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Ortadoğu kadını sesini yükseltiyor 
 
Suriye içinde ve Suriyeli mültecilerin sığındıkları ülkelerde çalışmalar yapan Birleşmiş 
Milletler ile uluslararası ve yerel sivil toplum örgütleri, “Tecavüzün Suriye iç savaşının bir 
parçası haline geldiğini” söylüyor. Bu konuyla ilgili basında da daha sık yer edilmeye başladı. 
Uluslararası kurumların temsilcileri; “Sayıları milyonları bulan Suriyeli mültecilerden bir 
kısmının çaresizlikten bu tür yollara başvurmasından kaygılı. ”Oysa gerçek şu ki; “Bu duruma 
tecavüz diyebilirsiniz, fuhuş diyebilirsiniz, ama en zayıf durumdakilerin istismarı." 
Mültecilerin sığındıkları ülkelerde çok zor koşullarda yaşamaya çalışmaları ve çoğunluğun da 
kadın ve çocuklardan oluşuyor olması, onların istismarında büyük rol oynuyor. Yine basında 
ki haberlerden özellikle bazı yardım kuruluşlarının bu işler için çöpçatanlık yaptığını 
gösteriyor. Amman’da yaşayan bir mülteci; “Yardım istemeye gittiğimde kızımı görmek 
istediler. Ona koca bulacaklarını söylediler," diyor. Körfez ülkelerinde özellikle yaşlı 
erkeklerin küçük yaşta kızları, ailelerine maddi destekte bulunacağı vaadiyle, istedikleri ve bu 
şekilde pek çok kız çocuğunun satıldığı raporlara yansıyor. Kampta yaşayan mülteci bir kadının 
şu sözleri oldukça çarpıcı; “Burası sanki koyun satılan bir pazar yeri... Bizim çaresizliğimizden 
faydalanmak istiyorlar.” 
 

 
 
Mültecilerin sığındıkları ülkelerde yaşananlar bununla da sınırlı değil, erkeklerin, kocaları 
Suriye'de şehit olanlara yardım etmek adı altında, özellikle 18 yaşından küçük, kadınları 
haremlerine aldıkları ve kimi kadınların da cihatçılarla birlikte olmak için yine radikal İslamcı 
örgütler tarafından, kısa süreliğine Suriye ve çevre ülkelere gönderildiği yönünde pek çok haber 
yayılıyor. 
Kadınların istismarı, sığınmacıların, yaşadıkları her yerde kendini gösteriyor. Özelikle ucuz iş 
gücü olarak kadınları çalıştıkları iş yerlerinde bu durum oldukça yaygın. Medyada çokça 
dillendirilmese de, özellikle Türkiye’de, sığınmacı kadınların bu tür istismarla sıkça 



