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Ülkemizde çoğunlukla yanlış bilinen bir gerçek var. Türkiye’de kadınlara hakla-
rı tepeden verilmedi. Bugünkü haklarımız, kadın mücadelesiyle kazanıldı. Os-
manlı’nın son dönemlerinde başlayan birinci dalga kadın hareketi, Cumhuriyet 
döneminde, hiç kuşkusuz Atatürk’ün de katkılarıyla başarıyla sürdü. Daha sonra 
70’ler, 80’ler, 90’larda gelen ikinci dalga hareketin mücadelesi, günümüz Türki-
yeli kadına hayli önemli kazanımlar sundu. Bu kazanımların bir kısmına değinen 
bir dosya hazırladık 9. sayımızda. 

8 Mart dosyamız, eşitsizliğin hâlâ ne kadar büyük olduğunu gözler önüne se-
riyor. Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre kadınların 
erkeklerle eşit haklara sahip olması için en az 100 yıl, eşit ücrete sahip olması 
için ise 257 yıl geçmesi gerekiyor. 

Türkiye’deki kadın hareketi, eşitsizliği giderebilmek için gerçekten de özveriyle 
çalışıyor. Kadın iktisatçılarımızın, feminist ekonomiyi küresel ölçekte yönlendir-
diğini yazarken mutluluk duyduk. Dünyadaki kadın liderler haberiyle de, eşitlik, 
refah, esenlik unsurlarını gözeterek ülkesini yöneten kadın liderlerin başarısıyla 
gururlandık.  

8 Mart akşamı, hem bu kazanımlarımızı hem de eşitsizliklere ve süregelen kadın 
şiddetine isyanımızı yanımıza alarak alanları doldurduk. İstanbul’un en işlek cad-
deleri, özgürlük ve eşitlik hakkını talep eden on binlerce kadınla şenlendi; coşku 
ve dayanışmanın gücüne sahne oldu. 

Ne olduysa o tarihten sonra oldu. 11 Martta Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de beliren 
Covid-19 isimli yeni bir virüs kaynaklı hastalığı “pandemi” ilan etti. Mart ortasın-
dan bu yana hayatlar evlere sığmaya başladı. Öyle ki bu yıl Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 100. yılına denk gelen 23 Nisan Bayramımızı ve ardından 1 Mayısı ve 
19 Mayıs’ı bile balkonlarımızdan kutlayabildik. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramının 100. yılı kapsamında, Tez-Koop-İş Sendikası olarak biz de çocuklarımıza, 
“Tez-Koop-İş Çocuk” dergisini armağan ediyoruz.

Çok yönlü etkiledi virüs bizi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Pek çok işyerinin 
kapanması, öncelikle işçileri, yoksulları, kadınları, yaşlıları, çocukları daha çok 
etkiliyor. Salgının çalışanlara yansıması, sınıfsal eşitsizliği artırıcı etkisi, ruhsal 
dünyamıza etkisi ve evde artan kadın şiddetine ilişkin haberler, makaleler, söy-
leşiler hazırladık. 

Sınırlarımızı, havaalanlarımızı hatta evimizin kapısını kapattığımızda bile virüs bizi 
buluyorsa ve artık kaçacak bir yerimiz kalmadıysa, yapmamız gereken tek şey 
var: Daha yaşanılır, eşitlikçi bir dünya için işbirliği yapmak, dayanışmak, geze-
gendeki hiçbir canlıyı ayırmadan birbirimize el vermek. 

Huzurlu, esen kalmanız dileğiyle…

Merhaba
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ŞUBELERİMİZDEN 
8 MART

Tez-Koop-İş şubeleri 
8 Mart’ı kutladı

Ayrımcılığa, eşitsizliğe, sömürüye karşı kadınların 
birlik, mücadele, dayanışma günü 8 Mart, Tez-Koop-İş 
şubelerinde çeşitli etkinliklerle anıldı. 

Adana

Tez-Koop-İş Sendikasının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında 4 ilde 
meme kanserinin konu edindiği “Yüzleşme” belgeseli gösterildi. 26 Şubat 2020 tarihin-
de İstanbul’da, 4 Mart’ta İzmir’de, 6 Mart’ta Muğla ve 10 Mart’ta Antalya’da yapılan bel-
gesel gösterimini, çoğu kadın üye 800’e yakın kişi tarafından ilgiyle izlenirken, üyelerin 
meme kanserine ilişkin farkındalığını artırdı. Antalya, Muğla ve İzmir’deki etkinliklerde, 
film gösterimiyle birlikte 8 Mart ve kadın hakları konulu değişik sunumlar da yapıldı.

Kadın üyelerimiz hediyelerini aldı

Şubelerimiz, üye kadınları tek tek hatırlayarak, her birine hediyeler dağıttı. Çoğu çalışma 
esnasında hediyelerini alan kadınlar, yılın bir günü de olsa kadın oluşundan dolayı hatır-
lanmanın ve onurlandırılmanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Şube kapsamında 
bulunan Adana, Mersin, 
Hatay, İskenderun, Niğde 
ve Osmaniye illerindeki 
kadın üyelere, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde hediyeler 
dağıtıldı. 
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Ankara 1 Nolu Şube

Ankara 4 Nolu Şube

Bursa

Edirne

Diyarbakır

Erzurum
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Eskişehir

ŞUBELERİMİZDEN 
8 MART

Gebze

İstanbul 1 Nolu Şube

Gaziantep

İstanbul 1 Nolu şube, 8 Mart 2020 
Pazar günü İstanbul Üniversitesi 
Baltalimanı Sosyal Tesislerinde 200 
kadın üyeyle bir araya geldi. Prof. Dr. 
Nurcan Özkaplan, Dr. Akademisyen 
Ece Öztan, Akademisyen Ester 
Ruben’in da katıldığı etkinlikte 
Şube Başkanı Özcan Kopal, günün 
anlam ve önemini belirten bir açılış 
konuşması yaptı. 

Gaziantep Şube yöneticileri, 8 Mart 
Kadınlar Günü dolayısıyla kadın 
üyelerimizi işyerlerinde ziyaret 
ederek günlerini kutladı.
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Zonguldak

İstanbul 5 Nolu Şube

İzmir 2 Nolu Şube

İstanbul 4 Nolu Şube

Diyarbakır

İzmir
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Samsun Şubesi 8 Mart’ı 
coşkulu bir kalabalıkla kutladı

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü hazırlıklarına, 80 Kadın Çalışma Kurulu üye-
siyle aylar öncesinden başladı. 8 Mart günü 

Ordu, Fatsa ve Ünye’den gelen araçlar saat 10.00 da 
Samsun Atakum meydan-
da buluşarak, Samsun Şube 
Başkanı Tarık Sayın’ın öncü-
lüğünde kahvaltıya geçildi. 

Tarık Sayın kahvaltıdaki kısa 
konuşmasında, 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Gününün 
içeriğinin egemenler tarafın-
dan boşaltılmak istendiğini, 
buna emek örgütleri olarak 
müsaade etmeyecek-
lerini söyledi. 8 Mart 
1857’de ABD’nin New 
York kentinde, 40 bin 
kadın dokuma işçisinin 
daha insani çalışma 
koşulları, eşit işe eşit 
ücret talebiyle ver-
dikleri mücadelenin 
alevinin, yüreklerimizi 
yakmaya devam etti-
ğini vurgulayan Sayın; 
bu kıymetli günü canı 
pahasına kadınlara ar-
mağan eden 129 kadın dokuma işçisinin mücadelesi 
önünde saygıyla eğildiğimizi hatırlattı.

Ardından söz alan Samsun Şube Kadın Çalışma Kurulu 
Dönem Sözcüsü Buket Özden, kadınların seslerini daha 
gür çıkarabilmesi için katkılarından dolayı Şube Başkanı 
Tarık Sayın’a teşekkür etti. Burjuvaziyi asıl ürkütenin 8 

Mart’ın sınıfsal özü olduğunu, bu nedenle yıllarca gör-
mezden gelinip yasaklandığını aktaran Özden, ancak 
bu şekilde unutturulamayacağını anlayınca 1977 yılında 
BM kararıyla, “Dünya Kadınlar Günü” olarak ilan edilen 

8 Mart’ın, kadının toplumsal 
kurtuluş mücadelesi vererek 
özgürleşeceği bir gün olarak 
kutlanması gereğini dile ge-
tirdi. Grup, ardından etkinlik 
alanına doğru yürüyüşe geç-
ti. 

