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Doğanın kendi içinde muhteşem bir döngüsü var. Ona uyum sağladığımızda kendili-
ğinden dengeye geliyor. Ne var ki Sanayi Devriminden bu yana yaptığımız müdahale-
lerle bu dengeyi bozduk ve iklim krizine yol açtık. Bu krizden en çok etkilenecek kesimin 
yoksullar, çalışanlar, kadınlar ve çocuklar olacağı aşikâr. 
İşte bu gerçekten yola çıkan Sendikamız, iki gün süren İklim Krizinin Çalışma Yaşa-
mına Etkileri Çalıştayı’nı düzenleyerek konuyu çok boyutlu olarak ele aldı. Genel Baş-
kanımız Haydar Özdemiroğlu’nun açılış konuşmasında vurguladığı gibi, “Bu çalışta-
yın Türkiye’ye ışık olmasını, bu gündemin asla basite indirgenmemesini” diliyoruz. Bu 
nedenle Dosyalarımızdan birini de “İklim Krizi”ne ayırdık. Krizin toplumsal cinsiyet 
eksenine vurgu yaptık, kadınlara ve çocuklara etkisini sorguladık.
İklim Krizinin çözümünde ana sorumluluk, kâr hırsından gözü dönen şirketlere ve on-
ları denetlemesi gereken devletlere ait. Krizle mücadelenin ilk adımı da örgütlenmek-
ten, birlikte mücadele etmekten geçiyor. Tıpkı kadına şiddet konusunda olduğu gibi.
Ana dosya konumuz Kadına Şiddet; çünkü Türkiye gibi ataerkilliğin özendirildiği ül-
kelerde kadının öncelikli sorunu, yaşama hakkının güvence altına alınması. Eşi, babası, 
abisi, sevgilisi tarafından öldürülmemek, şiddetsiz yaşamak istiyor kadınlarımız.
Fiziksel ya da psikolojik şiddet, hâlâ bütün dünya kadınlarının en büyük sorunu. Bu 
yüzden dünyanın bütün kadınları olarak her 25 Kasımda, şiddete DUR diyoruz. Bize 
dünya kadınları olarak bu ilhamı veren, 25 Kasımda katledilen o üç cesur kadını, Pat-
ria, Minerva, Maria Terasa Mirabel kardeşleri; oy hakkı için, eşitlik için direnen kadın-
ları andık dosyamızda. 

***
Tez-Koop-İş Sendikası olarak öncelikli hedeflerimizden biri, daha fazla çalışanı sendi-
kalı yapmak. Bu amaçla INDITEX mağazalarında örgütlenme çalışmalarına başladık. 
Çalışanın Sesi sayfalarımızda okuyacağınız INDITEX çalışanlarının yaşadıkları, sendi-
kalı olmanın kıymetini bir kez daha açığa çıkarıyor. 

***
Şubelerimizi önemsiyoruz. Oradaki gelişmeleri, kadınların aktivitelerini, sorunlarını ta-
kip ediyoruz ve duyurmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda sizden gelen yazılar bizim 
için değerli. Kadın dergimiz, kadın okurlarımızla büyüsün istiyoruz çünkü. Bu sayımı-
zın Sizden Gelenler sayfalarındaki duygu dolu, bilgi yoğun yazılardan keyif  alacağınızı 
düşünüyoruz. Makale, şiir, öykü, kaleminizden ne akıyorsa bizimle paylaşın, sonraki 
sayımızda sizin yazılarınız da keyifle okunsun. 

Gelecek sayımıza kadar, esen kalmanız dileğiyle…

Merhaba
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İklim krizinin çözümüne 
sendikalardan ilk büyük 
adım: Tez-Koop-İş’in 
İklim Çalıştayı takdirle 
karşılandı
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Kadınlardan iklim krizine 
çözüm için bir adım: Yan 
yana durup örgütlenelim!

Bugün hava çalışmak için 
çok sıcak!

UNI Küresel Sendikalar 
Birliği  Genel Sekreteri 
Christy Hoffman: 
İşçileri örgütlemek için 
savaştım ve kazandım

Türkiye, iklim 
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nasıl nesneleştiriyor?

Sendikalarda toplumsal 
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Tez-Koop-İş Sendikamızın düzenlediği 
“İklim Krizinin Çalışma Yaşamına 
Etkileri” konulu çalıştay, ülkemizde bir 
sendikanın iklim krizine uluslararası 
düzeyde eğildiği ilk etkinlik oldu. 

“Teorim her zaman bir savaşçı 
olduğumu ve işçiler için 
kazanabileceğimi kanıtlamaktı” diyen 
Hoffman, bir kadın olarak bunu 
başarabildiğinin altını çiziyor. 

İklim değişikliği insanlığın uzun yıllar 
sonra karşılaşacağı bir sorun olmaktan 
çıkıp artık ciddi bir kriz olarak 
karşımızda durmaktadır. 
Ar. Gör. Ezgi Tatgın

Doç. Dr. Betül Urhan
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Kapak fotoğrafı: Greta 
Thunberg, iklim krizine karşı 
okulda tek başına ders bırakma 
grevi başlatıp kamuoyu oluşturan 
ve daha sonra Birleşmiş Milletler’in 
İklim Zirvesi’nde konuşan 16 
yaşında çevreci aktivisttir.
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Tez-Koop-İş’in 
İklim Çalıştayı 
takdirle 
karşılandı

İklim krizinin çözümüne 
sendikalardan ilk büyük adım

Tez-Koop-İş Sendikamızın düzenlediği “İklim Krizinin Çalışma 
Yaşamına Etkileri” konulu çalıştay, ülkemizde bir sendikanın 
iklim krizine uluslararası düzeyde eğildiği ilk etkinlik oldu. İki 
gün süren çalıştayda, 4 oturumda 19 akademisyen, sendikacı 

veya STK uzmanı sunum yaptı.

İKLİM KRİZİ

Gezegenimizi küresel ölçekte tehdit eden iklim krizi, sendikamızın da önemsediği bir konu. 
Tez-Koop-İş olarak bu konuyu çalışan gözüyle süzgeçten geçirmek amacıyla, “İklim Krizi-
nin Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu bir çalıştay düzenledik. 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde, 
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan çalıştay yoğun ilgi gördü. 
Dört oturumda çok sayıda akademisyen ve uzmanın sunum yaptığı Çalıştay, aynı zamanda 
ülkemizde bir sendikanın iklim krizine uluslararası düzeyde eğildiği ilk etkinlik oldu. UNI 
Küresel Sendikalar Birliği’nden Onur Bakır, IndustriALL’dan Kemal Özkan, AB Türkiye 
Delegasyonu’ndan Alper Acar, çalıştayın uluslararası kurumlardan gelen konuşmacılarıydı. 
İki gün süren çalıştayın 4 oturumunda 19 akademisyen, sendikacı veya STK uzmanı yöne-
ticisi sunum yaptı. Konuşmacılar, iklim konusunu bu çapta ele alan ilk sendika olduğu için 
sendikamıza teşekkürlerini iletti.  
Yaklaşık 600 kişinin izlediği çalıştay, Türkiye’nin önemli akademisyenlerini, ulusal ve ulusla-
rarası sendikalardan, çalışma dünyasından, STK’lardan, meslek odalarından uzmanları bir 
araya getirdi. Çalıştaya Ankara halkı da ilgi gösterdi.

4 5
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Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, “Dünya çalkalanıyor ama 
Türkiye’den ses çıkmıyor. Sendikalara çok iş düşüyor. Bu bizim ilk adımımız, 

daha yapacak çok işimiz var“ dedi.

Tez-Koop-İş Genel Başkanı 
Haydar Özdemiroğlu:
İklim dengesini bozan 
sermayenin kâr hırsıdır,  
birlikte çıkış yolu 
bulmalıyız 
Çalıştayın açılışı saat 10.00’da 
Tez-Koop-İş Sendikası Genel 
Başkanı Haydar Özdemiroğ-
lu’nun konuşmasıyla başladı. 

Açılış konuşmasında iklim dengesinin, sermayenin kâr 
hırsıyla bozulduğuna dikkat çeken Haydar Özdemiroğ-
lu, “İşte bu yüzden işçiler ve sendikalar olarak işveren-
lerle bir çıkış yolu bulmak zorundayız” dedi. Çalıştayın 
Türkiye’ye ışık olmasını, ülkenin gündemine artık bu 
konunun girmesini isteyen Özdemiroğlu, şunları söyledi: 
“Dünya çalkalanıyor; ama Türkiye’den ses çıkmıyor. Bu 
noktada özellikle sendikalara çok iş düşüyor. Bugünkü 
İklim Çalıştayı’nı yapmış olmak için yapmıyoruz. Böyle 
etkinlikler bizim sorumluluğumuz. Bu bizim ilk adımı-
mız, daha yapacak çok işimiz var. Bu çalıştay Türkiye’ye 
ışık olmalı, her yerde benzer faaliyetler düzenlenmeli ve 
bu gündem asla basite indirgenmemeli.”
Açılış konuşmasının ardından “İklim Değişikliğine İlgili 
Anabilim Dalları Üzerinden Bakmak” başlıklı ilk oturu-
ma geçildi. Moderatörlüğünü Sosyolog Dr. Hulki Cevi-

zoğlu’nun yaptığı oturumda; Hacettepe Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. İlyas Yılmazer, Beykent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emin Akçaoğlu ve KTÜ Or-
man Fakültesi’nden Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu konuştu. 

Prof. Dr. Ali Demirsoy:  
Sorun, devletler düzeyinde 
ele alınmalı
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji 
Anabilim Dalından Prof. Ali De-
mirsoy, dünyanın 6-7 defa yok 
oluş yaşayıp her defasında ayağa 
kalktığını kaydetti. Bu seferkinin 
ise ne gökten, ne yerden, bizim yü-
zümüzden yaşandığını ifade eden 

Demirsoy, gezegenin düştüğü durumu şu sözleriyle aktardı:  
“Elimizdeki bilgilere göre sıcaklık bin yıldan beri en yüksek se-
viyeye ulaşmış vaziyette. Sanayi devriminden beri ciddi oran-
da arttı. Ama en önemlisi resiflere dökülen 640 milyon ton 
kimyasal var. Bu kimyasal maddeleri hiçbir canlı asimile edip 
ortadan kaldıramıyor. Şu anda deniyor ki dünyadaki resiflerin 
yüzde 30’u ağardı ve dolayısıyla karbondioksiti tutacak meka-
nizma ortadan kalkıyor. Yani daha önce karbondioksiti bloke 
eden resifler artık yok. Geri dönüşü olmayan bir yola girdik. 
Bu sorun uluslararası ve devletler düzeyinde ele alınmalı. Ay-
rıca her bireyin yapacağı işler de var.” 

5
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Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu: 
Ekosistemi akıl değil,  
egosistemler yönetiyor
KTÜ Orman Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, çevre 
tahribatına dikkat çekti. 118 farklı 
şirkete 500-600 maden alanı ve-
rildiğini açıklayan Kurdoğlu, ma-
denciliğin ormanlara ve sulara 
büyük zarar verdiğini ifade etti. 

HES’ler için derelerin feda edildiğini dile getiren Kurdoğlu, 
aslında HES’lerin doğru yerlere yapılabilecekken ülkemizde 
doğayı mahvettiğini vurguladı ve “Çocukluğumda pırıl pırıl 
akan suların şimdi nasıl kirlendiğini görüyorum. Ekosistemi 
akıl ve bilim yönetmiyor; egosistemler yönetiyor. Doğanızı 
koruyamıyorsanız, kültürünüzü ve insanlarınızı da koruya-
mazsınız” dedi.

Prof. Dr. Emin Akçaoğlu:
80 milyon iş kaybı olacak
Beykent Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret Bölümünden Prof. Emin 
Akçaoğlu, iklim konusunda birey-
lerin çok fazla etkide bulunacak 
durumda olmadığını, şirketlerin 
sorumluluğu olsa da asıl yapılabi-
lecekleri yapması gerekenin dev-
letler olduğuna işaret etti. Konu-

nun bir ayağının da sendikalar olduğunu aktaran Akçaoğlu, 
BM’nin raporlarına göre en çok canı yanacak olan kesimin 
işçiler olduğunu söyledi ve şu önemli bilgiyi aktardı: 80 milyon 
iş kaybı olacak. Bunun parasal değer karşılığı 2,4 trilyon dolar. 
İlk günün ikinci oturumunun konusu, “Uluslararası ve Ulu-
sal Bağlamda Sosyoloji, Hukuk ve Mevzuat Şemsiyesi Altın-
da Ne Olacak Memleketin Hava Durumu” idi. Moderatör-
lüğünü Prof. Dr. Şule Gök Tüdeş’in yaptığı oturumun ko-
nuşmacıları şunlardı: AB Türkiye Delegasyonu’ndan Alper 
Acar, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Gökhan Candoğan, IndustriALL’dan Kemal Özkan, Anka-
ra Tabipler Odası’ndan Doç Dr. Cavit Işık Yavuz ve Çevre 
Müh. Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu.

Gökhan Candoğan:
Sendikalarda iklim çalışma 
grupları olmalı
TBB Çevre ve Kent Hukuku Ko-
misyonu Başkanı Gökhan Can-
doğan, iklim konusunda toplum-
da, ekonomide ve hukukta çok 
ciddi dönüşüm ihtiyacına işaret 
ederken sendikaları da bu müca-
delenin içine çekmek gerektiğini 

söyledi. Sendikal hareketin büyük bir zafiyet içinde olduğunu 
düşünen Candoğan, sendikalarda iklim çalışma gruplarının 
olmasını önerdi. 
IndustriALL Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Ke-
mal Özkan, neoliberal ekonomik düzenin; ekonomik, sosyal, 
çevresel yıkım getirdiğini vurguladı ve “İşçiler olarak mesul ol-
madığımız bir durumun faturasının bize kesilmesine müsaade 
etmeyiz” diye konuştu. İklim krizini dünyanın en zengin yüz-
de 10’unun yarattığını vurgulayan Özkan, “2050 yılına kadar 
madenlerin kapatılması öngörülüyor. Bizim sektörümüzdeki 
işçilerin işsiz kalması adil değil. Bu sektörde çalışanlar benim 
üyelerim. O insanlara diyorsunuz ki, ‘Tüm bunlardan sen 
sorumlusun’. Dayanışma ve adil dönüşüm istiyoruz. Piyasa 
odaklı çözüm istemiyoruz. Söz sahibi olmak istiyoruz” dedi. 
Ankara Tabipler Odası’ndan Cavit Işık Yavuz, iklim deği-
şikliğinin çalışanların sağlığına etkilerinden bahsetti. Deniz 

İKLİM KRİZİ

Konuşmacıların çoğu, iklim konusuna değindiği 
için Tez-Koop-İş’i tebrik ederek konuşmasına 
başlarken, bu adımın devamının gelmesinin 
önemini vurguladılar. 



7

suyundaki sıcaklık artışının, bulaşıcı hastalıkları ortaya çıkar-
dığını kaydeden Yavuz, Türkiye’yi sıtma tehlikesinin bekledi-
ğine işaret etti.

Dr. Baran Bozoğlu:
Ülkeler sorumluluklarını 
yerine getirmiyor
Konuşmasında uluslararası alan-
daki gelişmelere odaklanan Çev-
re Müh. Odası Başkanı Dr. Baran 
Bozoğlu, BM’nin yaptığı iklim 
değişikliği zirvelerinde alınan ka-
rarları aktardı: “100 milyar dolar 
civarında yeşil iklim fonu oluştu-

rup, iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere yardım edilmesi 
öngörülüyor. 2050 yılında dünyanın karbon-nötr duruma 
gelmesi hedefleniyor. Bu arada ülkeler onlarca sözleşmeye 
imza atıyor; ancak sonuçlara baktığımızda ülkelerin sorum-
luluklarını yerine getirmediklerini görüyoruz. Türkiye’de de 
hedefler ve planlar uygulanmıyor ne yazık ki. 29 Mayıs 2019 
tarihli AB İlerleme Raporu, Türkiye’nin iklim değişikliği ko-
nusundaki performansının yetersiz olduğunu belirtiyor.” 
Çalıştayın ilk günü, Prof. Dr. Ali Demirsoy’un Fotoğraf  Ser-
gisi açılışı ve kokteyliyle son buldu. Sergi ilgiyle izlenirken, ça-
lıştay katılımcıları kokteylde hoş sohbet imkânı buldu.

Prof. Dr. Erinç Yeldan:
Yenilenebilir enerji 
yaratmak için 500 trilyon 
dolar gerekiyor 
İkinci günün “Çalışma Yaşa-
mında Ne Oldu, Ne Oluyor, Ne 
Olacak” başlıklı ilk oturumunun 
moderasyonunu Eski Çalışma 
Genel Müdür Yardımcısı Perihan 
Sarı yaptı. Konuşmacılar arasın-

da;  Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Algan ve Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nden Bahadır Murat Akın 
bulundu.
Bilkent Üniversitesi’nden ünlü ekonomist Erinç Yeldan, 2030 
yılında 2,4 milyon dolarlık küresel hasıla kaybı olacağını 
açıkladı. İklim değişikliğinden en çok düşük ve orta gelirlile-
rin etkileneceğini kaydeden Yeldan, “Yüksek gelirli ülkelerin 
kirlilik merkezleri yaratarak sorunu orta gelirli ülkelere havale 
edeceğini bekliyoruz. Yenilenebilir enerji, istihdam dostudur. 
Yeni iş alanları sağlar. Ancak yepyeni bir yenilenebilir enerji 
yaratmak için 500 trilyon dolar gerekiyor” diye konuştu.  

Prof. Dr. Nesrin Algan:
Amerikalı bir bebek, 
Bangladeşli bebekten  
14 kat fazla karbon salıyor
Ankara Ünv. Siyasal Bilgi-
ler Fakültesinden Prof. Dr. 
Nesrin Algan, konuşmasına,  
Tez-Koop-İş’in konuyu bu kap-
samda ele alan ilk sendika oldu-
ğunu, bu açıdan tarihi olduğunu 

vurgulayarak başladı. Küresel ısınmanın en fazla yoksul kesimi 
etkilediğini hatırlatan Algan, “En zengin yüzde 1’den 1 kişi, en 
yoksul yüzde 10’dan 1 kişiden 175 kat daha fazla karbon salımı 
yapıyor. Şöyle de denebilir; Amerikalı bir bebek Bangladeşli bir 
bebeğe göre 14 kat daha fazla karbon salımına etki ediyor. Yani 
büyük bir eşitsizlik var” açıklamasında bulundu.  
İklim krizinin toplumsal cinsiyet alanındaki etkisine de değinen 
Nesrin Algan, en çok kadınların ve kız çocukların iklim krizin-
den etkilendiğini belirtti ve “Dünyayı yöneten fosilciler aynı za-
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manda erkek. Bu yüzden talebimiz sadece adalet değil, iklimde 
eşitlik” diye konuştu.
ILO Türkiye’den Bahadır Murat Akın, adil bir geçiş sağlanırsa 
6 milyon iş kaybı olabileceğini ancak 24 milyon yeni iş yaratı-
labileceğini söyledi. Akın, ILO’nun bu doğrultuda üç önerisini 
aktardı: İnsan kabiliyetine yatırım, işle ilgili kurumlara yatırım, 
insana yakışır ve sürdürülebilir işlere yatırım. 
İlk oturumun sonlanmasının ardından Yunus Topal’ın yönet-
menliğini yaptığı “Antarktika” belgeseli izlendi ve yönetmen ile 
de sohbet gerçekleştirildi.
İkinci günün ikinci oturumunun başlığı “Yarın İçin Çözüm Öne-
rileri: İşçi Sınıfı İçin Dayanışma ve Kol Kola Girme Zamanı” 
idi. Oturumun moderatörlüğünde Yaşar Özkan bulunurken ko-
nuşmacılar arasında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyhan 
Erdoğdu, Küresel Denge Derneği’nden Dr. Nuran Talu ve UNI 
Küresel Sendikalar Birliği’nden Onur Bakır yer aldı. 

Dr. Nuran Talu:
Türkiye’deki  
sendikalar geç kaldı
Küresel Denge Derneği’nden Dr. 
Nuran Talu, dünya sendikaları bu 
konuyu tartışırken Türkiye’deki sen-
dikaların geciktiğini vurguladı. Talu, 
Türkiye’de yoksulluk ve iklim krizi 
arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. İş-

çilerin bu konuda gerçekleri görerek koordineli bir çalışma 
yapmasını öneren Talu, “Örneğin hizmetlerini iklim hare-
ketiyle bağdaştırarak yapan belediyeler var, demokratik kitle 
örgütlerinin harekete başlama çağrısı var, üniversitelerde bu 
konuyu çalışan hocalarımız var. Herkes üzerine düşen so-
rumluluğu yerine getirmeli” diye konuştu.

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu:
Tarımsal bozulma, yoksul 
kadınları etkiliyor
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinden Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, 
insanların iklim değişikliğinden dolayı 
yaşamlarını kaybetmemek için göç-
tüğünü belirtti. Pakistan’da 3 milyon 

kişinin tarımsal bozulma nedeniyle açlık çektiğini ve mecburen 
göç ettiğini aktaran Erdoğdu, iklim göçmeni olamayacak kadar 
kapana kısılmış olan en yoksul kesimin de genellikle kadınlar ve 
çocuklar olduğunun altını çizdi. 

Onur Bakır: 
İklim krizi UNI için  
ölüm kalım meselesidir
UNI Global Union Ticaret Depart-
manından Onur Bakır, iklim krizinin iş 
güvencesini ve çalışma koşullarını tehdit 
etmesinden dolayı sendikalar için temel 
mesele olduğunun altını çizdi. Bakır, ko-

nunun UNI için bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguladı 
ve “Ölü bir gezegende iş de yoktur. Şirketlerin aç gözlülüğü ve 
kâr hırsı sorunun asıl kaynağı. Kapitalizmin yaşamlarımızı yok 
etmesine izin verecek miyiz” diye konuştu. Mücadele yöntem-
lerine de değinen Bakır, doğru bir geçiş stratejisiyle işçi ve çevre 
dostu işler yaratılabileceğini ileri sürerek şunları söyledi: “Süreci 
doğru yöneterek ortadan kalkan işler yerine yeni işler yaratabi-
liriz. Genç kuşakla buluşmak zorundayız. 1970’lerden bu yana 
sendikalaşma oranları düşüyor. İklim mücadelesi gençlerle bu-
luşmak için sendikalara zemin hazırlayabilir.”  İkinci oturu-
mun ardından Çalıştay, Prof. Ali Demirsoy’un Çalıştayın De-
ğerlendirilmesi ve Sonuç Raporunu okumasıyla sonuçlandı.

İKLİM KRİZİ

Çalıştayın ilk günü, Prof. Dr. Ali Demirsoy’un 
Fotoğraf Sergisi açıldı.
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TEZ-KOOP-İŞ EKOLOJİ OKULU KURACAK

Tez-Koop-İş Sendikası Burhaniye Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde gelecek yaz 
aylarında Ekoloji Okulu kurarak, öğretim üyelerinin gözetiminde çocuklara 
doğayı okuma ve anlama bilgisi kazandıracak.  

Tez-Koop-İş, İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkisi Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde, küresel iklim krizini destek-
lemek için gerektiğinde sınırlı bir greve gideceğini açıkladı. Çalışma planı hazırlayarak, krizin meslek içi eğitimde te-
mel bir konu haline gelmesi için hazırlık yapacağını duyuran Tez-Koop-İş, Çalıştayın sonuç bildirgesinde şu kararları 
duyurdu: Sendikamız,

1. Küresel iklim krizine karşı yapılan ulusal ve uluslararası tepki eylemlerine destek verecek ve gerektiğinde sınırlı 
bir greve gidecek, 

2. Siyasal iktidarın küresel iklim krizini tetikleyecek uygulamalarını dile getirecek ve bu uygulamalara tepki göster-
mekte tereddüt etmeyecek,

3. Krizin etkisini artırdığı koşullarda ne yapılması gerektiği konusunun Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının bir 
parçası haline getirilmesi için girişimlerde bulunacak,

4. Sendikamız üyeleri başta olmak üzere, bilim insanları ve iklim krizi paydaşları ile toplantılar düzenleyerek ulusal 
ve bireysel ölçekte alınması gereken önlemler ile ilgili eğitimler yapacak,

5. Küresel iklim krizinin çalışma yaşamında ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini saptayıp uluslararası ve 
ulusal düzeyde önlem alınması için gerekli girişimlerde bulunacak,

6. Krizin bugünden yarına hemen çözülemeyeceği-
nin bilincinde olarak toplumun tüm kesimlerinin 
ortak bilincini geliştirmeye çabalayacak,

7. Çalışma planı hazırlayacak, ilgili kurumlarla işbir-
liğini geliştirecek ve krizin meslek içi eğitimde te-
mel bir konu haline gelmesi için hazırlık yapacak,

8. Tez-Koop-İş Sendikası Burhaniye Eğitim ve Dinlen-
me Tesisi’nde Ekoloji Okulu kurarak sendika üyele-
rinin çocukları başta olmak üzere ekonomik olanak-
ları kısıtlı ailelerin çocuklarını bu okula davet edecek, 
öğretim üyelerinin gözetiminde doğayı okuma ve 
anlama bilgisi kazandıracaktır. Ayrıca Kazdağları’nın 
korunması için yasal tepki grupları oluşturacak ve 
doğa fotoğrafçılığı, ekoloji, biyolojik zenginlik ve 
soyu tükenmekte olan canlı türlerini koruma gibi ko-
nularda bilgiler verecek, atölyeler oluşturacaktır.
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İklim krizi 
Toplumsal cinsiyet ekseninde 

Nedenleri ve sonuçlarıyla iklim krizi 
İklim değişikliği uzak gelecekte gerçekleşecek bir olay değil, 
şu an yaşamakta olduğumuz bir sorundur. Günümüzde ‘ik-
lim değişikliği’ ya da ‘küresel ısınma’ gibi kulağa çok da rahat-
sız edici gelmeyen ifadeler, sorunun vahametini anlatmaya 
yetmediğinden yerini ‘iklim krizi’ söylemine bırakmıştır.
İklim değişikliği, hava koşullarında uzun süreli meydana ge-
len önemli farklılıklar olarak ifade edilmektedir. Değişikliğin 
nedeninin, insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit 
ve diğer sera gazı emisyonlarının salımı olduğu ile ilgili bilim-
sel bir fikir birliği mevcuttur. Yani biz insanlar fosil yakıtları 

yakmak, ormansızlaşmaya neden olmak ve sürdürülebilir 
olmayan üretim/tüketim alışkanlıklarımız ile yerkürenin den-
gesini bozduk ve değiştirdik. Sonuç olarak,  Endüstri Devri-
mi’nden itibaren kademeli olarak artış gösteren bir doğa fe-
laketi olan iklim krizini yarattık. 2012 yılının yazında Arktik 
Denizi’ndeki buzulların yarısının yok olmasıyla birlikte tehlike 
sinyalleri veren doğaya cevabımız 2019’da karbondioksit se-
viyelerini 415.70 ppm  ile endişe verici seviyelere yükseltmek 
oldu.
Bu krizin baş sorumlusu insan ve onun çevreye duyarlı olma-
yan faaliyetleri olmasına karşın, yine aynı insanlar “En soğuk 

Arş. Gör. Ezgi Tatgın / Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

İklim değişikliği insanlığın uzun yıllar sonra karşılaşacağı  
bir sorun olmaktan çıkıp artık ciddi bir kriz olarak karşımızda 

durmaktadır. Bu yazımda iklim krizini açıklayarak  
onun toplumsal cinsiyet boyutları özelinde  

kadınlara etkilerini ele alacağım. 

1. PPM: Parts Per Million “Milyonda birlik birim” anlamına gelmekte ve herhangi bir sıvının milyonda birlik 
kısmındaki madde miktarının belirtilmesi için kullanılan bir terimdir.



11

En fakir dünya ülkelerinde hâlâ gıdanın yüzde 80’ini üreten ve bugün biyolojik çeşitliliğin 
ve tarımsal tohumların asıl koruyucuları olan kadınlar, iklim krizi kaynaklı gıda 

güvensizliğinden de en çok etkilenen kesimdir.

günleri yaşıyoruz, hangi küresel ısınma?” gibi söylemlerle 
durumu küçümsemektedirler.  Onlar bu krizi reddededur-
sunlar, gerçekte hangi artçı etkilere maruz kaldığımızı şöyle 
özetleyelim: 
  - Değişen yağış düzeniyle aşırı hava olayları meydana geli-
yor, seller, tufanlar ve kasırgalar şeklinde tezahür eden doğal 
afetler insanların ölümüne kadar varabilen vahim sonuçlar 
doğuruyor,
- Artan sıcaklıklar gıda güvenliğini tehdit ediyor; diğer taraf-
tan kuraklığa, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olurken as-
lında insanların geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açıyor,
- İklim krizi, tatlı su kaynaklarının azalmasına; yani su kıtlığı-
na neden oluyor. Suya erişimdeki yetersizlik, hijyenin ve sa-
nitasyonun sağlanamaması gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. 
Sonucu ise güvenilir ve temiz suyu temin etmek, korumak 
ve dağıtmak için harcanan genel emek miktarının artması 
oluyor.
- Maruz kaldıkları çevresel bozulmanın etkisiyle geçim kay-
naklarını, yaşadıkları doğal afetler nedeniyle evlerini kaybe-
den ailelerin yeni yerleşim yerleri bulma arayışları hem iç 
hem de sınır ötesi göçleri arttırıyor.

İklim krizi cinsiyet nötr mü?
İklim krizi çoğu kez bilimsel çözümler gerektiren, ekonomik 
tartışmalar çerçevesinde çözülebilecek teknik bir sorun ola-
rak görülmesine karşın, aslında içerisinde sosyal ve politik 
bakış açılarını barındırması gereken kapsamlı bir konudur. 
Basit ifadeyle, kriz sadece çevreyi etkilemez, ekonominin ve 

sosyal yapının bozulmasını da tetikler. Ekonomik ve sosyal 
yapının bozulmasından kastedilen; geçim kaynaklarının kay-
bedilmesi, şiddetin artması ve güvenlik zafiyetlerinin ortaya 
çıkması şeklinde sıralanabilmektedir. 
Peki, iklim krizinin hem kadını hem de erkeği eşit şekilde et-
kilediği varsayımından hareket etmek bizi krizle mücadelede 
başarıya götürebilir mi? Cevap, hayır. Çünkü yaşadığımız kriz 
cinsiyet nötr bir kriz değildir. Yani, kadınların ve erkeklerin 
farklı ihtiyaçları olduğunu göz önünde bulundurmuyor. Özel-
likle doğal kaynaklar üzerinden geçimini sağlayan yoksul ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar, krizden orantısız şekilde 
daha çok etkileniyorlar. Krizle başa çıkma kapasiteleri ise sos-
yal, ekonomik ve hatta politik engellerle karşılaşıyor. 
Kadınların iklim krizinden daha çok etkilenen kesim olmaları 
sadece fiziksel güç dengesinde erkeklere göre dezavantajlı olma-
larından kaynaklanmamakta, kültürlerinin kendilerine yüklemiş 
olduğu bazı toplumsal rollerle de bezenmektedirler. Bu roller 
genel olarak çocuk doğurmak, ailenin bakımını üstlenmek ve ev 
işleriyle ilgilenmek şeklinde ortaya çıkmaktadır.  İklim krizindeki 
gerçekliği ortaya çıkaran bazı veriler şu şekildedir:
• Tarih boyunca gıda ve tarımla ilgili bilginin yaratıcısı 

olan en fakir dünya ülkelerinde hâlâ gıdanın yüzde 80’ini 
üreten ve bugün biyolojik çeşitliliğin ve tarımsal tohum-
ların asıl koruyucuları olan kadınlar, iklim krizi kaynaklı 
gıda güvensizliğinden de en çok etkilenen kesimdir.

• Dünyada iki milyon -dakikada dört- kadın ve çocuk ye-
mek pişirirken yakılan katı yakıtların ortaya çıkardığı du-

Tarım ve kadın 

Su temini sağlayan kadınlar ve kız çocukları
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mandan dolayı hayatlarını kaybetmektedir. 
• 2004’te Asya tsunamisinde ölen kadınların oranı yüzde 

70’ten fazladır. 
• 2005’te New Orleans’ta meydana gelen Katrina Kasır-

gası, ağırlıklı olarak fakir kesimi oluşturan Afro-Ameri-
kan kadınları etkilemiştir. 

• İklim krizi kaynaklı yerinden edilmiş kişilerin yüzde 80’i 
kadındır.

• Kadınların eğitim eksikliği nedeniyle yüzme ya da tır-
manma gibi hayatta kalma becerilerden yoksun olmala-
rı, kıyafetlerinin yüzmeye elverişli olmaması doğal afet-
ler sonucunda daha çok kadının hayatını kaybetmesine 
neden olmaktadır.

• Afet sonrası sığınma evlerinde kalan kadınların büyük 
kısmı taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalmaktadır.

• Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların her gün ortalama 
6 km mesafe kat ederek temiz su kaynaklarına ulaşma-
ya çalıştıkları tahmin edilmektedir. Yaşadıkları psikolojik 
şiddetin yanı sıra, bu kadınlar, yol boyunca cinsel tacize 
uğrama riskiyle karşı karşıya kalmakta, su kuyruklarında 
gerginlikler yaşamakta ve su miktarı konusunda kocala-
rından fiziksel şiddet görmektedirler (UNDP, 2016: 5). 

Bunlar gibi pek çok örnek sıralanabilmektedir. Kadınla-
rın hem hane içi hem de hane dışında maruz kaldıkları 
iklim krizinden en az şekilde etkilenmeleri için en etkili 
yöntem kadınları güçlendirmektir. Kadınların iklim deği-
şikliğiyle ilgili alınan kararlarda ve yapılacak uygulama-
larda erkeklerle aynı fırsatlara erişmeleri gerekmektedir. 
Önemli bir diğer konu ise iklim finansmanın eşitsizlik 
kalıpları üzerine değil hem kadınların hem de erkeklerin 
karşılıklı yararını gözetecek şekilde tasarlanmasıdır. İklim 
krizinin başarılı şekilde yönetilmesi, eril zihniyetten sıy-
rılmakla mümkündür. Kadınların tecrübelerinden, işgü-
cünden, fikirlerinden yaralanmak elzemdir. Artık kadın-
ların iklim krizinin pasif  birer kurbanı olmaktan çıkarılıp 
aktif  birer özne olmaları sağlanmalıdır. Büyük toplumsal 
değişimlerin kadınların katılımı olmadan gerçekleşeme-
yeceği unutulmamalıdır.

Kaynaklar
https://www.livemint.com/Opinion/YeXZ104Jpoy1rPsNk3YwDP/
Four-ways-how-women-suffer-more-from-climate-change-than-men.html
https://www.unfpa.org/news/10-things-you-should-know-about-wo-
men-world%E2%80%99s-humanitarian-crises
http://www.yeniyasamgazetesi.info/durum-degismezse-iklim-krizini-en-
gellemek-mumkun-degil/

İklim krizinin hem kadını hem de erkeği eşit şekilde etkilediği varsayımından hareket 
etmek bizi krizle mücadelede başarıya götürebilir mi? Cevap, hayır. Çünkü yaşadığımız kriz 
cinsiyet nötr bir kriz değildir. Yani, kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçları olduğunu göz 

önünde bulundurmuyor.

İklim mültecileri: Burundi
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İklim Haber ve Konda Araştırma şirketi tarafından, Mart 
2018’de yapılan “İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri 
Araştırması”, 30 il merkezi, 100 ilçe ve 147 mahalle ve köy-
de 2.595 kişiyle gerçekleştirildi. Yüz yüze görüşmelerde iklim 
ve enerji konularına 
ilişkin 7 soru soruldu 
ve her mahallede ger-
çekleştirilen 18 anket 
için yaş ve cinsiyet ko-
tası uygulandı. 
Araştırma kapsa-
mında katılımcılara 
yöneltilen ilk soru 
“Küresel ısınmanın 
yaşandığını düşünü-
yor musunuz” oldu. 
Katılımcıların yüz-
de 86,8’i bu soruya 
evet cevabı verirken, 
yüzde 10’u hayır 
cevabını verdi. yüz-
de 3,2’lik kesim ise 
soruya cevap ver-
memeyi tercih etti. 
Yani, her 10 kişiden 
8’i iklim değişikliği 
yaşandığını düşü-
nüyor.  
“İklim değişikliği 
konu¬sunda en-
dişeli misiniz? Ne 
kadar endişelisiniz” 
so¬rularına ise gö-

rüşülen kişilerin yüzde 25’i “Çok endişeliyim”, yüzde 50’si ise 
“Endişeliyim” cevabını verdi. Yani Türkiye’de her 4 kişiden 3’ü 
iklim değişikliği konusunda endişeli. 

Başka bir soru ise “Sizce iklim 
değişikliğini azaltmak için ye-
terli sayıda ülke hükümetinin 
harekete geçme ihti¬mali 
ne kadar var” idi. Verilen 
cevaplara göre toplumun 
dörtte biri iklim konusunda 
gerekli önlemlerin alınacağı-
na inanmıyor. Ayrıca bu soru 
Türkiye hü¬kümeti özelinde 
de soruldu. Her iki kişiden 
biri, bu konuda Türkiye’nin 
gereğini yapacağına inan-
mıyor.
Diğer yandan, “Farz edelim 
ki yaşadığınız yerin yanında 
bir enerji santrali yapılacak, 
hangi iki santrali öncelikli 
olarak tercih edersiniz” so-
rusuna verilen cevaplarda; 
güneş yüzde 70,5 ile ilk 
sırada yer alırken, rüzgâr 
yüzde 52,8 ile ikinci sırada 
yer aldı. Aynı soru, en çok 
karşı çıkacakları enerji sant-
rallerinin hangileri olduğu 
şeklinde sorulduğunda ise 
nükleer yüzde 68,2 ile ilk sı-
rada, kömür yüzde 53,1 ile 
ikinci sırada yer aldı.

