. Gazetecilere yönelik saldırıları yakından 

takip eden meslek örgütleriyse tehdit ve saldırıların 
arttığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi.  

Gazetecilere yönelik saldırıları ya-
kından takip eden meslek örgütle-
riyse tehdit ve saldırıların arttığına 
dikkat çekerek, önlem alınmasını 
istedi.  Sınır Tanımayan Gazete-
ciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol 
Önderoğlu, “Gazetecilere yönelik 
seri saldırılara karşı iktidarın ses-
sizliği, iktidar dışında başka suç 
odaklarının gazetecileri çok rahat 
bir şekilde hedef aldıklarını bir sü-
rece dönüştü. Hukuk devleti üze-
rinden yargının gazetecileri hedef 
alanlara karşı etkili mücadele yü-
rütmediği bir ortam böylesi illegal, 
şeriatçı veya terörist grupların ga-
zetecileri hedef aldığı bir ortama 
kendisini bırakıyor” dedi. 

RSF TEMSİLCİSİ EROL ÖNDEROLU: 

Gazeteciler, 
suç odaklarının 
hedefinde

MEDYA OMBUDSMANI FARUK BİLDİRİCİ:

TGS AVUKATLARINDAN ÜLKÜ ŞAHİN: GAZETECİ HAYRİ DEMİR:

Saldırılar iktidar kanadının himayesinde

Failler korunarak ödüllendiriliyor Suç duyurusuna takipsizlik verildi

Medya ombudsmanı Faruk Bil-
dirici’ye göre Türkiye’de şu anda 
en çok saldırı altında olan mes-
leklerden biri gazetecilik. Nedeni 
siyasi iktidarın kendisinden gör-
mediği gazetecileri sürekli hedef 
almasından kaynaklanıyor. 
“Siyasi iktidarın eleştirel medya-
yı sürekli saldırı, baskı ve ceza tehdidi 
altında tutuyor” diyen Bildirici, “Bun-
ların oluşturduğu ortamdan güç alan 
kişilerde rahatlıkla gazetecileri tehdit 
edebiliyor, hararet edebiliyor hatta kimi 
zaman fiziki saldırılarda bulunuyor. Üs-
telik bu saldıranlar iktidarın bir kanadı 
tarafından himaye ediliyor” dedi. 
Bildirici sözlerini şöyle sürdürdü: “Tür-

kiye’deki demokratik koşullar 
düzelene ve siyasi baskılar or-
tadan kalkana kadar, bu ülkede 
hiçbirimiz güvence altında de-
ğiliz. Geçen günlerde İnstag-
ram’dan yaptığım paylaşıma 
Teknotell_vodafone isimli bir 
hesaptan tehdit mesajı aldım. 

Önce kendi fotoğrafını yollayan bu kişi 
hemen ardından “ensendeyim” mesa-
jıyla tehditte bulundu. Suç duyurusun-
da bulunacağımı söylememin hemen 
ardından ise ‘size bakacak savcı yok’ ya-
nıtını verdi. Mesajını ise ‘ölüm seni bu-
lacak’ sözleriyle tamamladı. Hemen suç 
duyurusunda bulunduk. Şimdiye kadar 
hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.
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- Nesrin bugün de çok iyi oynuyor-
sa ha gız! 
–Bizim herifin üzerinde antreman yap-
tım, ondandır. +(Gülüşmeler)
Teknolojinin gelişimi ve mobil oyunla-
rın sosyal-kültürel yaşamın merkezi ha-
line gelmesi son yıllarda daha da gözle 
görülür hale geldi. Bunun birçok sebebi 
vardır elbette ancak bu oyunları oynayan 
kesimlerin sınıfsal konumu şüphesiz ne-
denlerin de farklılık göstermesine sebep 
oluyor. 
Özellikle son dönem-
lerde işçiler arasında 
mobil oyunlara yöne-
lik eğilimin arttığı göz-
lemleniyor. Pandemi 
sürecindeki kapanmalar, 
ekonomik kriz/daralma ve 
çalışma koşullarının zorluğu işçileri mo-
bil oyunlara yönlendiriyor. İlk bakıldığın-
da daha çok erkek işçilerin bu oyunları 
oynadığı sanılsa da kadın işçiler arasında 
da gitgide daha popüler hale geliyor mo-
bil oyunlar.