Samsunlu kadınların da eşlik 
ettiği bir kilometrelik yürüyüş, 
sloganlarla eyleme dönüştü. 

“Yaşasın 8 Mart”,  “Ya-
şasın Tez-Koop-İş”, “İş, 
ekmek, özgürlük”  slo-
ganları atan kadınların 
yüzünden mutluluk ve 
coşku okunuyordu.

Etkinliğin yürüyüş son-
rası Tez-Koop-İş sen-
dikası salonunda de-
vam eden programına 
Atakum Belediyesi Ka-
dın Komitesi ve diğer 
emek örgütleri de ka-
tıldı. Yaklaşık 130 kişi-

nin bulunduğu programda Buket Özden kadınlar adına 
yeniden kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Artık kadınlar 
ile erkeklerin el ele yürüdüğünü ifade eden Özden, “Biz-
leri sınıflandırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz, 
artık saflarımız daha sık” diyerek, alkışlar arasında ko-
nuşmasını sonlandırdı.

Samsun Şube’nin 8 Mart etkinliği eyleme dönüştü. Etkinlik  
salonuna giden yürüyüşte “Yaşasın 8 Mart”, “Yaşasın Tez-Koop-İş”,  
“İş, ekmek, özgürlük” sloganları atan kadınların yüzünden  
mutluluk ve coşku okunuyordu. 
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Prof. Dr. Memduh Dursun:  
İyileşenler sevdiği işi yapıyor

Yüzleşme belgeselinin İstanbul’daki gösterimi, 26 Şu-
bat 2020 tarihinde, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gösterime Tez-Koop-İş Sen-
dikası Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, İstanbul 4 
No’lu Şube Başkanı Hasan Dere, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanı Özcan Kopal ile “Yüzleşme” belgeselinin yö-
netmeni Nejla Demirci ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Memduh Dursun katıldı.

Göğüs değil, meme

Filmin ardından katılımcılara sorular yöneltildi. Gelen 
sorulardan birinin “göğüs” kelimesini içermesi üzerine, 
yönetmen Nejla Demirci hemen düzeltti: “Lütfen göğüs 

değil, meme kelimesini kullanın, Bu organın adı meme-
dir”, sözlerini Prof. Dr. Memduh Dursun şu sözlerle daha 
ayrıntılı açıkladı: “Göğüs, akciğeri de kapsayan geniş 
alandır. Meme ise emzirme işlevi olan organdır.”

Memduh Dursun, meme kanserine karşı en etkili önle-
min, mamografi çektirmek olduğunun altını çizerken, 
mamografiye gitmekten utandığını dile getiren üyeler 
oldu.

Nejla Demirci’nin ve Dr. Memduh Dursun’un altını çizdiği 
noktalardan biri de, hastalıktan çıkanların kendilerini ye-
niden inşa etmesi. İyileşen hastaların hayata farklı bak-
tığını söyleyen Dursun, “Hayatın anlamını keşfediyorlar. 
Eskiden üzüldüğü şeylere üzülmeyi bırakıyorlar. Mesela 
sevdiği işi yapmaya başlıyorlar” dedi. 

İstanbul 4 No’lu Şubenin düzenlediği Yüzleşme gösterimi 
sonrası yapılan söyleşide Prof. Dr. Memduh Dursun, iyileşen 
hastaların hayata farklı baktığını ve sevdiği işi yapmaya 
başladığını söyledi. 
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İzmir’deki etkinliğe Kanserle 
Dans Derneği de katıldı

Meme kanserini konu edinen “Yüzleşme” belgeselinin 
gösterimi İstanbul’un ardından 4 Mart 2020 tarihinde İz-
mir’de düzenledi. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösterime Sendikamız 
Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen ve İzmir Şubesi 
Başkanı Mert Özen, İzmir Şube kadın temsilci ve üyeleri 
katıldı. 

Yüzleşme belgeseli için, Yönetmeni Nejla Demirci ile 
birlikte filmin erkek karakteri ve aynı zamanda ortak 
yapımcısı Sergun Ağar da etkinlikte bulundu. Belgesel 
gösterimin ardından Kanserle Dans Derneği Başkan 
Yardımcısı Güzin Yıldırım, Radyasyon Onkolog Gönül 
Demir ve nefes eğitmeni Yelda Çetiner konuştu. Güzin 
Yıldırım, meme maketi üzerinde kendi kendimizi nasıl 
muayene edeceğimizi anlattı. 

Yüzleşme belgeselinin İzmir Şube gösteriminde, 
yönetmen Nejla Demirci, ortak yapımcısı 
Sergun Ağar, Kanserle Dans Derneği’nden 
Güzin Yıldırım, nefes eğitmeni Yelda Çetiner’in 
bulunduğu söyleşi ilgiyle izlendi.
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Antalya Şube’de 
8 Mart coşkusu

Antalya Şube’nin 10 Mart 2020 tarihinde, Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası Kültür ve Sanat Vakfı’nda düzenlediği 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine, Tez-Koop-İş 
Sendikası Antalya Şubesi Başkanı Barış Özdemir, Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Avukat Pınar Dinç ve Avukat 
Yelda Koçak ile Yüzleşme belgeseli yönetmeni Nejla 
Demirci katıldı.

Etkinlik, Tez-Koop İş Antalya Şube Kadın Çalışma Kurulu 
Üyesi Suna Günay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Günay, 
konuşmasında 8 Mart'ın alışveriş çılgınlığı günü değil anıl-
ması gereken önemli bir gün olduğunu vurguladı. Ardın-
dan Avukat Pınar Dinç, 8 Mart’ın tarihini aktaran kapsamlı 
sunumunun ilk bölümünde, Fransız Devriminden günü-
müze kadınların tüm devrimlerde en ön saflarda yer aldı-
ğından bahsetti. Sanayi 
Devrimi, 1. Enternasyo-
nal, 2. Enternasyonal, 
1900’lü yıllarda Ulusla-
rarası Sosyalist Kadın 
Konferansı’ndaki talep-
ler, Ekim Devrimi’ne gi-
den yol...  Tüm bunların 
kadın işçilerin kıvılcım-
larıyla başladığını ve 
kadınların bugüne ka-
dar kazandığı haklarını 
tırnaklarıyla kazıyarak 
elde ettiğini vurgula-
dı. Sunumunun ikinci 
bölümünde kadınların 
Türkiye’de çalışma ha-
yatındaki haklarına değinen Pınar Dinç, sunumdan sonra 
kadın üyelerin sorularını yanıtladı.

Ardından söz alan İstanbul Barosu’na bağlı serbest 

avukat olarak çalışan Avukat Yelda Koçak’ın sunumu 
da önemli konularla doluydu. Medyada pek fazla yer 
bulamayan, dünyada ve Türkiye’deki güncel kadın mü-
cadeleleri, Ekim 2016’daki Arjantinli kadınların grevi, Po-
lonya’da kürtajın yasaklanmasını öngören yasaya karşı 
eylem ve grev, Kasım 2016’da Türkiye’de ‘İstismar Yasa-
sı’na karşı eylemler, Mee Too hareketi, Las Tesis, sunu-
mun ilgiyle izlenen kısımlarındandı.

İstanbul Sözleşmesi ve haklarımız

Yelda Koçak, daha sonra kadına yönelik şiddet ve kadın hak-
larından detaylı bir şekilde bahsetti. 6284 Sayılı yasa ile Kadı-
na Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’ni 
(İstanbul Sözleşmesi) bir 
bütün olarak ele alma-
mız gerektiğinin üzerin-
de durdu.