Türkiye, iklim  
değişikliğinden endişeli

KONDA’nın “İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” adlı raporu, 
Türkiye’de iklim değişikliği konusunda ciddi bir endişenin olduğunu ortaya koyuyor. 
Rapora göre her 10 kişiden 8’i iklim değişikliği yaşandığını düşünüyor.   
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Bugün hava çalışmak 
için çok sıcak!

ILO’nun “Daha Sıcak Gezegende Çalışmak: Isı Stresinin İşgücü 
Verimliliği ve İnsana Yakışır İşe Etkisi” raporuna göre, 2030 

yılında yüksek sıcaklık nedeniyle çalışma saatlerinin  
yüzde 2,2’si kaybedilecek. Ekonomik kayıp ise küresel  

ölçekte 2,4 trilyon dolara yükselecek.

İKLİM KRİZİ

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Daha Sıcak Geze-
gende Çalışmak: Isı Stresinin İşgücü Verimliliği ve İnsana Ya-
kışır İşe Etkisi” başlıklı raporu Temmuz 2019’da yayınlandı. 
İklim krizinin çalışma yaşamına etkilerinin anlatıldığı rapor-
da, sıcaklık artışının sonucu olarak iş ve verimlilik kaybının 
ortaya çıkacağı ve artışın aynı zamanda ısı stresi olgusunu 
daha yaygın hale getireceği belirtiliyor. Isı stresi, vücudun fiz-
yolojik bozulmaya maruz kalmadan tolere edebileceğinden 
fazla ısı alması anlamına geliyor. Bu aşırı ısı, sıcak çarpmasına 
ve nihayetinde ölüme bile yol açabiliyor. Ayrıca, aşırı ısı bir 
işçinin fiziksel işlev ve yeteneklerini, iş kapasitesini ve üret-
kenliğini kısıtlıyor. 24–26 °C’nin üzerindeki sıcaklıklar, işgücü 
verimliliğini azaltıyor. 33-34 °C’de, bir işçi, çalışma kapasite-
sinin yüzde 50’sini kaybedebiliyor. 
Rapora göre ısı stresinden tüm sektörlerdeki işçiler etkile-
necek. Ancak bazı meslekler özellikle risk altında, çünkü bu 
meslekler daha fazla fiziksel çaba gerektiriyor. Bu tür işler 
genellikle tarım, inşaat, çöp toplama, acil onarım işleri, ula-
şım, turizm ve spor alanlarında bulunuyor. İç mekân ortam-
larındaki sanayi işçileri de fabrikaların ve atölyelerin içindeki 
sıcaklık seviyelerinin doğru şekilde düzenlenmemesi duru-
munda risk altında kalıyor.

2030’da dünya genelinde toplam çalışma saatlerinin 
yüzde 2,2’si kaybedilecek
“Daha Sıcak Gezegende Çalışmak: Isı Stresinin İşgücü Ve-
rimliliği ve İnsana Yakışır İşe Etkisi Raporu”nda belirtilen ve-
rilere göre yirmi birinci yüzyılın sonunda küresel sıcaklık artışı 
1,5 °C’ye ulaşacak. Bu artış 2030’da dünya genelinde toplam 
çalışma saatlerinin yüzde 2,2’sinin kaybedilmesine neden ola-
cak. Bu, 80 milyon tam zamanlı iş anlamına geliyor. Tarım ve 
inşaat işlerinin güneş altında yapıldığını varsayarsak, 2030’da 
dünya genelinde öngörülen çalışma saatlerinin kaybı yüzde 
3,8’e çıkıyor; bu, 136 milyon tam zamanlı işe denk geliyor.
İşyerinde ısı stresinden kaynaklanan ekonomik kayıpların 
1995 yılında 280 milyar dolar olduğu; bu rakamın 2030 yılın-
da 2.400 milyar dolara yükseleceği belirtiliyor. 

Olumsuz etkilerin düşük ve orta gelirli ülkelerde 
daha belirgin olması bekleniyor
Rapora göre, genel olarak sıcaklık artışından en çok etkilenen 
ülkeler yoksulluk, kayıt dışı istihdam ve geçimlik tarım çalışanı 
oranlarının daha yüksek olduğu ülkeler. Bu açıdan dezavantajlı 
olan bölgeler artan sıcaklıkların olumsuz sonuçlarına daha 
çok maruz kalacak. 
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ILO’nun raporunda, çalışanları ısı artışının olumsuz 
koşullarından korumak için politikalar ve eylemler yaratmak 

gerektiği vurgulanıyor.

Eyleme geçilmeli
Raporda iklim krizine ve onun yarattığı olumsuz etkilerine 
karşı neler yapılması gerektiği de anlatıldı:
• İklim değişikliğini hafifletmek ve sıcaklık artışını sınırlan-

dırmak için genel bir strateji oluşturmak,
- Çalışanları ısı artışının olumsuz koşullarından korumak 

için politikalar ve eylemler yaratmak,

- Tarım işçilerinin diğer sektörlere geçiş sağlamalarına 
yardımcı olacak yapısal reformlar yapmak,

- İklimsel tehlikelere karşı hazırlık yapmak, tedbirler al-
mak,

- Sürdürülebilir ekonomik kalkınmada tutarlı bir yaklaşım 
benimsemek.

15
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Dr. Nuran Talu: Bu sadece iklim krizi değil, 
bir toplum krizidir
Nuran Talu, iklim değişikliğinin insan eliyle 
gerçekleştiğinin kanıtlandığını, sanayi devriminden bu 
yana dünyayı 1 derece ısıttığımızı ve bunun 2 dereceye 
çıkmasının kıyamet anlamına geldiğini belirterek 
konuşmasına başladı. O zamanlardan bugüne en 
çok sorumlu olanların ise gelişmiş ülkelerdeki büyük 
şirketlerin olduğunu, gelişmiş ülkelerin sera gazını 
atmosfere salarak doğayı her geçen gün tükettiğini 
ifade etti.

Nuran Talu şunları söyledi: “Bunun sonucunda ciddi 
toplumsal krizler oluşuyor. Yaşanan göç dalgaları ve 
savaşlar bunun en açık örnekleri… İklim göçünün 
yüzde 80’ini kadınlar yapıyor. En çok zarar gören 
kadınlar; ama daha düşük karbon ayak izine (üretilen 
sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye 
verdiği zararın ölçüsü) sahip olanlar da kadınlar. Yani 
bir felaket gelince etkisi önce kadınlara oluyor; bu bir 
iklim krizi değil bir toplum krizidir.” 

Kadınlardan iklim krizine çözüm için bir adım: 

Yan yana durup 
örgütlenelim!

Frankfurt Belediyesi ile birlikte oluşturulan “Kadınları Güçlendirerek İklim Değişikliğine 
Dirençli Bir Kent Oluşturmak” (Building Resilient City Through Empowering Women) 
projesi kapsamında “İklim Krizi ve Kadın” konulu panel düzenlendi. Mülkiyeliler Birliği 
Kültür Merkezi’nde, 18 Temmuz 2019 tarihinde yapılan panelde, yazar Buket Uzuner, 
çevre ve siyaset bilimci Dr. Nuran Talu ve Ankara Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel 
Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan konuştu.

İKLİM KRİZİ
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Buket Uzuner: Yan yana durup örgütlenmemiz 
gerekiyor
Buket Uzuner, konuya dair hikâyelerle ve kendi 
romanlarından yaptığı alıntılarla şekillendirdiği 
konuşmasına doğadaki tüm canlıları kastederek 
“Birbirimize ihtiyacımız var” diyerek başladı. 
Her canlının bir ruhu olduğunu, bunu her zaman 
hatırlamak ve doğaya zarar vermeden yaşamak 
gerektiğini ifade etti. 
Ünlü yazar, Greta Thunberg’e* atıfta bulunarak 
“Küçük bir kız dünyayı harekete geçirdi. İklim 
kriziyle mücadele etmek için kadınlar olarak yan yana 
durup örgütlenmemiz gerekiyor. Heyecanlarımızı ve 
sevinçlerimizi öldürmeyelim” diyerek salondan büyük 
alkış aldı.  

Prof. Dr. Nesrin Algan: İklim krizinden 
kadınlar daha çok etkileniyor
Nesrin Algan, “İklim değişikliği yüzünden ortaya çıkan 
afetlerde yoksullar, kadınlar ve çocuklar ölüyor” diyerek 
konuşmasına başladı. İklim krizinden kadınların daha 
çok etkilendiğini belirterek toplumsal cinsiyet sorunu ve 
iklim krizi arasındaki bağlantıya şu örneklerle işaret etti: 

“Afrika’da güvenli suya erişim yok. Evlerde su yok. 
Suyu bulup, taşıyıp, getirmek kadının görevi olarak 
görülüyor. Kadınlar bunun için her gün kilometrelerce 
yol yürüyor. Suyolunda tecavüze uğruyor ve 
öldürülüyorlar. 
Bugün 4,5 milyon insanın sağlıklı tuvalete erişimi yok. 
Kadınlar umumi tuvaletlere sadece gece gidebiliyor; 
çünkü kapı yok. Erkekler bunu dünyanın her yerinde 
istediği zaman yapabilir; ama kadınlar için çok zor. 
800 milyon kişi aç; bunların yüzde 70’i kadın ve kız 
çocuğu. 
Türkiye’de yapılan araştırmalara göre de kadınlar daha 
kötü beslenenler oluyor.”
Nesrin Algan son olarak “Bu iklim krizi, eril sermaye 
sahipleri tarafından çıkarılmış bir krizdir” diyerek iklim 
krizi ve eril sermaye yapısı arasındaki ilişkiye dikkat 
çekti. 
Panele ilgi oldukça yoğundu. Katılımcılar panel 
boyunca üç konuşmacıyı da ilgiyle dinlediler. Etkinlik, 
plaket takdimiyle sonlandı.  

*Greta Thunberg, iklim krizine karşı okulda tek başına başladığı 
ders bırakma greviyle tüm dünyada yankı oluşturmayı başaran 
16 yaşında bir çevreci aktivisttir. 

İklim göçünün yüzde 80’ini kadınlar yapıyor. İklim konulu bir felaket, önce 
kadınları etkiliyor. Bu bir iklim krizi değil, toplum krizidir.

“KARBON  
AYAK İZİ” 
NEDİR? 
Üretilen sera gazı 
miktarı açısından, 
insan faaliyetlerinin 
çevreye verdiği 
zararın ölçüsü. 
Kadınların karbon 
ayak izi daha düşük.
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SÖYLEŞİ

“Teorim her zaman bir savaşçı olduğumu ve işçiler için kazanabileceğimi 
kanıtlamaktı” diyen Hoffman, bir kadın olarak bunu başarabildiğinin altını çiziyor. 
Sendikalarda cinsiyetçiliğin hâlâ büyük sorun olduğunu düşünen Hoffman, kadınlara 
sendikal örgütlenmeyi öneriyor.

UNI Küresel Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Christy Hoffman:

İşçileri örgütlemek için 
savaştım ve kazandım

Tez-Koop-İş’in üyesi olduğu UNI Global Union’ın (UNI Küre-
sel Sendikalar Birliği) Dünya Kongresi 17-20 Haziran 2018 ta-
rihlerinde yapılmış ve iki kadın lider seçilmişti. 20 milyon işçinin 
örgütlü olduğu UNI Küresel Sendikalar Birliği Genel Sekreteri 
Christy Hoffman, vekili de Alke Boessiger olmuştu. Bu görevi 4 
yıl yürütmesi beklenen Christy Hoffman, kendisini savaşçı ola-
rak görüyor ve “Teorim her zaman bir savaşçı olduğumu, işçiler 
için kazanabileceğimi ve onları örgütleyebildiğimde sendikada 
başarılı olabileceğimi kanıtlamaktı” diyor. Sendikaya katıldığın-
da tek kadın olduğunu ve çok zor deneyimler yaşadığını da vur-
gulayan Hoffman’a sendikada ve iş dünyasında kadın olmayı, 
cinsiyet temelli sorunları, sendikaların emek mücadelesindeki 
rolünü ve UNI’nin geleceğini sorduk.

Tüm dünyada emek sömürüsü artarken işçi sınıfı 
hareketi de gelişiyor. Sendikalar bu mücadelenin 
en önemli araçları diyebiliriz. Siz sendikal müca-
dele hakkında neleri önemli görüyorsunuz?
İşçiler her gün savaşıyor ve kazanıyorlar. Bu kazançları bü-
yütmek, sıklaştırmak ve anlatmak, emek hareketi olarak 
bizim işimiz. Toplum çoğunlukla sendikaların işçiler için 
sosyal adaleti ve temel hakları güvenceye almakta ne kadar 
önemli bir rol oynadığını anlamıyor. Bu yüzden sendikal ça-
lışma grafiğimizi yükseltmemiz önemlidir; böylece demok-
rasinin ve sürdürülebilir ekonominin merkezi bir unsuru 
olarak kabul ediliriz.

Sendikalar aynı zamanda işçilere güç katmakta ve ses verme-
de başroldedir. Böylece küresel refahta adil paylaşımı güvence 
altına alabiliriz. Kutuplaşmayı ve sağcı aşırılığa neden olan 
gelir eşitsizliğini azaltabiliriz. 

Sendikaların önemi anlaşılmadığında, ne tür engel-
lerle karşılaşıldığını gördünüz?
Özellikle sendikalara karşı çıkıldığında ve çok sık görüldüğü 
gibi toplu pazarlık engellendiğinde, imzaladığımız küresel söz-
leşmeleri uygulamakta zorlandığımızı biliyoruz. Bu yüzden, 
daha iyi yaptırım hükümlerini müzakere etmek, taahhütlerin 
açık olduğundan emin olmak ve örgütlü işyerlerindeki sendi-
kaların küresel bir ittifakı ile çalışmak için adımlar atıyoruz. 
Daima bu rotaya bağlı kalıyoruz!

Bu doğrultuda neler yapıyorsunuz?
UNI’nin 56 küresel anlaşması var. Dünyada çok az sayıda 
işçinin örgütlenme konusunda tam olarak korunma hakkına 
sahip olduğu gerçeğinin farkındayız. Bu sorunu ele almak için 
UNI’nin küresel anlaşmaları gerekli mekanizmalardır. Ör-
gütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi gibi temel haklar 
yasalarca korunsa bile, çoğu zaman göz ardı ediliyor. Yani bu 
haklar çoğu zaman desteklenmiyor. Anlaşmalarımız UNI ve 
çok uluslu şirketler arasındaki özel anlaşmalardır ve bu hakları 
ve diğerlerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.
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Eskişehir Eskişehir

İŞÇİLER, İKLİM KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ 
İÇİN ORTAK GÜCÜMÜZÜ KULLANMAK 
ZORUNDADIR
UNI’nin internet sitesinden yaptığınız açıklamada 
“İklim değişikliği gelecekteki bir kriz değildir” di-
yorsunuz. Sendikaların bu konuda nasıl daha etkili 
olabileceğini düşünüyorsunuz?
İşçiler, bu krizin çözümü için ortak gücümüzü kullanmak zo-
rundadır. Sendikalar da, üretim ve istihdamda gerekli olabi-
lecek değişiklikler nedeniyle zarar görebilecek işçiler için adil 
bir geçiş olmasını sağlamak için pazarlık masasında olmalıdır. 
Siyasi değişimi ve iyi işlerin sürdürülebilirliğini savunmanın 
yanı sıra sendikalar işveren düzeyinde de acil adımlar atabi-
lir. Bunun bir örneği, ITUC tarafından hazırlanan “Climate 
Proof  Our Work” kampanyasıdır. Bu çaba, Belçika’daki bağlı 
kuruluşumuz SETCa-BBTK’ya, işveren Ageas Sigorta Gru-

bu’nun 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 50 azaltma ve 
2050 yılına kadar sıfıra düşürme çabası için ilham verdi.

TÜM İŞKOLLARIMIZIN YÜZDE 40’ININ KADIN 
OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Peki, UNI çalışma hayatındaki cinsiyet temelli so-
runlar üzerinde nasıl çalışır? 
UNI’nin toplumsal cinsiyete dayalı konularla ilgili çeşitli çalış-
maları var. Öncelikle kadın işçilerin egemen olduğu alanlarda 
örgütleniyoruz. Örneğin ticaret, bakım, temizlik ve çağrı mer-
kezleri. Sendika, cinsiyetler arası ücret farkını azaltmanın ve 
adil muamele sağlamanın en iyi yoludur.
İkincisi, Fırsat Eşitliği Birimimiz, dünyadaki kadınların sendi-
ka çalışmalarına daha iyi katılabilmeleri ve liderlik edebilme-
leri için eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. Yani mentörlük 
programı aracılığıyla, kadınların sendikalarında lider olarak 

Toplum çoğunlukla sosyal adaleti ve işçilerin temel haklarını güvenceye almada 
sendikaların önemini anlamıyor. Bu yüzden sendikal çalışma grafiğini yükseltmemiz 
önemlidir; böylece demokrasinin ve sürdürülebilir ekonominin merkezi bir unsuru  

olarak kabul ediliriz.
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Sendika, cinsiyetler arası ücret farkını azaltmanın ve adil muamele sağlamanın en iyi yoludur. UNI 
olarak tüm işkollarımızın ve yapılarımızın yüzde 40’ının kadın olmasını sağlamak için çalışıyoruz. 

gelişmesine odaklanıyor. Aynı zamanda, UNI’nin işkoluna ve 
küresel yönetim çalışmasına yüzde 40 katılım kuralına yönelik 
çabalarını da yönlendiriyor. Tüm işkollarımızın ve yapılarımı-
zın yüzde 40’ının kadın olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. 
Ayrıca UNI EO, ILO’nun Cinsiyete Dayalı Şiddet Sözleşmesi 
kampanyasında yer almıştı.

Fırsat Eşitliği Birimi bu çalışmalar sırasında kadın-
ların çalışma hayatında ne tür sorunlarla karşılaştı-
ğını gördü?
Kadınlar, düşük ücretli işlerde çalışma, cinsiyet ayrımcılığı, cin-
sel taciz ve cam tavan (Cam tavan, görünmez bir bariyeri temsil 
etmek için kullanılan bir metafordur; yüksek başarılara ulaşan 
kadınların kariyerlerindeki engellere atıfta bulunur) gibi birçok 
sorunla karşı karşıya. Genellikle yarı zamanlı ve buna bağlı ola-
rak güvencesiz çalışıyorlar. Ve zorlu bir çalışma hayatının zir-
vesinde, kadınlar, çocukların bakımı da dâhil olmak üzere ev 
işlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyor. Ayrıca cinsiyete dayalı 
ücret farkı hemen hemen tüm ülkelerde çok yüksek olmaya de-
vam ediyor. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 
yaklaşırken, kadına yönelik şiddet ve hatta işyerinde 
şiddet özelinde düşünürsek… ILO, “İşyerinde Şid-
dete ve Tacize Son Verme Sözleşmesi”ni imzaladı. 
Bunun etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Küresel düzeyde, son ILO sözleşmesinde sendikalar önemli bir 
rol oynadılar ve aslında, UNI Fırsat Eşitliği Birimi, bu sözleşme 
için “me too”* kampanyasından çok önce lobi yaptı ve örgütlen-
di. Bunun çok geç kaldığına inanıyoruz; ama şimdi şiddeti kabul 
edilemez ve yasadışı kılan küresel bir kuralımızın olması çok he-
yecan verici ve olumlu. Bir sonraki adım, sözleşmenin onaylan-
dığından ve çalışanları korumak için yasaların uygulandığından 
emin olmak olacaktır. İlk onaylama, Uruguay tarafından yapıldı. 

* me too: ABD’de ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından, kadınlar dünyanın birçok yerinde baş-
larından geçenleri daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu kampanya sonucunda birçok kadın ve bazı durumlarda 
da erkekler, “#MeToo” etiketi altında uğradıkları tacizi anlattı.

SENDİKALAR BARIŞ HAREKETİNDE DAYANAK 
NOKTASIDIR
UNI’nin her türlü şiddete karşı geliştirmesi gereken 
politikalar hakkındaki fikriniz nedir?
Sendikalar barış hareketinde önemli bir dayanak noktasıdır; 
yıllar boyunca etnik, ırksal ve ulusal çatışmayı hafifletmede rol 
oynadılar ve UNI nükleer silahsızlanmanın gururlu ve güçlü bir 
savunucusudur. Yoksulluk ve eşitsizlikten kaynaklanan ekono-
mik şiddeti azaltmak, sendikaların son derece etkili olduğu bir 
alan. Küresel olarak, yoksulluk her yıl milyonlarca insanı öldü-
rüyor ve benim ülkemde de, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
umutsuzluk halkı tahrip ettiği için yaşam beklentisi düşüyor.

Ülkenizdeki ekonomik şiddetin yarattığı bu umut-
suzluğu siz nasıl yendiniz? 
Teorim her zaman bir savaşçı olduğumu ve işçiler için kazana-
bileceğimi (ve çalışanları örgütleyebileceğimi) ve bunu yapabil-
diğimde sendikada başarılı olabileceğimi kanıtlamak zorunda 
olduğumdu. Bu benim için işe yaradı; ama bazı durumlarda 
engellerin çok yüksek olduğunu da biliyorum. 

Peki, siz çalışma hayatınız boyunca hiç ayrımcılık 
yaşadınız mı veya şiddete maruz kaldınız mı? 
Sendika çalışmalarına neredeyse tamamı erkek olan büyük bir 
fabrikada başladım ve sonra uzun yıllar erkek egemen sendi-
kalarda çalıştım. İlk yıllarda aşırı cinsel taciz yaşadığımı sık sık 
dile getirdim - ilk patronum onunla cinsel yakınlaşmayı kabul 
etmezsem beni çalıştırmayacağını söyledi. Sendika kadrosuna 
katıldığımda ise yine tek kadındım ve çok zor deneyimler yaşa-
dım. Ama aynı zamanda bu kabadayılara ve cinsiyetçilere karşı 
çıkan bazı müthiş erkeklerle birlikte çalıştım. Ve fabrikamda li-
derlik pozisyonlarına tekrar tekrar seçildim (çoğunlukla bir grup 
erkek tarafından). 
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Sendikaya katıldığımda tek kadındım. İlk yıllarda aşırı cinsel taciz yaşadım. İlk patronum 
onunla cinsel yakınlaşmayı kabul etmezsem beni çalıştırmayacağını söyledi. Aynı zamanda 

bu kabadayılara karşı çıkan müthiş erkeklerle de çalıştım. Liderlik pozisyonlarına da 
çoğunlukla erkekler tarafından seçildim.

EMEK MİLİTANLIĞINDA YÜKSELİŞ 
GÖRÜYORUZ
Genel olarak sendikalardaki erkek egemen yapı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Günümüzde sendikalar –tabii ülkeye bağlı olarak- daha 
az erkek egemendir, ancak cinsiyetçilik hâlâ çok büyük 
bir sorundur. 
Kadınlara, işçileri sendikaya katarak işçilerin işverenle 
savaşlarını kazanmaları için örgütleme yapmalarını tavsi-
ye ediyorum. Bunu yapabildiklerini kanıtlamalılar. Nere-
de olursanız olun, birlik gücünün anahtarı budur.

Son olarak, UNI yakın gelecekte ne tür sorunla-
ra odaklanmayı planlıyor?
Oyunun kurallarını düzenleyerek ve değiştirerek işçile-
rin gücünü inşa etme odağımıza devam edeceğiz. Çok 
uluslu şirketler ile yaptığımız küresel anlaşmaların daha 
geniş bir dizi meseleye ve daha yüksek sorumluluk stan-
dartlarına sahip olduğunu gördük. Amazon, Fresenius ve 
Teleperformance gibi dünyanın en büyük, en zengin çok 
uluslu şirketlerinde örgütlenme çalışmamıza devam ede-
ceğiz. 
Teknolojinin yaşamımızda oynadığı rol artarken, tekno-
loji çalışanlarının yanında durmamızın önemli olduğunu 
düşünüyoruz; daha iyi işler için mücadele edeceğiz ve iş-
verenleri daha sorumlu hale getireceğiz. 
Misyonumuzun temelini oluşturduğu için, dünya çapın-
da toplu pazarlığı genişletmeli ve güçlendirmeliyiz. Ay-
rıca emek militanlığında yükseliş görüyoruz. Bu enerjiyi 
çalışanlar için kazanca çevirmeliyiz.

CHRISTY HOFFMAN KİMDİR? 

New York Üniversitesi Hu-
kuk Bölümü ve Smith College 
İktisat Bölümü’nden mezun 
olan Christy Hoffman, evli 
ve iki çocuk annesidir. Emek 
hareketine Connecticut’ta, bir 
jet motor fabrikasının atölye-
sinde başladı. 1978’de 2 bin 
kişilik tesisin baş sorumlusu 
seçildi. Sendikal çalışmalarda örgütleyici olarak varlık gös-
terdi. Daha sonra, o zamanlar bir kadın için nadir bir başarı 
olan Uluslararası Makineciler Birliği’nin saflarına yükseldi. 
1997’de, bir avukat olarak, UPS’teki yarı zamanlı işten tam 
zamanlı işler yaratmak için ulusal bir kampanya yürütülme-
sine yardımcı oldu. Bu, o zamanlar imkânsız görünüyordu. 
Hoffman’ın ekibi müzakereler geliştirdi ve pazarlık sona er-
diğinde, ABD’de ulusal, tarihi bir grev oldu ve böylece şir-
ketle 10 bin yeni tam zamanlı iş yaratma anlaşması yapıldı. 

Hoffman, sendika avukatı olarak 1993’teki yedi aylık ulu-
sal madenci grevinde görev aldı ve ABD’deki en büyük 
sağlık hizmeti işverenlerinden birinde örgütlenme faaliyeti 
yürüttü. 2004 yılında UNI’de Mülkiyet Hizmetleri Başkanı 
olarak göreve başladı ve sektörün en büyük işverenleri olan 
ISS, G4S ve Securitas’la işçilerin örgütlenmesi için küresel 
anlaşmalar müzakere etti. 

Hoffman, küresel faaliyetlerinden sonra 2010 yılında Genel 
Sekreter Yardımcısı rolünü üstlenmek için UNI’ye geri dön-
dü. Çok uluslu şirketlerdeki işçileri güçlendirmeye; küresel 
olarak sendikaları büyütmeye odaklandı. 2018 yılında UNI 
Küresel Sendika’nın Genel Sekreteri seçildi. 
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Kadın çalışanlar, sendi-
kalı olmayı önemsiyor ve 
sendikasına sahip çıkıyor. 
Tez-Koop-İş’in İzmir’deki 
kadın çalışanları, sendikal 
haklarını pekiştirmek için, 
İzmir Şube Kadın Komis-
yonunu oluşturdu. 30 Tem-
muz 2019 tarihinde kurulan 
Tez-Koop-İş İzmir Şube 
Kadın Komisyonu, görev ve 
sorumluluklarını şöyle belir-
ledi:
• Kadın Komisyonu 

üyeleriyle koordineli bir şekilde çalışmak,
• İşyerlerinde üye çalışmaları yapmak,
• Kadın üyeleri ilgilendiren özel gün ve haftalarda şube 

yönetimiyle koordineli olarak etkinlikler düzenlemek,
• İşyerlerini ziyaret etmek,
• Çalışılan iş kolunda, kadın olmaktan kaynaklı sorunları 

ve zorlukları dile getirmek, çözüm önerilerinde bulun-
mak.

Kadın Komisyonu, kadınların çalışma ortamında yaşadığı 
haksızlıklarda, yasal haklarının korunmasında yanında ol-
mayı amaçlıyor. Tüm kadın çalışanların hak ve özgürlükle-
rini korumak, savunma bilincini kazandırmayı sağlamak da 
amaçlar arasında. 

Komisyona dileyen her 
kadın çalışan katılabiliyor. 
Ayda bir veya iki defa top-
lanma kararı alan Komisyo-
nun öncelikli hedefi, kadın 
sorununun doğru bir temel-
de kavranması. 
Komisyon kurucularından 
ve üyelerinden Aslı Arsla-
nay, Elif  İltaş, İpek Erel, 
Merve Orhun’la, komisyon 
fikrinin nasıl ortaya çıktığını 
konuştuk. Dört kadın ko-

misyondan beklentilerini dile getirirken, dergimizle komisyon 
üyesi olmanın heyecanını da paylaştı. 

ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

İzmir Şube  
Kadın Komisyonu kuruldu

Tez-Koop-İş kadın çalışanları, sendikal haklarını pekiştirmek için,  
İzmir Şube Kadın Komisyonunu oluşturdu. İzmirli çalışanlar, işyerinde  

kadın olmaktan kaynaklı sorunlarını Komisyon aracılığıyla dile getirecek  
ve çözüm önerileri bulacak. 
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Migros çalışanı olan Merve Orhun’un Hilal isimli, 12 
yaşında bir kızı var. Bu yıl Migros’ta 20. yılına giren 
Merve, Migros’ta kadın çalışan sayısının, diğer özel sek-
tör şirketlerine göre daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. 
Kadın personelin sorunlarına daha yakından eğilmek ve 
problemlerin en kısa zamanda çözülmesi amacıyla Ka-
dın Komisyonunu kurduklarını söyleyen Merve, “Sendi-
kamızda sorumluluk alarak kadın işçilerimizin sorunla-
rını çözmek için görev almaktan çok mutluyum” diyor.
Kadın Komisyonunu Temmuz ayında kurduktan son-
ra, ayın ilk haftası toplanma kararı aldıklarını anlatan 
Merve Orhun, ardından kadın temsilcilerle toplantı ya-
pılarak mağazalarda yaşanan problemlerin dinlendiğini, 
daha sonra şube müdürüne bu sorunların anlatılacağını 
aktardı. Şube yönetimi ile koordineli çalışarak sorunla-
rını daha kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini söyleyen 
Merve, düşüncelerini ve beklentilerini şu sözlerle aktarı-
yor bize: 
“Günümüzde kadına yönelik fiziksel ya da sözlü şiddet 
olayları çok fazla. Kadın Komisyonu ile bu sorunların 
yanı sıra mağazalarımızda yaşanan diğer sorunları çö-
zebiliriz. Temsilci üyelerimiz ile bu sorunları yakından 
takip edip bize anında iletilmesi ve çözüm üretilmesi he-
defimizdir. 
Sendikalı olmak güvencedir. Bu güvence ile çalışmak bir 
ayrıcalıktır. Bence tüm iş yerlerinde örgütlenerek sendi-
kalı olunmalıdır.”

Merve Orhun:  
Sendikalı olmak güvencedir

Merve Orhun, sendikalı olma 
güvencesiyle çalışmanın ayrıcalık 
olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: 
“Kadın Komisyonunda sorumluluk 
almaktan ve kadın işçilerimizin 
sorunlarını çözmek için görev 
almaktan çok mutluyum.”

Merve Orhun: Tüm işyerlerinde örgütlenerek sendikalı 
olunmalıdır.
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ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

Aslı Arslanay,  İzmir Bostanlı. Migros’ta büro elemanı olarak 
görev yapıyor. 29 yıldır Migros’ta çalışan bir işçi olarak, arka-
daşlarının yaşadığı sıkıntılara sürekli şahit oluyor ve bunları 
dile getiriyor. Bu sesleri duyurabilmek ve “Biz de her alanda 
varız” diyebilmek için Kadın Komisyonunda görev aldığını 
vurgulan Aslı Arslanay, komisyon fikrinin çıkışını şöyle an-
latıyor: “Gerektiğinde tek başına bile sonuna kadar direnen 

kadın işçilerin 
gücünü açığa 
çıkarmak adı-
na komisyo-
numuzu kur-
maya karar 
verdik. Komis-
yon, kadın so-
runlarına ide-
olojik açıdan 
doğru yaklaş-
makla birlikte, 
kadın işçileri 
i lgi lendiren 
güncel konula-
rı etkin bir güç 
haline getire-
bilme olanağı 
sağladı.” 

Aslı Arslanay, çalışma hayatında kadınların yaşadığı sorun-
lar arasında; cinsiyet ayrımcılığının sonucu olarak erkek iş-
gücünden daha düşük ücret seviyesi, işyerinde cinsel taciz, 
işe alma ve yerleştirme süreçlerindeki eşitsizliği sıraladı. Aslı, 
işyerinde şiddet ve ayrımcılık gibi önemli sorunların, eğitim-
lerle giderilebileceğine inanıyor ve bu noktada sendikalara 
görev düştüğüne dikkat çekiyor: “Kadın ve erkek işçiler 
arasındaki önyargıların geride bırakılması, tüm kadın işçi ve 
emekçilerin, kararlılığın, mücadelenin, inancın nasıl olması 
gerektiği konusunda eğitimlerle desteklenmesi düşüncesin-
deyim. İşyerinde kadına ayrımcılık düzeyi yüksek, çocuk 
bakım desteği sağlanmalı. Bu sorunları çözümlemek ve top-
lumda sosyal adaleti, sosyal refahı sağlamak için sendikalara 
görev düşmektedir.” 

Korkmadan, bilinçli, inisiyatifli adımlarla 
ilerleyelim
Diğer kadınlara da sendikal örgütlenme çağrısında bulunan 
Aslı Arslanay, örgütsüz kadınlara şu mesajı veriyor: “Örgüt-
lenmesi, harekete geçirilmesi daha zor olan kadınlar örgüt-
lendiğinde, işverenin en amansız düşmanı olur. Hakları ve ge-
leceği için karşısına tereddütsüz dikilir. Korkmadan, bilinçli, 
cesaretli, inisiyatifli adımlar atarak ilerleyelim. 
Yaşamın her alanında kadın gücünün var olduğunun hisse-
dilmesi ve hissettirilmesi, varlığımızın unutulmaması, göz ardı 
edilmemesi kanaatindeyim. Biz varız ve her zaman var ola-
cağız.”

Aslı Arslanay:  
Biz varız ve hep var olacağız

İşyerinde kadına ayrımcılığı ve çocuk 
bakım desteğini öncelikli sorunlar 
olarak gören Aslı Arslanay’a göre, 
bu sorunların çözümünde ve sosyal 
adaletin sağlanmasında sendikalara 
görev düşüyor. 

Aslı Arslanay, yaşamın her alanında kadın  
gücünü hissetmenin önemini vurguluyor.  
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Elif  İltaş, İzmir Talatpaşa Migros’ta 18 yıldır çalışıyor. 13 
yaşında bir kızı var. 12 yıldır mağaza temsilciliği yapan Elif, 
Kadın Komisyonu üyeliğini de alışkın olduğu bir görev ola-
rak görmüş. Bunun ötesinde, insanlarla ilgilenmeyi, çözüm 
bulmayı ve üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Elif, “Kadınlarla 
birebir olabilmek, dertlerini dinleyip sıkıntılarını halledebil-
mek için görev almak istedim” diyor. Kadın komisyonunun, 
kadın dayanışmasını sağlayacağı için yaşadığı heyecanı da 
“Düşünsenize, kadınım ve sıkıntımı, derdimi anlatabileceğim 
benim gibi, beni iyi anlayan bir kadın beni dinliyor, akabinde 
çözüm üretiyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz” sözleriy-
le ifade ediyor. Sendikada kadınların biraz daha güçlü olması 
gerektiğine inanan Elif, Komisyonun ayda bir toplantı kararı 
aldığını, ayrıca sürekli görüşme yapabilecekleri bir grup kur-
duklarını ve bir araya gelemediklerinde buradan yazıştıkları-
nı haber verdi. Kadın üyeler için düzenledikleri bir eğitimin 
altını çizen Elif  İltaş, eğitime dair şu bilgileri verdi: 
“Yaklaşık 52 kadın temsilcimiz mevcut. Planladığımız eğitim-
le hayata farklı bir pencereden bakacaklar. Motivasyonlarını 
yükseltecek, heyecan ve öfke kontrollerini sağlamalarına yar-
dımcı olup odaklanmalarını güçlendirecek bir eğitim plan-
lıyoruz. Kasım ayında mutlaka gerçekleştireceğiz. Çünkü 
işimiz çok stresli; ev işi, her yere yetişme telaşı hepimizi zor-
luyor. Bu yüzden bu eğitime ihtiyacımız var diye düşündük. 
İnşallah güzel olacak.”
Elif  İltaş, son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan işçileri yıldırma 
eylemlerinin, çalışanı daha fazla etkiler hale geldiğini söyle-
di. Yıldırma karşıtı politikaların belirlenmesinde ve işyerinde 

şiddet ve ayrımcılık sorunlarıyla mücadelede, sendikaların 
anahtar konuma sahip olduğunun altını çizen İltaş, “Bu ko-
nuda sendikalar üyelerine yeterli desteği vermeli ve yardımcı 
olmalıdırlar. Kadın çalışan üyelerine, kadın komisyonları ta-
rafından bilgi verilmesi, ne gibi hakları olduğunun bildirilmesi 
gerekir” diye konuştu.
Elif  İltaş’ın, bir sendikalı kadın olarak örgütsüz çalışan kadın-
lara mesajı var. “Örgütsüz çalışmanın ne demek olduğunu 
çok iyi biliriz” diyen İltaş, Tansaş’ta çalıştığı dönemde yaşadı-
ğı zorlukları ve şimdiki kolaylıkları aktardı bize: 
“Çalışma saatleri çok kötüydü. Bize istedikleri gibi davranabili-
yorlardı, bizi hep ezmeye çalışıyorlardı. İşi bırakan çok arkadaşım 
oldu. Sendikalı olmak hayal gibiydi. Önemini sendikalı olunca 
anladık. Bir sene içinde her şey yoluna girmeye başladı. Kendi-
mize güvenimiz geldi, müdürümüzün hatta daha üstlerin karşı-
sında konuşmayı öğrendik. Çalışma saatlerimiz düzeldi. Şimdi 
mutluyuz ama her zaman güçlü durmak zorundayız. Çünkü biz 
ne kadar güçlü durursak sendikamız o kadar güçlü olur.”