Gün yaparken oyun oynuyorlar
Gaziantep’te fabrikalarda çalışan kadın 
işçilerde de mobil oyunların popüler hale 
gelmesini görebilirsiniz. Özellikle bir 
kadın işçi grubu var ki bu süreç onlarda 
daha farklı ilerledi. Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ve bazı atölyelerde 
tekstil, ayakkabı, iplik vb. sektörlerde ça-
lışan bir grup işçi kadın yaklaşık bir sene-
dir beraber mobil oyunlar oynuyor. Başta 
Candy Crush gibi daha basit oyunlarla 
başlayan süreç, ülkede iyice popüler hale 
gelen PUBG oyununa yöneldi zamanla. 
İlk başlarda serviste ya da işten sonra 
eve gelindiğinde oynanan oyunlar daha 
sonrasında bu işçilerin sosyal ve eğlence 
hayatına dönüştü. 
Gaziantep’teki kadın işçiler, mobil oyun-
ları haftalık bir rutine dönüştürdüler.  
Haftasonları fazla 
mesaiye kalma-
dıkları ya da özel 

bir sebepleri olmadığı sürece bir arka-
daşlarının evinde buluşmaya başladılar. 
İşçiler burada bir yandan oyun oynayıp 
kafalarını dağıtırken bir yandan da ha-
yatlarındaki sorunu konuşuyorlar.

‘Maksat kafamızı dağıtmak’
 Bu hafta bir iplik fabrikasında 

çalışan Adile Abla’nın evin-
de buluştu kadınlar. Adile 
Abla arkadaşları gelecek 
diye hazırlık yapmış. Bir 
yandan dolmalar, kısırlar 
hazırlamış, bir yandan 
da kuru pasta ve bakla-

va yapmış arkadaşlarına. 7-8 ki-
şilik bu arkadaş grubu eve geldiklerinde 
önce sohbete başlıyorlar. Bu buluşmalar 
sadece eğlenmek gibi bir anlam taşımı-
yor kadınlar için aynı zamanda dertlerini 
anlattıkları, birbirlerine yardımcı olmaya 
çalıştıkları bir süreç bu. 
- Abla her şeyin fiyatı artmış. Ma-
aşlara zam yapıldı da yetmiyor. 
Evin kirası bir yandan, çocukların 
masrafları bir yandan. Ne yapaca-
ğımızı şaşırdık. Allah’tan evde iki 
ikişi çalışıyor da bir şekilde idare 
ediyoruz. Yoksa aç kalırız yemin-
le.
- Aynen bacım bizde de durum aynı. 
Domatesin kilosu olmuş 25 TL. Akşam 
eve geliyorum, ne yapacağımı şaşırıyo-
rum. Bizimkinin önüne de iki gün aynı 
yemeği koyamazsın. Koysan ökelenir 
(sinirlenir) hemen. Bilmiyor ki bir 
evde yemek yapmak nasıl masraflı 
hale geldi artık.
Kadınlar bir yandan dertleşirken bir 

yandan da yavaş yavaş oyun hazırlığına 
başlıyor.  Telefonlar çıkıyor, oyun baş-
latılıyor. Bazıları mahallenin telefoncu-
sundan 20-30 liraya oyun için kol 
bile almış. Onlar oyuna başlar-
ken ben de oyun maceraları-
nın nasıl başladığını soruyo-
rum. Esma Abla anlatmaya 
başlıyor: 