Sunumların ardından 
meme kanserine ve 
kanserin toplumsal et-
kilerine dikkat çeken 
“Yüzleşme” belgeseli 
gösterildi ve yönet-
men Nejla Demirci ile 
söyleşi yapıldı. Nejla 
Demirci, Türkiye'de 
kanser olmanın özel-

likle bir kadın olarak ol-
dukça zorlu bir süreç olduğunu vurguladığı konuşma-
sında, dayanışmanın gerekliliğinin altını çizdi.

(Haberde Elif Norcu Öz’ün notları da kullanılmıştır.)

Tez-Koop-İş Sendikası Antalya Şubesi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü, Yüzleşme belgesel 
gösteriminin yanı sıra dünya genelinde kadın 
mücadelesini ve ülkemizde kadın haklarını 
içeren sunumlarla andı.

Avukat Yelda Koçak, dünyadaki ve 
Türkiye’deki güncel kadın mücadelelerini
aktardı.
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Muğla’da Kadının İnsan 
Hakları eğitimi

“Yüzleşme” belgeselinin Muğla gösterini 6 Mart 2020 
tarihinde gerçekleşti. Tez-Koop-İş Sendikası Muğla Şu-
besi’nin düzenlediği etkinliğe Şube Başkanı Hüseyin 
Yıldız, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe 
İlçe Belediyesi Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl 
Başkanı Adem Zeybekoğlu ile sendika üyesi kadınlar ve 
temsilciler katıldı. 

Gösterimin açılışında konuşan Tez-Koop-İş Sendikası 
Muğla Şubesi Başkanı Hüseyin Yıldız, toplumsal sorun-

lara ilişkin etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti. 

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’n-
den Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör’ün “Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları” konulu eğitimiyle 
başlayan etkinlik, “Yüzleşme” belgeselinin gösterimi ve 
belgesel yönetmeni Nejla Demirci’yle gerçekleştirilen 
söyleşiyle devam etti. Programın sonunda Dr. Gülçin Kı-
nay Polat, meme kanseri, kadınlarda sık görülen kanser 
türleri ve kanserin erken tanısı konularında bilgilendirme 
yaptı.

Yüzleşme belgeselinin Muğla Şube gösterimi, Prof. 
Dr. Özlem Şahin Güngör’ün “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları” konulu eğitimiyle 
başladı. Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Dr. Osman Gürün de katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Dr. 
Osman Gürün, Muğla Şube üyesi kadınlarla
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Yönetmen Nejla Demirci: 

İşçilerle kurduğum bağı 
seviyorum

Nejla Demirci, kadın sorununa duyarlı, politik bir yönetmen. 
Meme kanserine de politik yaklaşan ve “kadın sorunu” olarak 
gören sanatçı, Yüzleşme belgeselinde hastalığın dayanış-
mayla aşılabileceği mesajını veriyor. Demirci’nin hayata bakı-
şında dayanışma çok önemli ve dayanışmak istediği kesim-
ler arasında işçiler de bulunuyor.

Tez-Koop-İş’i kendi sendikası gibi hisseden Demirci, bu duy-
gu bağının sendikanın işçilerinden kaynaklandığının altını çi-
ziyor ve “Bu, oradaki yöneticilerle bağ kurmadığım anlamına 
gelmiyor. Ama beni büyüleyen, işçilerle kurduğum bağ ve 
bu bağı seviyorum” sözleriyle aktarıyor düşüncelerini. 

Sendikamız da Nejla Demirci’yi ve sanatını önemsiyor. Bu 
yıl 8 Mart kapsamında, İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya’da, 
2019 Ekim ayında da Samsun şubemizde Yüzleşme Belge-
selini toplam 800’e yakın üyemiz izledi. Dört ilimize de gelen 
Demirci ile bu gösterimlere ilişkin izlenimlerini konuştuk.

Demirci, İstanbul’daki gösterimde kontrole gitmekten çeki-
nen, utanan kadınlar gördüğünü dile getirdi ve “Bizimle kor-
kularını, kendi hikâyelerini paylaşan kadınlar oldu. Bu korku-
ları dostça konuştuk” dedi.  İzmir’deki gösterime filmin erkek 
karakteri Sergun Ağar’la birlikte katılan Demirci, burada filmi 
erkeklerin de seyretmesi düşüncesinin dile getirildiğini aktar-
dı ve şunları söyledi: 

“Birçok kadın üye, bu filmi kocamla seyretmeliyim dedi. Fil-
mi izleyen Tez-Koop-İş yöneticisi erkeklerin de bakış açısının 
değiştiğini gördüm. Erkeklerin izlemesini onlar da söyledi. 
Bence de izlemeli. Evet, biz 8 Mart kapsamında şubelerde 
bir kadın çalışması yaptık. Kadın mücadelesi de bunu söy-
ler: Önce kendi içimizde birbirimize dokunmalı, deneyim-
lerimizi aktarmalı, kendimizi güçlendirmeliyiz. Ben de buna 
inanıyorum. Aynı zamanda ilerleme, kadın erkek birlikte olur.” 
Hastalığı araştırırken geniş saha çalışmasıyla birlikte literatür 
taraması da yapan Demirci, hastalığın oluşmasında genetik 
faktörün sanıldığı kadar etkili olmadığını, ruhsal travmanın 

daha etkili olduğunu görmüş. “Araştırmalara göre, meme 
kanserine yakalanan kadınların 5 yıl önce derin ruhsal trav-
ma yaşadığı gözlenmiş. Bilim insanları buna ek olarak eko-
lojik yıkımların etkisini de vurguluyor” diyen Demirci, Korona 
salgınının ekolojik anlamda değişim getireceğini ümit ediyor: 
“Korona salgını, Yüzleşme’nin gösterimlerini de sekteye uğ-
rattı ama bu süreç umuyorum ki insanın, özellikle sermayenin 
doğadan, yaşamdan yana tavır almasını sağlayacak ve büyük 
dönüşümlere yol açacak” diyor. 

Saçlarımı kazıtmak benim için de yüzleşme gibiydi

Karakterlerin hastane içindeki ve dışındaki hayatını birebir ak-
taran filmin birçok sahnesi, bizde belgesel değil de kurmaca 
izlenimi uyandırıyor. Bu etkiyi, karakterleri çok iyi takip ederek 
sağlayan Demirci, “İyi bir belgeselci, karakterine kamerayı 
unutturabilmelidir. Mümkün olduğunca doğal çekebilmelidir. 
Ben artık onlardan biri oldum, birlikte duygu dolu anlar yaşa-
dık” açıklamasını yapıyor.

Mesela karakterlerin birlikte dans etmesi, Demirci’nin düşün-
cesi. Önce kendisi 10 seans dans terapisi almış, bedenine çok 
faydasını görmüş ve onlara da önermiş. Böylelikle doktorun 
önerdiği egzersizi, keyif ve dayanışmaya dönüştürmüşler. 

Nejla Demirci’nin film boyunca belki en anlamlı dayanışma-
sı, kadınlarla birlikte saçını kestirmesi. “Ebru’nun saçları ikinci 
kemoterapiden sonra dökülmeye başlayacaktı. Benim saçla-
rım çok uzundu ve karakterimin saçları dökülürken o saçlar-
la dolaşamazdım. Benim için de yüzleşme gibiydi saçlarımı 
kazıtmak.”

Kendisiyle o “yüzleşme”den 5 yıl sonra yaptığımız söyleşi sıra-
sında, yine beline yaklaşıyordu saçları. Kadınların içsel gücü-
nün dayanışmanın gücüyle birleştiğinde, eski sağlığa da eski 
saçlara da yeniden kavuşulduğunu, yüreğini katarak göster-
diği için Nejla Demirci’yi tebrik ediyor, sanat yolculuğunda yo-
lunun açık olmasını diliyoruz.

Kadın sorununa duyarlı, politik bir yönetmen olan Nejla Demirci, işçilerle bağ 
kurmayı seviyor. Tez-Koop-İş Sendikası işçileriyle kurduğu bağı da önemseyen 
Demirci, bu bağdan beslendiğini dile getiriyor.
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Bir güçlenme hikâyesi:
YÜZLEŞME

Alabildiğine dingin, huzur veren bir doğa manzarasıyla 
açılıyor ekran. Görüntü bizi durgun bir nehir kıyısına da-
vet ediyor. Sararan, kızaran sonbahar yapraklarının şiir-
sel havası, yere tutam tutam düşen saçlarla sarsılıyor.  