Yonca Vural: En önemli sorun kreş olmaması
Çalışma yaşamında kadınlara özel sorunlar var mı sorumuzu, 
Elif ’in yanındaki Yonca Vural yanıtladı: “En önemli sorunlar-
dan biri çalışan annelerin çocuklarını bırakabileceği birilerinin 
olmaması. İşyeri çıkışında ya da vardiya usulü çalışanlarda sa-
bah ya da öğlen çocukları bırakabileceğimiz kreş, oyun evi, etüt 
merkezi gibi yerlerin olmaması ya da bunların yüksek fiyatlar-
da olması, çalışan anneleri olumsuz etkiliyor.” 

Örgütsüz çalıştığı dönemleri “Sendikalı 
olmak hayal gibiydi. Önemini sendikalı 
olunca anladık” sözleriyle aktaran Elif 
İltaş, bugünlerde Kadın Komisyonu 
üyesi olmanın heyecanını yaşıyor: 
“Düşünsenize, kadınım ve beni iyi 
anlayan bir kadın dinliyor, çözüm 
üretiyor. Bundan daha güzel bir şey 
olamaz.”

Elif  İltaş:  
Sendikalı olmak hayal gibiydi
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ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

İpek Erel, Migros Bahçelievler mağazasında 15 yıldır kasiyer 
olarak görev yapıyor. 10 yaşında bir kız çocuğu var. Kadın ko-
misyonu fikrini ilk kez İzmir Şube Başkanı Mert Özen’in kendi-
leriyle paylaştığını açıklıyor. İpek Erel, Komisyonun tüm kadın 
çalışanlarla birebir görüştüğünü, iş yerlerinde yaşadığı sıkıntıları 
dinlediğini, kadına yönelik faaliyet ve çalışmaları şubeye bildir-
diğini aktarıyor.
Kadına yönelik haksızlıkların çoğaldığı, fiziksel ve sözel şiddetin 
arttığı günümüzde, bir kadın olarak sessiz kalmak istemediği-
ni söylüyor İpek Erel. “Kadın meslektaşlarım için ufak da olsa 
fayda sağlamak için, kadınlarımızın rahat ve huzurlu ortamlar-
da nasıl çalışabileceği konusunda çalışma yapmak için büyük 

bir istekle Kadın 
Komisyonunda 
görev almak is-
tiyorum” diyen 
Erel, komisyona 
tüm kadınların 
katılabileceği-
ni dile getiriyor. 
Komisyonun ön-
celikli projesinin, 
kadın arkadaşları 
iş yerlerinde zi-
yaret etmek, istek 
ve önerileri dinle-
mek, bu istekleri 
en hızlı şekilde 

çözümlemeye çalışmak, şube başkanıyla koordineli bir şekilde 
çalışıp çözümü hızlandırmak olarak aktarıyor İpek Erel ve ek-
liyor: “Bence kadınlar için ayrı bir komisyon oluşturulmasının 
en büyük avantajı, birbirimizin ortak sorunlarına sahip çıkmak, 
yanlarında olduğumuzu hissettirmek, ‘Biz neden başarmaya-
lım, başarabiliriz’ düşüncesini yansıtabilmede en uygun ortam 
olduğunu göstermektir. Ayrıca kadınlarımızın sendikamıza 
kendini daha yakın hissetmesini sağlayabiliriz. Çözüm ararken 
sendikamızın kadın üyemizin çıkarlarını koruduğunu, bu yönde 
çalışmalarımızın olduğunu gösterebiliriz.”

Öncelikli beklenti kreş
Diğer çocuklu çalışanlar gibi, İpek Erel’in de komisyondan ön-
celikli beklentileri arasında kreş bulunuyor. Komisyonun uygun 
fiyatlı kreş ya da iş yerlerindeki kreşlerle ilgili çalışmalar yapa-
bileceğini belirten Erel, kadın çalışan olarak diğer beklentilerini 
de aktardı bize:  “İş yerlerinde yaşanan fiziksel veya psikolojik 
şiddete, tacize karşı sendikamız kesinlikle müsamaha etmemeli-
dir. Kadınlar doğum izni, süt izni haklarını özgürce kullanmalı, 
aynı işi yaptıkları halde farklı ayrıcalıklar yaşanmamalıdır. Bütün 
bu konular, toplu iş sözleşmelerinde kadını koruyacak şekilde 
güvence altına alınmalı, gerekli yaptırımlar toplu iş sözleşmele-
rine eklenmelidir.” Tüm çalışan kadın arkadaşlarının mutlaka 
bir sendikaya katılmasını tavsiye eden Erel, “Çalışma ortamında 
kendi haklarını savunmanın yanı sıra arkasında onu savunan, 
her durumda destek olan, nefesini her zaman yanında hissettiği 
bir örgütün içine dâhil olmaları gerekmektedir” diyor ve sözle-
rini şöyle noktalıyor:  “Bize uygulanan şiddet, taciz olaylarının 
karşısında bir olup, sağlam durup, her şeyle başa çıkabileceğimi-
zi, Kadın Komisyonu ve sendikamız olarak her kadına tek tek 
benimsetmeliyiz. Her kadın güçlüdür.”

İpek Erel: 
Komisyona tüm  

kadınlarımız katılabilir
Sendikanın kadın üyelerin çıkarlarını koruduğuna dikkat çeken İpek Erel, tüm 
kadın çalışanların mutlaka bir sendikaya bağlı olmasını öneriyor. 

İpek Erel: Şiddet ve tacize karşı bir olup 
başa çıkabileceğimizi, Kadın Komisyonu 
olarak her kadına tek tek benimsetmeliyiz. 
Her kadın güçlüdür.
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Hiç ‘et parçası olarak görülmek’ ifadesi hakkında düşündü-
nüz mü? Birçok anlamda hayvanları ve kadınları aynı şekilde 
nesneleştiriyoruz. Kadınları ve hayvanları sadece beden par-
çalarına indirgemekten, ‘aranıyor’ olma fikrinden tutun da 
hayvanları ve kadınları sömüren reklamların çokluğuna kadar. 
Kadınları ve hayvanları kontrol altına almak her zaman iç içe 
olmuştur -gelinle takas edilen inekler ve “Sütü bedavaya alabi-
liyorken neden ineği satın alasın?” ifadesi iyi bilinen örnekler.

‘Daha saf  zamanların’ simgesi  
olarak kullanılırlar
Süt kutularına baktığınızda ineklerin geniş ve 
yeşil alanlarda yetiştirildiği günlere dönük 
nostaljiyi göreceksiniz. Fakat aslında bu-
gün, sütün yüzde 99’u fabrika çiftliklerin-
den, çoğu ineğin dışarıya çıkmasına izin 
verilmediği, hatta hareket dahi edemeye-
cekleri küçücük bir alana sıkıştırıldıkları 
yerlerden gelir. Buna benzer olarak, ka-
dınların evde kalıp hak ve özgürlükleri-
nin kısıtlı olduğu zamanlara ait görseller 
de kadınları nesneleştiren reklamları istila 
eder. “Tekrar edip duran ‘çayırdaki inek’ 
görseli -hatta ineğin yavrusunu emzirdiğini 
gösteren görseller- geriye yönelik politik im-
gelerdir, biz bunun böyle olduğunu fark etmeyiz 
bile.” diyor Adams. Fabrika çiftliklerinde genelde, bir 
buzağı kesilmeden önce annesinin sütünü içme şansı bile bul-
mamıştır. 

Vücutları ‘gerçek adamlığı’ pekiştirmek için  
kullanılır
“Bazı insanlar hayvanları yediklerini düşününce rahatsız olu-
yorlar” diyor Adams. Bu yüzden de bu güçlüğü ortadan kal-

dıracak, konforlu ve dominant bakış açısına göre esprili bir 
yaklaşım benimsiyorlar. 
‘Adamlık’ fikri çoğunlukla kadınların ve hayvanların vücutla-
rının nesneleştirilmesiyle vurgulanır. ‘Gerçek bir adam’ et yer 
— tofu veya salata değil. ‘Adam gibi adam’ onun zenginliği, 
kuvveti ve bağımsızlığına ilgi duyan kadınlar tarafından tanım-
lanır. Adams’a göre; kadınlar ve hayvanlar nesneleştirilmiştir, 
çoğu zaman hayvana bir kadın, kadına ise bir hayvan olarak 
davranılır; kadın ve hayvanların nesne statüsü, erkeklerin sta-

tüsünü yükseltmeye yarar.

Mağduriyetleri, ürün satmak için kullanılır
Kadınlara yapıldığı gibi hayvanlara da “kurbanı 
suçlama” stratejisi uygulanır: Tavuk huysuzdur, 
inek her şeye kanar ve aptaldır. Besin için kul-
lanılan hayvanlar çoğu zaman onları sömür-
memizi meşrulaştıracak sözlerle alçaltılırlar. 
Daha da kötüsü, onların mağduriyetini se-
vimsiz şakalar haline getiririz.
 “Onların mağduriyeti onları neden hiçe 
saymamız gerektiğinin bir kanıtı olarak gö-
rülür” diyor Adams. Bu bir nevi çıkarı olanı, 

suistimalciyi, kullananı korur; onun niyet ve ey-
lemlerini sorgulamasını engeller. Kurbanı suç-

lamayı, ister kadınlara ister hayvanlara yapıyor 
olalım, bu sadece sorumluluğu ortadan kaldırmak 

ve eldeki gücü sürdürmekle ilgilidir.

Sonuç
Herhangi bir bedenin çıkar veya zevk için kullanılması fikrini 
yok etmediğimiz sürece, asla ataerkilliği tam olarak ortadan 
kaldırmış olmayacağız. Kadınları ve hayvanları nesneleştiren 
markalara destek vermeyi bırakmak zorundayız. Etik alışveriş 
yapın ve gördüğünüz yerde yalanı ifşa edin.

Kaynak: http://www.5harfliler.com/et-endustrisi-kadinlari-nasil-nesneles-
tiriyor/ 

Et endüstrisi kadınları nasıl 
nesneleştiriyor?
Adams’a göre; kadınlar ve hayvanlar nesneleştirilmiştir, çoğu zaman 
hayvana bir kadın, kadına ise bir hayvan olarak davranılır; kadın ve 
hayvanların nesne statüsü, erkeklerin statüsünü yükseltmeye yarar.
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Tez-Koop-İş Sendikası 
Antalya Şube Kadın Ko-
misyonu, Sosyal Sorum-
luluk Projesi kapsamında 
toplumsal dayanışmaya 
katkı sağlama düşüncesiy-
le mahalle muhtarlarıyla 
görüşmek üzere yola çıktı. 
Komisyon üyeleri, Proje 
kapsamında önce Antal-
ya ili Konyaaltı ilçesi Uluç 
Mahallesi Muhtarı Hül-
ya Bozkurt’u ziyaret etti. 
Kadın Komisyonu üyeleri 
Nevruz Saçıldı, Nermin 
Dilek Karakimseli Hacıoğ-
lu, Yasemin Özdin, Çiğ-
dem Özbey, Alev Karaas-
lan, Seren Şahin, Ayşegül 
Çiçekçi, oldukça verimli 
geçen görüşmede, Muhtar 
Hülya Bozkurt ile röportaj 
da gerçekleştirdiler.  
Hülya Bozkurt, bir kadın 
muhtar olarak yaşadığı 
zorlukları ve kolaylıkları 
samimiyetle paylaştı. Özel-
likle mahallede yaşanabile-

cek olumsuz durumlarda, 
şiddete uğrayan kadınla-
rın, mağdur çocukların 
sessiz çığlıklarına duyarsız 
kalmamak adına neler 
yapılabileceği, nasıl daya-
nışma halinde kalınabile-
ceği ve nerelere başvuru-
labileceği hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
Komisyon üyeleri, ekono-
mik durumu iyi olmayan 
ihtiyaç sahipleriyle, duru-
mu iyi olan mahalle sakin-
leri arasında köprü kurma 
konusunda, mahalle muh-
tarlarıyla yapılabilecek 
işbirliği yollarını da pay-
laştı. Söyleşide vurguladığı 
nokta ise, kadınların her 
yerde olması gerektiğiydi. 
Kadınların sadece muh-
tarlıkta değil, her alanda, 
her platformda yer alması 
gerektiğine inanan Hülya 
Bozkurt, özellikle kadın-
lara ve çocuklara yönelik 
projeler yürütüyor. 

ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

Antalya Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt:  
Kadın en iyisini yapar

Bazen koşullar yepyeni hayatlara taşır. “6 ay önce muhtar olacaksın deseler 
ben bile inanmayabilirdim” diyen Hülya Bozkurt da, desteklediği kadın aday 
kalp krizi geçirince, kendini muhtar adayı olarak bulmuş. Seçime 25 gün kala 
kolunu sıvazlayıp, 3 erkek adayı geçen Hülya Bozkurt, bugün Uluç mahallesinin 
en sevdiği insanlardan biri.
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Kendinizden bahsedebilir misiniz biraz bize?
1981 Almanya doğumluyum. Evliyim. 1 tane kızım var. İşçi 
bir anne-babanın çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi-
mi Manisa’da tamamladım. Balıkesir Üniversitesi’nden mezu-
num. Muhasebe finans öğretmeniyim aslında ama öğretmen-
lik yapamadım. Bankada çalıştım çok uzun yıllar. 

Muhtar adayı olmaya nasıl karar verdiniz, kara-
rınızda sizi destekleyen kimlerdir, karşı çıkan-
lar da oldu mu?
Muhtar adayı olmamın biraz hüzünlü bir hikâyesi var aslın-
da. Muhtarlık aklımda yoktu işin açıkçası. Hatta 6 ay önce 
bana muhtar olacaksın deseler ben bile inanmayabilirdim. 
Kadın platformunun hareketi olarak, her mahallede bir kadın 
muhtar adayı çıkardık. Onlar için çalışıyorduk. Ancak bizim 
mahallemizin muhtar adayı Fikriye Fırat, seçimlere 40 gün 

kala kalp krizi geçirdi. 1 hafta kadar uyanmasını bekledik ama 
doktor uyansa bile hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söyle-
yince, onun yerine sen aday ol dediler bana. Seçimlere 25 gün 
kala aday oldum. Yine tüm kadın örgütleri arkamdaydı. Birlik-
te çok organize çalıştık. Ve eşim... O da seçim çalışmalarında 
çok büyük destekçimdi. 

Seçime girerken karşınızda kaç tane kadın ve erkek 
aday vardı?
Mahallemizde eski muhtarla beraber, üçü erkek olmak üzere top-
lam 4 adaydık. Tek kadın aday bendim. Seçime 25 gün kala aday 
olduğum için, bu kısa sürede ne yapabilir düşüncesiyle, muhtar 
adayları benimle çok fazla uğraşmadı. Ama kadın gücünü hafife 
almış oldular. Seçim sonrası süreçte eski muhtarla sıkıntı yaşadık. 
Ben boş bir muhtarlık binası teslim aldım. Lambaları, tuvalet ay-
nası bile sökülmüştü. Ama bu yıldırmadı çünkü seçim sürecimde-

Antalya Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt: Antalya genelinde 20 kadın muhtarımız var.  
Sayımızın katlanarak artmasını temenni ediyoruz.  
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ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

ki vaatlerimi yerine getirebilmek için canla başla çalışmaya başla-
dım. Hâlâ da devam ediyorum aynı şekilde çalışmaya.  

Seçimde özel bir sloganınız var mıydı? Oy almak 
için ne tür bir strateji uyguladınız?
Seçim sürecinde, “Söz, yetki, karar hakkının mahallede olduğu, 
birlikte yönetebileceğimiz bir mahalle için yola çıktık” diye bir 
sloganla çıktık. Oy almak için sabah 11’de başladım çalışmaya, 
gece 11’de eve girdim. Kapı kapı gezdim. Broşürlerimi dağıt-
tım, herkesi dinledim. İnsana dokunmanın çok önemli olduğu-
na inanıyorum. Kahvelerde oturdum, amcalarla sohbet ettim. 
Yaşlı teyzelerimizle sohbet ettim. Samimiyetime inandı insanlar. 
O süreçte evine buyur eden, kahve ikram eden çok oldu. 

Sahada çalışırken olumlu veya olumsuz tepkiler al-
dınız mı?
Olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım. Hatta mahalle çok ciddi 
anlamda kendi kızı gibi sahip çıktı. Hâlâ gelip bakayım, benim 
kızım ne yapıyor, diye geliyorlar. Belki benim şansım seçime 25 
gün kala aday olmamdı. İnsanların benle uğraşmasına pek fır-
sat olmadı. Çünkü ciddiye de almadılar. “25 günde ne yapabi-

lir? Bir şey yapamaz” düşüncesiyle diğer erkek adaylar benimle 
uğraşmadı. Ama seçim çalışmasına çok daha önceden başlayan 
diğer mahallelerdeki kadın aday arkadaşlarımızın, çok ciddi sı-
kıntılar yaşadığını biliyorum. 

Peki, bir mahallenin bir kadın tarafından yönetilme-
si sizce hangi açılardan farklılık yaratır?
Aslında benim hiç sevmediğim ama çokça kullanılan bir söz 
var: Kadın eli değsin. Hayır, kadın eli değmesin, insan eli değsin. 
Çünkü bizim görebildiğimiz duyarlılıkları, bizim hissettiklerimi-
zi diğer insanlar da, diğer muhtarlar da hissetmeli. Ancak bir 
kadın muhtarın yönetmesi şu açıdan daha büyük avantaj: Bu-
raya herkes gelip çok rahatça derdini anlatabiliyor. Mesela biz 
Baroyla kadın haklarıyla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Ka-
dınların sadece muhtarlıkta değil, her alanda, her platformda 
yer alması gerektiğine inanıyorum. Her yerde olmalıyız. Bunun 
için her yere de baskı yapmalıyız. Kadın belediye başkanlarının, 
milletvekillerin, adayların, muhtarların sayısının artması gereki-
yor. Kadınların daha özverili çalıştığına inanıyorum. Mahalle-
den de böyle geri dönüşler alıyorum. Onlar da bir kadın muhtar 
olmasından çok mutlu. Muhtarlığa güvenerek geliyorlar. Mesela 
tebligat almaya gelen biri, dert anlatmaya başlıyor. 

Yaptığımız söyleşinin ardından muhtarımız Kadın Komisyonumuzu ziyarete geldi. 
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Muhtar olduğunuz mahalleye dair yenilikçi projele-
rinizden bahseder misiniz?
Ben muhtarlığı gerçekten mahalleyi bir araya getiren, mahalle-
nin birbirine güvendiği, insanların birbirine güvenle selam ver-
diği bir alana dönüştürmeye çalışıyorum. Çocuklarımızla, ka-
dınlarımızla ilgili projeler yapıyoruz. Seçim vaatlerim arasında 
kütüphane vardı, onu gerçekleştirdim. Daha önceki muhtarın 
makam odasını, mahallelinin desteğiyle kütüphaneye çevirdik.  
Kütüphaneye çevirdiğimiz bu salonu çok amaçlı salon haline 
dönüştürmek istiyorum. Burada seminerler gerçekleştiriyo-
ruz. Kadın dayanışmasının burada gerçekleşmesini istiyorum. 
Özellikle kadın ve çocukları çok önemsiyorum.  Daha sonra bu 
odada gönüllülerimizden oluşan, çocuklar için İngilizce, tiyatro, 
resim kursları vermek istiyorum. Yerel yönetimleri buradan ta-
nıtabileceğimiz bir yer oluşturmak istiyorum. Biz hayvan sever 
bir mahallede yaşıyoruz. Kediler için besleme noktaları ve evleri 
yapıyorum. Bir köpek parkı yaptırmak istiyorum. 

Peki, kadınların daha rahat, daha kendini güvende 
hissedecekleri bir mahalle nasıl olmalı?
Güzel soru. Aslında bu toplumsal bir sorun. Kadınların kendini 
güvende hissetmesi için önce kendi gücüne inanması, bilinçlen-
mesi lazım. Muhtarlıkta bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. He-
men hemen her hafta başka bir konu başlığı altında seminerler 
vermeye devam ediyoruz. 

Bu çalışmaların daha zengin olması açısından, ma-
hallede duyarlı ve aktivist insanlara da ulaşmaya ça-
lıştığınızı söylemiştiniz. 
Tabii ki. Aktivistlere ulaştıkça bu çalışmalar daha da artacak. 
Dayanışma içindeki her şey lezzetinden yenmez. Mahallemiz 
yine çok açık. Buradan gelip geçen herkes “Benim yapabilece-
ğim bir şey olursa telefon et” diyor. Aşağıdaki konaklardan bir 
abi geldi geçende, içeri girip, “Merhaba, ben Süleyman Abi, ter-
cümanım, emekliyim, İngilizceyle ilgili ihtiyaç olursa beni araya-

bilirsin” dedi. İşbirliğine hazır bir mahallede yaşıyoruz. Hayvan 
severlerle dönem dönem bir araya geliyoruz. Kadın platformla-
rıyla da birlikte çalıştığım için herhangi bir kadının sorununda 
anında müdahale edip onları doğru yerlere yönlendirebiliyoruz. 
Böyle bir çalışma alanı yarattık kendimize.  

Türkiye’de kadınlara yönetim mekanizmalarında 
çok az yer veriliyor. Bu mekanizmanın içine dâhil ol-
mak size nasıl hissettiriyor?
Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle, kadın muhtarları toparlama 
projem var. Öncelikle, kadın yapamaz algısını ben ve diğer kadın 
muhtar arkadaşlarım olarak kırdığımıza inanıyorum. Kadın en 
iyisini yapar. Yeter ki fırsat verilsin. O fırsatı biz almalıyız aslında. 
Bunun da kesinlikle eğitimle olacağına inanıyorum. 

Mahallenizde neler değişmeli ya da şimdiye kadar 
değişen şeyler neler? 
Öncelikle kadın muhtarların muhtarlık anlayışını kırdığına 
inanıyorum. Mahalleli bana, “Senin sayende oturduğum bi-
nadaki insanları tanıdım” diyor. Çünkü burada buluşuyorlar. 
Benim en önemsediğim şey buydu aslında. Eskiden komşu-
muza çoluğumuzu çocuğumuzu emanet ederdik ya da sokağa 
güvenle bırakabilirdik. Bu mahalle yine eskisi gibi olsun isti-
yorum. Başımız sıkıştığında, canımız sıkıldığında ya da sıkıl-
madığında, rahatlıkla bir komşumuzun evine gidip, “Ben bir 
kahveye geldim ya da benim şu derdim var” diyebilmeli in-
sanlar. Bunu yavaş yavaş başarıyor gibiyiz. Günde muhakkak 
10-15 ziyaretçim oluyor. Aynı mahallede olmalarına rağmen 
hiçbirbirini tanımayan insanlar burada tanışmış oluyor. Böy-
lece birbirimizi tanıdıkça mahallemizde güven unsuru yara-
tabiliriz.  

Yani şöyle mi anlayalım: Kocaman bir evin odalarına 
çekilmektense salonda buluşmak...
Evet, salon buluşması. Kesinlikle, çok doğru bir tespit. 

“Yeter ki fırsat verilsin, kadın en iyisini yapar” diye düşünen Hülya Bozkurt, bunun eğitimle 
mümkün olabileceğini ileri sürüyor. Bu amaçla, muhtarlık binasında oluşturduğu seminer 
odasında, şimdiden “Doğru beslenme”, “Çocukların cinsel istismardan korunması” gibi, 

kadınları ve çocukları hedefleyen eğitimler düzenliyor.
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TOPLUMSAL 
CİNSİYET

Bir önceki sayıdaki yazımda; kadınların sendikaya katılımını, temsilini ve sendikadaki 
toplumsal cinsiyet duyarlılığını artırmalarını engelleyen faktörlerin üstesinden 
gelmek için sendikaların uyguladığı bazı adımlardan bahsetmiştim. Bu sayımızda 
bazı ülkelerde sendikalarda öne çıkan, cinsiyet demokrasisi projesinin merkezinde 
yer alan ‘kadınların temsili’ konusuna değineceğim. 

Sendikalarda toplumsal cinsiyet 
duyarlılığı ve ölçütleri

Kadınların sendikalarda temsili
Kadınların sendika içinde temsil edilmesi ne anlama 
gelir?  Her şeyden önce kadınların toplu pazarlık masa-
sında çıkarlarını, hoşnutsuzluklarını ve kaygılarını temsil 
etmeyi sağlamak ve geliştirmek anlamına gelir.  Diğer bir 
anlamı ise kadınların yönetim kademelerindeki temsilini 
arttırmaktır.
Bugün sendikaların açıkça kadınları üyelikten ve temsil 
yapılarından dışladıklarını gösteren bir veri yoktur. Ancak 
sendikalar içindeki güçlü erkekler kadınları güç yapıların-
dan dışlayarak hâkimiyetlerini sürdürmeye devam ediyor-
lar. Hatta kadın üyelik payı yüksek olan sendikalardaki 
liderlik bile, eril kültür ve yapıların desteklediği erkekler ta-
rafından domine edilmektedir. Sendikalarda hüküm süren 
katı bürokrasi ve hiyerarşik yapılar, kadınları baskılayan ve 
dışlayan erkek egemen kontrol yapıları olarak varlığını sür-
dürmektedir. Erkek cinsiyet oligarşisinin sürekliliği ve da-
yanıklılığı, kadınların sendikal güce erişmek için sürekli bir 
mücadele içerisinde olmalarına ve sendika yönetimlerinde 
cinsiyet açığının kapatılması yönündeki yapısal ilerlemele-
rin yavaş olmasına yol açmaktadır. 

Kadınların sendikalarda üyelik payları artmasına rağ-
men, ulusal düzeyden şubelere kadar hemen her düzeyde 
faaliyetlere katılım oranları genellikle üyelikleri ile orantılı 
değildir ve erkeklerden düşüktür. Örneğin ETUC,  ha-
zırladığı bir raporda, üyelerinin neredeyse yüzde 45’inin 
kadın olduğunu, bunun yaklaşık olarak 38 milyon kadın 
üyeye tekabül ettiğini, buna rağmen sendikaların karar 
verme organlarında ve konumlarında temsiliyet derece-
lerinin orantılı olmadığını, bu konudaki ilerlemelerin ise 
yavaş seyrettiğini belirtmiştir. 
Cinsiyet eşitliği politika ve stratejilerinin söylem düze-
yinde dahi olmadığı Türkiye’deki sendikalar için tablo 
daha da vahimdir. Çünkü işçi sendikalarının ve konfe-
derasyonlarının merkez yönetimlerinde kadın sayısı yok 
denecek kadar azdır. Örneğin Türkiye’nin en büyük işçi 
konfederasyonları olan TÜRK İŞ ve HAK İŞ’in zorunlu 
organlarında kadın yönetici bulunmamaktadır. Sadece 
DİSK’in başkanı bir kadındır. Kadınların sendikalarda 
temsil edilme düzeyleri kesinlikle üyelik payları ile oran-
tılı değildir ve son derece eşitsizdir. Kadınların hem üye-
lik payının hem de işkolundaki istihdam payının yüzde 
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50’nin üzerinde olduğu sağlık ve sosyal hizmetler işkolun-
da dahi örgütlü olan sendikaların yönetim kurulu üyeleri-
nin sadece yüzde 16’sını kadınlar oluşturmaktadır. İmalat 
sektöründe kadınların görece yoğun olduğu işkollarında 
bile kadın yönetici sayı ve oranının hizmetler sektörüne 
göre çok daha düşük olduğu söylenmelidir.  Örneğin gıda 
ve dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda örgütlü olan 
sendika başkanlarının tümü erkektir.
Farklı ülkelerde farklı derecelerde sendikalarda görülen 
kadın temsilindeki zayıflığın aşılmasında bazı yöntemle-
rin uygulamaya sokulduğu bilinmektedir. Örgüt içinden 
ve dışından gelen basınçla sendikalar, kadınların toplum-
da ikincil ve ezilen bir toplumsal grup olmalarından ötü-
rü farklı bir demokrasi anlayışına ihtiyaç duyduklarını ka-
bul ederek hareket etmek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü 
kadınların sendikalarda bireysel olarak temsil edilmesi 
yeterli değildir. Sendikalar bir seçmen grubu olarak ka-

dınların da sesi olmak zorundadır. Bu nedenle de yalnız-
ca kadınları kapsayan eğitimler, cinsiyet eşitliğini izleme 
programları gibi kadınları liderlik pozisyonlarına hazır-
lama amacına sahip cinsiyet eşitliği stratejilerine ihtiyaç 
vardır. Bunlara ek olarak, kadın komiteleri, kadın kon-
feransları, kadın ağları, kadın sorunlarına tahsis edilmiş 
kadın uzman ve görevliler, kota uygulaması gibi kadınla-
rın temsil edilmesini garanti altına alacak stratejilerin de 
benimsenmesi ve uygulanması gerekir. Nispi temsil,  kota 
uygulamaları ve sadece kadınlara yönelik özel yapılar ka-
dın temsilini sağlamak amacını güden yöntemler olarak 
öne çıkmaktadır. 

Nispi temsil ve kota uygulaması 
Cinsiyet kotaları, sendikalarda kadınların doğrudan ka-
rar alma organlarına katılımını artırmak için kullanılan 

Sendikalardaki güçlü erkekler, kadınları güç yapılarından dışlayarak 
hâkimiyetlerini sürdürüyorlar. Hatta kadın üye oranı yüksek olan 
sendikalardaki liderlik bile, eril kültürün desteklediği erkeklerin 

egemenliğindedir.
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Sendikalar kadınların da sesi olmak zorunda. Bu nedenle kadınları liderliğe hazırlayan 
eğitimler gibi cinsiyet eşitliği stratejilerine ihtiyaç var.

bir yöntemdir. Kota, kadınların sendika yönetimlerinde 
temsilinin belirli bir yüzdenin altına düşürülmemesi an-
lamına gelir. Nispi temsil ise, kadınların örgütteki üye sa-
yıları ile orantılı olarak yönetimlere girmesini sağlayacak 
bir temsil sisteminin uygulanması demektir. Örneğin bir 
sendikanın üyelerinin yüzde 40’ı kadınsa, yönetim kuru-
lunun yüzde 40’ı da kadın olmalıdır. 
Kuşkusuz kota vb. uygulamalar, pozitif  ayrımcılık ve 
eşitlik konusunda benimsenmiş politikaların varlığını 
gerektirir. Geleneksel modelin dışladığı işçi gruplarının 
sendikada temsil edilmesine ve cinsiyet eşitliğinin sağlan-
masına dönük bazı tedbirler alınmasının, sendikal örgüt-
lenmede fark yarattığını gösteren deneyimler mevcuttur. 
Bu deneyimler; özellikle farklı çıkar ve çalışma norm-
larına sahip üyelerin temsil edilmesine yönelik hedefin, 
söylem ve eylemin ötesinde yazılı olarak kurallaştırılması 
halinde, sendikal örgütlenmede başarı katsayısının arttı-
ğını gösteriyor. Bu hedefe ilişkin kural, ulusal, bölgesel ve 
şube düzeyindeki yapı ve faaliyetlerde üyelikleri oranın-
da kadın ve erkeklerin adil bir şekilde temsil edilmesi ge-

rekliliği üzerine inşa ediliyor. Üye kadın sayısıyla orantılı 
olarak seçimle oluşturulmuş bütün yapılarda kadınların 
temsil edilmesinin sağlanması ve güvence altına alınması, 
hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor. 
Günümüzde birçok sendika, kadınların sendika karar 
verme organlarına katılımını artırmak için bu yolu be-
nimsemiştir. Örneğin Alman sendikaları, liderlik düze-
yinde orantılı temsili sağlayabilmek için kotalar oluştur-
muş,  ana tüzüklerinde buna yönelik hükümler kabul et-
mişlerdir.  Benzer şekilde, İrlanda İşçi Sendikaları Kong-
resi (ICTU) Yürütme Konseyinde kadınlar için koltuklar 
ayrılmıştır.  ICTU, bu hükmün dikkate alınması için ana 
tüzüğünü değiştirmiştir. Bu değişiklikle Yürütme Konse-
yine üyelerin seçilmesi, Yürütme Konseyinin Seçimi ve 
Oylama Yöntemine ilişkin tüzük kuralları gereğince en 
az sekiz kadın üyenin seçilmesi, başkan yardımcılarından 
en az birinin kadın olmasının sağlanması gerekir. Uygu-
lamada ICTU İcra Kuruluna 8’den fazla kadın seçilmiş-
tir. Bu önlem İrlanda sendika kültürünü etkilemiş, İrlan-
da sendika hareketinde kadın görünürlüğü konusunda 
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Sendika içinde kadın yapılarının gücünü tüzükten ve üyelerinden alan hukuki yapılar haline 
dönüştürülmesi,  süreklilikleri ve etkinlikleri için son derece önemlidir.

olumlu bir etki yaratmıştır.
Türkiye’de henüz bu yöntemin etkili bir şekilde kullanıl-
dığını gösteren bir veri yoktur. Hatta erkek sendikacıların 
yanı sıra, bazı kadın sendikacıların da kadınların sendi-
kalarda temsilinin arttırılmasının bir yolu olan pozitif  ay-
rımcı uygulamalara dönük bir direncinin olduğu görülü-
yor. Kuşkusuz bu durum geleneksel sendikal kültür, yapı 
ve sendikacılık işine yüklenen eril anlamlarla yakından 
ilişkilidir.  