İşçiler arası iletişim 
güçleniyor
“Herkes bu oyunları oynu-
yor biliyorsun. E bizim de iş, ev 
derken kendimize zamanımız kalmı-
yor. Kiminin eşi oynuyor, kimi arkadaşın-
dan görüyor. E herkes oynarken ‘biz ne-
den oynamayalım’ dedik. İşe gidiyoruz, 
iş zaten yorucu. E eve geliyoruz yemek, 
çamaşır, bulaşık, çocukların ödevi var. 
Bizim için boş vakit yok. Önceden aile-
cek sahreye (pikniğe) giderdik. 2 senedir 
onu da yapamıyoruz. Her şey çok pahalı. 
Herifler haftasonları kahveye filan gide-
biliyor en azından. Bizde o da yok. Bun-
dan dolayı biz de oyunlara başladık. İlk 

birkaç kişiydik. Sonra arka-
daşlar merak edince onlar 

da başladı. Kimimiz aynı 
fabrika da çalışıyor. He-

pimiz aynı mahallede 
oturuyoruz. Müsait 

oldukça bir araya ge-
liyoruz. Oyun filan 

bir iddiamız yok 
maksat kafamı-
zı dağıtmak, bir 
araya gelip bir 
şeyler yapmak. 

O kadar 
yoğu-

nuz 
k i 

tek yapabildiğimiz şey bu.”
Oyuna takım halinde giriyorlar kadın 
işçiler. Bununla birlikte çok organize oy-
nuyorlar. Biri saldırı altındayken diğerle-
ri hemen yardıma koşuyor. Biri oyunda 
bir eşya bulduğunda ihtiyacı olanın olup 
olmadığını soruyor. Ne kadar iyi oyna-
dıkları tartışılır elbette ancak oyunun 
kendi aralarındaki iletişimi kuvvetlen-

dirdiği kesin. Oyunda ölen diğer arka-
daşlarını bekliyor. Arkadaşlarına 

taktik verirken bir yandan da 
hazırlanan yemekler-

den, tatlılardan yi-
yor. Tarif soruyor. 

- Adile Abla 
kuru pastan çok 

güzel olmuş. Bana 
tarifini versene.

 -Dur oyun bitsin de 
vereyim bacım.

 - Abla baklavan güzel 
olmuş da azıcık ceviz yerine fıstık 
koyaydın. 
- Bacım fıstığı kim kaybetmiş ki 
ben bulayım? Evde biraz ceviz var-
dı onunla yaptım. Biz sana geldi-
ğimizde sen fıstıklı yaparsın.
Bir yandan oyunlar oynanıyor, bir yan-
dan evdeki ve işyerindeki sorunlar ko-
nuşuluyor. Haftanın 6 günü gülüşü esir 
alınanlar oyun oynarken odayı kahkaha-
ya boğuyorlar. Misafirliğe gelen çocuklar 
ev sahibinin çocuğunun odasında aynı 
oyunu oynuyorlar. Mobil oyunlar sosyal 
ve toplumsal hayattan soyutlanan kadın 
işçiler için az da olsa nefes aldıkları bir 
alan haline geliyor.
- Ersin kalk, eve gidelim annem. 
- Anne oyun oynuyoruz, daha bit-
medi oyunumuz. 
- Bacım bizim oğlanın oyunu bit-
memiş, biz de oyunu bitene kadar 
bir el daha oynayalım. Ama dür-
bünlü silah bulursanız bana verin 
bu sefer.

-YAŞAM -

İşçi kadınlar ‘oyuna’ geldi 
Sosyal ve toplumsal hayattan soyutlanan kadın işçiler, mobil oyunlarla stres atıyor

Oyuna takım halinde giriyorlar kadın işçiler. Bununla birlikte 
çok organize oynuyorlar. Biri saldırı altındayken diğerleri 
hemen yardıma koşuyor. Biri oyunda bir eşya bulduğunda 
ihtiyacı olanın olup olmadığını soruyor. 