Saçlarını birlikte kestiren kadınların meme kanseriyle 
mücadelesini izliyoruz sonraki sahnelerde. Mücadele-
nin kadın dayanışmasına dö-
nüşmesine, koşulsuz sevgiyi 
büyütmesine tanık oluyoruz. 

Yüzleşme, bir güçlenme hikâ-
yesi. Filmin yapımcısı ve yö-
netmeni Nejla Demirci, Yüz-
leşme ile meme kanserinin 
psikolojik yükünü anlatıyor. 
Hikâye, 44 yaşındaki meme 
kanseri hastası Ebru Semra 
Demirbaş’ın hikâyesiyle örü-
lüyor. Tedavi sürecinde ta-
nıştığı beş kadın (Emine, Filiz, 
Mukadder, Nuray, Nurcan) ve 
bir erkek hastanın (Sergun) 
yanı sıra Ebru’nun kız kardeşi-
ni ve arkadaşlarını da görüyo-
ruz yan karakterlerde. 

Ebru, yalnız yaşayan bir kadın. Annesi başka şehirde ya-
şıyor. Onun da meme kanseri geçirdiğini öğreniyoruz. 
80 yaşındaki annesini üzmemek için ona durumunu an-
latmamayı seçiyor Ebru ve buna karşın yalnızlık hisset-
miyor. Kız kardeşi ve çok sağlam kadın arkadaşları var. 

Kadınlar arasındaki güçlü sevgi bağı, Ebru’yu ve diğer 
kadınları cömertçe sarıyor. Kan verirken ya da tedavi gö-
rürken eline, omzuna değen dost elleriyle güçleniyorlar.

Kolay bir süreç değil meme kanseri tedavisi. Hastanın 
özel hayatı ve iş hayatı sekteye uğrayacak, bir süre ça-

lışamayacak, eski zindeliği, 
gücü olmayacak büyük ihti-
malle. Dahası, belki memesi 
alınacak, saçları, kaşları, kirpik-
leri dökülecek. Nejla Demirci, 
bu zor sürecin dayanışmayla 
aşılabileceğini sanatsal bir dil-
le aktarıyor. 

4 en iyi belgesel ödülü

Yüzleşme’nin çekimlerine 
2013 yılında başlayan Nejla 
Demirci, hasta, hasta yakını, 
onkolog ve psiko-onkolog 
doktor, yaklaşık 400 kişiyle 
görüşerek oldukça titiz bir ça-

lışma yürütmüş. 2017’de TRT Belgesel Ödülünü, 2018’de 
SeeFest Los Angeles Amerika En iyi belgesel ödülünü 
alan film, toplam 4 en iyi belgesel ödülü ve bir özel 
akademi ödülüne layık görüldü. Onkoloji uzmanlarının 
kontrolünde çekilen filmde, hastalık sürecini bütün ay-
rıntılarıyla görüyoruz. Hastaların kontrolleri, hastanedeki 
veya hastane dışındaki diyalogları, doğal akışı yansıtıyor.

Bağışıklığın düşecek, iş hayatın aksayacak. Memen alınacak, saçın, kaşın 
dökülecek. Yüzleşme belgeseli, hiç hesapta yokken beliren bu sorunların, 
dayanışmayla aşılacağını aktarıyor. Kozadan çıkan kelebeklerin geçirdiği 
başkalaşım gibi, meme kanseri hastaları da bu mücadeleden çok daha 
güçlü kadınlar olarak çıkıyor.
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Yüzleşme sancıları…

Nejla Demirci belgesel sürecinde iki tip kadınla karşılaş-
mış. İlki yaşamsal ihtiyaçlarını bile çözemeyeceğini his-
sedip ağlayanlar, ki bunun normal olduğunu vurguluyor 
Demirci. İkincisi de “Bu hayat benim, kendimi ne kadar 
motive edersem o kadar yaşayacağım” diyen kadınlar. 
Filmde iyi olacağına inanan ve yüzleşmeyi başarabilen 
kadınların süreçten güçlenerek çıktığına tanık oluyoruz. 

Ebru, doktorla konuşurken, “Şaşkın hissediyorum. Sanki 
başkasının hayatını izliyorum” sözleriyle, yüzleşme san-
cılarını yansıtıyor. Pek çok kadın gibi Ebru da, o zor yüz-
leşme kısmını, içindeki saklı gücü uyandırarak aşıyor. 
Uzayan tedavi sürecini de birbiriyle dayanışarak aşıyor 
kadınlar. Hatta bu süreci keyifli hale getiriyorlar. Birlikte 
yapılan dans terapi sahneleri, dişil gücün birleşip kadın-
ları ruhsal ve bedensel olarak sağalttığını hissettiriyor 
izleyiciye. 

Ara ara üzüntü ve isyan görsek de filmin geneline umut 
ve yaşama sevinci hâkim. Özellikle neşeli sohbetler eş-
liğinde hep birlikte yemek yedikleri sahnede, dayanış-
manın neşesini çok daha güçlü hissediyoruz. 

Anne ben karnındayım, tek başına değilsin 

Karakterlerimizden Nuray, 13 haftalık hamileyken öğre-
niyor kanser olduğunu. Bu süreçte en büyük destekçisi 
kocası oluyor ve bebeğin değil, kendisinin daha önemli 
olduğunu hissettiriyor. Nuray’ın korkuları ise karnındaki 
bebeğiyle bağ kurduğunda geçiyor. “Karnımdaki bebe-
ğin, ‘Anne ben buradayım, tek başına değilsin’ dediğini 
hissettiğim anda bu hastalığı yenmeye karar verdim” di-
yen Nuray’ın artık yürümeye başlayan bebeği, hepimize 
yaşamın bir mucize olduğunu hatırlatıyor.  

Filmin en renkli karakterlerinden Nurcan ise “erkeğe 
ait” bir meslek seçip kadına ait organından darbe alan 
bir futbolcu. Tek memeli olmaktan rahatsızlık duyma-

yan, kendisini bu şekilde de seven Nurcan’ın dinamik, 
neşeli, pozitif enerjisi ve esprileri, grubun enerjisini de 
yükseltiyor.

Meme kanseri erkeklerde de görülüyor

Dünya genelinde 8 kadından birinde görülen meme 
kanserinin, binde 1 ihtimalle erkeklerde de görülebildi-
ğini öğreniyoruz belgeselde. Filmdeki orta yaşın üze-
rindeki tek erkek hasta Sergun da iyimserliğini koruyan, 
güçlü bir karakter. Hep birlikte oldukları yemek sahne-
sindeki “Hastalık bana iyi geldi” sözleri, sıradan bir espri 
değil. “Düşünce sistemim değişti. Artık daha insancıl, 
dostçul ve iyimserim. 

Hayat şimdi daha hoş. Ben sizi bırakmam artık” sözlerini 
bütün kadınlar paylaşıyor: “Ben de bırakmam.” 

Hayatı da bırakmıyorlar, birbirlerini de. Friedrich Nietzsc-
he'nin o ünlü sözünü hatırlatıyor bize kadınların hikâyesi. 
“Seni öldürmeyen şey güçlendirir.” 

Birlikte dans terapisi yapılan sahneler, dişil gücün birleşip 
kadınları ruhsal ve bedensel olarak sağalttığını hissettiriyor 
izleyiciye. 
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Tez-Koop-İş Kadın Dergisi olarak her sayı bir şubemize mi-
safir oluyoruz ve kadınlarla ayrıntılı sohbet ediyoruz. Bu ay 
İstanbul 5 No’lu Şube’nin kadınlarıyla bir aradaydık.