Sendika içinde sadece kadınlar için özel yapılar   
Sadece kadınlar için özel yapılar, kadınları mevcut sendi-
kal yapılara ilave etmek değildir. Sendika içinde kadınlar 
için oluşturulmuş kolektif  alanlar olarak tarif  edilen bu 
yapılar,  ezilen bir grup olarak kadınları demokratik sü-
reçlere dâhil etmeye öncülük edecek türden bir dönüşü-
mü sağlamanın, kadınların aktivizmini ve liderliğini art-
tırmanın en etkili yoludur. Ayrıca sendikaların toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yönelik duyarlılığının da bir ölçütüdür.  
Kadın yapılarına örnek olarak; kadın konferansları, ko-
miteleri, eğitimler, kurslar, yalnızca kadınlardan oluşan 
şubeler, departmanlar, yalnızca kadınlara yönelik kam-
panyalar ve faaliyetler, enformel kadın ağları, çalışma 
grupları verilebilir. Sendika içinde ayrı kadın örgütlen-
melerinin en önemli rollerinden birisi kadınlara sendika 
içinde etkin bir temsil sağlamaktır. Bunu yaparken aşağı-
daki rolleri üstlenir;
- Kadınların özellikle toplumsal cinsiyet konusunda 

bilinçlenmelerini ve diğer kadınlarla olan bağlantı-
larının farkına varmalarını sağlar,

- Sendikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 
için harekete geçer,

- Eşitlik politikalarının oluşturulmasına yardımcı olur,
- Eşitlik programlarının hayata geçirildiği süreçlerdeki 

uygulamaları izler,
- Kadınları harekete geçirmede ve örgütlemede sorum-

luluk alarak onları örgütün ayrılmaz bir parçası ola-
rak davranan aktif  üyeler haline getirmeye çabalar,

- Kadınların sorunlarını dile getirmelerine olanak sağ-
lar,

- Sendika içinde kadınların sorunları hakkında daha 
geniş bir farkındalık yaratır,

- Konferanslar düzenler, 
- Kadınların sendikalardaki görünürlüğünün artırıl-

masına yardımcı olur.
Bu rolleri üstlenen kadın yapıları, kadınların kendilerine 
güvenmelerine, inançlı olmalarına, varlıklarını hissettir-
melerine ve sendika süreçlerinde yer almalarına; böyle-
ce çoğunlukla erkek egemen sendikaların faaliyetlerinde 
daha kolay yer bulabilmelerine yardımcı olur. Ayrıca ka-
dınların, deneyimlerini içeren örgütlenme stratejileri ge-
liştirmelerini ve uygulamalarını sağlar. Örneğin Uluslara-
rası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Kadın Komitesi 
kadınlar için güçlü bir ses sağlıyor. Kadınların deneyim-
lerini paylaşmalarına, özgün sorunlarını ortaya koyma-
larına ve bir toplumsal cinsiyet eşitliği politikası oluştur-
malarına yardımcı oluyor. İşyerinde, toplumda ve işgücü 
piyasasında cinsiyet eşitliğini, kadınların sendikalara tam 
entegrasyonunu ve liderlik pozisyonlarına erişebilmele-
rini sağlama, sendikal faaliyetlerin her düzeyine cinsiyet 
eşitliği perspektifini eklemleme konularında eylem plan-
ları geliştiriyor.  
Sendika içinde kadın yapılarının gücünü tüzükten ve 
üyelerinden alan hukuki yapılar haline dönüştürülmesi,  
süreklilikleri ve etkinlikleri için son derece önemlidir. An-
cak bu yeterli değildir. Komisyon üyelerinin kimlerden 
oluşacağı, nasıl belirleneceği, çalışma usul ve esasları, 
komisyon kararlarının niteliği, örgütlenme şeması, örgüt 
içindeki yeri ve diğer birimlerle ilişkisi, sorumluluk alan-
ları ve bütçesi gibi temel kuralları gösterecek bir kurallar 
belgesi de belirlenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır. Kuruluş 
gerekçeleri açıkça belirtilmelidir. Bu gerekçeler yayınlan-
malıdır.  
Türkiye’de sendikalarda kadınlar için oluşturulmuş yapı-
lar hem sayıca az hem de etkisizdir.  Örneğin, üyelik payı 
yüksek olan sendikalar dâhil olmak üzere, sendikaların 
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büyük bir kısmında -TÜRK İŞ ve DİSK’te- kadın ko-
misyonu veya komitesinin mevcut olmadığı görülmekte-
dir. Mevcut kadın yapılarının çoğu bir tüzük güvencesine 
sahip değildir. Söz konusu yapılar sendika yönetiminin 
anlayış ve ihsanına bağlı olarak çok dar alanlarda faaliyet 
göstermektedir. Kurumsallaşamamış ve sendikal yapının 
yerleşik bir unsuruna dönüşememiştir. Bu durum erkek 
egemen sendika yönetimlerinin duyarlılık derecelerine 
endeksli olarak sendika içinde kabul görme/var olma 
mücadelesi vermelerine, etkililik oranlarının düşük olma-
sına, enerjilerini yöneltmeleri gereken kadın örgütlenme-
si alanından ve eşitlik konularından uzağa düşmelerine 
ve marjinalleştirilmelerine neden olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyeti ana-akımlaştırma- 
dahil etme 
Kadınların sendikalarda etkili temsilini sağlayabilmek 
için kullanılabilecek bir başka strateji toplumsal cinsi-
yeti ana-akımlaştırma stratejisidir. Toplumsal cinsiyetin 
ana-akımlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği pers-
pektifinin tüm sistem ve yapılara, tüm politika, plan ve 
programlara,  süreç ve prosedürlere, örgüte ve kültürüne 
sistematik bir şekilde entegre edilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması anlamına gelir. Bu strateji, örgütün bütün bölüm-
lerinde kadın ve erkeklerin, her iki cinsiyet için yaptıkları 
eylemlerin sonuçlarının farkında olmasını ve davranışla-
rını buna göre uyarlamalarını istemeyi amaçlar. Bunun 
en önemli nedeni örgüt içinde alınan kararların ve ey-
lemlerin kadınlar ve erkekler için farklı sonuçlar doğur-
ma olasılığının yüksek olmasıdır. Örneğin bir toplu iş 
sözleşmesinde cinsiyete nötr düzenlemeler, başka bir 
ifadeyle cinsiyetsizmiş gibi görünen düzenlemeler, işye-
rindeki kadın ve erkek işçileri farklı şekilde etkileyebilir. 
İşyerinde sözleşmenin uygulamasından doğan sonuçla-
rın ortaya konulması,  sözleşmenin uygulamada kimleri 
kapsama aldığını da gösterir. Pazarlık sonucu elde edilen 
çeşitli kazanımlara fiilen kimler erişebiliyor? Prim ödeme 

gibi işten kaynaklı kazançlardan kimler yararlanabiliyor? 
Eğer bu kazanımlar daha çok belli işçi gruplarında yo-
ğunlaşıyorsa burada dolaylı ayrımcılıktan bahsedilebilir. 
Bu ayrımcılığın üstesinden gelebilmek için, sözleşmenin 
ve elde edilen bir hakkın uygulamasının, kadın ve erkek-
ler üzerinde eşit derecede yararlı ve olumlu etkilere sahip 
olmasının sağlanması gerekir. 
Çoğu zaman kadınların hak ve çıkarlarını kapsamış gibi 
görünen, dar bir eşitlik gündemi toplu pazarlığa dâhil 
edilir. Örneğin sendikalar, çocuk bakımı veya analık iz-
ninin arttırılmasını sağlayarak kadınların ücretli işe ka-
tılımını ve işte kalma sürelerini arttırabilirler.  Ancak bu, 
kadınların üreme rollerine ve iş ve aile uzlaşmasına odak-
lanmış geleneksel bir yaklaşımdır. Toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine dayanan düzeni sarsmaz.  Bu yönüyle de eşitli-
ğin sağlanması için sorunlu bir yaklaşımdır. Esasen sosyal 
ve mesleki sorumlulukların daha fazla paylaşımını teşvik 
etmeye yardımcı olacak ve ücretli işin örgütlenmesinde 
‘erkek egemenliğini sınırlayacak’ ücretli babalık izni gibi 
erkeklere yönelik hükümler, cinsiyet eşitliğini sağlamak 
bakımından daha fazla potansiyel taşır.  
Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi toplu pazarlık konula-
rı, politikalar, kararlar ve süreçler dahil olmak üzere tüm 
sendikal faaliyetlerin, eşitsizlikler yaratıp yaratmadığını 
belirlemek için cinsiyet perspektifinden analiz edilmesi 
gerekir. Bu da toplumsal cinsiyetin ana-akımlaştırılması 
ile mümkün olabilir.  Avrupa’daki bazı sendikalar bu stra-
tejiyi uygulamaya başlamıştır.  Örneğin İsveç Sendikaları 
Konfederasyonu Yönetim Kurulu, toplumsal cinsiyet etki 
değerlendirmesi içermeyen bir kararı kabul etmemiştir. 
Toplumsal cinsiyetin ana-akımlaştırılması uzun vadeli bir 
stratejidir. Bu nedenle yeterli bir kaynağı gerektirir. So-
nuç olarak, plan ve programları uygulamaya koymak ve 
insan kaynaklarını finanse etmek için bir bütçeye ihtiyaç 
duyulur.  Kaynak ayrılmadığı durumlarda bu süreçlerde 
ilerleme sağlanamadığını belirtmek gerekmektedir. Ba-
tı’da birçok sendika bu konuyu değerlendirerek cinsiyet 
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Kadın yapılarına örnek olarak; kadın konferansları, komiteleri, eğitimler, kurslar, yalnızca 
kadınlardan oluşan şubeler, departmanlar, yalnızca kadınlara yönelik kampanyalar ve 

faaliyetler, enformel kadın ağları, çalışma grupları verilebilir.
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eşitliği için bir bütçe sağlamıştır. Çocuk bakımı, yurt içi 
harcamalar, ücret kaybı tazmin edilen konular arasında 
görülmüştür. 
Son olarak sendikalarda kadınların temsilinin ve görü-
nürlüğünün arttırılmasına, sendikalarda alınan kararla-
rın, eylemlerin ve politikaların etkilerinin toplumsal cin-
siyet bakımından değerlendirilmesine, hem sendikalarda 
hem de işyerinde cinsiyete dayalı eşitsizliğin ortadan kal-
dırılmasına yönelik çabaların kendiliğinden olamayacağı-
nı-olmadığını belirtmek gerekir. Sendika üyeleri arasında 
kadın üyelerin baskın olması (kadınların sendika üyelik 
payının yüksek olması), düşüncelerini dile getirmekten 

sakınmayan feminist kadınların görünür varlığı ve cinsi-
yet eşitliği politikalarının mevcudiyeti bu strateji ve yön-
temleri hayata geçirmede önemli bir itici gücü oluşturur. 
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Patria, Minerva ve María Teresa kardeşler… Dominik Cumhuriyeti’nde dikta 
rejimine karşı özgürlük mücadelesi veren bu üç cesur kadın, 25 Kasım 
1960’da tecavüz edilerek katledildi. Boşuna ölmedi üç güzel kadın. Onların 
kahramanlıkları, önce 30 yıllık diktatörlüğü yıktı, ardından dünya kadınlarına 
ilham oldu. Bu güçlü kadın mücadelesini Birleşmiş Milletler de görmezden 
gelemedi ve 1999 yılında, 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul etti.

Her 25 Kasım’da, bütün dünya kadınları olarak, şiddetsizlik diliyoruz önce. Şaire 
hürmetle, “Yeryüzü sevginin yüzü oluncaya dek.”

YERYÜZÜ SEVGİNİN YÜZÜ OLUNCAYA DEK  
EL ELE ŞİDDETLE MÜCADELEYE
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Dünden bugüne

Başınızın tacı, yakanızın çiçeği olmak istemiyoruz! Eşit olalım 
istiyoruz. Her alanda. Eşitliğin sağlanması; yani bir cinsin 
diğer cinse tahakküm hakkı anlayışının ortadan kaldırılması, 
devletin benimsemesi gereken bir politik zorunluluktur.

4140

Av. Sema Kendirci Uğurman

Kadına yönelik şiddete karşı 
yasal kazanımlarımız

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ülkemizde yürürlük-
te olan Ceza Yasamızda uzun süre boyunca, “kadına 
yönelik şiddet” diye bir kavram ya da bir suç yoktu. 
Bunun yerine, “aile üyelerine kötü muamele” adında 
bir madde vardı. Genel olarak çocukların kötü mua-
meleyle karşı karşıya kalabilecekleri öngörülüyordu ve 
bu madde onları korumak adına düzenlenmişti. Dola-
yısıyla bu yasa kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 
yetersizdi. 
1980’lerin sonlarına doğru, biz kadın örgütleri, ilk 
olarak “Dayağa Hayır!” mitingleri ile kadının maruz 
kaldığı şiddeti dile getirmeye başladık. Yüksek sesle, 
dayağın; yani fiziksel şiddetin, insan onuruna aykırı 
olduğunu söylemeye başladık. Mücadelemiz yıllarca 
devam etti. 
Sonunda devlet sesimize kulak verdi ve kadına yönelik 
şiddetin varlığını kabul ederek bunun önlenmesini sağ-

lamaya yönelik bir yasal düzenleme yaptı. 1998 yılında 
4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Yasa” hayata 
geçti. Yasa temelde şunu diyordu: “Şiddet uygulayan 
eş, hâkim kararıyla bir süre evden uzaklaştırılacaktır.”. 
Ancak Yasa gereken etkiyi yaratamadı; çünkü uygu-
lamada yetersiz kaldı. Uygulamanın esas sorumluları 
-gerek yargı, gerekse kolluk kuvvetleri- bu yasaya yete-
rince sahip çıkmadılar. Kadınlar şikâyete gittiklerinde, 
“Kızım kocanı şikâyet etme, gelin sizi barıştıralım” di-
yorlardı. Buna rağmen, kadın örgütleri kadınlar ara-
sında belirli bir bilinci yaymayı başardı.
Fakat diğer yandan, biliyoruz ki kadına yönelik şiddet 
çok boyutlu bir sorun ve kapsamlı çözümler gerektiri-
yor. Bunu bir örnekle açıklayayım: 2000’li yıllarda bir 
kadın eğitimine katılmıştım. Kadınlardan biri kalktı ve 
dedi ki “ Ben kalabalık bir ailenin geliniyim. Ben koca-
mı şikâyet ettiğimde, siz sanıyor musunuz ki diğer aile 
üyeleri bana şiddet uygulamayacak?” Bu ve benzeri 
örneklerden hareketle 1998’de çıkan yasanın yeni bir 
düzenlemeye ihtiyacı olduğuna karar verdik. Nitekim 
2009 yılında yasa metninde yeni bir düzenleme yap-
tık: “Şiddet uygulayan eş” ifadesini, “aile bireylerinden 
şiddet uygulayan” olarak değiştirdik. Bu arada, 1 Ocak 
2005 tarihinde yine kadın örgütlerinin büyük mücade-
lesi ile çok olumlu değişiklikleri içeren yeni Türk Ceza 
Yasası, kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlendiri-

HAKLARIMIZ
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ci hükümlerle donatılmış olarak yürürlüğe girdi. 
2011 yılında çok önemli bir uluslararası sözleşme im-
zalandı: Kısaca İstanbul Sözleşmesi diye bilinen “Ka-
dına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi.” Bir ülke uluslararası sözleşmeleri imzaladığı 
zaman bu, şu anlama gelir: İç hukukta bu sözleşme-
ye aykırı hüküm varsa ya da eksiklik varsa,  iç hukuk 
kuralları buna uygun hale getirilmelidir. Uygun şekle 
getirilmediği durumlarda ise; hak ve özgürlükler söz 
konusu olduğunda, eğer iç hukuk kurallarında eksiklik 
varsa uluslararası sözleşme öne geçer. Nitekim Anaya-
samızın 90. maddesi bunu düzenlemekte ve sorunun 
çözümünde iç hukuka değil, uluslararası sözleşmeye 
bakılmasını ve uygulamada önceliğinin bilinmesini 
zorunlu kılmaktadır. 
Böylece kadın örgüt-
leri olarak harekete 
geçtik ve İstanbul Söz-
leşmesi’nin hükümleri 
doğrultusunda yeni 
bir yasaya ihtiyacımız 
olduğunu söyledik. Ve 
2012 yılında 6284 sa-
yılı Ailenin Korunma-
sı ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine 
Dair Yasayı yaptık. 
1998’den beri yürür-
lükte olan yasa orta-
dan kalktı ve çok daha 
geniş kapsamlı bu yeni 
yasa yürürlüğe girdi.
Ne yazık ki bugün hâlâ 
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Şiddete karşı gelmeye devam edeceğiz ve şunu hep yüksek sesle  
söyleyeceğiz: Bize düşen en büyük görev örgütlü mücadeleye kapı  

açmak ve birbirimize sahip çıkmak...

Türkiye’de bu yasaların uygulanmasının önünde ciddi 
engeller var. Çünkü zihniyetin değişmesi için herhan-
gi bir girişim ve uygulama seferberliği yok. Örneğin 
bir hâkim, şiddete ya da tecavüze uğramış bir kadına 
“Gece erkeğin evinde ne işin vardı?” diyebiliyor. Bir 
hâkim düşünün ki sanığı değil, tecavüze uğramış ka-
dını yargılıyor! Ya da kadın cinayetlerinde, sanıklara 
indirim uyguluyor. Neymiş, kadının telefonuna bir me-
saj gelmiş; eşi “kıskanmış”. Bu gerekçeyle ceza indirimi 
uygulayan hâkimler var!
Sonuç olarak; bilinmelidir ki eşitliğin sağlanmasının; 
yani bir cinsin diğer cinse tahakküm etme hakkı ol-
duğu anlayışının ortadan kaldırılmasının bir politik 
kararlılıkla devlet tarafından benimsenmesi, gereklilik 

ve hatta zorunluluk-
tur. Devlet her fırsatta 
şöyle diyor: “Kadınla-
rımız başımızın tacı, 
yakamızın çiçeği…”. 
Kadınlar da diyor ki; 
başınızın tacı, yakanı-
zın çiçeği olmak iste-
miyoruz! Eşit olalım 
istiyoruz. Her alanda! 
Bunun için; şiddete 
karşı gelmeye devam 
edeceğiz ve şunu hep 
yüksek sesle söyleye-
ceğiz: bize düşen en 
büyük görev örgütlü 
mücadeleye kapı aç-
mak ve birbirimize 
sahip çıkmak...

DOSYA 
KADINA 
ŞİDDET
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Psk. Ayla Yılmaz
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşıyorken, şiddeti bir 
kez daha tanımlamak, şiddeti normalleştirmeden şiddet üzerine konuşmak 
gerekiyor. Bu yazımda, erkeklerin kadınlara sık sık uyguladığı; ancak 
çoğu zaman farkına varılması zor olan bir şiddet türünden bahsedeceğim: 
psikolojik (duygusal) şiddet.

 

Psikolojik şiddet nedir?
Psikolojik (duygusal) şiddet, toplumda sıkça karşılaştığı-
mız; fakat tanımlanması, fark edilmesi en zor şiddet bi-
çimlerinden biridir ve maruz kalan kişi üzerinde derin/
kalıcı izler bırakır. Mor Çatı’nın 2018 faaliyet raporu 
verilerine göre; destek için başvuru yapan 800 kadın 
arasında psikolojik şiddete maruz kalanların oranı yüz-
de 94’tür. Kadınlar psikolojik şiddete uğradıklarını kimi 
zaman tam olarak fark edemeseler de uzmanlarla yapı-
lan görüşmelerde şiddet tanımlanabilmektedir. Psikolo-
jik şiddet çoğunlukla ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet 
ile birlikte gerçekleşmektedir. Diğer şiddet türlerinden 
kaçabilmek için duygusal şiddete daha çok maruz kalı-
nabilmektedir.
Psikolojik şiddeti; kişide korku uyandıran, kişinin kendi-
ne güvenini/saygısını zedeleyen bilinçli ve planlı olarak 
yapılan konuşma, davranış ve eylemler olarak tanımla-
yabiliriz. Duygusal olarak çok uzun bir sürece yayılabi-
lir ve kişi aynı süreçte manipülasyona da uğradığı için 
maruz kaldığı eylemleri şiddet olarak tanımlaması uzun 
bir zaman alabilir. Bu şiddet biçiminin en önemli özel-

liği kişide suçluluk ve utanç duyguları yaratarak aslında 
şiddete neden olanın kendisi olduğunu düşünmesidir. 

Psikolojik şiddet biçimleri
Psikolojik şiddetin en sık karşılaşılan biçimleri:
• Yalnızken veya başkalarının yanında bağırmak, ha-

karet etmek, küfretmek, aşağılamak, küçümsemek, 
• Bize veya çocuklarımıza/yakınlarımıza zarar ver-

mekle/öldürmekle, istediklerini yapmazsak kendine 
zarar vermekle tehdit etmek. Çocuklarımızı almak-
la/kaçırmakla tehdit etmek,

• Şantaj yapmak, 
• Nasıl giyineceğimize, nereye gideceğimize, kimlerle 

görüşeceğimize karar vermek; nerede olduğumuzu 
kontrol etmek ve bu konularda baskı yapmak, 

• Başka kadınlarla kıyaslamak, 
• Kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak, 
• Arkadaşlarımızla/ailemizle/yakınlarımızla ilişkilerimizi 

sınırlamak (izole ederek yalnızlaşmamıza neden olmak),

Şiddeti konuşmaktan 
kaçınmayın
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• Kendimizi sosyal ve ekonomik olarak geliştirmemize 
engel olmak, 

• Yaşadığımız şiddetin sorumlusu olarak yine bizi gös-
tererek suçlamak, 

• Kültürel farklılıklarımızı reddetmek, bastırmaya ça-
lışmak ve bu gerekçeyle kötü muamelede bulunmak, 

• Başka erkeklerle konuştuğumuzda öfkelenmek, sada-
katsiz olduğumuz konusunda şüpheci olmak, 

• Evden çıkmayı yasaklamak, kilit altında tutmak, 
• Bizi kendi ailesi ile birlikte oturmaya zorlamak, aile 

konutunu birlikte seçmemek,
• Çocuğumuzun gelişimi, eğitimi gibi konularda eşit 

söz hakkımızı kullandırmamak,
• Kadının adına düşünmek,
• Karşıdaki kişiyi “hasta”, “deli” olarak tanımlamak. 

Psikolojik şiddet biçimlerinden kimileri –tehdit etme, küf-
retme, kilit altında tutma- daha kolay anlaşılabilir. Ancak 
ataerkil kültürel anlayışta sevgi ile bağdaştırılan kıskanç-
lık, karşıdaki kişi adına düşünme, kısıtlama ve kontrol 
davranışlarının deneyimleyenler açısından şiddet olarak 
tanımlanması daha zor olmaktadır. Çoğunlukla çevreden 
duyulan “Seni sevdiği için kıskanıyor.” yorumlamaları 
maruz kalınan şiddeti alttan almaya teşvik edicidir.

Yanlış mitler
Şiddetin devam etmesine neden olan etkenlerden biri de 
toplumda var olan ve şiddeti besleyen mitlerdir. Duygu-
sal şiddete maruz kalan kadın, erkek tarafından planlı bir 
suçluluk duygusuna itilir: Kısa etek giydiğin için seni kıs-
kanıyorum, seni sevdiğim için sana karışıyorum, sana de-
ğer verdiğim için senin erkeklerle görüşmene kızıyorum. 

İletişimi engelleyen öğelerin ortak noktası içinde gizli şiddet biçimleri barındırmasıdır. 
Bu gibi gizli şiddet biçimlerinin kullanılmasına neden olan karşılaşmalar iletişimi daha 

başından ketlemektedir. 

DOSYA 
KADINA 
ŞİDDET
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Ayrıca, şiddete neden olanın kendisi olduğuna dair çev-
reden gelen yorum ve imalar, kadının şiddet döngüsün-
den çıkmasını zorlaştırır. 

“İsteseydi şiddeti durdururdu”
Şiddet gören kadınların hikâyelerini duyduğumuzda, oku-
duğumuzda kadının şid-
deti durdurabileceği ama 
“beceriksiz”, “aciz”, “ap-
tal” olduğu için şiddet uy-
gulayan adamla kalmayı 
tercih ettiği yorumlarıyla 
karşılaşabiliyoruz.

“Şiddete neden olan 
kadındı”
Erkek egemen söylemlerin 
şiddeti meşrulaştırmak için 
geliştirdiği en önemli ma-
nipülasyon yöntemi, kadı-
nın eyleminin şiddete yol 
açtığı algısını yaratmaktır: 
“Sürekli dışarı çıkmak iste-
meseydi kocası ona bu ka-
dar baskı uygulamazdı.”, “ 
Bu kadar çok konuşmasay-
dı, itiraz etmeseydi sevgilisi 
ona bağırmak zorunda 
kalmazdı.”…

Şiddetten neden çıkı-
lamaz?
Şiddet döngüsü
Kadınların şiddetten çıka-
mamasının en önemli ne-
denlerinden birisi şiddet döngüsü içine girmeleridir. 
 Döngüyü şu şekilde açıklayabiliriz:
İlk olarak gerginliğin tırmanmasını tetikleyen birkaç olay 
yaşanır. Bu tetikleyici; kadının arkadaşları ile sosyalleşmesi, 
dışarıda vakit geçirmesi gibi olağan bir durum olabilir. Bu 

aşamada erkek kadına 
evde oturmasına, 
kendisi olmadan 
arkadaşlarıyla 
görüşmemesine 
yönelik baskı  

 
 

uygular. Bu baskılar psi-
kolojik şiddetin bir biçi-
midir. Sonraki aşamada 
şiddetin seviyesi artabilir; 
kısıtlamalar, kıskançlıklar 
en üst noktaya ulaşır. Bu 
aşamada fiziksel ve cinsel 
şiddet de ortaya çıkabilir. 
Bunların ardından gelen 
sakin döneme ise balayı 
aşaması denebilir. Erkek 
bu aşamada yaptıkların-
dan pişman olduğunu, 
bir daha yapmayacağını 
söyler ve özür dileyebilir.  
Bu şiddet döngüsü kadı-
nın, aynı olayı bir daha 
yaşamayacağı ve erkeğin 
pişman olduğu inancını 
arttırır. Kadın, hatanın 
belki de biraz kendinde 
olduğunu, aslında sevildi-
ğini düşünebilir. Böylece 
şiddet döngüsü yeniden 
başlamış olur. 

Korku, tehdit
Mevcut erkek egemen düzende kadını koruyucu meka-
nizmaların işlememesi nedeniyle bizler şiddete dair 
şikâyette ve başvuruda bulunduğumuzda yeterli des-
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teği alamıyoruz. Şiddet uygulayan erkeğin bize ya 
da sevdiklerimize zarar vereceğinden korku duyabi-
liyoruz. Dayanışmanın her aşamada gerekli olduğu-
nu, özellikle korkuyu yaşayan kadınların en ihtiyaç 
duyduğu şeyin “yargılanmadan”, “suçlanmadan” 
dayanışmayı hissetmek olduğunu unutmamalıyız.

Suçluluk, utanç, yalnızlaştırımak
Psikolojik şiddet uygulayan erkeklerin en çok kul-
landığı manüpilasyon yöntemi ilişkide yaşanan 
“problemin” asıl nedeninin kadın olduğudur. Erkek 
aslında öfkelenmek, bağırmak, baskılamak, kıskan-
mak istemediğini; fakat her seferinde buna mecbur 
kaldığını dile getirir. Duygu sömürüsü de şiddet ile 
birlikte gelebildiği için kadın kendi davranışlarını 
sorgulamaya, kendine saygısını kaybetmeye meyilli 
hale gelmektedir. Kadın, erkeği bu hale kendisinin 
getirdiğini düşünerek kendini suçlamaya başladı-
ğında artık şiddet döngüsünden çıkabilecek gerekli 
özgüveni bulamamakta ve bunu hak ettiğine inana-
bilmektedir. 
Tam bu aşamada kadının yaşadığı durumu onu 
yargılamadan tanımlayan dayanışmalar, suçluluk 
ve utanç duygusu içindeki kadının bu duygulardan 
arınmasına destek olabilmektedir. 

Sonuç
Biz kadınlar doğduğumuz andan itibaren, erkek 
egemen sistemin şiddet türleriyle karşılaşıyoruz. Bu 
süreklilik, şiddetin kendi içimizde normalleşmesi ve 
ona karşı duyarsızlaşma riskini barındırıyor. Kadına 
yönelik şiddetin tartışılması şiddetin farkına varmak 
ve mücadeleye dair bir adım atmak açısından elzem. 
Çünkü kadına yönelik şiddetin belli sürelerle tekrar 
tekrar tartışılması, alarm sistemimizi aktif  hale ge-
tirerek kişisel hayatlarımıza bakıp neler olduğunu 
kontrol etmemize yardımcı oluyor. İlişkilerimize 
bakarken şunu hiçbir zaman unutmayalım: Tercih 
ettiğimiz hiçbir davranış şiddetin bahanesi olamaz 
ve kendi yaşam tarzımızı seçme özgürlüğümüz bir 
tartışma konusu haline getirilemez. 

Erkek şiddeti nedir? 

Kadına yönelik şiddet, erkeğin kadın üzerinde güç ve 
kontrol kazanmaya çalışarak, eşitsiz güç ilişkisinden bes-
lenerek gerçekleştirdiği zarar verici eylemdir.  Kadına yö-
nelik şiddet aile olmayı; yani evlilik birliği içinde olmayı 
veya aynı evi paylaşıyor olmayı şart koşmaz ve ev içi veya 
dışında olabilir.   Kadına yönelik şiddet, gücünü erkek 
egemen sistemden alır ve kadınlar “kadın” oldukları için 
şiddetin hedefidirler. Bu yüzden, kadına yönelik şiddet er-
kek egemen toplum yapısının bir sonucudur.
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Öncelikle Mor Çatı neler yapıyor, ne tür projelere 
imza atıyor, hedefleri neler diye soralım…
Mor Çatı ev içi şiddet alanında çalışan bir kadın hakları ör-
gütü. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin temelinde 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu nedenle her türlü yasal düzenleme ve sosyal 
politika uygulamasının kadınlar lehine olması için çeşitli poli-

tikalar yürütüyoruz. Kadın yönelik şiddetle mücadele etmekle 
yükümlü kamu kurumlarının uygulamalarını izliyor, değerlen-
dirme ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Alanda çalışan belediye, 
kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri ve barolara eğitimler 
düzenliyoruz.
Şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışmak temel hedefimizi 
oluşturuyor. Merkez ve sığınak çalışmalarını kadınlara ‘yardım 

1987 yılında Çankırı’da bir hâkimin, şiddete maruz kalan ve boşanmak isteyen bir 
kadının boşanma talebini reddetmesi üzerine, kadın hakları savunucuları  

“Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası” başlatır. 
17 Mayıs 1987’de Yoğurtçu Parkı’nda 1980 darbesinden sonra düzenlenen ilk yasal 

miting yapılır. Mitinge katılan binlerce kadın “Dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz”, 
“Kadınlar! Dayağa karşı dayanışmaya” sözlerini yükseltir.  Diğer yandan; uğradıkları 

şiddet nedeniyle avukat, doktor, kalacak yer talep eden kadınlar, dayanışma ağına 
ihtiyaç duyar. 1989 yılı Ocak ayında şiddete maruz kalan kadınların hukuksal ve pratik 

destek alabileceği bir telefon ağı oluşturulur. Telefon ağı yetmeyince, erkek şiddetine 
maruz kalan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi 

yaygınlaştırmak amacıyla 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurulur.
Geçen 29 yıl içinde 38 bin kadınla dayanışma yapıldı, binden fazla kadın ve çocuğa 

sığınak desteği sağlandı. 2018 yılında başvuran kadın ve çocuk sayısının 800 olduğunu 
söyleyen Mor Çatı yetkilileriyle, sığınağın işleyişini ve kadına şiddeti konuştuk.

MOR ÇATI 
SÖYLEŞİ

“Şiddet, şiddet uygulayanın 
suçudur; kadının değil”

25 Kasım Kadın’a Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken, Mor Çatı’yı 
ziyaret ettik. Mor Çatı gönüllüleriyle yaptığımız sohbet boyunca, farklı şiddet 

biçimleri üzerine düşündük ve şiddete karşı birlikte mücadele etmenin 
olanaklarını yeniden gözden geçirdik. 
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etmek’ üzere değil, şiddete karşı ‘kadın dayanışması’nı oluştur-
mak, birlikte mücadele etmek üzere yürütüyoruz.

Mor Çatı’da yetki ve sorumluluklar gönüllülük esas-
lı mı? Karar alma süreçleri nasıl işliyor?
Mor Çatı gönüllülük esasıyla çalışan bir örgüt. Her ne kadar 
ücretli çalışanları olsa da gönüllü çalışmayı esas olarak kabul 
ediyoruz. Yetki ve sorumluluklarda rotasyon uygulanmasıyla 
bilgi ve deneyimi tek elde toplamıyoruz. İlkelerimizden biri, 
aramızda hiyerarşi kuracak dilden ve davranışlardan kaçın-
mak. Mor Çatı’da kararlar kolektif  alınıyor. Oylama yerine, 
ortak sonuca varana kadar tartışıyoruz.

Biraz önce “Yardım” yerine “Dayanışma” demeyi 
tercih ettiniz. Bu da hiyerarşiden uzaklaşmak için 
kullandığınız bir dil mi?
Evet. Çünkü Mor Çatı gönüllüleri ‘kurtulmuş’ kadınlar değil. 
Bu nedenle şiddete maruz kalmış kadınlarla eşit ilişki kurulur, 

kadın-erkek eşitsizliğine sebep olan ataerkil toplum düzeninde 
tüm kadınların her an şiddete uğrama tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğu vurgulanır. Dolayısıyla Mor Çatı gönüllüleri kendilerini 
‘kurtarıcı’ olarak görmezler. Bu nedenle kadınların yerine karar 
alan veya onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir yaklaşım-
dan uzak dururlar. Kadınlar, kendileri ile ilgili en doğru kararı 
yine kendileri verecektir. 
Elbette öngörülen bir risk varsa bu kadınlarla paylaşılıyor. Ka-
dınlar şiddetle mücadele yollarını bildiği sürece, şiddet ortamı-
na geri dönme kararı alsalar dahi şiddete karşı durabiliyorlar. 
Önemli olan kadının bireysel güçlenmesinde ne kadar yol kat 
edildiği.

‘Şiddet’i tanımlarken bazen kafamız karışabiliyor. 
Sanki şiddet sadece fiziksel olabilir gibi bir algı var 
maalesef… 
Kadına yönelik şiddet, kadınlara, cinsiyetleri nedeniyle ev için-
de ve dışında uygulanan sistematik davranışlardır. Erkeklerin 

DOSYA 
KADINA 
ŞİDDET

Mor Çatı’ya kabul edilmesi için, kadın ve çocukların erkek şiddetine maruz 
kalması yeterli sebeptir; dil, din, ırk, yasal statü, meslek, cinsel yönelim, 
yaş ayrımı yapılmaz. Bilgileri hiçbir kurumla paylaşılmaz, uzlaştırma ve 

arabuluculuk da yapılmaz.
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kadınlara şiddet uygulamasının nedeni; güç göstermek, öfke 
boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da cezalandırmaktır.
Tabii ki şiddet her zaman bedensel güç ile uygulanmaz. Eko-
nomik güçle kadının ihtiyaçlarını kontrol etmek ve denetle-
mek; onu küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak gibi 
psikolojik ya da ekonomik şiddetler de uygulanabiliyor. Örne-
ğin kıskançlık adı altında kadınların kıyafetine, kiminle görüş-
tüğüne karışmak, aile ve arkadaşlarla görüşmeyi engelleyerek 
yalnızlaştırmak, çalışmaya ve meslek edinmeye engel olmak, 
adına kredi çekip ödememek gibi fiziksel olmayan şiddet bi-
çimleri, kadınları kontrol etmek ve cezalandırmak için sık sık 
kullanılıyor.

Mor Çatı’ya başvuran şiddet gören kadınları nasıl 
bir süreç bekliyor? 
Mor Çatı’ya, yaşadıkları şiddet nedeniyle başvuran kadınlarla 
genellikle önce telefonda görüşülür. Ardından ihtiyaç duyul-
ması ve gerekli koşulların sağlanabilmesi durumunda yüz yüze 
görüşme yapılarak kadının sahip olduğu seçenekler birlikte 

gözden geçirilir, şiddetsiz bir yaşam kurabilmesi için yararlana-
bileceği hakları ile ilgili bilgiler aktarılır.
Mor Çatı’ya kabul edilmesi için, kadın ve çocukların erkek şid-
detine maruz kalması yeterli sebeptir; dil, din, ırk, yasal statü, 
meslek, cinsel yönelim, yaş ayrımı yapılmaz. Kadın ve çocukla-
rın bilgileri hiçbir resmi ya da sivil kurumla paylaşılmaz. Ayrıca, 
uzlaştırma ve arabuluculuk yapılmaz.
Mor Çatı’da kadına yönelik şiddeti üreten toplumsal önyargıla-
rın, değerler sisteminin sorgulanması amaçlanır. Şiddet, şiddet 
uygulayanın suçudur, kadının değil. 
Kadınlar, talepleri doğrultusunda sığınağa yönlendirilebilir ya 
da dayanışma merkezinden psikolojik, sosyal, hukuki destek 
alabilir. 

Bu destek sürecini nasıl yürütüyorsunuz?
Şiddet yaşamanın getirdiği umutsuzluğu, suçluluk duygusunu, 
utanç ve korkuyu yenebilmek, yeni yaşam seçenekleri oluştura-
bilmek için Mor Çatı’da psikolojik danışmanlık sağlanır. 

MOR ÇATI 
SÖYLEŞİ

Kadınların kıyafetine, kiminle görüştüğüne karışmak, çalışmasına engel 
olmak, adına kredi çekip ödememek gibi psikolojik ya da ekonomik şiddet 

biçimleri, kadınları kontrol etmek ve cezalandırmak için sık sık kullanılıyor.
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Hukuki olarak ise, şiddete uğrayan kadınların büyük bir 
çoğunluğu, yasal haklarını ve bunları nasıl kullanacakla-
rını bilemiyor. Kadınların bu ihtiyaçları gönüllü avukat-
larımızın verdiği hukuki danışmanlık ile karşılanıyor. 

Mor Çatı’ya gelen kadınlar ortalama ne kadar 
kalıyorlar? 
Mor Çatı sığınağında kalmak için belirlenen bir süre yok. 
Her kadının hikâyesi, kişiliği ve güçlenme süreci farklı 
olduğundan bu süre kişilere bağlı olarak değişiyor. Mor 
Çatı çalışmasında sığınak, uzun süreli kalınacak ya da sa-
dece barınma amacını karşılayacak bir yer olarak tanım-
lanmıyor. Kadınların şiddet yaşantısından uzaklaşması, 
güçlenmesi ve kendi hayatının kontrolünü eline alması 
için gereken süreç boyunca, sığınakların güven içinde ka-
labilecekleri yerler olarak yapılandırılması önem taşıyor. 

Geçtiğimiz yıl aldı-
ğınız başvuru sayısı 
nedir? Başvurular 
çoğunlukla hangi 
bölgelerden?
2018 yılında Mor Çatı 
Dayanışma Merkezi’ne 
ilk defa başvuran 800 
kadın ve çocukla, 1409 
görüşme yapıldı. Daha 
önceki yıllarda başvur-
muş olup 2018’de de 
destek almaya devam 
eden kadınlarla yapılan 
görüşmelerle birlikte top-
lamda 1808 görüşme yapıldı. Türkiye’nin her yerinden ve 
hatta dünyanın farklı ülkelerinden başvurular alabiliyoruz. 
Ancak Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı sadece İstanbul’da 
bulunuyor. Bu sebeple, şehir dışından gelen başvurularda 
genellikle o illerde bulunan kadın örgütleriyle birlikte çalış-
ma yürütüyoruz. 

TÜRKİYE’DE MÜLTECİ KADINLARIN  
ŞİDDETTEN UZAKLAŞMASI DAHA ZOR 
Farklı etnik kimliklere sahip mülteci kadınların 
yaşadıkları şiddeti nasıl değerlendirebiliriz? 
Türkiye’de mülteci kadınların şiddetten uzaklaşması daha zor 
oluyor çünkü hem mülteci hem de kadın olmaktan ötürü ay-
rımcılığa ve hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Özellikle yerinden 
edilme durumu, onları fiziksel ve ruhsal olarak ciddi şekilde 
etkiliyor. Ayrıca göç yolunda fiziksel ve cinsel şiddete maruz 
kalabiliyorlar. Türkiye’ye geldikten sonra da türlü zorluklar ya-
şıyorlar.

Ne gibi zorluklar?
Ayrımcılık, barınma ve sosyoekonomik destek yetersizliği, kay-
naklara erişimde zorluklar ve dil bariyeri ile karşılaşıyorlar. Kim-
lik belgesi olmayan kadınların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı bünyesindeki sığınaklara alınmadığını biliyoruz. 

Ayrıca mülteci kadınların 
ikamet izni aldıkları yerler 
üzerinden sığınak talebi 
yapmaya zorlandıklarını, 
bu başvurular esnasında 
tercüman eksikliğinden 
dolayı kendilerini ifade 
edemediklerini ve yaşa-
dıkları ayrımcı tutumların 
şiddetten uzaklaşmalarını 
engellediğini görüyoruz. 
Sınır dışı edilme korkusu 
da şiddeti bildirmekten 
geri durmalarına neden 
olabiliyor.

Son olarak, şiddet gören tüm kadınlar Mor Çatı’ya 
nasıl başvurabilir?
Mor Çatı’dan destek almak isteyen kadınlar hafta içi – Salı 
günleri hariç-  10:30 – 16:30 saatleri arasında (0212) 292 52 
31- 32 numaralarından dayanışma merkezimizi arayarak ya 
da morcati@morcati.org.tr adresine e-mail yollayarak bize ula-
şabilirler. 

DOSYA 
KADINA 
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KİTAP 
SÖYLEŞİ

Siyaset sosyolojisi, küresel siyasal hareketler, cinsiyet eşitliği politikaları gibi alan-
larda çalışmalar yapan Prof. Dr. Serpil Sancar ile ‘Erkeklik: İmkânsız İktidar/Aile-
de, Piyasada ve Sokakta Erkekler’ kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Aileden 
sokağa ve çalışma yaşamına, farklı erkeklik hallerine militarizmin şiddet sarmalı 
içerisinden baktık. Prof. Dr. Serpil Sancar’a kulak veriyoruz…

Prof. Dr. Serpil Sancar:

Erkeklik krizi 
yaşanıyor

Militarizme göre, bir sorun varsa 
onu ancak güç ve şiddet yoluyla 
çözebilirsiniz. İletişim, işbirliği gibi 
yöntemler denenmez. Aile içinde 
çocuğunu dayak atarak terbiye edersin. 
Ya da işyerinde işçiyi işten atmakla 
korkutarak terbiye edersin.