karşılaştığını, kadınların işlerini kaybetmemek için cinsel şiddette katlandıkları fısıltısı 
yayılıyor. Milliyet gazetesinde Mehveş Evin “Kampta korku hakim” başlıklı haberinde Türkiye 
sınırının hemen yanı başında ki kamptaki korkudan söz ederken. Türkiye’de ki kamplarda bu 
konuda çalışmanın yasak olduğunu belirtiyor. Aslında tecavüz, kadına şiddet ve çocuk gelin 
vakalarının kadınların, acımasız toplumdan, korktukları için, şu anda, bu konuları kendi 
aralarında fısıltıyla konuştukları ama yaşanan tüm bu şiddet günlerinin Ortadoğu kadının 
toplumsal hafızasında biriktiğinin de göstergesi. Bu konuları konuşurken pek çok kadın; “şu 
an, bunun sırası değil, çocuklarımız aç, her evde ölümler ve yas var, her kes başkasına şiddet 
uygularken bizim kedi derdimize düşecek ne zamanımız ne de lüksümüz var,” diyor. Ama ister 
muhalif ister rejimden yana Suriyeli her kadın bu acılı günleri yüreğinin bir yerinde biriktiriyor. 
Çünkü tarafsız gözlemciler; “Suriyeli kadınların hem hükümet yanlısı hem hükümet karşıtı 
silahlı kuvvetlerin cinsel saldırılarına maruz kaldığını gösteriyor. 
 Suriyeli genç bir kadın aktivist; Suriye’de tecavüze uğrayıp, hamile kalan kadınların büyük 
kısmının çaresizlik içinde intiharı seçtiklerini, kadın intiharlarının altında büyük ölçüde bu tür 
cinsel şiddet olaylarının yatığını, dile getirmiş ve buna karşı Suriyeli tüm kadınların ve 
sığındıkları ülkelerde ki kadın örgütlerinin bu konuda seslerini yükseltmeleri gerektiğini 
belirtmişti. Türkiye’deki kadın örgütlerinin sessizliği ve duyarsızlığını duyunca da daha da 
sinirlenmişti. 
Suriye söz konusu olunca Rojava’dan söz etmeden geçmek olmaz sanırım. Suriye’de ki Kürt 
hareketi Türkiye’de ki mücadeleden edindiği deneyimden olsa gerek, savaşın ilk günüden bu 
yana kadın örgütlemesine büyük ağırlık verdi, savaşçılardan, yönetime her alana kadın eli değdi 
ve bu gün Rojavalı Kürt kadınları diğer bölgelere daha güvendeler çünkü Rojava’da kadınlar 
kendi bölgelerini savunmada önemli görevler alıyorlar. 
Fotoğrafta ki sığınmacı kadın ve çocukları sığındıkları yoksul mahallede iş arama sürecini 
anlatırken,  kadınca yaşama çabasını ve çaresizliğini, karanlığın içinden ışığa tutunabilmenin 
ancak kendi elleriyle olacağını kadınsal bir hisle sezmişçesine ve şöyle demişti; “Kadın başıma, 
iş istemek için, kapısına gittiğim erkeklere göre ben sadece muhtaç bir kadınım, onlar göre 
”yoksulluk, yoksunluğu getirir” ama ben çalışmak ve emeğimin karşılığını almak istiyorum. 
Bedenimi değil emeğimi ona sunuyorum. Ve karşılığında çocuklarımın ekmeğini istiyorum 
çünkü insanca yaşayacaksam başka çarem yok” demişti. 
"Çapraz Ateş Altındaki Kadın" isimli kitabıyla tanınan, Suriyeli yazar Samar Yazbek 
“Devrimleri Yazmak -Tunus’tan Suriye'ye Arap İsyanından Sesler” kitabının  sunuş 
bölümünde, Suriyeli kadınların karşı karşıya oldukları sorunları aşmanın tek yolunun; “ Ne 
olursa olsun, daha ileriye gitmek bu kadınlar için geçerli seçenek.” olduğunu. Tüm bu 
yaşananlardan sonra; " Yeni bir hayatı inşa ederken feminist bir devrime, yeni bir toplumu inşa 
ederken yeni bir eğitime sahip olacağız," diyor. 
Görünen o ki; Ortadoğu  ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmaları sürecinde kadınlara karşı 
uygulanan cinsel şiddete ve istismara karşı yine kadınlar seslerini yükseltiyor. Ortadoğu’da, 
yaşanan onca acıya karşın yeni bir “kadın hareketi” filizlenmeye başlıyor. 
 
Kaynak: 
http://blog.radikal.com.tr/dunya/ortadogu-kadini-sesini-yukseltiyor-49743 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8 Mart ve Suriye kadınının çığlığı 
 
 

 
 
Seçim çalışmaları için, partisine ait broşürler dağıtan kadın, tereddütle, sokakta yürüyen 
erkeğe yaklaşıyor. 
Kadın: Suriyeli misiniz? 
Erkek: Suriyeli olsam broşür vermeyecek misiniz? 
Kadın: Nerdeyse 10 kişiden 9’u Suriyeli, o kadar çoklar ki... 
Erkek: Ama ülkelerinde iç savaş var ve her gün rejim ve Radikal İslamcılar onları öldürüyor. 
Mecburen kaçıp bizi ülkemize sığınıyorlar. Kaldı ki, “iltica etmek evrensel bir insan hakkı”. 
Kadın: Ama memlekete fuhuş artı. Geçen gün bir kadın gelip, karanlıkta, “bir tanıdığımın” 
kocasının koynuna girmiş, şimdi de illa evlenmek istiyormuş. 
Erkek: Bir kadın olarak, bu tür şeylere gerçekten inanıyor musunuz? 
Kadın: Bunları bu kadar içimize alınmayacaktı. Yarın bir gün oy da kullanacaklar. 
Erkek: Siz bir siyasi partisiniz, sorun bakalım bu seçimlerde kaç tane Suriyeli oy kullanacak, 
şehir efsaneleri üzerinden siyaset yapmak ne kadar doğru? 
Kadın: Ama fuhuş çok artı, her kes kocasında korkuyor. 
Erkek: Suriyeliler geldi diye mi fuhuş artı, bir kadın olarak, savaştan kaçmış, aileleriyle çok zor 
koşullarda yaşaya çalışan, hem cinslerinize destek olacağınıza, siz de onları suçluyorsunuz. 
Fuhuş artıysa bu kadınlar tek başına bu işi herhalde yapmıyor. Erkelerinizin hiç mi suçu yok. 
Kadın: Biz oraya gitseydik. Araplar bizi Suriye’ye bırakırlar mıydı? 
Erkek: Her yerde sizin gibi de düşünen insan var benim gibi de... 
Kadın: Siz Suriyeli misiniz? 
Erkek: Hayır, Türkiyeliyim.  
Kadın, arkasını dönüp gitti... 