Gülcan Sönmez, Özlem Başar, Sabire Aydoğan, Seher 
Çetin ve Tuğba Kutluca ile sendikanın kadınlara sunduğu 
avantajları, örgütsüz çalışan kadınları, iş hayatında ve sosyal 

hayatta kadın olmayı, şiddeti, ayrımcılığı, anne olmayı, erkek 
evlat yetiştirmenin inceliklerini konuştuk. Her biri sendika-
lı olduğu için mutlu ve güvende hissediyor kendilerini ve 
şube genelinde olabildiğince aktif olmaya çalışıyor. Etkin-
liklere ve sendikaya yeni üyeler katmak, böylelikle örgütsüz 
kadınları da güçlendirmek amacındalar. Konuştuğumuz ka-

ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

İstanbul 5 No’lu Şube’nin kadınları 
dayanışma içinde

Gülcan Sönmez, Özlem Başar, Sabire Aydoğan, Seher Çetin ve Tuğba 
Kutluca… Farklı iş kollarında çalışsalar da ortak adresleri var: Tez-Koop-İş 
Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube. Sendikalı kadın sayısını artırmak amacıyla 
çalışmalar yürüten İstanbul 5 No’lu Şube’nin işyeri temsilcisi kadınları, 
daha fazla kadınla bağ kurmak için eğitimlerin artırılmasını istiyor.

16 Tez-Koop-İş Kadın 

Selahattin 
Karakurt, 
“Kadın işçiler 
sendikalara 
daha bağlılar, 
sendikayı evi 
gibi görüyorlar” 
diyor. 
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dınlar, işyeri temsilcilik görevini daha iyi yerine getirmek için 
bazı eğitimlere ihtiyaç duyduklarını söyledi bize. 

İşyeri temsilcisi kadınlar, her ay ya da iki haftada bir toplanıyor. 
Bu toplantılarda çalışanın yararına ne tür faaliyetler gelişti-
rebileceklerini konuşuyorlar. Şube Başkanı Selahattin Kara-
kurt’un da kendilerini her konuda desteklediğinin altını çizen 
kadınlar, şubeden eğitim desteği beklentisini dile getiriyor. 

Selahattin Karakurt: 2020 yılı içinde Kadın Çalışma 
Kurulunu kuracağız

Sohbetimize daha sonra İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı 
Selahattin Karakurt’u da dâhil ettik. Kadınların taleplerini 
ilgiyle dinleyen Karakurt, 2020 yılı içinde Kadın Çalışma 
Kurulunun kurulacağı haberini verdi. Şu anda bunun ça-
lışmasını yaptıklarını söyleyen Karakurt, altyapının hazır-

Kız ve erkek iki çocuk annesi olan Gülcan Sönmez, İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda çalışıyor. 
Buradaki toplam 2 kadın, 4 erkek Tez-Koop-İş sendikası 
üyesinin temsilciliğini yürüten Gülcan, diğer üyelerin sen-
dikal faaliyetlere katılmamasından 
duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. 
“Biz birlik olursak varız. Sendika da 
bunun için çok iyi bir ortam” diyor ve 
şunları ekliyor:  

“Sendika her zaman arkamızda ve 
sendika üyeliği sadece maddi hak-
larla sınırlı değil. İşçiler mağdur edil-
diğinde hep birlikte savunmamız 
gerekir. Buna ne yazık ki her arkada-
şımızı ikna edemiyoruz. Konserva-
tuvar küçük bir işyeri, çalışan sayısı 
yüksek değil. Birbirimizi tanıyoruz. 
Konuştuğum işçilerden biri, birkaç 
sendikayla görüştüğünü söyledi. 
Ben de hepsini tek tek araştır, sarı 
sendika yanlışına düşme, dedim. Bu 
nokta ilgisini çekti.”

Gülcan Sönmez, kadınların potansi-
yelinin farkında olmadığını ve artık kendilerini fark etmesi 

gerektiğini vurguluyor. Toplumun güzelleşmesinde kadının 
büyük rolü olduğunu savunan Gülcan, şu sözleriyle aktarı-
yor düşüncelerini:

“Kadınlar bazen toplumda dışlanıyor. Kadın konuşmaz, ka-
dın çalışmaz. Neden konuşmasın, neden 
çalışmasın? Toplumu güzelleştiren kadın 
değil midir? Kadınların rolü çok büyük. 
Ben eve vardığımda, elimi yıkayıp hemen 
mutfağa koşuyorum. Sonra çocuklarla 
ilgileniyorum. Kadın işyerinde çalışıyor, 
evde annelik görevini yapıyor. Artık po-
tansiyelimizi fark etmeliyiz” diyor. Kadına 
karşı her tür ayrımcılık ve şiddete karşı 
çıkarak gerekirse hakkını arayan Gülcan, 
diğer kadınların da sessiz kalmamasını 
istiyor. Gülcan, yakın bir zaman önce ta-
nık olduğu bir şiddet olayını aktardı bize: 
“Bir arkadaşımla ayakkabı almaya gittik. 
Mağazanın sahibinin, kadın çalışanı bağı-
rarak azarladığını duyduk. Dayanamadım 
ve adama, “Mağazanın sahibi olmanız, 
çalışanı rencide etmeyi gerektirmez” de-
dim. Biz sustukça bu tür şiddet olayları 

normalleştiriliyor. Bu yüzden tepki vermemiz gerekiyor.” 

Gülcan Sönmez: Biz birlik olursak varız
Özellikle kadın işçilerin birlik olması gerektiğini düşünen Gülcan 
Sönmez, sendikanın bunun için çok iyi bir olanak sunduğuna dikkat 
çekiyor ve çalışanları sarı sendikaya karşı da uyarıyor.

lanmakta olduğunu, yeni gelen arkadaşlarla da görüş-
meler yaptıklarını açıkladı. Kadın Çalışma Kurulunun oluş-
masıyla eğitimlerin de artacağını haber veren Karakurt, 
hazırlık çalışmalarını şu sözleriyle aktardı bize: 

“Bütün işyerlerindeki mevcut kadın listesini çıkarıp aktif 
çalışan kadınları tespit edeceğiz. Bu arkadaşlara eğitim 
vermeyi planlıyoruz. Bu eğitim, çalışma koşulları, işleyiş, 
kadınların görüşleri gibi konuları içerecek. Her futbol-
cunun sahada oynadığı bir alan vardır. Biz de bu alanları 
oluşturup, profesyonel altyapı hazırlığı yapıyoruz. 2019 yı-
lında bu konuya ilişkin tespitlere başlamıştık. Çünkü kadın 
işçiler sendikalara daha bağlılar, kendi evi gibi görüyorlar. 
Bizim şubenin kadın üye sayısı da yarıdan fazla. Biz bu ya-
pıyı daha ileri taşımak istiyoruz. Kadın Çalışma Kurulu bu 
yıl içinde faaliyete geçmiş olacak.”
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Özlem Başar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde satın 
alma biriminde çalışıyor. 21 ve 24 yaşında iki oğlu 
var. 11 yıldır iş hayatında, 2 yıldır da sendika üyesi 

olan Özlem Başar, sendikanın önemini, bir anda iş-
ten atıldığı dönemi aktararak anlattı bize: 

“Üniversite kantininin özelleştiği dönemde kantinde 
çalışıyordum. Üniversite tekrar kantini devralınca 
110 kişiyle birlikte işten çıkarıldım. ‘Yarın işe gel-
meyeceksin’ diye bir mesaj geliyor, bir anda işsiz 
kalıyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir 
savunmada bulunamıyorsunuz. 

Sadece 1 maaş tazminat verdiler. Sonra hastane 
kısmında işe başladım. Şimdi iş hayatında herhangi 
bir sıkıntı yaşadığımızda sendikaya başvuruyoruz. 
Ben sendikal faaliyetlere elimden geldiğince katı-
lıyorum. Her şey para değil. Bu etkinlikler bize çok 
şey katıyor. Bu iş gönül işi biraz da. Zaman ayırmak 
gerekiyor.” 