Bu çalışmayı yapmaya nasıl karar verdiniz,  
neden ‘erkeklik’ diye sorarak başlayalım…
Siyaset Bilimciyim ve çok uzun süre kadın hakları ko-
nusunda çalıştım. Şunu gördüm: Kadın hakları ihlalle-
rinde failler erkek ve failler korunuyor, bir şekilde hoş 
görülüyor. Bu bireysel psikolojik süreçlerle de ilgili belki; 
ama daha çok toplumun temel kurumlarıyla ilgili. He-
gemonik erkeklik normları dediğimiz şeyler var. Bunlar 
bir ülkede siyasal rejimin, demokrasinin niteliğinin be-
lirleyicileri. Mesela devlet yapısı, yani ordunun yapısı ve 
asker olma pratikleri egemen erkeklik değerlerini belirli-
yor. Ya da aile reisliği, aileyi geçindirme zorunluluğu gibi 
roller... Diğer yandan bunlar mevcut iktisadi yapıyla da 
ilgili. Liberal ekonomide artık tam gün, garantili erkek 

istihdamı tarihe karıştı. Bu demektir ki erkeklerin önemli 
bir kısmı güvenceli bir iş bulup evlilik ve babalık görevini 
yerine getiremiyorlar.  

Bu ne anlama geliyor?
Bu şu anlama geliyor: egemen erkeklik normları sürdürü-
lemez durumda! Kısacası bu bir erkeklik krizi. Bu, Türki-
ye’de işgücü piyasasının, kadın istihdamının, demokrasinin 
ve daha birçok şeyin temelinde yatıyor. Dolayısıyla erkeklik 
en basit ifadeyle siyasal rejimin, istihdam politikalarının, 
aile yapısının temeline oturan bir mesele... ‘Kadın hakları’ 
ne kadar temel bir mesele ise, erkeklerin nasıl yaşadıkla-
rı ve hangi erkeklik değerlerine uygun yaşadıkları da çok 
önemli.
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“Asker olma pratikleri” dediniz. Bunu biraz 
açar mısınız?
Yüz yıldan daha az bir süreden bu yana Türkiye’de zo-
runlu askerliğe dayalı ulusal bir ordu sistemi vardı. As-
kere gitme açısından alt sınıf-üst sınıf  erkek olmak pek 
fark etmiyordu. Yakın bir zamandan beri artık orta ve 
üst sınıf  erkekler askere gitmemeye başladılar. Ve Tür-
kiye artık zorunlu ulusal ordu dediğimiz modeli bıraktı. 
Ordu artık, profesyonel yani paralı ordu, sözleşmeli uz-
man çavuş ve erlerden oluşuyor. 

Sözleşmeli askerler kimlerden oluşuyor?
Yoksul ailelerden gelen taşralı ve az eğitimli genç erkek-
lerden oluşuyor. Ya piyasada asgari ücretli işçi olacak ya 
da orduya gidecek. Orduda görece iyi para veriliyor ve 
ciddi sosyal haklar sağlanıyor. Bu, yeni bir militarizm ve 
erkeklik anlayışına işaret ediyor.

Militarizmi nasıl tanımlayabiliriz?
Militarizm, toplumun ancak askeri değerlerle; yani hi-
yerarşik emir-komuta zinciri içinde yönetilebileceğini 

anlatan bir kavramdır. Mesela ailede babanın dediği olur 
ya da bir şirkette üstün dediği... En önemlisi de; militariz-
me göre, bir sorun varsa onu ancak güç ve şiddet yoluyla 
çözebilirsiniz. İletişim, işbirliği gibi yöntemler denenmez. 
Aile içinde çocuğunu dayak atarak ‘terbiye edersin’. Ya da 
işyerinde işçiyi işten atmakla korkutarak ‘terbiye edersin’. 
Yani militarizmin temel özelliği şiddete dayalı bir düzen 
kurma fikridir. 

Peki, bunun askeri alandaki politikalara etkisi 
nedir?
Türkiye’de yaklaşık 10 milyon az eğitimli, taşralı genç er-
kek nüfus var. Bu gençler istihdam açısından risk oluştu-
ruyor. Öte yandan sadece Türkiye’ye değil, Ortadoğu’ya 
da yeni bir askeri güç lazım. Küresel kapitalist düzen açı-
sından bunu kimin yapacağı gündemde olan bir mesele. 
Türkiye’deki erkeklik probleminin önemli bir boyutu bu. 
Yani bu savaşacak ve ölecek erkekler nereden, hangi ül-
keden gelecek? Amerikan ordusu mümkünse bir an önce 
bu coğrafyadan çekip gitmek istiyor. Ama aynı zamanda 
da bu bölgede kapitalizm bir düzen arayışında. Piyasayı 

DOSYA 
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istikrara kavuşturacak bir askeri güç lazım. Türkiye’de 
böyle bir genç erkek nüfus var ve bunun ideolojik-politik 
ortamı da var. ‘Kahramanlık’ miti toplumda karşılık bu-
luyor. Bütün bunlar işte küresel erkeklik problemi.

Kitabınız aslında yüz yüze mülakatlara daya-
nıyor. Erkeklerle bu tür erkeklik rolleri üzeri-
ne konuştunuz. Sizce onların fikirlerini etkile-
yen faktörler neler?
Aslında bunlar Türkiye’de üzeri henüz 
açılmamış meseleler. Ama kısaca şunu 
söylemek mümkün: Doğduğun andan 
itibaren “Askerlik kutsaldır” diye öğ-
retilirse, sen de asker olursun. Tersi-
ne, “Demokrasi önemlidir” deniyorsa 
sana, ölme-öldürme üzerine bir hayat 
kurgulamazsın. Düşünceyi sosyal çev-
re ve ideoloji doğrudan etkiler.

İdeoloji burada hangi noktada 
duruyor?
Kapitalist ideoloji, erkeklik ve kadınlık 
üzerine stratejiler kurar. Piyasada kadın 
emeği-erkek emeği diye bir şey var ör-
neğin. Kimi ucuz çalıştıracaksın, kimi 
parasız çalıştıracaksın; bu çok önemli bir 
şey. Niye Suriyeli mültecilere olumlu bakıldı; çünkü ucuz 
hatta bedava çalıştırılıyorlar. Ya da niye kadınların ev ka-
dını-anne olması isteniyor; çünkü bedava emek... Niye er-
kekleri sürekli asker olma üzerine sosyalleştiriyorlar; çün-
kü kapitalizmin çıkarları için ölecek erkek lazım. Üretilen 
silahları kullanacak erkek bedeni lazım.

Dediğiniz gibi, erkeklik meselesi toplumsal dü-
zen ve ideolojiyle aslında doğrudan ilgili; ama 
sıkça dile getirilen bir ifade de var: “Erkekler 
böyle; ama onları da kadınlar yetiştiriyor.”
Anne bakım yapar, doğru. Ama eğitim başka bir şey. Eği-
tim sosyal bir olay; sadece ailede olmaz. Sokakta olur, 
okulda olur, medyada olur... Yani bulunduğu ortamın sos-
yalleşme pratikleriyle olur eğitim. Annenin burada çok 

fazla belirleyici bir rolü olmaz. Keşke ol-
saydı. (gülüyor) Dolayısıyla bunlar doğru 
ifadeler değil. 

Farklı erkeklikler olabileceğinden 
bahsettiniz. Kitabınızda da çok 
farklı yaşam pratiklerine sahip 
erkeklerle yaptığınız görüşmeler 
var. Orada kadın haklarını destek-
leyen, daha iyi diyebileceğimiz er-
kekler de var...
Bu erkekler gerçekten çok az; ama varlar. 
Ayrıca bir de egemen erkekliğe prim ver-
meyen ama aynı zamanda maço erkek-
lere ses çıkaramayanlar var. Genellikle, 
ya onları taklit ediyorlar ya da sessiz bir 
biçimde destekliyorlar. Sessiz duranlara 
‘sessiz suç ortakları’ diyoruz. Mesela or-

talıkta bir kadınla alay eden bir erkek muhabbeti döndü-
ğünde, bu erkekler sessizce dinler onaylamasa bile. Ne 
zaman ki bu erkekler onlara karşı çıkıp “Sen nasıl böyle 
bir şey dersin!” diyebilecek, o zaman bu suça katılmamış 
olacak. 

KİTAP 
SÖYLEŞİ

Kapitalist ideoloji, erkeklik ve kadınlık üzerine stratejiler kurar. Piyasada kadın 
emeği-erkek emeği diye bir şey var örneğin.
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Kitabınızdan bir bölümde bir erkek şöyle 
diyor: “Ben her dediğimi yapan bir kız iste-
rim.” Bir de bunun tam aksine “Güçlü kadın 
isterim” diyenler var. Bu iki yaklaşım birbi-
riyle zıt mı; yoksa aslında birbirini tamam-
lıyor mu?
İkisi de patolojik. Önemli olan, erkeğin “Hayatım-
da bana denk, eşit yaşayabileceğim bir kadın olsun. 
Benim kadar güçlü ve benim kadar güçsüz...” diye-
bilmesidir.

Kitabınızın adı ‘Erkeklik: İmkânsız İktidar’.  
İmkânsız iktidardan ne anlamamız gerekiyor?
Güçlü, akıllı olmak; herkesi yönetebilmek, risk ala-
bilmek gibi özellikler “erkeklik” özellikleridir. Ama 
bunlar imkânsız, insanüstü… “Süper güçler” bunlar. 
Erkeğe diyor ki “Superman ol.” Öyle bir şey yok. Er-
kek olmak aslında bu ‘süper güçlü’ olmayı reddetmek 
anlamına gelmeli. İnsan olmayı, sıradan insanlar ol-
mayı kabullenmek gerekiyor.

Çalışmanızda nitel araştırma yöntemini ter-
cih ettiniz. Bu çerçevede yüz yüze görüşmeler 
yaptınız. Bu görüşmeler sırasında sizi şaşır-
tan cevaplar oldu mu?
Evet, araştırma yöntemim feminist araştırma yönte-
mi. Nitel ya da keşfedici araştırma dediğimiz yöntem. 
Tabii ki şoka girdiğim çok şey oldu. Mesela erkeklik 
sorunu deyince, daha çok alt sınıf  az eğitimli erkek-
lerden bahsediyoruz gibi oluyor. Peki ya orta-üst sı-
nıf, eğitimli, meslek sahibi, kentli erkekler? Ben Tür-
kiye’de bu meselenin üzerinin kapatıldığını ve orada 
çok ciddi bir problemli erkeklik olduğunu gördüm. 
Görüştüğüm orta ve üst sınıf  erkeklerin anlattıkları 
gerçekten çarpıcıydı. Çoğunluğu kendini çok eşitlikçi 
ve kadın hakları yandaşı gösteriyor. Ama üç cümle 
sonra bunu yadsıyacak sözler sarf  ediyor. 

Ne gibi mesela?
Kendilerini çok farklı tanıtıyorlar. Mesela alt sınıf  erkek-
ler daha kolay açılıyor: “Kadın dışarı çıkmasın, başını 
örtsün...”. Bu orta ya da üst sınıf  erkekler ise daha va-
him; çünkü “Ben eşitlikten yanayım, ben karıma hizmet 
ederim, çocuğa da ben bakarım...” gibi bol laf  ediyorlar. 
Yani onların ideolojik söylemi daha eşitlikçi; ama realite 
öyle değil. Dolayısıyla beni esas şok eden bu demokrat, 
liberal ya da entelektüel erkekler oldu. Kendilerini tama-
men bu egemen erkeklik değerleri dışındaymış gibi kur-
guluyorlar. Sanki kendisi hiç bu işten sorumlu değil.

Bundan sonraki çalışmalarınızı da merakla bek-
liyoruz. Neler yapmayı planlıyorsunuz?
Türkiye çapında farklı erkeklikleri tanımlayabileceğimiz 
büyük çaplı araştırmalara girişmek istiyorum. Özellikle 
de genç, az eğitimli, taşralı erkek nüfusunun yönetilmesi 
probleminin Türkiye’de nasıl çözüldüğü sorusu önemli. 
Yani kapitalist piyasa buna nasıl bakacak, militarist devlet 
buna nasıl bakacak, kadınlar buna nasıl bakacak? Bu be-
nim temel araştırma konularımdan biri. Şu anda bununla 
uğraşıyorum. 

Serpil Sancar kimdir? 
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siya-
set Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi,  
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim 
Dalı Başkanı, (2011-) ve Ankara Üniversitesi, Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KA-
SAUM) Müdürü (2003-). Prof. Sancar; ‘İdeolojinin 
Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme’ 
(İmge Yayınevi 2009 ikinci baskı), ‘Erkeklik: İmkân-
sız İktidar/ Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler’ 
(Metis Yayınları, Ekim 2011 ikinci baskı) adlı kitap-
ların yazarı ve ‘Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla 
Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi, 
Cilt I ve II’ (Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, Eylül 
2011) adlı kitabın derleyeni ve yazarıdır.
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Kadın direnişlerinin tarihini, kadınların kendilerini ve toplu-
mu yeniden yaratma arzusu, inancı ve direnişi olarak okumak 
mümkündür. Tarih sahnesinden dışlanan ve sessizleştirilen 
kadınların görünür olma ve seslerini duyurma mücadeleleri, 
bir var olma kavgasıdır aslında. Kadınlar, kendilerini hapse-
den özel alanın duvarlarını yıkmaya yönelmiş ve bu reddediş-
le kamusal alanın sınırlarını zorlamaya başlamışlardır.

18. yüzyıla gelindiğinde 
birer yıl arayla iki kadın 
Olympe De Gouges 
(1791) ve Mary Wolls-
tonecraft (1792) kadın 
haklarına dair temel 
metinleri kaleme alı-
yorlar ve bu metinlerle 
kadınlara sivil hakların 
yasal olarak tanınma-
sını talep ediyorlardı.  
Olympe De Gou-
ges Kadın ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi’nde  

                                                                    ve Wollstonecraft da Ka-
dın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı eserlerinde, kadın-er-
kek birlikte mücadele edilerek elde edilmiş Fransız Devrimi 

kazanımlarının nasıl yalnızca erkek yurttaşları kapsadığını 
eleştiriyorlardı. Ne yazık ki Fransa’da Olympe De Gouges’in 
bu eleştirisine iktidarın yanıtı onu giyotine göndermek oldu. 
Bir devrim pratiği kadınlara yalnız yürümemeleri gerektiğini 
öğretmiş ve birlikte direnmenin önemini anlamalarını sağla-
mıştı. Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bireysel çaba kadar, 
kolektif  bir eylemlilikle mümkün olabileceğini gördükleri için 
Britanya’da Emmeline 
Pankhurst ve kızlarının 
açtığı yolda yüzlerce süf-
rajet (kadın oy hakkı sa-
vunucuları), kadınların 
politik hayata katılımları 
ve oy hakkı için örgüt-
lendiler. Bugün doğal bir 
hak olarak gördüğümüz 
oy hakkı için, onlarca ka-
dın açlık grevleri, işken-
celer ve tutuklamalarla 
ruh ve beden sağlıklarını 
yitirme pahasına ağır 
bedeller ödeyerek iktidar 
karşısında direndiler. 
Özel alanın yüzyıllardır

Bugün doğal bir hak olarak gördüğümüz oy hakkı için, onlarca kadın açlık 
grevleri, işkenceler ve tutuklamalarla ruh ve beden sağlıklarını yitirme 
pahasına ağır bedeller ödeyerek iktidar karşısında direndiler. 

Direndiler, meydan okudular
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Öğr. Gör. Dr. Ayten Semerci / Yıldız Teknik Üniversitesi - YDYO, Modern Diller

Tarih sahnesinden dışlanan ve sessizleştirilen kadınların görünür olma ve seslerini 
duyurma mücadeleleri, bir var olma kavgasıdır aslında.

Olympe De Gouges

Mary Wollstonecraft
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 dimdik duran kalın duvarlarında koca gedikler açılmıştı bir kez. 
Direniş ruhu buralardan her yere sirayet ediyordu. Erkeklerin 
keşfedip adını Yeni Dünya koydukları ama Adem’den beri süre-
gelen erkek egemenliğine dayalı toplumsal düzeni tüm eşitsizleri 
ile sürdürdükleri Amerika, kadınların yeni dünya kurma arzula-
rından kaynaklanan başkaldırısıyla tanışıyordu. Köleliğin hiçbir 
biçimini kabul etmediklerini tüm dünyaya duyurmak için New 
York’ta 1848’de ilk kadın kongresini toplayan kadınlar, “Kadın-
lar ve erkekler eşit yaratılmışlardır” diyerek o dönemin dünya 
düzenine meydan okuyan bir bildiriye imza atıyorlardı.
Aradan elli yıldan fazla zaman geçiyor; sömürüye ve köleleştir-
meye karşı direniş bu kez bambaşka bir biçim alıyordu. Tak-
vimler 1912’nin dondurucu Ocak ayını gösterirken Lübnanlı, 
İtalyan, Polonyalı ve bilumum yetmiş iki milletten, yirmi farklı 
dilden tekstil işçisi göçmen kadın ABD’ni Lawrence kentinde in-
sanca yaşama ve çalışma koşulları için ‘ekmek ve gül’ sloganıyla 
yollara dökülüyordu. Haftada en az 54 saat, insanlık dışı koşul-
larda ve karın tokluğuna çalışmayı reddeden ABD tarihinin en 
geniş grevinin kadın militanlarıydı emek tarihine kazınacak di-
reniş hikâyesinin kahramanları. Onları örgütleyen kadınlardan 
biriydi 22 yaşında gencecik bir sendikalı olan Elizabeth Gurley 
Flynn. Farklı kültürlerden ve farklı dillerden kadınlardı ama 
kadın-işçi olmanın ortak dilini konuşabiliyorlardı. Bu yüzden 
hep birlikte anneler ve eşler olarak direnişi büyütebileceklerine 
ve kazanacaklarına inanmışlardı. Grev süresince polis şiddetin-
den zarar görmesinler diye çocuklarını trenlere bindirip anne-

annelerinin ve akrabalarının yanına göndermek için istasyona 
gittiklerinde dayak yediler, dövüldüler. Ama direnişçi anneler 
sermayeye meydan okumaktan geri durmadılar ve başardılar.

İstanbul’da yüzlerce kadın Fatma Nesibe’nin izinde
Tarih boyunca söz konusu olan hangi tür direniş olursa olsun 
kadınların meydan okuyuşlarının altında yatan şey sadece daha 
iyi ücret ve çalışma koşulları değildir. Onlarla birlikte ama daha 
da ötesinde ‘kadınlık onuru’ ve ‘eşit vatandaşlık hakları’nın nasıl 
kadın olma deneyim ve gerçekliğine karşılık geldiğini ve isyan 
tohumlarının buralardan nasıl filizlendiğini de görmek gerekir. 
Örneğin Lawrence’da tekstil işçisi göçmen kadınlarla aynı za-
man diliminde İstanbul’da yüzlerce kadın Beyaz Konferanslar-
da içinde bulundukları koşulları kıyasıya eleştiren Fatma Nesi-
be’yi büyülenmiş bir şekilde dinliyor, bir umuda tutunuyorlardı; 
‘erkek devrimleri gibi kanlı ve vahşi olmayacak bir kadın devri-

mi’ydi arzu ettikleri.  Bu coğrafyanın kadınlarının özgürlük ve 
eşitlik talepleri konferans salonlarına sığmayınca, direngen ve 
cesur Yaşar Nezihe, Fatma Aliye ya da Zabel Yaseyan gazete-
lerde ve dergilerde sayfalar dolusu yazıyorlardı. Söz yetmiyor; 
bu kez Nezihe Muhittinler Türkiye tarihinin ilk siyasi partisi 
Kadınlar Halk Partisi’ni kurmak üzere harekete geçiyorlardı. 
Cumhuriyet’in kadın hakları kazanımlarının gerisinde yatan 
mücadelede gizliydi isimleri.
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Emmeline Pankhurst ve kızı Christabel

Telefon İdaresi’nde işe alınan ilk kadın memurlar, 
İstanbul, 1913...
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1949’da Simone 
de Beauvoir kadını 
erkeğe referansla 
tanımlamanın ya-
nılgısını İkinci Cins 
kitabında varoluşçu 
felsefe ile açıkladı. 
Kadınların kurtu-
luş mücadelelerinin 
felsefesini kaleme 
alan Beauvoir, 
“Erkeğin mutlak  

     referans noktası 
kabul edilip kadının buna göre tanımlanması bir  
 ikincilleştirmedir ve bu ikincil konum biyolojik farklılık teme-
linde açıklanamaz” demişti. 

Aynı mentaliteye (zihniyete) sahip bir başka kadın Rosa Parks 
1955’de Amerika’da tam 381 gün sürecek siyahlar için sivil 
haklar direnişinin fitilini ateşlemiştir. Beyaz ırkın üstünlüğü-
nün kanunlarla korunduğu yıllarda, bir akşam iş dönüşü oto-
büste beyaz bir erkeğe yer vermeyi reddederek ırkçılığa karşı 
isyan başlatma cesareti gösteren kadındır Rosa Parks. Güneyli 

siyah bir kadın olarak çifte sömürüden ve ezilmişlikten bık-
mış ve bedeli ne olursa olsun yasaları çiğnemeyi göze almıştır. 
Rosa Parks’ın gözaltına alınmasının ardından bir yıldan fazla 
süren kitlesel boykot ve direniş sonuç vermiş, ırkçı kanunlarda 
yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
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Simone de Beauvoir kadını erkeğe referansla tanımlamanın yanılgısını “İkinci 
Cins” kitabında varoluşçu felsefe ile açıkladı.

Rosa Parks

İlk Ermeni feminist kadın yazar Zabel Yaseyan 

Lawrence Grevi

Lawrence Grevinin örgütleyicilerinden  
Elizabeth Gurley Flynn
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Patria, Minerva ve Maria Terasa Mirabel’in 
direniş ruhu
Kadınlar sessizliklerine son verdiklerinde rejimlerin değişmesi 
kaçınılmazdır. Neredeyse tanrısal bir politik güce sahip olmak 
isteyen totaliter ve baskıcı yönetimlerin, eşitlik ve özgürlük te-
melinde toplumsal bir dönüşümünü talep eden kadınlarla kar-
şı karşıya gelmemesi mümkün değildir. Nitekim 1930-1961 
arası Orta Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten 
Trujillo’nun binlerce insanı ölüme gönderen baskıcı rejiminin 
sona ermesi, üç kız kardeş Patria, Minerva ve Maria Terasa 
Mirabel’in direniş ruhuyla mümkün olabilmiştir. Dominik’in 
maço diktatörü Trujillo’nun, kadınların geleneksel cinsiyet 
rolleri dışında var olmalarına izin vermeyen, onları cinsel obje 
olarak gören hegemonik maskülen/mutlak erkek egemenliği-
ne dayalı pratiklerle ül-
kesini kadınlar için ce-
henneme çevirdiğinin 
farkında olan Mirabel 
kız kardeşler buna ses-
siz kalmamayı seçtiler. 
Seçimlerinin bedeli çok 
ağır olacaktı, bunun 
da farkındaydılar ama 
korkmadan eli kanlı ge-
nerali devirmek üzere 
örgütlendiler. Kod ad-
ları ‘Kelebekler’di. Özel 
alanda kendileri için 
örülmüş kozalarından 
çıkan Kelebekler aynı 
anda hem ataerkiye hem de diktatörlüğe karşı ülke tarihinde 
eşi görülmemiş bir politik aktivizmin öznesi oluyorlardı. Ka-
dınların tüm erkeklere ve kendisine boyun eğmesini bekleyen 
Trujillo’nun Mirabel kardeşlere öfkesi sadece muhalif  olduk-
ları ve onu devirmek istedikleri için değildi. Belki de onun da 

ötesinde bizatihi kadın oldukları içindi. Nasıl olur da kadın-
lar erkek otoritesine meydan okurdu? Tiranın cinsel, politik 
ve sosyal tahakkümünü reddeden kız kardeşleri 1960 yılının 
25 Kasım’ında vahşi bir saldırıyla ölüme gönderdikten sonra 
korkakça kaza süsü vermesi aslında kendi sonunu getiriyor-
du. Kelebeklerin sonsuz olduğu her 25 Kasım kadına yönelik 
şiddetle mücadele günü olarak kadın direnişinin tarihine ya-
zılıyordu.
Bugün yeniden kadın düşmanı, homofobik, ırkçı ve emek 
sömürüsüne dayalı politikaların sahibi baskıcı iktidarlar 
yükselmekte Avrupa’dan Amerika’ya, Rusya’dan Afrika’ya 
dünyanın dört bir yanında. Bu iktidarlar yeniden duvarlar 
örmek ve hapsetmek istiyorlar insanları ve kadınları o du-
varların arkasına. Kadınları geleneksel rollerine, göçmen-

leri ülkelerine, yok-
sulları yoksulluklarına 
mahkûm etme poli-
tikaları, kutsal aile ve 
kurumlar, güvenlik, 
fıtrat ve kadercilik gibi 
popülist söylemlerle 
rıza üretiyor milyonlar 
arasında. Ancak ka-
dınlar yüzyıllardır ol-
duğu gibi bedenlerine 
ve emeklerine yönelen 
tehlikenin farkındalar. 
Ataerkinin sermaye 
ile işbirliğinin kadınlar 
bakımından nasıl so-

nuçlar yarattığının deneyimine ve bilgisine sahip oldukları 
için ‘Reddediyoruz!’ sloganıyla meydanları dolduruyorlar 
gür bir sesle. Kendileri için, doğa için ve tüm insanlık için 
yürüyorlar Arjantin, İsveç, İstanbul, Polonya, Washington, 
Brezilya sokaklarında…
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Mirabel kız kardeşleri 25 Kasım 1960’da vahşice öldürüp, korkakça kaza süsü 
vermesi, Tiranın sonunu getirdi. Kelebeklerin sonsuz olduğu her 25 Kasım, kadına 
yönelik şiddetle mücadele günü olarak kadın direnişinin tarihine yazıldı.
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Son 20-30 yıldır, kadınların istihdam oranlarındaki artışa rağmen, 
tüm dünyada kadınlar büyük ölçüde güvencesiz, düşük ücretli 
ve düşük prestijli işlerde çalışmaya devam etmektedir. Cinsiyete 
dayalı işbölümündeki dönüşümler, ülkelerin/bölgelerin toplumsal 
ve ekonomik sistemlerin farklılığına bağlı olarak çeşitlilik 
göstermektedir; ancak genel olarak emek piyasalarında toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini aşındıran gelişmelerin çok umut verici 
olduğundan söz edilemez.

Çalışma hayatında ve toplumda en baskın, en yaygın 
gözlenen ayrımcılık pratiklerinden birisi kadınların ma-
ruz kaldığı ayrımcılıktır, diyebiliriz. Kadın ve kadınsı ni-
telikler erkek ve erkeksi niteliklere göre, dünyanın her ye-
rinde daha değersiz görülür, ikincilleştirilir; bunu basitçe 
ataerki yani erkek egemen sistemle açıklayabiliriz.  Ül-
kelerin kalkınma/kapitalistleşme düzeylerinden bağım-
sız olarak aynı zamanda farklı politik sistemler altında 
ve birbirinden ayrı dini, kültürel ve toplumsal sistemler 
açısından da, kadınlara karşı uygulanan ayrımcılık en 
yaygın gözlemlenen olgulardan birisidir.
Emek piyasasında ayrımcılığın değişik tanımları var-
dır. Ortodoks geleneğe göre; emek piyasasında eşit 
verimliliğe sahip bireylerin “eşit olmayan davranışla-

ra maruz kaldığı” durum ayrımcılık olarak tanımlanır. 
Eşit olmayan davranışın temelinde ayrımcılığa maruz 
kalan bireyin, ırk, etnik köken ya da toplumsal cinsiyet 
gibi gözlemlenebilir karakterleri rol oynar. Bu tanım-
da “eşit olmayan” davranışlardan kastedilen;  aynı işi 
yapan, eşit verimliliğe sahip kadın ve erkeklerin farklı 
ücret veya kazanç sahibi olmalarıdır. Ayrımcılık somut 
eylemleri ve somut deneyimleri gerektirir, yani ölçüle-
bilir. Dünyada eşdeğer işi yapan kadınlar erkeklerden 
ortalama olarak yüzde 10-30 arası değişen oranda 
daha az ücret almaktadır. Türkiye’de yapılan araştır-
malara göre üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip 
kadınlar, aynı işi yapan erkeklerden yüzde 20, lise me-
zunu kadınlar ise yüzde 10 daha az ücret almaktadır.

EMEĞİMİZ

İşyerinde kadına yönelik 
ayrımcılık 

Prof. Dr. Nurcan Özkaplan / Işık Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
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Kentlerde ya da kırsal alanda küçük aile işletmesinde “ücretsiz aile işçisi” 
olarak istihdam edilenlerin yüzde 90’dan fazlası kadındır. Ücretli çalışanlar 
sektörlere göre değişmektedir ancak güvencesiz işlerde ücretli çalışanların 

çoğunluğu da kadındır.

Neo-liberal düzenlemenin, yani esnek çalışma saatle-
rinin, esnek ve uçucu vasıfların, parçalanmış/vasıfsız-
laştırılmış emek kategorilerinin, güvencesiz ve örgütsüz 
çalışmanın kural haline geldiği günümüz emek piya-
salarında, kadın işi/erkek işi ayrımı ve aynı işi yapan 
kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret/kazanç fark-
lılıkları varlığını inatla sürdürmektedir. Son 20-30 yıl-
dır, kadınların istihdam oranlarındaki artışa rağmen, 
tüm dünyada kadınlar büyük ölçüde güvencesiz, düşük 
ücretli ve düşük prestijli işlerde çalışmaya devam et-
mektedir. Cinsiyete dayalı işbölümündeki dönüşümler, 
ülkelerin/bölgelerin toplumsal ve ekonomik sistemlerin 
farklılığına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir; ancak 
genel olarak emek piyasalarında toplumsal cinsiyet eşit-

sizliğini aşındıran gelişmelerin çok umut verici oldu-
ğundan söz edilemez.
İşlerin veya mesleklerin kadın işi ve erkek işi veya mes-
leği diye ayrışması en sık rastlanan katmanlaşmadır. 
Örneğin, hemen hemen tüm ekonomilerde hemşire, 
ilkokul öğretmeni, sekreter, hostes kadın mesleği iken; 
şoför, cerrahi doktor, inşaat işçiliği, makine mühendisli-
ği ise erkek mesleği olarak yapılanmaktadır. Söz konusu 
meslek ya da işte çalışanların yüzde 75-80’i aynı cinsi-
yetten olduğunda, o meslek erkek ya da kadın mesleği 
olarak tanımlanmaktadır. Kadın/erkek çalışan oranı-
nın yüzde 45-50 arasında olduğu meslekler ise enteg-
re-bütünleşmiş meslekler ya da -cinsiyet açısından- ka-
rışık meslekler olarak adlandırılır. 
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Benzer bir şekilde, katmanlaşma işteki statü açısından 
analiz edildiğinde, bazı kategorilerde belirgin olarak 
şu tip bir dağılım vardır: işveren ve kendi hesabına 
çalışanların çoğunluğu erkektir; kentlerde ya da kırsal  
alanda  küçük  aile  işletmesinde “ ücretsiz  aile  işçi-
si”  olarak  istihdam  edilenlerin  yüzde 90’dan fazlası 
kadındır. Ücretli çalışanlar daha entegre kategoriler-
dir, sektörlere göre değişmektedir; ancak enformel, 
güvencesiz işlerde ücretli çalışanların çoğun-
luğu kadındır.
Kuşkusuz, bu mesleki kategoriler 19. 
yüzyıldan başlayarak cinsiyet kom-
pozisyonu açısından değişmiştir ve 
değişmeye de devam etmektedir; 
ayrıca ülkeler/bölgeler açısından 
farklı süreçler de söz konusudur. 
Örneğin ABD’de 1970’lerde er-
kek meslekleri olan aşçılık ve 
turist rehberliği, 1990’lara gelin-
diğinde entegre meslekler haline, 
yani kadın ve erkek çalışan sayısı-
nın hemen hemen eşit olduğu mes-
lekler haline gelmiştir. Hem sektörlerin 
kadın/erkek işgücü talebindeki değişme-
ler hem de teknolojik gelişmeyle alakalı olarak 
yeni meslek ve işlerin ortaya çıkışı, mesleklerin cin-
siyete dayalı kompozisyonunu etkilemiştir. Örneğin, 
Türkiye’de profesyonel anlamda aşçılık erkek mesle-
ğidir; ya da taksi şoförlerinin, üst düzey yöneticile-
rin (CEO) ve tesisatçıların çoğunluğu erkektir;  an-
cak tezgahtarlık, satış personelliği, bankacılık sektö-
ründe uzmanlık, enformasyon teknolojisi alanındaki 
işler -bilgisayar programcılığı hariç-, TV/Medya ve 
reklam sektöründeki çoğu işler daha entegre mes-

lekler olarak görünmektedir. 
Öte yandan hemşirelerin, kreş/ilkokul öğretmenleri-
nin, tekstil ya da gıda fabrikalarında çalışan işçilerin 
çoğunluğu kadındır. 1950’lerin Türkiyesinde ilkokul/
lise öğretmenliği erkek mesleği iken, günümüzde tipik 
bir kadın mesleği olarak algılanır; erkekler için daha 
cazip iş imkânlarının tarihsel olarak ortaya çıkması bu 

dönüşümü hızlandırmıştır. Yani kadınlar, mes-
leği terk eden erkeklerin yerine açık iş ola-

nağına kavuşup öğretmen olmuşlardır; 
ancak öğretmenliğin   “annelik” ve 

“bakım” pratiğiyle uyumlu olarak 
algılanışı da bu sürece eklemlen-
miştir. 1960’lara kadar erkek mes-
leği olan ilkokul/lise öğretmeni, 
terapi uzmanı, enformasyon  ve  
halkla ilişkiler uzmanı, yaratıcı 
uzmanlar, hukuk bürosu asistan-
ları, iç mimar, kütüphane uzma-

nı, panel kablo uzmanı, istatistikçi, 
avukat gibi çoğunluğu profesyonel 

olan mesleklerde artık kadınlar ço-
ğunluktadır ve bu süreç mesleğin kadın-

laşması/feminizasyonu olarak adlandırılır. 
Çocukluktan başlayıp eğitim ve kamusal alana 

ulaşmada mevcut ekonomik-politik koşulların yanı 
sıra, cinsiyete dayalı işbölümünün yani “bu kadın işi, 
bu erkek işi” algısının karmaşık dönüşümü de hatırda 
tutulmalıdır. Son 30 yıldır, cinsiyete dayalı ayrımcılı-
ğın  yumuşadığı ve cinsiyet eşitsizliğinin törpülendi-
ğini  gösteren  araştırmalar  mevcuttur. Ekonomik ve 
siyasal değişimlerin yanı sıra kadın/feminist hareket-
lerinin ve kadın STK’larının bu süreçteki mücadelesi-
nin payı çok önemlidir. 

EMEĞİMİZ

Dünyada eşdeğer işi yapan kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 
10-30 oranda daha az ücret almaktadır. Türkiye’de yapılan 
araştırmalara göre üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip 
kadınlar, aynı işi yapan erkeklerden yüzde 20, lise mezunu kadınlar 
ise yüzde 10 daha az ücret almaktadır.
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KÜRESEL  
HABER

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 10-21 Haziran 2019 
tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 108. Uluslararası Ça-
lışma Konferansı’nda İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele 
konusunda ilk küresel Sözleşme ve Tavsiye Kararını kabul 
etti. Sözleşme, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin, insan 
haklarını ihlal ettiği ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına karşı bir 
tehdit olduğunu kabul ediyor. Şiddet ve tacizi; fiziksel, psiko-
lojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan davranış ya da 
tehditler olarak tanımlıyor. 

“Kadınlar ve erkekler için daha iyi ve daha güvenli 
işyerleri”
Konferans’ta konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, yeni 
standartların kadınlara ve erkeklere şiddet ve tacizden arın-
mış, daha iyi ve daha güvenli bir iş dünyasında olma hakkını 
tanıdığını ve bir sonraki adımın bu hakları uygulamaya koy-
mak olduğunu söyledi. Ayrıca bu konudaki işbirliği ve daya-

nışma ile hızlı adımlar atılacağını umduğunu belirtti.

“İşyerinde saygı yoksa onur da yoktur ve onur ol-
madan sosyal adalet de olmaz”
ILO İş Kalitesi Dairesi Direktörü Manuela Tomei, “İşyerin-
de saygı yoksa onur da yoktur ve onur olmadan sosyal ada-
let de olmaz. Çalışma dünyasında şiddet ve tacizle ilgili bir 
‘Sözleşme ve Tavsiye Kararı’ ilk defa kabul edildi. Yani artık 
kabul ettiğimiz bir şiddet ve taciz tanımı var! Şiddet ve tacizi 
önlemek ve ele almak için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. 
Bu yeni standartların bizi görmek istediğimiz işyerlerine gö-
türeceğini umuyoruz” diye konuştu. 
Sözleşme, iki üye devlet tarafından onaylandıktan 12 ay son-
ra yürürlüğe girecek.