Günlerden Pazar. Sokakta yürüyoruz. 
Suriyeli bir erkek cami bahçesinin kapsından telaşla çıkıyor. Yüzü gerilmiş, benzi solmuş, 
Arapça bir şeyler soruyor. “Şeyh yok mu?” kısmını anlıyorum. Bağırmaya başlıyor, ama 
çevrede bizden başka kimse yok, biz şaşkınız. Türkçe bilmiyor, çaresizce ,elleri ve mimikleriyle 
konuşmaya çalışıyor. 
-Ölüm mü var? diyorum. İmamı mı arıyorsun? 
Hala, Şeyh diye bağırıyor. 
Sonra beni tanıyor, İbrahim zevce hasta demeye çalışıyor, yada ben öyle anlıyorum. 
Hasta mı diyorum. Başıyla elleriyle ve gözleriyle onaylıyor. 
-Doktor var, diyorum. 
-Gel diyor. Peşinden gidiyoruz, eski taş binaların harbelerinin olduğu dik bir sokaktan inip, bir 
çıkmaza sapıyoruz. Bir dakika sürmüyor. Küçük bir avluya açılan, karanlık bir kapıdan içeri 
giriyoruz. Yüksek sesle müzik çalardan Kuran okunuyor. 15’e yakın kadın şaşkın ve yaşlı 
gözlerle bize bakıyorlar. Karanlık koridordan en arkada ki odaya gidiyoruz. Dar bir oda, nem 
ve gül yağı kokuyor. Yaşlı kadınlar, bir yatağın etrafını çevirmişler, bir şey görünmüyor. 
Ağlama ve inilti benzeri bir boğuk bir ses, dualar içinden, yükseliyor. 
Odayı boşaltmaya çalışıyoruz ki, yanımızda ki doktor ne olup bittiğini anlasın. 
Kadınlar çekiliyor. Genç bir kadın yüzü çıkıyor ortaya, korku ve acı içinde. Zayıf bedeni ve 
ruhu acılar içinde geriliyor, titriyor, kesik kesik çığlıklar atıyor. 
Başının altında yastığın içine  bir Kuranı Kerim konmuş. Gözlerinin kapının arkasında duran, 
genç kızın kucağında ki bebe odaklandığını fark ediyorum. Herkesi odadan çıkarıyoruz. Türkçe 
bilen bir kadınla anlatmaya başlıyor; “Daha dün geldiler, deyip dışarda avluda, çamurlar 
içinde, bir kaç torba ve bir bavulu gösteriyor. Dün gece gelebildiler, 3 hafta önce doğum 
yapmıştı. İki gün önce evlerinin bulunduğu kasabayı El Kaide ele geçirmiş sonra ki, gün de 
uçaklarla bombalanmış. Dün tüm gün boyu yürüyüp sınırdan geçebilmişler,” diyor. O arada 
ambulans da geliyor. Genç eşi, acılar içinde kıvranan, korku dolu bedeni, kucaklayıp, 
ambulansa taşıyor. 
Doktor; Post-travmatik stres bozukluğuna bağlı bir  şok, diyor.  Savaş, tecavüz, katliam gibi 
şiddet olaylarını yaşayan veya bunlara tanık olan kişilerde olaydan uzun süre geçtikten sonra 
bile kalıcı bir travma yaşanabiliyor. 
Babası duvar dibine çökmüş, ağlıyor. Kızının içine cinlerin girdiğini söylüyor. 
Yukardaki iki olay; her gün bir yerlerde yaşanıyor. Yanı başımızda üç yılını dolduran bir iç 
savaş tüm kirliliğiyle sürüp gidiyor. Bu kirli savaşta en büyük acıyı yine kadınlar çekiyor. 
Savaşan taraflar ilkel ataerkil duygularla, “düşmanlarının kadınlarını” tecavüz ederek, seks 
kölesi olarak kullanarak, satarak cezalandırma yolun seçiyor. Kadınları “savaş ganimeti” 
görüyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, ülke genelinde, binlerce kadının, rejim güçleri ve 
muhalif silahlı militanlar tarafından “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” riski altında 
olduğunu, tecavüz ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını, belirtiyorlar. 
Bugün “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı 
birlik, dayanışma ve mücadele günü. 
Bugün, Türkiye’de kadın hareketi ve örgütleri, kadına karşı, tüm toplumsal baskı ve saldırılara 
meydanlarda ve salonlarda kadını konuşacaklar. Suriyeli hemcinslerini unutmamaları 
dileğiyle.  Suriyeli kadınlar; sığındıkları ülkelerde ki kadın örgütlerinin bu konuda seslerini 
yükseltmeleri ve kendileriyle dayanışmalarını istiyorlar. 
Erkek savaşıyor, kadın eziliyor – Radikal 2 
NAFİSA ELSABAGH ve KEMAL VURAL TARLAN yazdı… 
http://www.radikal.com.tr/radikal2/erkek_savasiyor_kadin_eziliyor-1178961 
 
Kaynak:  
http://blog.radikal.com.tr/insan-haklari/8-mart-ve-suriye-kadininin-cigligi-52241 