Oğullarımı ev işlerini öğreterek büyüttüm

Evde, kadın işi-erkek işi diye bir ayrım olmadığının 
altını çizen Özlem Başar, iki oğluna da ev işlerini 
öğretmiş. “Evlendiklerinde eşi, annen nasıl bir erkek 
yetiştirmiş demesinler” düşüncesiyle hareket ettiği-
ni söyleyen Özlem, oğullarını nasıl yetiştirdiğini şu 
sözleriyle anlattı: “Benim oğullarım ev temizler, ye-
mek yapar, çamaşır toplar. ‘Bunları öğrenin, yapın ki, 
evlendiğinizde eşinize yardım edin. Kendi başınıza 
kaldığınızda da evdeki işleri kolaylıkla yapın’ dedim 
onlara. Hiç itiraz etmiyorlar. Küçük yaştan alıştırdım 
onları. Önce odasını toplamaya başladılar. Oğlum 
eve benden erken gelince bazen yemek yapıp bana 
sürpriz yapıyor. Bizde kadın - erkek işi diye bir ayrım 
yok. Herkes her işi yapabilsin.”

Özlem Başar, eşinin de bu yaklaşımı desteklediğini, 
evde kendisine yardımcı olduğunu söylüyor ve ek-
liyor: “Bu yüzden eşimden ve çocuklarımdan yana 
çok şanslıyım." 

“Sendikal faaliyetler bize çok şey katıyor. Her şey 
para değil. Bu iş biraz da gönül işi” diyen Özlem 
Başar, kadın üyelere faaliyetlere katılmayı öneriyor.
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Özlem Başar: 

Evimizde kadın-erkek işi ayrımı yok
İki oğluna da ev işlerini öğreten Özlem Başar, “Oğlum bazen yemek 
yapıp bana sürpriz yapar. Evimizde kadın işi erkek işi diye bir ayrım 
yok” diyor.
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Sabire Aydoğan, “İnsanların benden yardım istemesi, 
onlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Biraz aktivist 
yanım var” diyor.

Sabire Aydoğan, 27 ve 16 yaşında iki erkek evlat an-
nesi. 22 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 
çalışıyor. 3,5 yıl sonra emekli olacak. İşe girdikten 1 yıl 
sonrasına dayanan sendika üyeliğiyle diğerlerinden 
hayli kıdemli olan Sabire’yle, 21 yıldır sendikalı olma-
nın getirilerini konuşuyoruz. Sendikanın çalışanları 
desteklediğini ve her tür sorunuyla mücadele ettiğini 
söyleyen Sabire’nin hikâyesine kulak veriyoruz. 

“1997 yılında İTÜ’ye sözleşmeli girdik. İstedikleri za-
man çıkarabiliyorlardı. Sendikaya başta sıcak bak-
madık çünkü işveren ve müdürler, ‘Sendikalı işçiler 
başkaldırıyor’ diye karşı çıkıyordu. Ben biraz gözü 
kara biriyim. İşten çıkarırlarsa çıkarsınlar, kaybedecek 
neyim var düşüncesiyle sendikaya üye oldum. Müdü-
rüm başta kabul etmedi, sizi işten çıkarırım dedi ama 
ben geri adım atmadım. Zamanla bunun çok faydası-
nı gördüm. 

Daha önce yuva birimindeydim. Yuvada çalışmak çok 
yorucu. Çok uzun yıllar çalışınca yıpranıyorsunuz. Ben 
de 19 yıl yuvada çalıştım. Birimimi değiştirmek için üç 
kere dilekçe verdim ve sonuç alamadım. Bunun üze-
rine sendika temsilcisine durumu aktardım. Sendika-
nın devreye girmesi sonuç verdi. Şimdi yemekhane 
biriminde çalışıyorum.”

Sabire Aydoğan, kadınların mutlaka sendikalı olması 
gerektiğini düşünüyor. İTÜ’de sendikasız çalışan ol-
madığını, Hak-İş, DİSK ve Tez-Koop-İş’in örgütlü ol-
duğunu söyleyen Sabire, işyerindeki diğer sendika 
üyelerine de Tez-Koop-İş Sendikasını öneriyor. 

Kısa süre önce başladığı işyeri temsilciliği görevini de 
severek yapan Sabire, “İnsanların benden yardım iste-
mesi, onlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Biraz ak-
tivist yanım var” diyor. Sendikadan beklentisini ise  “Yeni 
başladığım temsilcilik görevini kolaylaştıracak ve daha 
iyi yapabilmemi sağlayacak eğitimler verilmesi” sözle-
riyle dile getiren Sabire, şöyle devam ediyor:

“İnsanlarla nasıl daha iyi iletişim kurulur? Mesela 
İTÜ’de çok sayıda sendika üyesi var ve onlarla ileti-
şimde biraz zorlanıyoruz. Bilmediğimiz konular ola-
biliyor. Yıllardır sendikalı olanımız var ama temsilcilik 
başka bir görev. Mevzuatlar değişebiliyor.

Tez-Koop-İş’in Toplu Sözleşme Kitapçığını sürekli 
okuyorum ama desteğe ihtiyaç duyduğum konular 
oluyor. Diğer sendikaların böyle bir kitapçığı yok. Bu 
kitapçık da çalışanların bizim sendikayı seçmesinde 
etkili oluyor.”

21 yıl önce “İşten çıkarırlarsa çıkarsınlar, kaybedecek neyim var” 
diyerek sendikaya üye olan, bu süreçte grev dahil pek çok sendikal 
etkinliğe katılan Sabire Aydoğan, sendikanın çok sayıda faydasını 
gördüğünü söylüyor.

Sabire Aydoğan:

Kadınlar mutlaka sendikalı olsun
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“Sendikalı çalışan artık yalnız değildir, örgütlüdür ve 
daha güçlüdür” sözleriyle sendikalı olmanın önemini 
aktarıyor Seher Çetin.

Seher Çetin 10 yıldır TMMOB Gıda Mühendisleri 
Odasında şube sekreteri olarak çalışıyor. 18 yıllık ça-
lışma hayatının son 10 yılında sendikalı olan Seher, 

3 yıldır da sendika temsilciliğini yürütüyor. “Sendikalı 
olmak, dayanışma sağlıyor. Çalışan artık tek değildir, 
daha güçlüdür” sözleriyle sendikalı olmanın önemi-
ni aktaran Seher, önceki işlerinde de sendikalı olma 
mücadelesi vermiş.  

Seher, kadınların emek alanında en büyük sorunu-
nun, “ek gelir getirici” olarak görülmesinden kaynak-
landığını düşünüyor ve “Kadın olarak eşit işe eşit üc-
ret alamıyoruz” diyor. Bu sorunun, sendikanın toplu 
iş sözleşmeleriyle çözülebildiğine ve sözleşmede 
kadın-erkek işçi ayrımı yapılmadığına dikkat çekiyor. 

6 yıl boyunca bir kadın derneğinde yöneticilik yapan 
Seher, tacize ve şiddete karşı dayanışma ile müca-
dele edileceğini savunuyor. “Sistem bizim bilinç-
lenmemizi istemiyor. Kadına, ev içine hapsedilmiş, 
toplumun biçtiği rolleri uygun görüyor. Biz kendimiz 
bilincimizi yükselteceğiz” diye düşünen Seher, bilinç 
düzeyi yüksek kadınların da şiddete uğrayabildiğini 
ve bunu gizlediğini söylüyor. Seher, bu noktada sen-
dikadan beklentilerini şu sözleriyle dile getiriyor:

Yönetimde kadın görmek istiyoruz

“Sendika temsilcileri toplantısında erkek temsilciler 
hâlâ cinsiyet eşitsizliği dilini kullanıyor. Mücadele ar-
kadaşımız dediğimiz insanlarla bile, kadın sorununda 
karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu konuda eğitimler veri-
lebilir. Bu eğitimler, hem toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda bilinçlendirmeyi hem de hukuksal hak-
larımızı içermelidir. Biz kadınların her alanda olması 
gerekir. Şube yönetiminde kadın olmaması, örgü-
tümüz ve mücadelemiz açısından üzücü bir durum. 
Neden kadın yönetim kurulu üyesi yok? Hem genel 
merkezde hem şubelerde yönetimde kadın görmek 
istiyoruz.”

Kadınların emek alanındaki en büyük sorununun, “ek gelir getirici” 
görülmesinden kaynaklandığını düşünen Seher Çetin, eşit işe eşit 
ücret ve diğer pek çok sorunun çözümü için, tüm kadınları sendikalı 
olmaya davet ediyor.