Kaynak: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/me-
dia-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm 

Toplumsal cinsiyet eşitliği savaşında tarihi zafer: 
ILO, İşyerinde Şiddete ve Tacize 

Karşı Sözleşmeyi kabul etti
439 delegeden 397’sinin “evet” oyuyla kabul edilen sözleşme, işyerinde şiddet ve 
tacizle mücadele için yeni bir uluslararası çalışma standardı anlamına geliyor. 
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SİZDEN
GELENLER

Sizlerden gelenlere (şiirler, hikâyeler, anılar, resimler, 
denemeler, akademik yazılar…) yer vermeye devam ediyoruz. 
Dergimiz, üyelerimiz başta olmak üzere, tüm okurlarımızın 
katkısıyla büyüyor. “Sizden Gelenler” sayfaları, tüm kadınların 
sesine yer vermeyi bekliyor. Eğer senin de söyleyecek bir sözün 
varsa, aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşabilirsin: 
tezkoopiskadin@gmail.com
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Emeğin sömürüsündeyken vakit
Alacakaranlıkta otobüsler nefessiz
Ekmek için yollarda işçiler sessiz

Fabrikaların zilleri çalarken acı acı
Gürültü ile dönen çarkları 
Aç bir fil hortumlarken emeği 
Bağırır, çalış, üret, doyur bizleri
Mesai fazla, ücret asgari
Şükret iş verdim, yetmedi mi!
Ne yapsa ne etse işçi
Doyuramaz canavarların karnını

Ekmeği tuza katıkken sofrasında
Taş duvarlar arasında sıkışmış bedeni
Göğe uzak gözleri
Duyulmayan çığlıklar nasırlaşırken ellerinde
İncinen çocuklarının bakışları
Gözyaşları,
Yokluk, yoksunluk, yoksulluk
Bu olabilir mi kaderi?

Gök mavisi başakları üretenler
Uyanacaklar elbet
Yorgun kolları  
Apaydın kutsal terleri 
Tökezlese de bacakları
Yürümeye hazır ayakları

Varsıllara inat, yoksullar 
Arzın merkezinde, birleştirip ellerini
Kıracaklar yoksulluğun zincirlerini 
Süt beyaz ışık olacaklar
Sıcak somun kokularında
Eşitlik adalet özgürlükle kuracaklar dünya sofralarını
Kurgulayacaklar yeniden dünyayı

Sündüz Yaşar Biga, İstanbul

İŞÇİLER
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SİZDEN 
GELENLER

İncir yürekli 
kadınlar

Meltem Alkur
Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans öğrencisi - Türk Halk 
Bilimi  

Yeşilin onlarca tonunun birbirini kucakladığı, dağıyla taşıyla 
insana yaşadığını hissettiren, üç dağın eteğine sırtını 
yaslamış incir başkenti Başköy, eski adıyla Uz-
gur Köyü, İzmir’in Tire ilçesine yaklaşık 25 
km uzaklıkta bulunuyor. Ilıman iklimiy-
le insanları gibi sıcacık olan bu köyün 
başlıca geçim kaynağı incir ve Ege 
Bölgesi’nin en kaliteli incirleri bu 
köyde yetişiyor. 
Maalesef  köyün başına adeta 
karabasan gibi çöken jeoter-
mal davası son zamanlarda 
Başköy’ün adını daha sık duy-
mamıza sebep oldu. Köylüler, 
geçtiğimiz yıl Haziran sonla-
rında köye jeotermal sondaj 
için ÇED başvurusu yapıldığını 
öğrendiler ve bir gün caminin ho-
parlöründen “Jeotermalciler köyü-
müze geldi” anonsunun yapılmasıyla 
kendilerini 4 ay sürecek bir mücadelenin 
içinde buldular. Belki bilmeyenleriniz vardır, 

incir meyvesi nemli havaları hiç sevmez. Bu yüzden bölgeye 
jeotermal santral kurulması halinde ağaçlar kısa sürede verim-
sizleşecek ve işte o zaman köylünün ocağına incir ağacı dikilmiş 
olacaktı. Bu nedenle köylü tek yürek oldu ve ağaçları koruma 
direnişi başladı. Köyde kurulan çevreci komisyonla Tire Bele-

diyesi ve Tire Kaymakamlığı’na çıkıldı, çevrecilerin de 
katılımıyla köy meydanında günlerce süren 

oturma eylemi yapıldı, hazırlanan pan-
kartlarla doğa karşıtı bu girişim pro-

testo edildi ve şirkete dava açıldı.
Bu mücadelenin başını çeken 

iki kadın Saliha Özdemir 
ve Pınar Koldaş… Saliha 
Abla 39 yaşında iki çocuk 
annesi, doğma büyüme 
Başköylü. Büyükkale kö-
yünden Başköy’e gelin 
gelen Pınar Abla ise 30 
yaşında ve o da iki çocuk 

annesi. Maalesef  küçük 
oğlu doğuştan astım hasta-

sı ve en ufak bir hava değişi-
minde kriz geçirebiliyor. Pınar 

Abla’nın tertemiz havasıyla, da-
ğıyla, taşıyla, doğduğu yer olmasa 

da doyduğu yer olan Başköy’ü çok sev-
diği apaçık ortada. 

İncir meyvesi nemli havaları hiç sevmez. Bunu çok iyi bilen Başköy 
ahalisi, iki Anadolu kadınının önderliğinde, ağaçların geleceği 
için jeotermal santrale karşı tek yürek oldu. Başköy kadınlarının 
mücadelesi, jeotermali aştı; alışılagelmişe, el âleme, hatta ataerkil 
toplumla mücadeleye dönüştü.  
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Mücadelenin başını çeken iki kadın;   
Saliha Özdemir ve Pınar Koldaş
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 “O kadar güzel mücadeleydi ki ilk kez kendimizi hissettik, ken-
di sesimizi duyduk. Belki eşlerimiz bile bu yönümüzü 
ilk kez fark etti” diyen Pınar Abla, şu sözlerle 
aktarıyor süreci: “4 ay süren, çok zor-
lu bir mücadeleydi. Biz aslında iki 
mücadele birden verdik. Önce 
gittik köy meydanında jeo-
termalcilere karşı direndik; 
sonra eve geldik köydeki-
lerle, aramızdaki çürük 
elmalarla mücadele et-
tik. Ben sonuna kadar 
ailemin hakkını savun-
dum ve eşim kıskanç biri 
olmasına rağmen, beni 
desteklemekten asla vaz-
geçmedi.”
Kendilerinde fark ettikleri bu 
güç sadece Başköy’ün jeotermal 
mücadelesine değil, Aydın’ın köy-
lerindeki mücadelelere de kıvılcım oldu. 
Köylerindeki sorun şimdilik çözülmüş olsa da başka 
köylerin jeotermal mücadelelerine destek olmaya devam edi-
yorlar. Başlarında çemberleri, ayaklarında şalvarlarıyla… 

“Sizin kadınlarınız nerede?”
Pınar Abla, gittikleri bir köyde yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 
“Kahvehaneleri görseniz adamlar sürekli okey oynuyor. 
Meydanda kadın desen yok. Biz orada başka köyden desteğe 
gelmişiz, adamlar kılını kıpırdatmıyor. Mikrofonu elime aldı-
ğımda söylediğim ilk şey ‘Sizin kadınlarınız nerede’ oldu. ‘Üç 
çocukla, beş kadınla olmaz ki bu iş. Bir kere sizin en başta 
yapmanız gereken şey, gidin şu kahveyi dağıtın. Ben burada 
boğazımı yırtarken o adam orada oyun oynayamaz. Bura-
da onun çocuğunun da hakkını savunuyoruz’. Bu çıkışım 
üzerine insanlar kendilerine çeki düzen verdi ve kadınlar da 
cesarete geldi. Niye illa jeotermale yatırım yapılıyor? Başka 
bir yatırım yapılsın, onlar da yararlansın, biz de yararlana-
lım. Gel kooperatif  aç, fabrika aç. “Gençlerimizi kalkındır-
mak için okul, üniversite aç. Hastane aç. Hiçbir şey açamıyor 
musun, gel buraya bir pastane aç. Çoluğumuz çocuğumuz 
kazansın. Sen de kazan biz de kazanalım.” 
Saliha Abla da meydana çıkmaya çekinen köylü kadınları hedef-

lemiş önce. Onların sinmelerine itirazını aktarıyor cesur yüreğiy-
le: “İlk olarak Kızılcaköy’e gittik. O köyün kadını erkeği 

bize hep şunu söyledi: ‘Bizim köyümüzün ka-
dınları sizin sayenizde kalkındı.’ Biz top-

lantı olduğunu öğrenince buradan 
üç dolmuş gittik. Oraya bir var-

dık, meydanda erkek var ama 
kadın yok! Kadınlarınız ne-
rede dedik. Korkarlarmış 
onlar. Neymiş efendim 
köy kahvesinin önüne 
çıkıp konuşamazlarmış, 
utanırlarmış. “Ayıpmış”.  
Saliha Abla, Ege Bölge-

si’nin en kaliteli incirle-
rinin İzmir’de yetiştiğinin 

altını çiziyor ve “Burada 
işletmemiz olmadığı için tüc-

carlar bizden aldığı inciri Aydın’a 
götürüp orada işliyorlar. Sonra da 

kendi etiketlerini basıyorlar. Niye bizim 
ürettiğimiz mahsulün adı Başköy İnciri olmuyor? 

Niye bizim gençlerimiz bu fabrikada çalışıp iş sahibi olmuyor” 
sözleriyle isyanını dile getiriyor. 
Gördüğünüz gibi Başköylü kadınların mücadelesi, çoğu nok-
tada jeotermale karşı olmaktan çıktı ve alışılagelmişe, “sözde” 
ayıba ve el âleme, ataerkil topluma karşı verilen bir mücadeleye 
dönüştü. Jeotermal davaları hâlâ bitmiş değil. Pınar Abla ve 
köyden üç erkek insanlara hakaret etmek ve onları galeyana 
getirmek suçundan mahkemeye verildi. Ne kadar acı ki şikâ-
yetçi olanlar yine Başköy’den. 
Güzel tarafından bakarsak, önümüzdeki seçimlerde Başköy’de 
kadın bir muhtar görmemiz oldukça muhtemel. Ayrıca, en ya-
kın zamanda bir kadın derneği açmayı düşünüyorlar. Köyde 
çocukların oynayabileceği bir parkın olmamasından ve gençle-
rin işsizliğinden şikâyetçiler. Dernek altında birleşerek bu işleri 
daha kolay yürütebileceklerine inanıyorlar.
Sonuçta iki kadın, birçok insanın yapamadığını yaptı. Bir oldu, 
beraber oldu ve ağaçları korudu. Başköylü bir kadın olarak bu 
mücadelenin tamamında orada bulunamadım ama bu yazıyla 
huzurunuzda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Köylü milletin efendisidir” sözünü bizlere bir kere daha hatır-
lattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. 
    

64 65



66 6766 67

Buse Naval
Öğrenci- ODTÜ Çevre Mühendisliği 

Bugünlerde hemen herkesin aklını kurcalayan bir sorumuz 
var: Sıfır atık mümkün mü? Kaynaklarımızın tükenme nok-
tasına geldiği bugünlerde, keşke önceden de bu denli bilinçli 
olsaydık. Evde, okulda, işyerlerimizde giderek artan geri dö-
nüşüm uygulamaları bizi çok sevindirse de, biliyoruz ki ge-
zegenimiz son zamanlarını yaşıyor. Geri dönüşüm eşsiz bir 
uygulama; fakat son nefeslerini alan gezegeni rahatlatmak 
için tek başına yeterli mi? Büyük üretim ve tüketimlerden açı-
ğa çıkan atıklar daha kolay geri dönüştürülürken, maalesef  
küçükler gözden kaçabiliyor. Biz de bu suni teneffüse bir kat-
kımız olsun deyip “Haydi atıksız yaşayalım” diyoruz.
Fakat mümkün mü hiç atık üretmemek, hep birlikte karar ve-
relim. Öncelikle kendimizden başlayalım düşünmeye. Gün 
boyu bir insan diş fırçası, tarak, şişe, tabak, torba gibi kısmen 
geri dönüştürülebilir eşyalara ihtiyaç duyar. Bunun yanında 
gün boyu düşünmeden kullandığımız ıslak mendil, plastik su 
şişeleri, yoldan geçerken elimize tutuşturulan broşürler de bi-
zim sorumluluğumuzda olan atıklardan. Eğer gerçekten atık-
sız olmak istiyorsak, bu hayatın 5 temel prensibini kendimize 
kabul ettirmemiz şart:

1. REDDET
Temel amacımız, ihtiyacımız olmayan her şeyi reddetmek. 
Restoranlarda verilen ıslak mendiller, tanıtım broşürleri, pro-
mosyon ürünler, deneme boyu market ürünleri gibi ihtiyacı-
mız olmayan ve sırf  bedava verildiği için aldığımız her şeyi 
alırken iki kere düşünmekte fayda var.

2. AZALT
İhtiyacımızın, aslında elimizde olandan daha az olduğunu 
anlamamız gerek. Fazla olan her şey önce evimizi, sonra 
gezegenimizi boğmakta aslında. Daha azı ile devam etmeyi 
öğrendikten sonra, siz bile geldiğiniz noktaya şaşıracaksınız.

3. YENİDEN KULLAN
Bozulan, kırılan, artık ihtiyacımız olmayan tüm eşyalarımız 
aslında kullanabileceğimiz başka eşyalara dönüşebilir. Bizim 
ihtiyacımızı karşılamasa da ikinci el olarak başka insanlara da 
fayda sağlayabilir atmadığımız her eşya. 

4. GERİ DÖNÜŞTÜR
Eğer ilk 3 seçenek bize uygun değilse, geri dönüştürmek için 
çaba harcayabiliriz. Cam yüzde yüz geri dönüştürülebilir bir 
malzeme olduğundan alışverişlerde ilk tercihimiz olmalı.

5. ÇÜRÜT
Ne yazık ki gübre olarak kullanabileceğimiz mutfak atıkları, 
evsel atıkların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmakta. Bu organik 
atıkları çöp değil de gübre olarak kullanmak için kompost ya-
pabilir ve atıksız yaşayabiliriz.
Alışveriş yaparken paketli gıdalar yerine kendi bez torbaları-
mız ve kavanozlarımızla, toptan satış yapan yerleri tercih etti-
ğimizde, yemeğimizi evde yaptığımızda, kimyasal deterjanlar 
yerine kendi doğal tariflerimizi kullandığımızda, mutfak atık-
larımızı gübreye dönüştürdüğümüzde ve dönüşebilen tüm 
malzemeleri geri dönüşüme yolladığımızda, atıksız bir yaşam 
mümkün diyebiliriz. Çok geç olmadan başlamak, hepimizin 
bu gezegene borcu.
       

Atıksız yaşam mümkün mü? 
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SİZDEN 
GELENLER

Gün boyu düşünmeden kullandığımız ıslak mendil, plastik su 
şişeleri bizim sorumluluğumuzda olan atıklardan. Bunların 

tüketimini reddedebilir ya da azaltabiliriz. 
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Alev Tarhan
İstanbul- Carrefoursa

Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Biz kadınlar erkek-
ler ile eşit haklara sahip değiliz. Eşit muamele görmüyoruz. 
Ne yasalar önünde eşitlik var, ne de toplumsal alanda eşitlik 
var. Erkeklik değer yargıları toplumda egemen durumda… 
Kadınlar sömürülüyor; baskıya, şiddete, tacize maruz kalı-
yor. Bu toplumda kadın olmak, zannedildiğinin aksine hiç 
de kolay değil. 2018 yılında 440 kadın, erkekler tarafından 
öldürüldü! Diğer yandan kadınların işi çalışma yaşamında da 
hiç kolay değil…
Ben de bir kadın olarak her açıdan zorluklar yaşıyorum. Ama 
size özellikle bahsetmek istediğim bir konu var:

Bir çocuğum var. Çalışıyorum. Çocuk sahibi olan kadınların 
çalışması hiç de kolay değil. Çünkü çocuk bakımı biz kadın-
ların sırtında… Ayrıca, çalıştığım için çocuklarımla yeterince 
ilgilenemiyorum. Çalışma saatleri içinde çocuğuma bakacak 
birini bulma konusunda ise sıkıntı yaşıyorum. 
Düşünüyorum… Ne yapabilirim? Ne yapabiliriz?
Carrefoursa Hipermarketlerde çocukların bakılacağı bir kreş 
olursa, bu sorunun çözümü sağlanabilir. Kadınlar çocuk ol-
duğu için işten ayrılmak zorunda kalmaz. Daha rahat çalışa-
bilirler. Minimarketler için ise kreş yardımı talep edilebilir. Bi-
liyoruz ki özel kreşler pahalı. Asgari ücret ile çalışan işçilerin 
çocuklarını kreşe bırakacak maddi imkânı yok.
Umarım buna bir çözüm bulabiliriz ve çocuğu olan kadınlar 
olarak çalışma yaşamında var olabiliriz.                  

Çalışma yaşamında  
var olabilmek

Mehtap Özkan Deliduman
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Günümüz dünyasının en büyük ve önemli sorunu adaletsizlik, 
farklı normlarıyla gün be gün artarak kendini göstermektedir. 
Adaletsizliğin en önemli nedenleri ise “eşitsizlik”ler silsilesi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Gerek uluslararası gerekse ulusal 
ölçekte “Dinsel, Dilsel, Mezhepsel, Irksal ve Cinsel” eşitsizlik-
ler her toplumda ve/veya ülkede farklı boyutlarıyla ön plana 
çıkmakta ve adaletsizliği can yakıcı biçimde insanlara hissettir-
mektedir. 

2018 yılı sonlarında açıklanan Dünya Ekonomik Forumu, dün-
ya ülkelerinin cinsiyet eşitliğine göre sıralandığı Cinsiyet Eşitliği 
2018 Raporu’na göre Türkiye, 149 ülke içinde yapılan sırala-
mada 130’uncu oldu. 2006 yılında yayınlanan aynı konulu ra-
porda ise 105. sırada yer almıştı, aradan geçen 12 yılda yaşanan 
bu gerileme, ülkemizdeki en büyük sorunlardan birinin cinsiyet 
eşitsizliği olduğunu gözler önüne sermektedir. 
En kaba anlamıyla cinsiyet ayrımcılığı, bireylerin cinsiyetle-
rinden dolayı toplumda, herhangi bir ayırıma, dışlanma ya 
da kısıtlamaya maruz bırakılarak, onlara adaletsiz bir şekilde 
davranılması, olarak tanımlanabilir. Kadınların toplum içinde 

Göğün de yaşamın da  
yarısı kadınlardır

Göğün de yaşamın da yarısı olan biz kadınların uzun soluklu 
mücadelesi, yan yana durup el ele tutuşarak sürecektir.
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temel hizmetlerden yoksun olması, erkeklere göre fırsatlara ve 
kaynaklara ulaşmada eşit olmayan koşullarda olması, şiddete 
maruz bırakılması, siyasette ve çalışma yaşamında temsil düze-
yinin erkeklere oranla daha düşük olması, cinsiyet ayrımcılığı-
nın ana hatları olarak belirlenebilir. 
Aile içinden sosyal yaşama, eğitimden iş hayatına kadar bir-
çok noktada cinsiyet ayrımcılığı karşımıza çıkmaktadır. Eğitim 
hayatında cinsiyet ayrımcılığı daha çok kız ve erkek çocukların 
yükseköğrenim dönemlerinde toplumsal cinsiyet rollerine göre 
yönlendirilmeye çalışılmaları ile kendini göstermektedir. Ka-
dın mesleği olarak görülen hemşirelik, öğretmenlik gibi meslek 
alanlarına kız öğrenciler yönlendirilirken başta mühendislik di-
siplinleri olmak üzere benzeri birçok 
meslek erkek mesleği olarak görül-
mekte ve bu alana daha az yönelin-
mektedir.
Cinsiyet ayrımcılığının çalışma yaşa-
mında kendini gösteriş biçimi ise işin 
gerçekleşmesinde, üretim aşama-
larında, çalışanın kadın veya erkek 
olmasının etkili olmamasına rağ-
men üretim ilişkilerindeki gücün ve 
gelirin kadınlar dışarda bırakılarak, 
erkekler arasında paylaşılması ola-
rak ifade edilebilir.  Bu ayrımcılık, işe 
alımlarda erkeklerin tercih edilmesi, 
yönetim kademelerinde erkeklerin 
kadınlara oranla daha çok yer alma-
sı, ücretlerde kadın ve erkek işçiye 
aynı iş yapılmasına karşın farklı üc-
retler verilmesi gibi kaba örneklerle 
kendini göstermektedir. Birçok top-
lumda, güvenceli, daimi, yüksek üc-
retli ve sorumluluk gerektiren işler erkek işi olarak tarif  edilirken, 
geçici, düşük ücretli ve statülü, güvencesiz, niteliksiz işler kadın 
işi olarak tarif  edilmektedir. Bununla birlikte ataerki aile yapısı-
nın hâkim kılınmaya çalışıldığı günümüzde evi geçindirme gö-
revi atfedilen ve aile reisi olarak nitelendirilen erkeklerin hem bu 
durumdan hem de az önce bahsettiğimiz erkek işi tariflerindeki 
konumlarından dolayı işten çıkarmalarda kadına öncelik veril-
mesi çalışma yaşamının bir diğer cinsiyet eşitsizliği sorunsalıdır. 
Cinsiyet eşitsizliği bazı meslek gruplarında daha yoğun hisse-

dilmektedir. Örneğin mühendislik alanında çalışan kadınların 
yaşadığı problemler yukarıda bahsettiklerimizin yanı sıra farklı 
normlarda karşımıza çıkmaktadır. İşe alımlarda kadın şantiye-
de çalışamaz, kadından yazılımcı olmaz, alt yapı döşeyemez, 
tesisattan anlamaz vb. söylemlerle kadının neden mühendis ol-
duğunun sorgulanması ya da aynı pozisyonda aynı tecrübede 
farklı ücretlendirilme yapılması en sık karşılaşılan örneklerdir. 
Bunların yanı sıra iş koşullarından kaynaklı olarak oluşturulan 
ayrımcılıklar da söz konusudur, şantiyelerde nicel olarak erkek-
lerin fazla olduğu yerlerde tuvalet gibi mekânların kadınlara uy-
gun olmayışı ya da yine şantiyede çalışan kadınlara “bu iş tehli-
keli, kadınlar uzak dursun” denmesi gibi. Diğer tüm meslekler-

de olduğu gibi mühendislik mesleğin-
de de kadının dediğinin yapılması için 
kendini ispatlamak zorunda olması sık 
karşılaşılan bir durumdur, ara teknik 
eleman olan işçi ve teknisyenlere söz 
söyleyebilmek için kadın kimliğini bir 
kenara bırakmaya “erkek gibi” olma-
ya zorlanmaktadır. Benzer bir durum 
market ve perakende sektöründe de 
yaşanmaktadır. Bu sektörde çalışan 
kadınların yaşadığı en büyük sıkıntılar, 
yoğun kas gücü gerektiren işlerde zor-
lanmaları, zaman zaman müşterilerin 
sözlü tacizine uğramaları ve dinlen-
me-mola ortamlarının kadının varlığı 
görmezden gelinerek sadece erkek 
çalışanlara göre düzenlenmesi olarak 
sıralanmaktadır. 
Tüm bu sorunların ortaya çıkışında-
ki ana sebep, kadının üretim ilişkileri 
içindeki varlığının görmezden gelin-
mesi ve kadın emeğinin değersizleşti-

rilmeye çalışılmasıdır. Bu durum uluslararası ölçekte, her ülkede 
aynı oranda olmamakla birlikte, genel bir sistem problemidir. 
Dolayısıyla ayrımcılık ve eşitsizliğe karşı kadınların toplum 
içinde kendini var edebilme mücadelesi de örgütlü olmalı ve 
dayanışmayla sürdürülmelidir. Var olduğumuz her alanda, 
evde, sokakta, mahallede, sendikalarda, odalarda, derneklerde 
örgütlenmeli, gerek çalışma yaşamının gerekse toplumsal yaşa-
mın kadının varlığı ile yeniden biçimlendirilmesi sağlanmalıdır. 
Göğün de yaşamın da yarısı olan biz kadınların uzun soluklu 
mücadelesi, yan yana durup el ele tutuşarak sürecektir.            
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Neval Göçtürk 
Malatya 

Merhaba, Hem çalışıp hem anne olmak çok zor, diyerek baş-
layacağım mektubuma. Bunu hepiniz biliyorsunuz aslında…
Özel bir şirkette 10 yıldır çalışıyorum. Öncesinde ise sadece 
anneydim. Dört duvar içindeki sıkıntıları sadece kendisinin 
bildiği bir kadın… Ancak sonra anladım ki aslında herkes 
buna benzer sıkıntılar yaşıyor. 
(Not 1: Bunlardan kendinize ders çıkartın.)
Çalışmaya başladıktan sonra da zorluklar artarak devam etti. 
Bu zorlukları gördükçe daha çok güçleniyor ve daha çok ol-
gunlaşıyor insan. İşte o zaman anlıyorsun bazı şeyleri.
(Not 2: Asla pes etmeyin.)
Çevremde problem yaşayan o kadar çok arkadaşım var ki… 

Dilan Karakılıç
Ankara 

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü”, 
Dominik Cumhuriyetinde 30 yıllık Diktatörlüğe karşı özgürlük 
mücadelesi veren üç kadının (Patria, Minerva ve María Tere-

Aslında çoğumuzun hayatında yolunda gitmeyen şeyler mut-
laka var; ama bazen kendimize itiraf  edemiyoruz. Hayatları 
ev ve iş arasında kalıp körelen kadınlar şunu çok iyi bilir: O 
kadar büyük boşluklara düşüyorsun ki bazen kendinden bile 
vazgeçmek istiyorsun. 
(Not 3: Durun ve düşünün; ben bu kadar zayıf  mıyım?)
Zayıf  değiliz tabii... Kadınlar bu dünyanın en güçlü varlıkları 
aslında. Önemli olan bunun bilincinde olmak. Ve aslında bu 
zorlukları aşmak biz kadınların elinde… Ben bunu başardı-
ğıma inanıyorum. İnanın çok zor oldu; ama başardım. Ken-
dime zaman ayırmaya, sosyalleşmeye başladım. Kendime 
amaçlar edindim. Emin olun bütün kadınlar bunu yapabilir.
(Not 4: Güçlü olduğunuza inanın.)
Kendime Not: “Gülümse; ama mutlu görünmek için değil. 
Gerçekten mutlu ol!” 
Tüm kadın arkadaşlarıma sevgilerimle...

sa)  katledilmesinden yıllar sonra (25 Kasım 1981’de) Birinci 
Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınlar Kurultayı tarafından, 
daha sonra ise Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1999’da ilan 
edilmiştir. 
Diktatörlüğe karşı mücadele veren üç kadın 25 Kasım 1960’ta 
katledilmiş; fakat bu bir trafik kazası olarak gösterilmeye çalışıl-
mıştır. Katledilişlerinin ardından katliama ve diktatörlüğe tepki 

Hem çalışıp hem anne  
olmak çok zor

Kadının kurtuluşu 
mücadelesidir!

Kadının kurtuluşu idam cezasının gelmesinde değil, sosyal-ekonomik 
alanda güçlenmesindedir. Ayrıca devrime kendimizden başlamalı, 

mücadeleyi evden sokağa ulaştırmalıyız.
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büyümüş 1 yıl sonra diktatörlük sona ermiştir.
Yazıya bu bilgiyle başladım çünkü kadınların toplumsal ve si-
yasal mücadele alanında etkisinin ne kadar büyük olduğunu 
göstermenin en somut örneklerinden biridir bu. Peki, kadını 
bu toplumda kadın olmaya nasıl hazırlıyoruz? 
Masallar çocukların hayal dünyasını geliştiren en önemli araç-
lardan biri. Sanıldığı kadar 
masum olmayan masallar, 
kadın ve erkek kavramını 
eril bir dil ile bize empoze 
etmenin başlangıcıdır. Mutlu 
sonun evlilik ile bitmesi için 
kadının her zaman “güzel, 
asil, fedakâr ve iyi kalpli” ol-
ması gerekir. Erkek ise her 
zaman kadının kurtarıcısı ve 
kahramanıdır. Erkeğin kah-
raman olması için kadının 
mağdur olması gerekir ve bu 
mağduriyet her zaman yüceltilir. Bir kadın hapsedildiği kule-
den, ölü olduğu tabuttan, kötü insanların elinden güzel olduğu 
için kurtarılır. Ama aynı kahramanlık örneği kadın için geçerli 
değildir. Kadın güzel olana ulaşmak için fedakâr olmalıdır. Bu 
fedakârlığın sonunda kurbağa, prense dönüşür; yani kadın her 
şeye şükretmeli sabretmelidir. 
Gelelim medyaya… Haberlerdeki eril dil, suçluyu daha az 

suçlu, mağduru daha çok mağdur yapmaktadır. Ayşegül Ter-
zi olayını anımsayalım mesela… Büyük ihtimalle anımsaya-
madınız. Ayşegül Terzi’nin şiddet görmesinin özetini medya 
“şortlu kadın” olarak yapmıştı. Sonuç olarak, zanlı elini kolunu 
sallayarak, kameralara gülümseyerek aramıza tekrar katıldı. 
Her gün bu gibi olaylar yaşanmaya devam ediyor. 

Peki, kadına yönelik şiddet 
nasıl önlenmelidir? Tecavüz 
ve taciz olayları her tekrar-
landığında idam konusu top-
lum içinde tartışılıyor. Fakat 
en ağır cinsel suçlardan olan 
tecavüzün cezasının idam ol-
duğu ülkelerde, suç sayısının 
ne kadar yüksek olduğu da 
ortada… Kadının kurtuluşu 
idam cezasının gelmesinde 
değil, sosyal-ekonomik alan-

da güçlenmesindedir. Ayrıca 
devrime kendimizden başlamalı, mücadeleyi evden sokağa ulaş-
tırmalıyız. Çocukları eril masallar, çizgi filmler, filmlerden uzak 
tutmalı; onlara her koşulda bedenlerini sevmeyi, kendi hayatla-
rının kahramanlarının kendileri olduğunu öğretmeliyiz. Kadın 
yaşamın her alanında evde, işte, siyasette her alanda mücadele 
halinde olmalıdır ve yaşamı her alanda savunmalıdır. Kadının 
kurtuluşu mücadelesidir. Mücadele dolu güzel yarınlara…
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25 Kasım 1960’da Dominik Devleti tarafından katledilen Patria, Minerva ve María Teresa kardeşler
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Nevruz Saçıldı 
Antalya Baro Başkanlığı 
 
Hayat insana bazen eşit davranmıyor. Dünyaya geliş şeklimiz 
her ne kadar aynı olsa da, kaderimizi doğduğumuz ortam 
ve şartlar belirliyor. Kaderi değiştirmek ancak hayatımızı, 
çevreyi, koşulları irdeleyerek ve çaba harcayarak mümkün 
olabiliyor.
Attığımız adımın her zaman bir adım ilerisi vardır. Bazen 
ne kadar çabalarsak çabalayalım, bulunduğumuz ortam ve 
şartlar kısır döngü gibidir. Bizi aynı eksen etrafında döndürür 
durur. Ta ki ufak bir dokunuş o döngünün yönünü değiştire-
ne kadar. 
Bu nedenle çevremizde yaşanan olumsuz olaylara asla du-
yarsız kalmamalıyız. Haksızlıklara dur deyip çaresiz insan-
lara yardım elimizi uzatmaktan çekinmemeliyiz. Komşu-
muzun derdi bizim derdimizdir diyebilmeliyiz, dayanışma 
halinde olmalıyız ki bu sayede bir nebze de olsa birbirimize 
faydalı olabilelim.   
Unutmayalım ki bir dokunuşla bir bireyin kurtuluşu ailenin 
kurtuluşu haline gelebilir. Ailenin kurtuluşu bir nesildir, ülke-
dir ve dünyadır. Güzel şeyler küçük dokunuşlarla gerçekleşir.  
Örneğin, doğudan eşinin şiddetinden kaçan 5 çocuklu kadın, 
hiç bilmediği Antalya’ya gelerek yeni bir başlangıç yapmak 
ister. Düşünün ki önce babasının daha sonra eşinin hima-
yesinde yaşamış, yaşamının sınırları onların müsaade ettiği 
kadar olan bu kadın, öyle büyük bir karar vermiş ki derede 
doğru düzgün yüzemezken okyanusa açılmış. Beş çocuğu ile 
kıyıya ulaşmak istercesine bir mücadelenin içine girmiş.  
Şükürler olsun ki bu duruma duyarsız kalmayan bir komşusu 
adeta can simidi gibi onlara sahip çıktı, her konuda yol yordam 
gösterdi, çocuklarına okul imkânı sağladı. Annenin de yasal 

başvurularında yardımcı olmuştur. Böylelikle komşu sayesinde 
bir aile, geleceğe daha güvenle bakacak duruma geldi. 
Unutmayın ki sorun yaşayan insanlar, etrafında olan bitenleri 
ve olabilecekleri kestiremezler. Çünkü soruna odaklandıkları 
için etrafında olan bitenlerin farkına varamazlar. Ancak çev-
resindeki insanların gösterdiği duyarlılıkla yaşamları olumlu 
yönde şekillenebilir.  
Toplum olarak ne kadar dayanışma halinde olabilirsek ve 
birbirimizin farkına vararak yaşarsak, sorunlar o derece aza-
lır.
Üzülerek söylüyorum ki son zamanlarda yaşanan kadın cina-
yetlerine maalesef  toplumsal olarak her geçen gün daha da 
duyarsız hale geliyoruz. 

Emine Bulut’un “Ölmek İstemiyorum” çığlığını 
kimse duymadı
18 Ağustos 2019 tarihinde Emine Bulut adlı bir kadın, dört 
yıl önce boşandığı cani eşi tarafından, 10 yaşındaki çocuğu-
nun gözleri önünde bıçaklandı ve yaşam hakkı vahşice elin-
den alındı. Emine Bulut’un, bir kadının, çaresiz bir annenin 
boynu kesilmiş halde #ÖLMEK İSTEMİYORUM# diye 
attığı çığlığı duymayacak kadar sağırlaşan, duymayan, gör-
meyen, kör bir toplum mu olduk? Ne vahimdir ki bir insanın 
çaresizlikler içindeki çırpınışları, film çeker gibi soğukkanlılık-
la kameraya alınıyor ve yardım edilmiyor. Eğer birileri boy-
nuna tişört veya havluyla tampon yapsaydı, şu an bu kadın 
hayatta olabilirdi, #ÖLME ANNE# diye haykıran çocuk 
da annesiz kalmazdı. Ufak bir dokunuş, bir hayatın gidişatını 
değiştirebilirdi. 
Yaşanan bu tür olaylarda bir iki günlük duyarlılıklarla ve tep-
kilerle değil, kökten çözüm getirecek yasal düzenlemeler ve 
toplumsal kalıcı değerlerle çözümler üretilmelidir.

Bir dokunuşla  
bir birey kurtulur

Haksızlıklara dur deyip çaresiz insanlara elimizi uzatmalıyız. Bir 
dokunuşla bir bireyin kurtuluşu, ailenin kurtuluşu haline gelebilir. Aile bir 
nesildir, ülkedir ve dünyadır. Güzel şeyler küçük dokunuşlarla gerçekleşir.

71



72 73

ÇALIŞANIN  
SESİ

Sendikamız Tez-Koop-İş bir süre önce INDITEX mağazalarında örgütlenmeye 
başladı. INDITEX’in Türkiye’de toplam yedi mağazası bulunuyor. Bunlar, 
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. 
Çoğumuz bu ünlü mağazalardan en az bir kere alışveriş yapmışızdır. Ama 
içeriye girdiğimizde gördüğümüz o “harika” kıyafetlerin ardındaki çalışma 
koşullarından haberdar değiliz. O kıyafetleri tezgâhlara yerleştiren, katlayan, 
gerektiğinde paça ölçümüzü alan çalışanlar nasıl bir çalışma ortamına 
sahipler? Üyemiz Deniz, dergimize INDITEX özelinde hazır giyim sektöründeki 
gerçekleri anlattı. INDITEX’in işçilere imzalattığı çok katı kuralları var; 
şirket, işçilerin neler yaşadıklarını anlatmalarını yasaklamış. Bu sebeple 
Deniz’in soy ismini ve görüşlerine yer verdiği kadınların isimlerini ve diğer 
kişisel bilgilerini belirtmedik. Deniz’in görüştüğü kadınlar çoğunlukla 19-25 
yaş aralığında genç emekçiler; bir kısmı hem üniversite öğrenimine devam 
ediyor hem de çalışıyor. 

Tez-Koop-İş’te örgütlenelim
         INDITEX’te neler oluyor?

Biz kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ile yoğun çalıştıkları sek-
törlerden biri de hazır giyim sektörü. Peki, bu sektörde çalışmak 
bize ne kadar mutlu hissettiriyor? Mesela aldığın maaş sence yeterli 
mi? Yöneticin ya da çalışma arkadaşlarına karşı ne hissediyorsun? 
Sürekli gözün saate gidiyorsa, laf  işitecek olmanın gerginliğini ya-
şıyorsan o iş gerçekten iyi bir iş midir? Siz bu sorular üzerine dü-
şünedurun, ben biraz sorunlarımızdan bahsedeyim: Ben her gün 
işyerinde tuvalet ihtiyacım için gidiş ve dönüşümde haber veriyo-
rum, işten ayrılırken zanlıymışım gibi çantam göz kontrolüne tabi 
tutuluyor, izin hakkım olmasına rağmen izin isterken hesap veriyo-
rum, çalıştığım fazla zaman mesai saatime dâhil edilmiyor. Dahası, 
işyerlerimizde tacize maruz kalabiliyoruz, çok uzun saatler sağlıksız 
koşullarda çalışıyoruz ve giyimimizden makyajımıza kadar pek çok 
konuda müdürlerin baskısı altındayız, uzak yerlerde oturan arka-
daşlarım eve nasıl gidecekleri problemini yaşıyorlar çünkü servisi-
miz yok… Ve sonuçta çoğu INDITEX çalışanı bu sektörde uzun 
yıllar çalışmayı düşünmüyor. 
INDITEX’in çeşitli mağazalarında çalışan birçok kadın ya da LG-
BTI arkadaşım bunlara benzer ya da daha özel sorunlar yaşıyor. 