Seher Çetin:

Kadınlar eşit işe eşit ücret alamıyor
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tanenin sendika temsilciliğini yürüten Tuğba, daha 
önce başka bir sendikadaymış. “İki sendikayı hiç karşı-
laştırmaya gerek yok. Sendikamız sosyal olarak, mad-
di olarak, her konuda haklarımızı arıyor” diyen Tuğba, 
kadınlara mutlaka sendikalı olmayı öneriyor ve şöyle 
sesleniyor:  

“Çalışma hayatında kadınlara çok fazla mobbing var, 
taciz var. Kadınlar birçok zorlukla karşılaşıyor ve hak-
larının çoğunu bilmiyor. Ama sendikalı olduklarında 
arkalarında bir güç oluyor. Kendilerini ifade edeme-
dikleri yerde, sendikanın desteği devreye giriyor.”

Tuğba Kutluca, hastane ortamında erkek işçilerin ses-
lerini daha çok çıkardığını, kadın işçilere daha fazla iş 
yükü bindiğini, bazen taciz de yaşandığını söylüyor 
bize. Sendika temsilcisi olarak izledikleri yolu şu söz-
leriyle anlatıyor: “Hastane ortamında daha çok has-
talardan kaynaklanan şikâyetlerimiz olabiliyor. Darp 
edilenler, tacize uğrayanlar olabiliyor. Sözlü taciz 
daha çok yaşanıyor. Bunları bize anlatanlara, gereki-
yorsa dava açabileceğimizi, şikâyet dilekçesi yazabi-
leceğimizi söylüyoruz,  gerekli yazışmaları yapıyoruz. 
Onların yanında oluyoruz.”

Daha güçlü olalım ki gelecek nesiller  
daha güçlü yetişsin 

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi genelindeki 4 sendi-
ka temsilcisi arasındaki tek kadın olan Tuğba Kutluca, 
şöyle sonlandırıyor sözlerini: 

“Sendikamızın kadınlara değer verdiğini, düşünce-
lerimizi önemsediğini biliyoruz. Biz de bu duyguyu 
sahaya yansıtabiliyoruz. Kadınlar mutlaka sendikalı 
olmalı diyoruz. Bizler baskılandığımız için geri planda 
olduk. Artık bunu aşmalıyız. Daha ileride, daha güç-
lü olmamız gerekiyor ki gelecek nesiller daha güçlü 
yetişsin.”

Tuğba Kutluca, 14 yıldır iş hayatında; 11 yıldır İstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde (yeni adıyla İstan-
bul Tıp Fakültesi) tıbbi sekreter olarak çalışıyor. Has-

Hastane ortamında erkek işçilerin seslerini daha çok çıkardığını, 
kadın işçilere daha fazla iş yükü bindiğini dile getiren Tuğba Kutluca, 
sendikanın gerekli durumda devreye girdiğini vurguluyor.

Tuğba Kutluca:

Sendikanın gücü arkamızda

Tuğba Kutluca, “Biz kadınlar daha ileride, daha güçlü 
olmalıyız ki gelecek nesiller daha güçlü yetişsin” 
diyor.
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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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23Tez-Koop-İş Kadın 23Tez-Koop-İş Kadın

Korona günlerinde  
mesafede uzak,  

kalben yakın olabilmek…

Elbette iş yükü-
müz arttı. Gerek 
yerine getirme-
miz gereken hij-
yen şartları gerek 
artan satışlar, ürü-
nü tedarik ve bul-
ma çabalarımız, iş 
yükümüzü hem 
ruhen hem bede-
nen artırdı. Ancak 
severek, mutlu-
lukla çalışıyorum. 
İnsanlara yardımcı 
olabilmek böyle 
günlerde daha 
da huzur veriyor 
insana.

Ailem bu zor 
günlerde her zaman tam destek veriyor. Müşterilerim de 
desteğini esirgemiyor. Beni her gün arayan, mesaj atan 
müşterilerim var! Öncelikle kendime dikkat etmemi tem-
bihliyor, sonra çokça teşekkür ediyorlar. Aslında yaşlı ya 
da hasta müşterilerimin siparişlerini alıp alışverişlerini yap-
mak istiyorum. Ancak taşıyıcı olma ihtimalimi düşünerek 
onları riske atamıyorum. Bu durumda onlara şöyle kolaylık 
sağlıyorum: Beni arıyorlar, istedikleri ürünleri hazırlıyorum. 
Müşteri gelince mağazada dolaşmadan sadece ödeme 
yapıp kısacık zamanda marketten çıkıyor. Kendisi gelemi-
yorsa da birini yolluyor. Eee, bu durumda ben de onlara 

yardımcı oldu-
ğum için mus-
mutlu oluyorum. 
Yüzü gülen mutlu 
insanlar, hasta-
lıklardan bir adım 
bile olsa uzaklaşır, 
inancım budur. 

Aslında kriz za-
manları bir ülke-
nin zekâ ve ahlak 
seviyesini göste-
rir. Elbette korku-
dan gergin dav-
rananlar var ama 
ben onlara güzel 
sözler söyleyip 
motive etmeye 
çalışıyorum. Birbi-

rimize mesafede uzak ama kalben yakın olmamız gere-
ken günler.

Hayat felsefem, beklentini sıfırla veee mutlu ol...

Eve gittiğimde bedenen dinlenebiliyorum ama ruhum ra-
hat değil. Başka sektörlerde çalışan birçok arkadaşım iş-
siz, parasız kaldı. Onlara teklifim, kredi kartlarımdaki limitler 
kadar faturalarınızı ödeyebilirim oldu. Bu kadarını bile ya-
pamazsam, bu salgın bitip her şey yoluna girdiğinde nasıl 
yüzlerine bakabilirim…

Deniz Türksoy, Migros çalışanı. Korona günlerinde sağlığını tehlikeye 
atarak kasanın başından ayrılmıyor. İş yükü artmasına rağmen 
insanlara yardımcı olduğu için mutlulukla çalışıyor. Yüzü gülen mutlu 
insanların, hastalıklardan uzaklaşacağına inanan Deniz, işsiz kalan 
arkadaşlarının da faturalarını ödeyerek hepimizin kalbine dokunuyor. 
İşte Deniz’in kalemiyle Migros’ta korona günleri...
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Filiz Tazegül: 
Mememiz de elimiz de bir organ

Hümeyra Atbaş: 
Erkeklerin de katılması iyi olurdu

Pelin Tuğba Ulutan: 
Bir kadının yaşayabileceği acıyı ve 
sevinci izledik

Canpark Migros temsilcisi Filiz Tazegül, 30 yıllık sendikalı. Eskiden sendika eğitimlerinin 
daha fazla olduğunu söylüyor. Filme dair izlenimlerini aktarırken, “47 yaşımdayım, mamog-
rafi yaptırmam gerekiyor. Ama gitmeye utanırım” itirafında bulununca, Filiz’le ve yanındaki 
birkaç kadınla, muayene söz konusu olduğunda meme ile diğer organları aynı düşünmek 
gerektiğini konuşuyoruz. Bu kez düşünceleri değişiyor Filiz’in:  “Evet, haklısınız, mememiz 
de,  elimiz de bir organ. Bu anlamda kanseri de herhangi bir hastalık gibi görüp atlatabiliriz. 
Eşimiz de giderse gitsin. Önemli olan acı günümüzde yanımızda kimin olacağı. Yapılması 
gerekeni yapacağız, zaman her şeyin ilacı.” 

Hümeyra Atbaş, Taşdelen Turgut Özal Bulvarı Migros’ta çalışıyor. 9 yıldır sendika üyesi. Aile 
içinde bu tür hastalık yaşadığı için filmi ilgiyle izlediğini söylüyor. Kendisine en çok saçla-
rın kesilmesinin dokunduğunu belirten Hümeyra, hastalıkta eş desteğinin önemine vurgu 
yaptı. Bu tarz etkinliklere severek katıldığını da ifade ederken, “Diğer mesai arkadaşlarımızın 
hatta erkeklerin de katılması iyi olurdu” diye konuştu. 