Onların sözlerini aktarmak istiyorum sizlere:

Zara çalışanı
Zara’da çalışıyorken erkek müşteri tarafından tacize uğradım. 
Kadın müdürüm “Biraz daha soğukkanlı olamaz mısın” dedi-
ğinde çok sinirlenmiştim. Daha sonra erkek müdürümüz sorunu 
çözdü ve bir daha o adam bizim mağazamıza giremedi. Ben ise 
AVM değiştirmek zorunda kaldım.

Pull&Bear çalışanı
Bir arkadaşımız vardı. Sabah geldiğinde yüzü çok soluktu ve 
makyajını az yapmıştı. Müdürümüz ona gidip makyaj yapmasını 
söyledi ve azarladı. Hatta bir erkek çalışana “Git deodoran sık!” 
dediği bile olmuştur.

Massimo Dutti çalışanı
Bir dönem kırmızı ruj baskısı özellikle çok fazlaydı. Kırmızı ruj 
dağıtıyorlardı ve sürmemizi istiyorlardı.
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Zara çalışanı
Erkek çalışanlara da kadın çalışanlara tacizde bulunanlar oluyor. 
Aslında kadın çalışanlar her zaman tehlike altında. 

Massimo Dutti  
çalışanı
Kasiyerlik yapıyorum ve 
erkek müşterilerin bakış-
ları farklı yönlere kayıyor, 
ayrıca paça boyu alır-
ken fazlasıyla rahatsızlık 
yaşıyoruz. Bazen erkek 
çalışan arkadaşlarımdan 
rica ediyorum ve o benim 
işimi yapıyor.

Zara çalışanı
Sürekli makyaj baskımız var. Bazen canım makyaj yapmak iste-
miyor. Sevgilimle kavga ediyorum, regl sancım oluyor ya da sı-
nav haftam oluyor. Makyaj yapmak istemiyorum o gün. Müdür 
hemen yanıma gelip “Bugün ruh gibisin, çok çirkinsin, yataktan 
kalkıp gelmişsin; hemen git makyajını yap gel” diye azarlayabi-
liyor… Gülmek zorundayız. Bazen erkek müşterilerimizin sözlü 
tacizine maruz kalabiliyorum. Bir şey almasa bile sürekli bana 
ürün sorma bahanesiyle konuşuyor; bu konuda asla müdürümüz 
bir şey yapmıyor ve müdürümüz bir kadın. Şiftlerimiz bir gün ön-
ceden değişebiliyor. Mesela ben bugün 13.00 girişliydim; geceden 
mesaj attılar “Yarın 07.00 girişlisin.” diye. Asla “Planın var mı, 
uygun musun?” diye soru sormazlar.
 
Stradivarius çalışanı
Haftasonu full çalıştığım bir gündü. O kadar kalabalıktı ki mağa-
za… Yavaş çalışıyoruz diye müdür bizi sürekli azarladı. Hızlı ha-
reket ettiğimden çok terlemişim; bilirsiniz mağazada alan küçük 
ve klima da yetersiz. Müdür yanıma geldi; “Çok kötü kokuyor-
sun, bir an önce gidip kendini yıka!” dedi. Herkesin içinde! Ve ben 
31 yaşında bir kadınım. Bunu diyen kadın 25 yaşında. Ağlayarak 
içeri girdim. Bir kadın müdür bunu başka bir kadın çalışanına na-
sıl yapabilir? Ter kokabiliriz; bu çok normal. Yanıma gelip sessizce 
söyleyebilirdi; bilerek bağırdı orda bana.

Pull&Bear çalışanı
Bize yılda iki kez kıyafet veriliyor. Biri yaz döneminde, bir diğeri 
de kış döneminde. Biz beden söylüyoruz. Kıyafetler farklı yerden 

geldiği için bazen bedenle-
rin tutmadığı olabiliyor. Şu 
an giydiğim pantolon bana 
çok dar geliyor ve ben ra-
hat hareket edemiyorum. 
Kalçamın bu kadar göste-
rilmesinden çok rahatsızım. 
Gömleğimi belime bağla-
mak zorunda kalıyorum ve 
azar işitiyorum. Ama kıya-
fetimi de değiştirmiyorlar; 
bir dönem boyunca onu 
giymek zorundasın. Biz 
mağaza mankenleri değiliz, 

mağaza ürünlerini giymek 
zorunda da değiliz ve vücudumuzu sergilemek zorunda hiç değiliz.

Bershka çalışanı
 Her gün güler yüzlü olmamız lazım. Asla insan olamayız; canı-
mız sıkkın olamaz. “Aaa neden gülmüyorsun, bu ne somurtmak, 
çok çirkinsin…” somurturken sürekli duyduğum laflar. Makyaj 
yapmaktan çok hoşlanmıyorum ama müdürüm o kadar konuştu 
ki tamam yapmaya başladım. Şimdi saçlarıma laf  ediyor: “Fön 
çektir, biraz bakımlı ol, boyası gelmiş…” Bunun sonu olmayacak. 
Ürünleri mi yoksa bizi mi sunuyorlar bilmiyorum.

Benim ve çalışma arkadaşlarımın anlattıklarını okurken, yazının gi-
rişinde sorduğum soruları da düşündünüz mü? Yanıtlarınız olum-
suzsa, artık sendikal örgütlenmenin zamanı gelmiş demektir. INDI-
TEX’in altına imza attığı bir uluslararası sözleşme var. Bu sözleşme-
yi, Tez-Koop-İş Sendikası’nın da üyesi olduğu Küresel Sendikalar 
Birliği (UNI) ile imzalamış. Sözleşmeden bir maddeyi paylaşmak 
istiyorum: “İşçiler herhangi bir ayrımcılığa uğramadan sendika 
temsilcileri ile görüşmekte ve sendikaya üye olmakta özgürdür.”
Çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere, hazır giyim sektörünün 
tüm emekçilerini sendikamız Tez-Koop-İş’te örgütlenmeye çağırı-
yorum. Biz istersek her şey değişir. 
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İnanılır gibi değil, bu günleri hiç göremeyeceğim sanırdım. Mezarda 
emekli olacağım diye beklerken aha da oldum. Elimde tuttuğum ilk emekli 

maaşım. Bir kuş kadar değil, bir kuşun kanadı kadar. O da insanı hiçbir 
yere uçurmuyor. Olsun, emekli oldum ya…

Yirmi iki kapının biri

Otobüse binip ilk maaşımı almaya giderken yol boyunca çalıştığım 
işyerlerini düşündüm. Babamı düşündüm, en çok da annemi, bu 
parada onun da hakkı var. Mezarına çiçek götürüp emekli olduğu-
mun haberini vereyim bari.
Tamı tamamına yirmi iki ayrı işyerinde çalışarak gelmişim bu nok-
taya. Dile kolay be Şirin, sen nasıl dayandın bunca kapıya? Yirmi 
iki işyeri, yirmi iki ayrı patron demek, yirmi iki ayrı anahtar girmiş 
cebime. Aah ne zor yollardı, şimdi bir daha yürü deseler yürümek 
şöyle dursun, yerimden kalkamam, dizlerim ağrıyor. Çocukların 
peşinden zor koşuyorum. Evet, bunca koşturmacanın içinde iki de 
çocuk yaptım. Nee, çocuklarım yaşıma göre küçük mü? Haklısın, 
tam umudu kaybedip evde kalacaktım ki evlendim, menopoza gi-
recektim ki son vagona yetişip kollarımın arasında bir kız, bir oğlan 
beledim. Hısım akraba, konu komşu ve devlet erkânı buna çok 
sevinip alkışladılar beni. Sersemlemiştim, ne olup bittiğini yıllarca 
idrak edememiştim. Elliyi geçince anladım ki ne alkışlar ne “afe-
rin”ler uçuruyor insanı.
Cebimde kuşun kanatlarından kalan tüylerle eve dönerken karar 
verdim; oturup bu yirmi iki kapıyı yazacağım. Sen şimdi yirmi iki 
kapıyı dolaşıp, beş bin küsur işgününü doldurduğumu duyunca, 
beni huysuz, geçimsiz biri sandın değil mi? Oysa idare etmek; dişi-
ni sıkmak, aza kanaat etmek nedir, bütün bunları işyerlerinden ev-
vel taa bebeyken anamdan öğrenmişim ben. Biliyor musun bir kız, 
annesinden öğrendiğini sonradan düzeltmek için çok uğraşıyor…
Evet, evet yazmalıyım. Yazmanın insanı hafifletip arındırdığını 
okumuştum, madem emekli oldum yazayım bari. Aslında benim 

okuyup yazmaya hiç yüzüm olmadı, zaten liseyi dışarıdan bitir-
dim. Onun için yazarken bazen harfleri eksik yazıyorum, imlayı 
da çok bilmiyorum. Sen sonra benim yazdıklarımı düzeltir misin? 
Hem düzeltmesen ne olacak ki, sanki başkası mı okuyacak? Bir 
şeyi de kendim için yapayım. Bu akşam çocukları ve adamı uyut-
tuktan sonra yazmaya başlayacağım. Bu verdiğim diğer sözlere 
benzemeyecek. Söz, yazacağım.
Gecenin sessizliğinde mutfak masasına oturdum.

MERT KARDEŞLER SÜPERMARKET
Ankara’da eskiysen bilirsin, Sakarya’da Yeni Sahne vardı; işte tam 
onun yanında da süpermarket. Şimdi ikisinin yerinde de yeller 
esiyor. İşte ben o markette ilk kez tezgâhtar olarak işe başladım. 
Daha on yedi yaşımda değildim. Yorulmak nedir bilmediğim 
çağlarımdı. Yirmi-otuz kiloluk zeytin tenekelerini oradan oraya 
hiç -ıh demeden taşıyor, akşama dek ayakta bekliyor, tenekeleri 
açarken ellerimi kessem de sızlanmadan devam ediyordum.  Sız-
lansam ki ne? Çıkıp eve gitsem, yapamıyorum desem babam 
beni bir daha işe göndermezdi. Sadece ben değil, bu işe girene 
dek kimler dil dökmedi ki babama; komşu teyzeler, ablalar, abiler 
araya girdi. Babama bin kez değilse bile yüz kez anlattılar, kadının 
işe gitmesi, para kazanması ayıp değil diye. Şimdi ben yok elim 
kanadı, yok tenekeler çok ağır desem, otobüsler tıklım tıklım, bazı 
adamların eli sırtımdan aşağı doğru iniyor diye anlatsam, babam 
beni bir daha işe gönderir? 
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İşyerinde en çok anlaşıp konuştuğum Sebahat. Benden bir iki yaş 
büyük. Bana birçok şeyi o öğretti; zeytin tenekelerini açmayı, zey-
tin çeşitlerini -sele, kırma, domat, çelebi- hepsini ondan öğrendim. 
Bizim evde çok zeytin çeşidi bilinmez; topluca siyah zeytin derdik, 
yeşil zeytin de çok nadir alınırdı. İlk maaşımla üç yüzer gram çeşit 
çeşit zeytin almıştım da kardeşim de ablam da çok şaşırmış, an-
nem de kızmıştı.
Bir de Leyla Abla var. Aylarca abla diye peşinden dolandım, kendi 
tezgâhlarını da bana sildirip temizletti. O, peynir tezgâhından so-
rumluydu. Hakan Abinin olmadığı günler (Mert kardeşlerden en 
küçüğü) peynir kalıplarını bana taşıttırıyordu.
Bir yılı devirmiştim zeytinlerin başında, artık müşterileri tanıyor 
ne çeşitten ne kadar istediklerini söylemeden şıp diye biliyordum. 
Elimi de artık tenekelere kestirmiyordum.
Epeydir Leyla Ablayla konuşmuyorum. Gözüm açılıp da işlerini 
yapmayınca bana sırtını döndü. Hiç umurum değil, konuşmazsa 
konuşmasın. Daha iyi oldu, boş boş laflayacağıma fırsat buldu-
ğum zamanlarımda günlük tutmaya başladım. İşyeri günlüğü… 
Çizgili defterimi çantamı koyduğum yerde saklıyorum. Uzun 
uzun değil en faza bir sayfa yazıyorum, müşteri gelince, Hakan 
Abinin baktığını hissedince kalemi, defteri hemen bırakıyorum.
Defterin başıma dert açacağını bilsem, Leyla’nın beni takip ettiği-
ni sezsem defterimi eve götürürdüm. Hangi arada derede Leyla 
nasıl yaptıysa çekmecemin kilidini açıp defterimi alıp gidip foto-
kopisini çekiştirmiş. Hakan Abi bir hışımla karşıma dikilip eşya-
larını topla ve çık git dediğinde ne olduğunu anlamadım. Utan-

mıyorsun değil mi işyerinin sırlarını yazmaya, neymiş küflü peyniri 
tıraşlıyormuşuz; ne yapacaktık? Nemlenen kuruyemişleri yeniden 
kavurmayalım da atalım mı? Bir de deftere “Hakan Hakan” diye 
yazmışsın, abisi nerede bunun! Ağzımı açıp hiçbir şey diyemedim. 
Kovulmuştum. Babam duyar duymaz “Kim bilir sen ne yaptın” 
diye kızacaktır.  
Elimde çekmecemdeki ıvırı zıvırı doldurduğum poşetimle Kızı-
lay’da ağlayarak dolandım, eve gidemedim. Mesai bitene kadar 
o park bu park gezdim. Sonra durakta Sebahat’ı bekledim. “Ba-
bana hemen söyleme, yeni iş bak. Birkaç gün işe gidiyorum diye 
evden çık. Sonra daha iyisini buldum buraya geçtim dersin” diye 
akıl verdi. 
Otobüse binmekten vazgeçip, elimden tutup beni avukata gö-
türdü. İlk kez bir avukat görüyordum, biraz sert bir adamdı. 
Yüzüme bakıp “Ağlamayı kes!” dedi, beni böyle işten atamaz-
larmış, fotokopi delil sayılmazmış. “Zaten yazdıklarında da bir 
şey yok, tazminat alacaksın” dedi. Defteri uzatırken “Biraz kitap 
oku, hep aynı kelimelerle yazmışsın” diye ekledi. “Adliyeye di-
lekçeni de kendin yazıp işlemlerini takip et” demez mi, önce çok 
korktum korkmasına ama dediklerinin hepsini yaptım. Yapabil-
dim. İlk tazminatımı kazandım, Leyla da Hakan da çok şaşırdı. 
Küçüğüm, bir şey bilmiyorum ya hakkımı yedireceğimi sandı-
lar. Rahmetli anam tazminatı aldığımı duyunca göz bebekleri 
titreyerek “Sen bana benzeme.” dedi. Galiba yine de benzedim 
vallahi, şu yoğurt kaplarına baksana ne kadar çok biriktirmişim. 
Aklıma nereden estiyse, gecenin bir yarısında bütün yoğurt ku-
tularını attım.
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Çağrı merkezleri 
“cinsiyetçilik” hakkında  

bize ne söylüyor?
Okuldayken kız çocukları erkek çocuklardan daha iyi performans 

gösterebiliyorken, nasıl oluyor da yetişkin olduklarında daha az kazanıyor ve 
liderlik rolünü daha az üstleniyorlar? Bu araştırma bu olguya ışık tutuyor.
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Dr. Anna Kristina Hultgreen / Open University, İngiltere 

Hem erkek hem de kadın çağrı merkezi çalışanı gör-
müş olma ihtimaliniz yüksek olsa da, gerçek şu ki, kü-
resel çağrı merkezi sektöründeki çalışanların yüzde 71’i 
kadın. “Kadın gettosu” ya da daha olumlu olarak “ka-
dın dostu işyerleri” denilen çağrı merkezlerinde önemli 
sayıda kadın var. 
Bunun nedeni toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki 
en büyük engellerden biriyle bağlantılıdır: Nasıl oluyor 
da okuldayken kız çocukları erkek çocuklardan daha 
iyi performans gösterebildiği halde; yetişkinliğe ulaşıp 
profesyonel alana girdikleri zaman daha az kazanıyor, 
liderlik rolünü daha az üstleniyor ve genellikle daha dü-
şük statüye ve daha az etkiye sahip oluyor? 
Araştırmam bu olguya ışık tutuyor. Çağrı merkezi yöne-
ticileri ve çalışanlarıyla yapılan kapsamlı görüşmelerin 
yanı sıra, İskoçya ve Danimarka’daki sektörün çalışma 
kültürü ve uygulamalarına yönelik bir soruşturmanın 
ardından, çağrı merkezlerinin toplumla bütünleşmiş 
cinsiyetçi tutumlar üzerine kurulduğu anlaşıldı.

Kuralına göre oynamak
Çağrı merkezleri hedef  güdümlü keskin bir düzenle-
me ile oluşturulmuş işyerleridir. Müşteri temsilcilerine, 
müşterilerle belirli şekillerde konuşma talimatı verilir. 
Bu talimatları ne ölçüde takip ettikleri yöneticiler ta-
rafından izlenir ve maaşları ve kariyer gelişimleri buna 
bağlıdır. 
Müşteri temsilcilerine, müşterinin adını kullanması, kü-
çük konuşmalar yapması ve “Tamam” ve “Görüyorum” 
gibi öngörülen “dinleme sesleri” ile etkileşime girmesi 
söylenir. Şirketin amacı, müşterilerin çağrıyı sürdürme-
sini sağlamak ve ayrıca “kişiye özel bir hizmet” izlenimi 
yaratmaktır.  
Erkek ve kadın çağrı merkezi temsilcilerinin bu tür dil 
reçetelerine itaat etme durumlarını karşılaştırırken il-
ginç bir örnek ortaya çıktı: hem İskoç hem de Dani-
markalı kadın müşteri temsilcileri, buna daha fazla 
uyum gösteriyordu. Yani kadın çağrı merkezi çalışanla-
rı, yöneticileri tarafından yapılması söylenenleri erkek 
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Çağrı merkezlerinde “Tamam” ve “Görüyorum” gibi “dinleyen sesler”in kasıtlı olarak kullanılması istenir.  

Bazı kadınlar çağrı merkezlerinde çalışmayı seçebilir çünkü genellikle çocuk 
yaştaki kadınlara çekici gelen esnek çalışmaya uygundur. Ve tabii ki toplumda her 
cinsiyetin yapabilecekleriyle ilgili köklü inançlar var. Kadınların, hizmet işlerini iyi 
yaptıklarına inanılması ve  “duygusal emek” gerektirmesi gibi… 
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meslektaşlarından daha çok yaptılar: müşterilerin so-
runlarını daha sık onayladılar ve isimlerini kullandılar, 
gerektiğinde onları tekrar aramaya teşvik ettiler ve “iyi 
hafta sonları” gibi kişisel vurguları kullandılar. 

Okul ve iş
Kadın müşteri temsilcileri, bu dil kullanma reçetesine ne-
den erkek meslektaşlarından daha fazla rıza gösteriyordu?
Çocuk gelişimi ve eğitim üzerine yapılan araştırmalar, kız 
çocuklarının kurallara uyduklarında ödüllendirilirken, ba-
ğırmak ya da sınıfta dolaşmak gibi kural ihlalleri yaptıkla-
rında erkeklerden daha ciddi şekilde cezalandırıldıklarını 
kanıtlıyor. 
Bu toplumsallaşmış farklılıkların işyerine taşınması akla 
uygun. Bu farklılıklar daha sonra, özellikle yüksek oranda 
sistematikleşmiş işyerlerinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Kadınların kurallara daha fazla uygun davranması bu fe-
nomeni açıklıyor.  Bir yandan okullarda kural uyumu de-
ğerlendirilir ve ödüllendirilirken, genç kadınlar profesyonel 
alana girdiklerinde prestiji olmayan ve etkisiz işlerde kala-
bilmek için kurallara uymak zorunda kalabiliyor. 
Diğer araştırmalarda da benzer bulgulara rastlandı. Çağrı 
merkezi yöneticileri ve işe alım uzmanları ile yapılan görüş-
meler, kadın işçilerin erkeklere göre daha çok tercih edildi-
ğini, çünkü kurallara bağlı kaldıklarını gösteriyor. Yönetici-
ler (her iki cinsiyetten) şunları söylediler:
“Erkeklerin, yapmamaları gereken şeyleri yapmaları daha 
muhtemeldir; oysa kadınlar prosedüre ve yapılması gere-
kenlere bağlı kalıyorlar.”

Tabii ki, kadınların kurallara daha fazla uyması, kadınların 
neden çağrı merkezi işlerinde orantısız bir etkiye sahip ol-
duğuna dair birkaç açıklamadan sadece bir tanesidir. Bazı 
kadınlar çağrı merkezlerinde çalışmayı seçebilir; çünkü 
çağrı merkezileri, genellikle çocuk yaştaki kadınlara çekici 
gelen esnek çalışmaya uygundur. Ve tabii ki toplumda her 
cinsiyetin yapabilecekleriyle ilgili köklü inançlar var. Hizmet 
işleri, kadınların özellikle iyi yaptıklarına inanılan “duygusal 
emek” gerektiriyor. 

Cinsiyet eşitliğine bir darbe
Çağrı merkezleri, İngiltere ve dünyadaki kadınlar için yeni iş 
fırsatları yaratmış olabilir; ancak uzun vadede, cinsiyet eşitli-
ğine zarar vermesi muhtemel. 
Çağrı merkezleri dünya çapında yüksek cirosunun yanı sıra 
çalışanların bedensel ve duygusal tükenmişlik sonucu işe 
devam edememesi ile bilinmektedir. Müşteri temsilcileri, 
müşterilerden gelen öfke patlaması, cinsel taciz ve düpedüz 
kötüye kullanılma riski altındadır. Kadınlar etkisiz ve düşük 
statüde oldukları düşük ücretli ve stresli işlere yönlendirildi-
ğinde, yeteneklerini kaybedebilecek. Ayrıca bu durum, bu 
işleri yapabilecek ve yapmayı isteyebilecek erkeklere uygula-
nan bir tür ayrımcılığa neden olur.
Çağrı merkezleri bir şekilde işlemeye devam ediyor. Araş-
tırmamın yapıldığı Avrupa’da, endüstri her yıl yüzde 10 
büyüyor. Ve çağrı merkezleri şimdi küreselleşmiş hizmet 
sektöründeki en önemli istihdam alanlarından biri. Daha 
kapsamlı, herkesin yeteneğine ve potansiyeline uygun bir iş-
gücü için, çağrı merkezlerinde değişime başlamanın zamanı 
artık gelmeli. (Çeviri: Zeynep Öztürk)

Çağrı merkezleri hedef güdümlü keskin bir düzenleme ile oluşturulmuş 
işyerleridir. Müşteri temsilcilerine, müşterilerle belirli şekillerde konuşma 
talimatı verilir. Bu talimatları ne ölçüde takip ettikleri yöneticiler tarafından 
izlenir ve maaşları ve kariyer gelişimleri buna bağlıdır.

Çağrı merkezleri dünya çapında yüksek cirosunun yanı sıra çalışanların 
bedensel ve duygusal tükenmişlik sonucu işe devam edememesi ile 
bilinmektedir.
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Çağrı merkezleri, belirli bir işin telefon ve bilgisa-
yar teknolojisine dayalı olarak yapıldığı mekânlardır. 
Çağrı merkezi çalışanları aracılığıyla uzaktaki müş-
terinin bilgiye erişimi sağlanmaktadır. Bu merkezler 
genel itibariyle müşterilerin istek, şikâyet ve sorunla-
rını içeren çağrıların karşılandığı “inbound” ve çağ-
rı merkezinden dışarıya pazarlama amaçlı yapılan 
aramaları ifade eden “outbound” gibi iki fonksiyonlu 
çalışmaktadır. Müşteri temsilcisi olarak adlandırılan 
çağrı merkezi çalışanları vardiya usulü 7 gün 24 saat 
çalışmaktadır. Çalışmış oldukları firmanın belirlediği 
kurallar çerçevesinde firmayı temsilen müşterilerin iş-
lemlerini gerçekleştirirler.
Gamze Yücesan Özdemir’in Türkiye’de çağrı merkezi 
çalışanlarının işyerlerindeki ve gündelik hayatlarında-
ki deneyimlerine ışık tutan “Çağrı Merkezinde Çalış-
mak” isimli araştırmasının birinci bölümünde çağrı 
merkezlerinin doğasına dair eğilimler esneklik, vasıf-
sızlaştırma, artan denetim ve gözetim baskısı, karak-
ter aşınması olarak sıralanmıştır.1 Aslında bu sırala-
nan eğilimler çağrı merkezlerinin emek sürecine dair 
önemli çıktıları ifade etmektedir. 7/24 hizmet veren 
çağrı merkezlerinin en önemli özelliğini oluşturan es-

neklik nedeniyle çalışanlardan genç, dinamik, yüksek 
performans ve verimlilikle çalışmaları istenmektedir. 
Çalışanların sürekli aynı ekranları takip etmesi, aynı 
kelimelerle benzer cümlelerle konuşmaları, yasaklı ke-
limeleri kullanmamaya özen göstermeleri ve sürekli 
teknolojik bir denetim altında çalışıyor olmaları vasıf-
sızlaşmalarına neden olmaktadır. 

Sürekli artan denetim ve baskı
Çağrı merkezlerinde bir diğer önemli sorun ise sürekli 
artan denetim ve baskıdır. Çağrı merkezi çalışanları-
na inbound durumunda görüşme sayısı anlamında ve 
outbound durumunda ise satış yapma anlamında bazı 
ulaşılmaz hedefler konulmaktadır. Çağrı merkezi çalı-
şanın sürekli değişen üçüncü kişilerle genelde yaşanan 
bir sorunun çözümlenmesi için iki görüşme arasında 
2-15 saniyelik aralarla sürekli konuşması, konuşmanın 
kayıt altına alınması, sorunun çözümü ve görüşme sü-
resinin performans değerlendirilmesinde esas unsur 
olması, çalışanlar üzerinde sürekli artan denetim ve 
gözetim baskısı kaygı, depresyon ve düşük iş tatminine 
sebep olabilmektedir.

Çağrı merkezlerine toplumsal 
cinsiyet perspektifiyle bakmak

“Biz iş makineleri yedek parçası yapıp satıyoruz. Ürünü kullananların hepsi erkek 
ve kadın sesi duymak onlardaki gerginliği alıyor.” Çağrı merkezi yetkilisinin 
aktardığı bu sözlerdeki bakış açısı, kadın çağrı merkezi çalışanlarının en fazla 
maruz kaldığı soruna, tacize kapı açabiliyor.

Meliha Kaplan

1. Yücesan-Özdemir, G. (2019). Çağrı Merkezinde Çalışmak. İstanbul: Nota Bene Yayınları
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ÇAĞRI 
MERKEZLERİ

Çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 75-80’ini  
kadın işçiler oluşturmaktadır
Çağrı merkezlerinde emek sürecine dair yapmış ol-
duğumuz girişin ardından şimdi de bu merkezlere bir 
de toplumsal cinsiyet perspektifiyle bakalım.  Çağrı 
merkezi çalışanlarının  yüzde 75-80’ini 18-29 yaş ara-
sı genç ve kadın işçiler oluşturmaktadır. Bu sektörde 
ağırlıklı olarak kadınların tercih edilme nedenlerine 
dair farklı yaklaşımlardan söz edilebilir. Ancak biz iki 
farklı çağrı merkezi yetkilisinin bir gazeteye vermiş ol-
duğu mülakatta kullandığı ifadelerde gizlenen cinsi-
yetçi bakış açısını açığa çıkaralım.2 “Bu mesleği tercih 
edenler genelde kadınlar oluyor.” “Neden sorusuna 
her iki yetkili de benzer cevabı veriyor:
“Ses tonundan, soruna yaklaşımına kadar bayanlar 
daha farklı bir konumda Türkiye’de; belki bu yüzden 
olabilir. Mesela İngiltere’de tercih edilen ses yüzde 90 
erkek sesi. Çünkü daha güvenilir ve etkileyici oldukla-
rı düşünülüyor.”
“Bizim bölümümüzün yüzde 80’i bayanlardan oluşu-
yor. Yurtdışında bu oran yüzde 60 ile yüzde 40 civa-
rında. Neden olarak, Türkiye’de bayanların konuşma-
yı ve iletişimi daha çok sevdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca 
bir erkek çok sinirliyken karşısına bir bayan çıkınca 
sinir seviyesi azalıyor. Ama karşısına bir erkek çıkınca 
tansiyonun düşürülmesi biraz zaman alabiliyor.”
Bir başka çağrı merkezi yetkilisi ise “Biz iş makineleri 

yedek parçası yapıp satıyoruz, bunu şantiyelerde kulla-
nanların hepsi erkek, kadının olmadığı ortamdan arı-
yorlar, kadın sesi duymak onlardaki gerginliği alıyor” 
diye açıklıyor. Bu açıklamalar çağrı merkezlerinde ağır-
lıklı olarak kadın çalışanlarının tercih edilmesinin cin-
siyetçi boyutunu göstermesi açısından oldukça önemli. 
Çünkü bu bakış açısının bir sonucu olarak müşterinin 
“sinir seviyesini azaltan kadın sesi” bu işyerlerinde en 
fazla karşı karşıya kaldıkları sorunların başında tacizin 
geldiği açıkça dile getiriyor. İş makinelerinden “senin 
saçın ne renk” muhabbetine gelen görüşmeler, “seni 
dinlemek için aradım, konuş” diyenler, tanışmak iste-
yenler… Tabii bir de erkek müşteri temsilcisine rahat-
ça edemeyeceği küfürleri kadın çalışanlara etmekten 
geri durmayanlar… 

“Sinirleri alınmış biri olmalı” 
Çağrı merkezleri duyguların kullanımının ön planda 
olduğu işyerleridir. Çalışanlar her an duygularını kont-
rol etmek zorundadır. Gündelik hayatlarında her ne 
yaşamış olurlarsa olsunlar müşteri ile sürekli olarak 
sakin, anlayışlı ve gülümseyerek konuşmaları istenir. 
Yine bir bankanın çağrı merkezi yöneticisi ile yapılan 
bir mülakatta yönetici bir çağrı merkezi çalışanının en 
önemli özelliğini “sinirleri alınmış biri olmalı” olarak 
açıklamıştır. Bir diğer yönetici ise çağrı merkezi çalı-
şanının özelliklerini şöyle sıralamıştır: “Empati kura-

Çağrı merkezleri hedef güdümlü keskin bir düzenleme ile oluşturulmuş 
işyerleridir. Müşteri temsilcilerine, müşterilerle belirli şekillerde konuşma 
talimatı verilir. Bu talimatları ne ölçüde takip ettikleri yöneticiler tarafından izlenir; 
maaşları ve kariyer gelişimleri buna bağlıdır.

2. Milliyet Pazar “Pardon Sizi İnsan Sandım, Robotmuşsunuz”

 http://www.milliyet.com.tr/pazar/pardon-sizi-insan-sandim-robotmussunuz-179391
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın raporu, kadın işçileri koruyan yasaların 
birçok işyerinde uygulanmadığını açığa çıkarıyor. Çağrı merkezlerinde, gebe, 
yeni doğum yapmış, emzirme dönemindeki kadın işçilerin fazla çalışma, süt izni, 
postalar halinde çalışma uygulamalarında sıkıntılar yaşanıyor. 

bilmeleri çok önemli. Adeta bir sanatçı gibi davran-
malı, ruh hali nasıl olursa olsun, kendini maskelemeyi 
bilmeli. Ayrıca özverili olmalı. Müşterinin ihtiyacını, 
duygusunu anlamak çok önemli. Bazen sorunu çöze-
miyoruz. Ama öyle bir konuşma yapıyoruz ki müş-
terinin beklentisi karşılanmasa da telefonu memnun 
olarak kapatıyor.” Her iki yönetici de çağrı merkezi 
çalışanlarının aynı zamanda duygularını da ticari ola-
rak kullanmak istediklerini neredeyse açıkça ifade et-
miştir. 
Çağrı merkezi çalışanlarından sürekli biçimde müşte-
rilerin memnuniyet hali üzerinde etkili olmaları isten-
mektedir. Bunun denetimi de yöneticiler tarafından 
hem teknolojik olarak hem de doğrudan denetimle 
yapılmaktadır. Çalışanların kendilerine ait, emek dışı 
diye düşündüğümüz duyguları da bir metaya dönüşe-
rek verdikleri hizmetin bir parçası olmaktadır. Duy-
gusal emek kapsamında hisler, çağrı merkezlerinde 
konulmuş hedeflere hizmet etmektedir. Duyguların bu 
biçimde sürekli denetlenmesi çalışanların kendine ya-
bancılaşmasına da neden olmaktadır.  

Yasaların kadın işçiler için getirdiği koruyucu 
hükümler birçok işyerinde uygulanmıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ya-
pılan “Çağrı Merkezlerinde Çalışma Koşullarının 
İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilme-

sine Yönelik Teftiş Programı Sonuç Raporu”3 da top-
lumda yerleşmiş cinsiyetçi tutumlar üzerine inşa edi-
len çağrı merkezlerinin diğer olumsuz yönlerine vurgu 
yapmıştır. Rapora göre; yasaların kadın işçiler için ge-
tirdiği koruyucu hükümler birçok işyerlerinde uygu-
lanmamaktadır. İşyerlerinde doğurganlık çağındaki 
yoğun kadın işçi istihdamı ile ilgili gebe, yeni doğum 
yapmış, emzirme dönemindeki kadın işçiler ile ilgili 
fazla çalışma, süt izni, postalar halinde çalışma uygu-
lamaları ile ilgili hususlarda sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası çalıştırılma-
maları gereken sürelerde çalıştırıldığı, erken doğuma 
bağlı olarak eksik kullandırılan doğum öncesi analık 
izinlerinin, doğum sonrası analık izni sürelerine ilave 
edilmediği tespit edilmiştir. Bir yaşından küçük çocuk-
larını emzirmeleri için kadın işçilere günlük bir buçuk 
saatlik emzirme izinlerinin günde bir buçuk saat kar-
şılığı toplanarak haftada bir gün toplam yedi buçuk 
saat işe gelmeme şeklinde toplu olarak kullandırıldığı 
tespit edilmiştir. 

Kaynaklar:
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2013). Çağrı Merkezlerinde 
Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlen-
dirilmesine Yönelik Teftiş Programı Sonuç Raporu. Ankara.
2. Man, F. ve Selek-Öz, C. (2009). Göründüğü gibi Olamamak ya da 
Olduğu gibi Görünememek: Çağrı Merkezlerinde Duygusal Emek, 
Çalışma ve Toplum, 20, 75- 94.
3. Yücesan-Özdemir, G. (2019). Çağrı Merkezinde Çalışmak. İstan-
bul: Nota Bene Yayınları.

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2013). Çağrı Merkezlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve 
Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Teftiş Programı Sonuç Raporu. Ankara.
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SİNEMA

“Tozbezi”: Adaletsiz dünyada 
kadın olmak

35. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Film, En İyi Senaryo 
ve En iyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan “Tozbezi”, Ahu Öztürk’ün ilk uzun metrajlı film 
çalışması. Yönetmen Öztürk, filmi kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak oluşturmuş. 
Filmin senaryosunu yazarken evlere gündelik işlere giden teyzesinden etkilenen 
Öztürk, filmi de teyzesine adamış. 
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“Tozbezi” filmi İstanbul’un yoksul mahallelerinde 
yaşayan iki kadının, Hatun ve Nesrin’in, hikâyesine 
odaklanıyor. Yaşamlarını gündelik temizlik işleri yapa-
rak sürdürmeye çalışan bu iki kadın, film boyunca şe-
hirde ayakta kalma ve hayata tutunma mücadelesi ve-
riyorlar. Bu yaşam mücadelesiyle birlikte film pek çok 
konuda –emek sömürüsü, güvencesiz çalışma, kentsel 
dönüşüm, kimlik, cinsiyet eşitsizliği vs.- düşünmemiz 
için olanak sağlıyor. 

Güvencesiz çalışma ve emek sömürüsü
Günümüzde işçilerin yaşadığı en büyük problemler-
den biri kuşkusuz güvencesiz çalışma. Bu durum, ya-
rınlara ilişkin belirsizlik içerdiğinden, insanların hem 
geçim kaygısı yaşamalarına neden oluyor hem de mü-
cadele etmenin önündeki en büyük engeli oluşturuyor. 
Filmde bu güvencesizliğin en ağır biçimini yaşayan iki 
karakter bulunuyor. Nesrin ve Hatun sigortasız ve her 
an işsiz kalma tehdidi ardında yaşamlarını sürdürü-
yorlar. İkisi de yoksulluktan muzdarip olsa da Hatun 
sınıf  atlayabileceğini, hatta bir gün Moda’dan ev ala-
bileceğini düşünüyor. Nesrin ise daha gerçekçi; her 
ne kadar sınıf  bilincine sahip olmasa da Moda’daki 
evlere sahip olmayacağının; oraya ancak temizlik için 

gidebileceğinin bilincinde. Bu bağlamda Nesrin’in tek 
isteği sigortalı bir işe girmek ve düzenli bir gelire sahip 
olmak. Film boyunca bunun için bir arayışta olduğunu 
görüyoruz. 
İş bulmak için herkese haber salan Nesrin bu konuyu 
evine temizliğe gittiği bir kadına da açıyor. Kadın baş-
ta ona yardımcı olacağını söylüyor; fakat sonrasında 
işine gelmediği için onu başından savıyor. Bu da orta 
sınıfın ikiyüzlülüğünü gösteren bir örnek olarak beli-
riyor. Dolayısıyla filmde hem işçi sınıfı, hem de orta 
sınıfı temsil eden kadın karakterlere şahit oluyoruz. Bu 
iki sınıf  arasında “kadın” olmaktan dolayı doğabile-
cek bir dayanışma ilişkisi maalesef  kurulamıyor. Da-
yanışma, ancak alt sınıfı temsil eden Nesrin ve Hatun 
arasında kurulabilen bir ilişki oluyor. Hatun’un sınıf  
atlamak istemesi ve Nesrin’in düzenli ve sigortalı iş ta-
lebi haricinde karakterlerin kendi içinde bulundukları 
durumdan çıkış için dayanışma dışında bir alternatif-
leri yok gibi görünüyor. 
Bu bağlamda yaşadıkları (yakın bir zamanda kentsel 
dönüşüme uğrayacak ve yıkılacak olan) yoksul mahal-
ledeki afişler ve duvardaki “Savaşa Hayır!” “İş, Barış, 
Özgürlük!” gibi yazılar filmin dikkat çekici unsurları-
dır. Bu sahnelerde o mahallede bir emek örgütlenme-
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sinin olduğunu anlıyoruz. Fakat bu sınıf  mücadelesi 
çağrısı ne yazık ki bu iki kadın karakterle (Hatun za-
ten sınıf  atlamak isteyen bir karakter olduğu için bu 
çağrının daha çok Nesrin üzerinde etkili olabileceği 
beklenirdi.) buluşamıyor. 

Kimliğini reddetmek benliğin kaybıdır
Etnik bir azınlığın toplumdaki kimlik kaybı benliğin 
de kaybı anlamına gelebilir. Bu bağlamda, kişinin, kö-
kenine ve kimliğine sahip çıkması onun varoluşu açı-
sından önemlidir. Tozbezi filmindeki iki karakter de 
İstanbul’a Türkiye’nin doğusundan göç etmiş, Kürt 
kadınlardır. Nesrin film boyunca pek çok kere Kürtçe 
konuştuğundan kimliğinin bilincinde olduğunu anla-
yabiliyoruz. Fakat Hatun kendini Çerkez olarak ni-
telendirmektedir. Aslında bu kimlik, evine gündeliğe 
gittiği kadının arkadaşının ona yakıştırdığı bir kimlik-
tir. Çünkü ev sahibi ve onun arkadaşı aslında örtük 
bir ırkçı dil kullanmaktadır. Aralarında sohbet eden 
bu kadınlardan evin sahibi olan; alt komşularının çok 
kibar olduğunu, hep hal hatır sorduğunu anlatır ve 

bu kadar kibar, hatırşinas bir kişinin Kürt olmasının 
onu şaşırttığını “Görsen hiç Kürt demezsin” sözleriyle 
belirtir. Sonrasında ise ev sahibinin arkadaşı Hatun’a 
dönerek “Sen nerelisin? Kesin Çerkezsin, Çerkezler 
zaten sarışın olur” sözleriyle Hatun’un kimliği de ken-
dince belirler.
İktidarların toplumsal yapıya yaydığı bir nefret suçu 
olan ırkçılık, günümüzde en çok da orta-sınıf  insanlar 
arasında karşılık buluyor.  Hatun, alt sınıf  bir azınlık 
olarak, bu ırkçı yönelimden kendini kurtarmanın bir 
yolu olarak Çerkez kimliğini kendi kimliğiymiş gibi 
kabul ediyor ve bir iş başvurusunda Çerkez olduğunu 
belirtiyor. Yani kimliğini reddetmek zorunda kalarak 
kendini kabullendirmeye çalışıyor.

Kadınlık algısı patriyarka tarafından  
belirleniyor 
Hatun ve Nesrin aslında ayakları üzerinde duran/
durmaya çalışan güçlü karakterler. Nesrin’in eşi, onu 
terk ettiğinden dolayı zaten yok; Hatun’un eşi Şero ise 
etkisiz bir karakter olarak varla yok arasında duruyor. 

SİNEMA

84 85



85

Filmde bu iki kadının her şeyin üstesinden zaman za-
man da dayanışarak geldiğini görüyoruz. Fakat “ka-
dınlık” özellikle kadın-erkek ilişkileri bağlamında ne 
yazık ki karakterler tarafından erkek egemen sistemin 
sınırları içerisinde algılanıyor. Böylece karakterler bu 
erkek egemen sistemin söylemlerine başvuruyor ve 
onun değer yargılarıyla davranıyorlar. 
Hatun’a göre Nesrin’in eşi Cefo’nun Nesrin’i terk et-
miş olması Nesrin’in suçu. (Nesrin de kendisini suçla-
maktadır.) Çünkü Nesrin Cefo’yu evden kovmuştur ya 
da tam manasıyla “kadınlık” yapamamıştır. Oysa ger-
çekte Cefo sorumsuz biridir; ne eve ne çocuğuna dair 
bir sorumluluk almıştır. Sonunda da evi terk etmiştir. 
Nesrin’in Cefo’yu araması, onun dönmesini istemesi 
ise hayatın yükünü daha fazla kaldıramayacağını dü-
şünmesinden dolayıdır. Hem çocuk bakımı, hem bir 
evi çekip çevirmek, hem çalışmak (üstelik güvencesiz; 
yani yarının ne olacağı belirsiz bir işte) ağır bir sorum-
luluktur ve Nesrin bu durumdan kurtulmak ister. Yani 
aradığı, sevebileceği, hayatı paylaşabileceği bir eş de-
ğildir. Nesrin’in Cefo’yu araması tamamen ekonomik 
kaygılarladır. Aslında Nesrin sistem içerisinde adeta 

sıkışmıştır. Çıkış  yolu ise yok gibi gözükmektedir. 

Sonuç
“Tozbezi” filmi iki kadının yaşama tutunma mücade-
lesini anlatırken, bu mücadeledeki yolların ne kadar 
çetin ve zorlu olduğunu gösteriyor. Kadınlar bu duru-
mu aşmak için sürekli bir mücadele içinde olsalar da 
filmde kurtulmalarını sağlayacak bir çıkış yolu görün-
müyor. Çünkü aslında, temelde duran adaletsizliği 
hedef  alan bir itirazları yok. Bu durum Montaigne’in 
Brezilya sahillerindeki üç yerlinin Fransa Kralı IX. 
Charles’ı ziyarete gitttiklerinde “Onları en çok hay-
rete düşüren şeyin ne olduğu” sorusuna verdiği yanıtı 
düşündürüyor. Yerlileri en çok şaşırtan şey, toplumun 
yarısı yoksulluk ve açlıktan sefil halde dilenirken diğer 
yarısının sahip oldukları konforla övünebilmesidir. 
Bu sefil insanlar bu korkunç adaletsizliğe nasıl kat-
lanmaktadır ve bu durumla ilgili herhangi bir adım 
atmamaktadır?1 Sonuç olarak yerlilerin sorduğu bu 
soruyu biz de kendimize sorabiliriz. Bu adaletsizliğe 
neden katlanıyoruz? 

1. Paul D’amato, Marksizmin  Anlamı, Ayrıntı Yayınları, S.181, 2016. 
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Futbolun sadece bir “spor dalı” olduğunu ve bunun da 
bir cinsiyetinin olmadığını insanlara anlatmanın zorlu-
ğunu senelerdir yaşayan futbol yazarı, editörü ve haber 
müdürü bir kadın olarak sizlere birkaç şeyden bahset-
mek istiyorum. 
Evet, yanlış duymadınız! Futbol bir spor dalıdır ve bu-
nun bir cinsiyeti yoktur. Nasıl teniste Federer gibi Maria 
Sharapova da dünyaca ünlüyse ve milyonlarca seveni, 
izleyeni, takip edeni varsa, aynı durum futbolda da var. 
Tenis için kadın sporu deyip Nadal’ı, Djokovic’i öteki-
leştirmiyorsak, futbolun kraliçesi Alex Morgan’ı da öte-
kileştirmemeliyiz. Aslında olay bu kadar basit ve “nor-
mal”. Fakat özellikle bizim ülkemizde bunu anlatmak 
çok güç. Futbol seven kombine sahibi, hatta ve hatta 
futbol yorumcusu bir kadın olarak, yıllardır bunun sı-
kıntısını çekiyorum. Ülkemizin vebası: “Futbol seven 
kadın iticidir” klişesi...
Çocuğunuzu, eğer yoksa yeğeninizi ya da çevrenizdeki 
bir ufaklığı düşünün. Size gereksiz yere vurdu, yapma-
ması gereken bir şey yaptı ya da bir arkadaşına zarar ver-
di. Ne yaparsınız? Aklınıza önce cezalandırma yöntemi 
gelir ve mesela onu odasına gönderirsiniz. Bir süre oda-
sından çıkmasına izin vermez, yaptığının yanlış olduğu-
nu anlamasını istersiniz. Bu örneği neden veriyorum? 
Futbol maçları birkaç yıl önceye kadar, şimdikinden çok 
daha korkunç bir haldeydi. Taraftarlar meşale yakardı, 
küfrederdi; statta taşkınlık yapar, sahaya yabancı madde 

atardı. Sonuçta cezalandırılırlardı. Ceza neydi? Erkek 
taraftar yasağı! Kadın taraftarlarla dolu tribünler... Yani 
zihnimize “statta kadının olması, takıma bir ceza” cüm-
lesi ince ince işlendi. Neden cezaydı ki bu? Tribünde 
tezahürat yapmak, şarkılar söylemek, güzel kokmak, te-
miz giyinmek kötü bir şey miydi de, bunlar takıma ceza 
oluyordu? Ses tonumuzun biyolojik olarak ince olması 
sizin kulaklarınızı mı tırmalıyordu ki biz cezaydık? 
Eskiye dönüp bakalım; ne güzelmiş her şey... İlk olarak 
1888 yılının Londra’sında kurulmuştu kadın futbol der-
neği. Genç kadınlar bu güzel sporu başarıyla yapıyor; 
ancak erkekler tarafından aynı şimdi olduğu gibi en-
gellenmeye çalışılıyorlardı. Ama sonra o kadar başarılı 
oldular ki erkek futbol takımları değil, 6’şar kişilik ta-
kımlardan oluşan kadın futbol takımları daha çok izlen-
meye, daha çok sevilmeye başlandı. 
Sonra Birinci Dünya Savaşı ile birlikte, kadın futbolu 
131 senelik tarihinin “ALTIN ÇAĞI”nı yaşadı. Bakın, 
bu cümle çok can acıtıcı aslında. Bezden toplarla, çim 
gibi nimetlerin bulunmadığı zamanlarda yaşanıyor bu 
altın çağ.
Neyse, ne diyorduk...
Birinci Dünya Savaşı sırasında erkekler cephelere gittiği 
için, kadınlar hem evlerini geçindiriyor, hem neredeyse 
dünyayı yönetiyorlardı. Savaş vardı; ama hayat da spor 
da devam ediyordu. Futbol konusunda dillere destan, 

Futbolun cinsiyeti yoktur
Kadınlara yasal haklar tanıyan dünyanın en eski ülkelerinden biriyiz. Buna karşın 
“Futbol seven kadın iticidir” klişesi, ülkemizin vebasıdır. Futbol bir spor dalıdır ve 

cinsiyeti yoktur. 
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Bir kez  90 dakika kadın futbol maçını seyretse, şaşırıp kalacak önyargılı kesim.  
30 metre mesafeden bir frikik vuruyorlar, direk yamultan cinsten. 
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yüzyıl geçmesine rağmen her kaynakta var olan güzel-
likte futbol resitali sergiliyorlardı. Sonra savaş bitti, er-
kekler döndü ve kadınlar yine engellendi. O gün bugün-
dür, engellenmeye devam ediliyor... Önyargıları yıkıp 
kadın futbol maçlarını izlemeyen insanlar bulunduğu 
müddetçe bu engellenme devam edecek. Halbuki bir 
kez  90 dakika seyredilse, şaşırıp kalacak önyargılı ke-
sim. Bazen bir gol atıyorlar, diyorsun ki “İbrahimoviç o 
golü atamaz.” 30 metre mesafeden bir frikik vuruyorlar, 
direk yamultan cinsten. Aslında bir salsalar kendilerini, 
bir izleseler, o kadar keyifli ki...
Ülke olarak demeyeceğim, insanlık olarak futbolun kar-
gaşasını o kadar benimsemişiz ki, belki de o yüzden ka-
dın futbolunu önemsemiyoruz. Neredeyse hiçbir kadın 
futbol müsabakasında hile, kavga, zaman geçirmek için 
yerde yatma, gereksiz yere sağlık görevlisini sahaya ça-
ğırma ve oyun soğutma göremezsiniz. Düdük çalar ve 90 
dakika futbol oynanır. Temiz oynarlar. Pek spekülasyon 
görülmez. Biz futboldan ziyade futbolun magazinine o 
kadar alışmışız ki, belki de ondan bunu sevemedik. Ro-
naldo’nun çocuğunu hangi kadından yaptığı, Arda’nın 
silahla hangi popçunun yanına gittiğini öğrenmek bizi 
çok eğlendiriyor sanırım! 
Hayatın geneli gibi aslında. Çok güzel bir tatlıcıya gi-
dersiniz ve menüde onlarca yeni şey olmasına rağmen 
bir türlü cesaret edemez, her zaman söylediğiniz pastayı 

yeniden sipariş edersiniz. 
Değişimden ve yeniliklerden korktuğumuz için bu kadar 
uzağız belki de kadın futboluna.
Futbolu çok seviyoruz, aynı o çikolatalı pastayı sevdiği-
miz gibi. Ama maç izlerken Messi’yi, Suarez’i, Kane’i 
görmemeyi kabullenemiyoruz, pastanın çileklisini söy-
lemekten çekindiğimiz gibi.
Halbuki kadınlara yasal haklar tanıyan dünyanın en 
eski ülkelerinden biriyiz. Kadınlara her şeyi veriyoruz 
da, futbol oynadıklarında “itici” diyoruz, o da ayrı bir 
olay.
Eminim birçoğunuz bu seneki süper kupa finalini izle-
miştir. Orta hakem ve yan hakem kadındı. Maç bir kere 
bile gereksiz yere durmadı. Saçma sapan düdükler duy-
madık. Milimlik ofsaytlar bile kaçmadı, en çok şaşırtan 
da oydu. Bugüne kadar dört dörtlük yönetildiğini izledi-
ğim ilk ve tek maç oldu bu. 
Derdim, ya da yazımın amacı “Kadın futbolu izleyin” 
değil. Vermek istediğim mesaj çok başka. Futbol oyna-
yan, futbol izleyen, futbol maçı yöneten ya da futbol 
konuşan kadınların önünün açılması, hatta “rahat bı-
rakılması”… 
Konu her ne olursa olsun, emin olun bir kadın elinden 
gelenin en iyisini yapar. Kadın futbolu izlediğinizde, de-
diğimi çok iyi anlayacaksınız.
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CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN  
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler kadın ve erkekte benzer olabilmekle beraber, bu ya-
zıda daha çok kadınlarla ilgili olanları ele alacağım:
Akıntı: Vajina kuru bir organ değildir. Fizyolojik akıntı de-
nilen berrak kokusuz akıntı normaldir. Fizyolojik akıntı, yu-
murtlama döneminde, cinsel istek duyulduğunda, gebelikte, 
uzun süre ayakta kalındığında artar. Cinsel yolla bulaşan has-
talıklar varlığında, akıntı kötü kokar ve sarı, yeşil, gri olabilir. 
Akıntı bazen kanlı, ağrılıdır. Bu şikâyeti olan kadınlar vakit 
kaybetmeden kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Cinsel 
yolla bulaşan hastalığı olan erkekte de akıntı olur. Tanımlanan 
akıntılar cinsel yolla bulaşan hastalığı kesin göstermez. Mu-
ayenede gerekirse akıntıdan alınan örneklerle tanı konulur, 
tedavi planlanır.
İdrar şikâyetleri: İdrar yaparken yanma, sık idrar çıkma, 
idrar yaptıktan sonra rahatlayamama genellikle idrar yolu 
enfeksiyonlar ile ilgili olabildiği gibi, cinsel yolla bulaşan has-
talıkların belirtisi de olabilir. Bu şikâyeti olanlar kadın doğum 
uzmanı ya da üroloğa başvurmalıdır.
Genital bölgede yara ve siğiller: Genital bölgede ağızda 
oluşan uçuk benzeri yaralar, siğiller cinsel yolla bulaşan hasta-
lık belirtilerindendir.

Kasık bölgesinde şişlikler: Kasık bölgesinde şişlik, o böl-
gedeki lenf  bezlerinin enfeksiyonla savaşması sonucu verdiği 
reaksiyonla büyümesinden kaynaklanır. Genital bölgedeki 
enfeksiyonlarda ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda kasıklar-
da şişlik olabilir.

HANGİ HASTALIKLAR CİNSEL YOLLA  
BULAŞAN HASTALIK GRUBUNDADIR?
Klamidya enfeksiyonu: Kadın ve erkekte hiç belirti ver-
mediği gibi, akıntı ile kendini gösterebilir. Kadınlar için teh-
likelidir; aylar boyu sessiz kalarak, kadında üreme sistemini 
etkileyerek kısırlığa neden olabilir. Doğumda, doğum kana-
lından bebeğe bulaşarak bebekte göz enfeksiyonlarına yol 
açabilir. Aşısı yoktur.
Gonore (Bel soğukluğu): Çok yoğun akıntı, idrar şikâyet-
leri, ilişki sonrası kanama gibi belirtileri vardır. Aşısı yoktur. 
İlaçla tedavisi mümkündür.
Sifiliz (Frengi): Cinsel bölgede kırmızı renkli yaralar olur. 
İlerlediğinde saçlar ve kaşlarda dökülme olabilir; son evrede 
ise kalp, cilt, kemik ve sinir dokularını etkilemesi söz konusu-
dur. Aşısı yoktur.
Genital herpes (Genital uçuk): Ağızda oluşan uçuğun 

Cinsel hastalıklardan  
kurtulmak mümkün

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, taşıdığı mikroorganizmalara göre adlandırılır. 
Belirtilerin ortaya çıkma süresi ve tedavisi etkene göre değişir. Bu hastalıklar, 

tedavi edilmezse kişinin başkasına bulaştırma riskinin yanı sıra kendisinin 
hayat kalitesinin düşmesine, kısırlığa hatta hayatını riske sokacak problemlerin 

oluşmasına neden olabilir. Erken dönemde tanı konulup tedavi edildiğinde, 
bulaşma riski azalır veya ortadan kalkar. Belirtiler olduğunda vakit  

kaybetmeden bir uzmana başvurmak önemlidir.
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İlaç tedavisinden sonra hasta 
mutlaka kontrol edilmeli, hastalığın 

nüksetmesinden korunmak için 
gerekenler yapılmalıdır. Bazı 

hastalıklar belirti vermeden kişide 
taşıyıcı olarak kalabilir.
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genital bölgede olması ile karakterizedir. Ağrılı genital bölge 
ülserleri yanında çok ciddi idrar şikâyetleri olur. Ağrıdan do-
layı kişi bazen idrarını dahi yapamaz. Aşısı yoktur. Genital 
herpesli gebe kadın, bebeğini korumak için sezaryenle doğum 
yapmalıdır.
Human Papilloma Virus (HPV:Genital siğil): 100’ün 
üzerinde HPV tipi mevcut olmasına rağmen, genital bölgeyi 
tutan birkaç tip mevcuttur. Bu hastalık, hiçbir bulgu verme-
yebilir ya da genital bölgede siğiller olabilir. Ağrısız siğiller 
kaşıntıya neden olabilir. Genital bölgede siğil oluşturan ve en 
sık görülen 2, 4 ve 9 tip HPV’ye karşı geliştirilen 3 çeşit aşı 
mevcuttur. Ülkemizde henüz 9’lu aşı yoktur. Özellikle 9 yaşın-
dan sonra, hiç cinsel deneyim olmadan aşı yapılırsa, HPV’ye 
karşı yüksek oranda koruyuculuk sağlanır. HPV aşısı devlet 
tarafından ödenmez. 
Genital siğiller kendiliğinden iyileşebilir ya da koter denilen 
yakma, dondurma işlemi olarak bilinen kriyo, laser, krem 
ve eksizyon gibi farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilir. Ka-
dınlarda rahim ağzı kanserlerinden sorumlu tutulduğu için 
çok önemlidir. Rahim ağzı kanser taraması olan pap smear 
düzenli yapılmalıdır. Erkeklerde nadiren anüs kanserine yol 
açabilir.
Aids: HIV virüsü kaynaklı bir bağışıklık problemi olan Aids 
hastalığı grip, nezle gibi başlayıp tüm vücudu etkiler. Ömür 
boyu ilaç kullanmayı gerektirir. Kan ve cinsel sıvılarla, hasta 
anneden bebeğe gebelik sırasında ya da doğumda bulaşabilir. 
Aidsli hasta ile aynı ortamda olmak, ona dokunmak ile bu-
laşmaz.
Hepatit B: Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan, aşısı olmasına 
rağmen ülkemizde ne yazık ki hâlâ sık görülen bir hastalıktır. 

Bulantı, kusma, deri döküntüleri, karaciğer yetmezliği yapa-
bildiği gibi hiçbir belirti vermeyebilir de. Hepatit B’nin aşısı, 
şu anda yeni doğan bebeklere yapılmaktadır. 1980 yılında 
aşılama başlamasına rağmen, ülkemizde ne yazık ki 1997 yı-
lında Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine alınmıştır.
***Kadınlarda vajinal akıntı, yanma, kaşıntı gibi şikâyetlere 
yol açan mantar enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon-
lar grubunda değildir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARDA  
DANIŞMANLIK VE TEDAVİ NASIL OLMALIDIR?
Yargılamadan, uygun bir iletişimle; kişinin sorunu, sorunla 
ilgili neler yapılabileceği, tedavi ve tedavi süreci hakkında da-
nışmanlık verilmelidir. 
- Davranış alışkanlıkları, hastalığın nüksetmesinden ko-

runma yolları gözden geçirilmelidir. Kondom, hepsin-
den değil ama cinsel yolla bulaşan pek çok hastalıktan 
korunmayı sağlar.

- Hepatit B ve HPV aşıları yüksek oranda koruma sağlar. 
Cinsel deneyim olmadan önceki yaşlarda aşılar yapılırsa 
risk oldukça azalır. 

- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi, etki eden mik-
roorganizmaya göre planlanır. İlaçlar ağızdan hap, iğne 
ya da pomad şeklindedir. İlaç tedavisinden sonra hasta 
mutlaka kontrol edilmeli, gerekirse laboratuvar testleri 
yapılmalı; yani hastalığın nüksetmesinden korunmak 
için gerekenler yapılmalıdır. Bazı hastalıklar belirti ver-
meden kişide taşıyıcı olarak kalabilir. 

- Tedavi planına eşin katılımı mutlaka sağlanmalıdır. 
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Mustafa Özgen 

İşletmenin sahibi Nazım Eren Cansu “1963 yılında dedem Hacı Nazım Cansu 
burayı açtığında mahalle arasında küçük bir yermiş. Uzun yıllar faaliyetini 
orada sürdürmüş. Ancak 10-15 yıl kadar önce gecekondular yıkılıp bölge 
kentsel dönüşüme girince yerimiz değişti. Yine Gülveren’de şimdiki mekâna 
taşındık” diyor.

Ankara’da  
“Meşhur Erzurum Oltu Cağ Kebabı”

Erzurum mutfağını farklı kılan özelliklerin başında coğ-
rafi yönden İpek Yolu üzerinde bir kavşak noktası oluşu 
ve başta Osmanlı Devleti olmak üzere pek çok mede-
niyete ev sahipliği yapmış olması geliyor. Hayvancılığın 
çok önemli olduğu Erzurum, başta et ve süt ürünleri 
olmak üzere, hayvansal ürünler konusunda Türkiye’nin 
en iddialı yörelerinden biridir. Bu hayvansal ürünlerin 
başında gelen Cağ Kebabının ise Kıpçak Türkerine ait 
olduğu ve yaklaşık 300 yıldır bölgede düğün ve şölenler-
de misafirlere ikram edildiği belirtiliyor.
Evliya Çelebi, ünlü eseri Seyahatname’de Kıpçak bozkırı 

(Deşt-i Kıpçak, Karadeniz ve Kafkasların kuzeyini içine 
alan bölge) olarak bahsettiği coğrafyada yaşayan Nogay 
Tatarlarının siyasi, sosyal ve kültürel hayatları hakkında 
önemli bilgiler vermiş. Bu bilgiler içerisinde koyun etin-
den büyük bir şişe geçirilerek yapılan ve araba tekerleği 
ile pişirilen bir kebaptan da söz ediliyor. Bahsedilen bu 
bilgiler cağ kebabı ile benzerlik gösteriyor. Ayrıca, günü-
müzde iyi pişmiş cağ kebabının da yöresel ifade ile “Ta-
tari” olarak adlandırılması bu rivayeti güçlendiriyor. Cağ 
Kebabının ilk isminin ahbap kebabı, muhabbet kebabı 
olduğu, dost sohbetlerinde yapılan ahbap kebabının za-
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tin Göçmen Kuşu

LEZZETİN 
GÖÇMEN KUŞU
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Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet soğan, 5 adet havuç, 1 adet patates,  
2 adet küp şeker büyüklüğünde taze zencefil, 1 diş sarımsak, 5 su 
bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

Nasıl Yapılır?

• Soğanı yemeklik doğrayın.

• Patates ve havucu da aynı büyüklükte garnitürlük boyutunda ola-
cak şekilde doğrayın.

• Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Soğanları kavurun.

• Patates ve havucu da soğanlarla beraber kavurmaya devam edin.

• Sarımsak ve zencefili aynı havanda döverek ezin.

• Soğan, patates ve havuca zencefil ve sarımsağı ilave edin.

• Üzerine yavaş yavaş suyu dökün. Tuz ve karabiberi de ilave ede-
rek kaynamaya bırakın.

• Havuç ve patates iyice yumuşayınca el blenderı yardımıyla çorba-
yı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin.

• 5-6 dakika daha kaynamaya bırakın. 

Altını kapatın  kekik, biberiye veya dereotuyla servis edin. 

KİŞİ SAYISI: 6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 dakika

PİŞİRME SÜRESİ: 35 dakika

Pişirme Önerisi

• Dilerseniz patates ve havucu haş-
layarak karışıma ekleyebilir ve 
böylece kullanılan yağ miktarını 
azaltabilirsiniz.

Zencefilli Havuç Çorbası

91

Her sayımızda bir okurumuzun yemek 
tarifine sayfamızda yer vermek istiyoruz. 

Bu nedenle özellikle ilgili erkek 
okurlarımızın, yörelerinden seçtikleri 
yemek tariflerini bir pul resimleriyle 

birlikte   
mustafa.ozgen.tez.koop.is@gmail.com 

adresine göndermelerini bekliyoruz.
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LEZZETİN 
GÖÇMEN KUŞU

manla cağ kebabı adını aldığı tahmin ediliyor.
Cağ kebabının ticari olarak ne zaman satılmaya başlan-
dığı ile ilgili farklı bilgiler mevcut. Bu kebabın “Oltu Cağ 
Kebabı” ismi ile patentini alan Oltu Ticaret ve Sana-
yi Odası’na göre kebap ilk defa 1930’lu yıllarda geçim 
sıkıntısına düşen bir kişi tarafından, baraka benzeri bir 
yerde ticari olarak satılmaya başlanmış. 1960’lı yıllara 
gelindiğinde kebabı üretip satan kebapçı sayısında ülke 
genelinde artış başlamış.* Cağ kebabının asıl olarak 
Oltu, Şenkaya, Narman, Tortum, Uzundere ve Yusufe-
li’nin ortak geleneksel yemeği olduğu belirtiliyor. 

Erzurum’dan Ankara’ya uzanan lezzetli  
bir yolculuğun adı: ”Meşhur Erzurum  
Oltu Cağ Kebabı”
Bu kültürün Ankara’daki ilk temsilcilerinden biri olan 
Hacı Nazım Cansu aslen Erzurum Şenkayalı, o günlerde 
henüz bir gecekondu bölgesi olan Ankara’nın Mamak 
ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi’nde açıyor kebapçı 
dükkânını. 
İşletmenin şu anki sahibi Nazım Eren Cansu, “1963 yı-
lında dedem Hacı Nazım Cansu burayı açtığında ma-
halle arasında küçük bir yermiş. Uzun yıllar faaliyetini 
orada sürdürmüş. Ancak 10-15 yıl kadar önce gecekon-
dular yıkılıp bölge kentsel dönüşüme girince yerimiz de-
ğişti. Yine Gülveren’de şimdiki mekâna taşındık” diyor.

“Meşhur Erzurum Oltu Cağ Kebabı”nı dedem Hacı Na-
zım Cansu’dan sonra oğlu yani babam Turan Cansu iş-
letiyor. Babamdan sonra da geleneği ben sürdürüyorum. 
Yani işin 3. kuşak temsilcisiyim, ilk günkü lezzetinden 
ödün vermeden devam ediyoruz işletmeye.”

Diğer kebaplardan ne farkı var?
Nazım Eren Cansu Oltu çağ kebabını şöyle anlatıyor 
bize: “Cağ kebabı koyun ya da kuzu etinden yapılmakta-
dır. Biz koyunu Balıkesir’den getirtiyoruz. Kemiklerinden 
ayrılıp sinirleri alınan et bir süre dinlendiriliyor. Sadece 
tuz, karabiber ve soğan ile marine ediliyor. Soğanı zırhla 
kesiyoruz. Eti kat kat şişe diziyoruz.  Et şişe dizilirken her 
katına soğan ilave ediyoruz. Daha sonra meşe odunu ile 
yanan mangalımıza şişi yatık olarak takıp çevirerek pişi-
riyoruz. Meşe odunu köz halinde olmalı. Burada pişen 
eti cağ denilen küçük şişler yardımıyla kesiyoruz. Cağlar 
büyük şişe paralel tutularak etin üstünden yatay olarak 
ete geçirilir, bıçak yardımıyla cağın sapına kadar kesilir. 
Kesilen cağları yan tarafta ikinci bir mangalda müşterile-
rin damak tadına göre biraz daha pişirebiliyoruz.” 
Nazım Eren Cansu, Erzurum’da ikinci kez cağ kebabının 
pişirilmediğini şişten kesildiği gibi sulu sulu servis edildi-
ğini buna da o bölgede “tatari” adı verildiğini söylüyor. 
Cağ kebabını özel olarak Amasya’dan gelen soğan ile 
servis ediyorlar. Yanında ezme, salatalık turşusu ve tabii 
ki cağ kebabının vazgeçilmezi lavaş ekmeği var. Lavaş 
ekmeğini kendileri yapıyormuş. İçecek olarak da ayran 
veya şalgam suyunu tercih edebilirsiniz.
Bu güzel ve lezzetli yemeğin ardından sevenleri için hasır 
kadayıf  sunuluyor. Nazım Eren Cansu, tatlının Erzurum 
yöresine ait olduğunu ve mutlaka tadılması gerektiğini 
söylüyor.
Haftanın 7 günü sabah saat 11.30’dan akşam 21.00’e 
kadar hizmet veren bu mekân oldukça ferah, geniş ve 
otantik.
Ankara’da yaşayan ya da yolu Ankara’dan geçen merak-
lıların Oltu cağ kebabı yemek için Erzurum’a gitmelerine 
gerek yok. 
Bu güzel mekânda aradığınız lezzeti bulmanız mümkün.

*https://erzurumca.com/erzurum-cag-kebabi/

Töngül Pide’den selam var
Geçen sayımızın Lezzet 
sayfalarında, Töngül Pide 
fırınına konuk olmuş ve 
Ödemiş’in çok sevilen ge-
leneksel lezzeti Töngül Pi-
de’yi tanıtmıştık. 6. sayımızı 
eline alan ve haberi çok 
beğenen fırının sahibinin 
kızı Nedime Töngül Ak-
çay’ın, Tez-Koop-İş Kadın 
dergisine ve okurlarına selamı var. Nedime Hanım, 
bir kadın olarak dergiyi çok beğendiğini söylüyor ve 
bizlere başarılar diliyor.
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Malzemeler:

200 gr (2 su bardağı) çiğ badem \ 255 gr tuzsuz tereyağı \ 400 gr (4 su 
bardağı) un \ 100 gr (1 çay bardağı) pudra şekeri \ 3 adet yumurta akı 
1 paket vanilya \  1 tatlı kaşığı kabartma tozu 

Üzeri için

Yarım su bardağı pudra şekeri \ 80 gr 

Nasıl yapılır?

• Bademler tavada pembeleşinceye kadar kavurup soğutulur.

 • Erimeye yaklaşmış tereyağı ve un karıştırılır. 

• Pudra şekeri, yumurta akı, vanilya, kabartma tozu ve badem ekle-
nerek hamur yoğrulur. 

• 3 cm kalınlığında açılan hamur, ay şeklinde kesilir. 

• Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizilir, 180°C ısıtıl-
mış fırında pişirilir. 

• Pişmiş kurabiyeler ılıkken üzerine pudra şekerini elenir.

Afiyet olsun…

MİKTAR: 20 adet

PİŞİRME SÜRESİ: 15 dk Kavala Kurabiyesi  
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Bu güzel Kurabiye tarifi üyemiz ve 
okurumuz İlker İldeş’in “Kurabiye 

Tarifleri”  kitabından alınmıştır. İlker 
İldeş’in birbirinden güzel tariflerini 

bulabileceğiniz Instagram adresi: 
ilkerin_lezzet_dunyasi  
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GDK’lar
(Genetiği Değiştirilmiş Kavramlar)

mühendislik aldı başını gidiyo. kaldırım mühendisliği, toplum 
mühendisliği derken bi de kavram mühendisliği çıktı başımıza. 
genetik mühend isliği çalışmalarından esinlenen bu disiplin, kav-
ramları yeniden yeniden anlamlandırıp ortamlara salıyo. geneti-
ği değiştirilmiş bu kavramlardan bi sözlük oluşturulsa, iki cilt tdk 
sözlüğü ile aşık atar zannımca. aklıma düşenlerden, kah kullanıl-
dıkları yere kah verdiği hisse göre bi liste yaptım kendimce. elbet-
te çok yetersiz, ama bi yerden başlamak lazım. bi el atarsanız cilt 
cilt sözlük çıkartırız. yangın söndürme uçaklarımız yağ akıtıyor 
ama yerli uçak yapıcaz en nihayetinde, sözlük ne ki…

son 17 yılda piyasaya sürülen ‘genetiği değiştirilmiş 
kavramlar’ (GDK);
demokrasi: inilecek yere kadar götüren tramvay
sandık: eşik atlama
seçim: üsküdar’ı geçiş
geçerli oy: beğenilen oy
geçersiz oy: beğenilmeyen oy
millet: yüzde 50
terörist: diğer yüzde 50
reform: darma duman etme
köşe yazısı: gıybet
uzman: tartışma programı dekoru
bunlaağ: diğer yüzde 50
adalet: intikam
ekonomik büyüme: her bişeye zam
destan: bi kaç saatte yazılabilen
güncelleme: zam. cümle içinde kullanımı; ekmek fiyatları 
güncellendi.
sınav: akşamdan sabaha değiştirilebilen dinamik sistem
restorasyon: boya badana
muhtar: akademik kadro
yüzde 50: bi kısım seçmen
one munite: posta koymak
haşhaşi: bağzı halk

başgan: bi tane seçtiğinde herşeyi seçen mekanizma
sen kimsin ya?: diplomaside haddini bildirme
ayakkabı kutusu: cüzdan
ucube: heykel
fışkiye: travma
parsel parsel : anadolu’da bi kent
ana: alınıp gidilen kişi
peçete: belge
talsit: panzehir
dindar: kindardan bi önceki aşama
çanak çömlek: tarihi eser
fıtrat: iş kazası
faşist: bizde olmayan. alamanya’da var diye duymuştum
basın: renkli fotokopi
karat: makamdaş
daniska: mevzunun piri
feminizm: erkeklerin daniskası olduğu mevzu
eyyy: diplomatik hitap
çapulcu: eylemci
müftü: nikah memuru
taciz: adamına göre kanaate varılan saldırı
polemik: kafa göz girişmek
istikrar: seçim çalışması
muhalefet: olmayan şey
üniversite mezunu: “iş bulacak” diye bi zorunluluğu olmayan
uzlaşma: bi tür dövüş sanatı
laiklik: dinle bir arada olunca mıknatıslanma yapan
yol: icraat
köprü: icraat 
çocuk: 3’er 5’er yapılması gereken
teğet: kriz geçiş biçimi
ekonomi: coşabilen iktisadi bi şey
kedi: bildiğim kadarıyla hâlâ kedi. dikkat, trafoya girebilir 

MİZAH

Müberra Allahverdi
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“Özgürlüğe çölde kalmış bitkiler gibi susamışız.”

Uçurtmayı Vurmasınlar, Feride Çiçekoğlu

MANDALA

“Özgürlüğe çölde kalmış bitkiler gibi susamışız.”

Uçurtmayı Vurmasınlar, Feride Çiçekoğlu
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1. Taraf Devletler, aile planlaması dahil sağlık bakım hizmetlerinden kadın ve erkeğin 
eşit olarak yararlanması için, sağlık alanında kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırarak 
bütün önlemleri alacaklardır.

2.  Bu maddenin 1. paragrafında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla Taraf 
Devletler kadına hamilelik, lohusalık ve doğum sonrası dönemde gerekli hizmetleri 
sağlayacaklar, hamilelik ve emzirme sırasında yeterli beslenme ile birlikte, gerektiğinde 
ücretsiz hizmet vereceklerdir.

İşbu sözleşmeye göre, «kadınlara karşı ayırım» deyimi kadınların, medeni durumlarına 
bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, 
kültürel, medeni veya diğer sahalardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin 
tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan 
kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, 
mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir.

Taraf Devletler, kadınlara karşı ekonomik ve sosyal hayatın diğer alanlarında erkeklerle 
kadınların eşit olarak haklardan yararlanabilmelerini sağlayarak kadınlara karşı 
ayrımcılığın önlenmesi için gerekli ve özellikle aşağıdaki önlemleri alacaklardır:

 a. Aile zammı hakkı

 b. Banka kredisi, ipotek ve diğer mali kredileri elde etme hakları;

 c. Eğlence, spor ve kültürel hayatın bütün yönlerine katılma hakları.

"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi" BM düzeyinde kadınların insan haklarını koruyan en 
kapsamlı sözleşmedir. 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye Türkiye 
14 Ekim 1985 tarihinde katılmıştır.

MADDE 12

MADDE 1

MADDE 13

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
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“Tante Rosa, Alman olduğu için değil; kadına böyle 
bir yaşam alanı tanımayan bir topluma, özgürlüğünü 

sahiplenen bir kadın olduğu için yabancıdır.”

Sevgi Soysal (1936 - 1976)
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