Pelin Tuğba Ulutan, Trendist Migros mağazasında çalışıyor. Filmi izlerken dayanışmanın 
önemini bir kez daha gördüğünü dile getiren Pelin, “Böyle bir duruma düştüğümde, yanım-
da kim olur diye düşündüm. Çok güzel bir filmdi. Bizi böyle bir etkinlikle buluşturduğu için 
sendikaya teşekkür ediyorum. Sadece bu tür belgeselleri değil, başarıya gidecek yolları da 
gösteren etkinlikler düzenlenebilir. Mesela bir kadının ekonomisini nasıl dengeleyebileceğini 
gösteren ya da çocuklarımızı nasıl eğiteceğimize değinen belgeseller veya eğitimler benim 
ilgimi çeker” dedi. 

Meme kanserinin kadınlar üzerindeki etkisini aktaran 
Yüzleşme Belgeseli, 3 ilimizde yoğun ilgiyle izlendi. 
İstanbul’daki gösterim sırasında, üyelerimizden 
birkaçının görüşünü aldık. Söz üyelerimizin... 

Üyelerimizde "Yüzleşme" etkisi
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156 kadın ve LGBTİ+ örgütü infaz paketine karşı ortak bir açıklama yayımladı. 
Bildiride, tahliyelerle kadınların ve çocukların can güvenliğinin hiçe sayıldığı 
vurgulanırken tüm dezavantajlı grupların şiddetten uzaklaşabilmesi için Acil Eylem 
Planı açıklanması çağrısında bulunuldu.

Kamuoyunda infaz paketi olarak bilinen “5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Nisan 2020 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 156 kadın ve 
LGBTİ+ örgütü yasanın kadın şiddetini artıracağını vurgulayan 
bir bildiri yayımladı. 

Bildiride, kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar lehine hiçbir 
tedbir almadan salt hapishane kapasitelerini azaltmak için ya-
pılan tahliyelerle, kadınların ve çocukların can güvenliğinin hiçe 
sayıldığı belirtildi. İktidar tarafından defalarca vurgulanan, “cinsel 
suçların ve kadına şiddet suçlarının infaz indirimi kapsamında 
olmadığı” hususunun gerçeği çarpıttığı kaydedildi. 

“Türk Ceza Kanunu’nda  “kadına yönelik şiddet” diye bir suç 
yoktur. Eğer ifade edilmek istenen fiziksel şiddet, kasten yarala-
ma ise, kasten yaralama suçu ve kadınların sıkça maruz bırakıl-
dığı tehdit, hakaret, şantaj suçları, kalıcı infaz indirimi kapsamın-
dadır. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet suçunun infaz indirimi 
kapsamında olmadığı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır” ifa-
delerinin bulunduğu bildiride, geçici düzenlemelerin çok daha 
kaygı verici olduğuna dikkat çekildi. 

Açık cezaevlerindeki,  siyasi hükümlüler hariç tüm mahkûm-
ların 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacağı, bu iznin 31 Kasım 
2020’ye kadar uzatılabileceği belirtilirken, “Cinsel dokunulmaz-
lığa karşı suçlar, kadına yönelik fiziksel şiddet, kadın cinayetleri 
ya da cinayete teşebbüsten hüküm giymiş olanlar dâhil açık 
cezaevindeki tüm mahkûmlar salıverilecektir” denildi.

Devletin kadına ve çocuğa şiddeti önleme yükümlülüğünün 
hatırlatıldığı bildiride; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar, acil eylem 
planı oluşturmaya ve aşağıdaki tedbirleri almaya çağrıldı:

• İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cin-
sel istismar failleri konusunda İstanbul Sözleşmesi’nin 56. 
Maddesi uyarınca kadınların ve toplumsal cinsiyet temelli 
şiddete maruz bırakılan tüm diğer bireylerin bilgilendiril-
mesi yükümlülüğü polis, jandarma, bekçi muhtar vb. her 
türlü yolla yerine getirilmeli, güvenlik riski bildiren kadınlar 
yasal hakları konusunda bilgilendirilmeli, ihtiyaç duyduk-
ları desteklere acilen ulaştırılmalıdır.

156 kadın örgütünden infaz yasası çağrısı:  
Acil eylem planı oluşturulsun

• İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel 
istismar faillerinin sistematik olarak etkin bir şekilde takibi 
yapılmalı, koronavirüs nedeniyle faillere verilen “iznin” bir 
“tahliye” anlamına gelmemesi için fail üzerinde denetim 
tedbirleri uygulanmalıdır.

• Tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi uyarınca, Devlet, her 
türlü olağanüstü halde dahi kadına yönelik şiddetle mü-
cadelede pozitif yükümlülük sahibidir. 6284 sayılı Kanun, 
hiçbir ihmale veya keyfiyete yer bırakmaksızın, salgın sü-
resince de kadın ve çocuklar öncelik alınarak ivedi ve etkin 
bir şekilde uygulanmalıdır. Tedbir kararları, salgının yarattığı 
özel koşullar dikkate alınarak kadınların ve çocukların ko-
runması yükümlülüğüne uygun bir şekilde verilmeli, tedbir 
kararlarını yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem uy-
gulanmalıdır.

• Salgın döneminde kadın ve çocuklar başta olmak üze-
re tüm dezavantajlı grupların şiddet görme tehlikesinin 
önlenmesi ve şiddetten uzaklaşabilmeleri için vakit kay-
betmeden bir Acil Eylem Planı açıklanmalı ve bu bilgilere 
erişimin kolayca sağlanması için kamu spotu aracılığıyla 
bilgilendirme yapılmalıdır.

• Salgın döneminde sığınak ve acil barınma ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi amacıyla sığınak olarak kullanılabilecek 
mekân ve alanların sayısı ve kapasitesi acilen artırılmalı, sı-
ğınaklarda gerekli sağlık tedbirleri en sıkı şekilde uygulan-
malıdır.

• Salgın koşullarında kadınların hastane ve karakollara eriş-
mekte yaşadığı güçlük ve kaygılar göz önüne alındığında, 
Devletin İstanbul Sözleşmesi’nin 25. Maddesi gereğince 
oluşturmakla yükümlü olduğu cinsel şiddet kriz merkez-
leri önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçeve-
de, cinsel şiddet kriz merkezlerinin kurulması için gerekli 
adımlar ivedilikle atılmalıdır.

• Alo 183 veya kadına yönelik şiddet için acilen kurulacak 
başka bir hat, sadece toplumsal cinsiyet temelli şiddet 
özelinde 7/24 erişilebilir ve çok dilli bir Acil Yardım Hattı ola-
rak çalışmalı, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek 
verilmesi sağlanmalıdır.

HABER
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21. yüzyılın ilk 20 yılını yaşamakta olduğumuz bugünlerde, dünya gündeminde hâlâ 
kadına ayrımcılık ve şiddet var. Türkiye’nin bu konudaki sabıkası hayli kabarık olsa 
da, Cumhuriyet döneminden bu yana edinilen kazanımlar hiç de yabana atılır gibi 
değil. Kadınların amacı, bu kazanımları korumak, güçlendirmek ve artırmak. Bütün 
insanlar gibi kadınlar da, şiddetin olmadığı bir ortamda, var olan değerinin kabul 
edilmesini, emeğinin karşılığını görmeyi, huzur içinde yaşamayı istiyor.

Türkiye’deki kadınlar,  
kazanımlarını güçlendirmek istiyor

İşte, sokakta, evde 
eşitlik olsun

26 Tez-Koop-İş Kadın
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• 2020 Türkiye’sinde kadının durumu: Yüksek 
işsizlik, düşük ücret, artan şiddet… 

• Avukat Sema Kendirci: Örgütlü mücadeleye 
devam edelim

• Türkiye, feminist iktisat literatürüne  
yön veriyor

 - Doç. Dr. Yelda Yücel:  
Eşitsizlik sürdükçe mücadelemiz  
devam edecek

 - Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas:  
Türkiye birçok ülkeden iyi bir yerde 

 - Dr. Öğretim Üyesi Özge İzdeş Terkoğlu: 
Ekonomiyi eşitlikçi perspektiften kurduk

• Kadınlar 8 Martta geceleri de  
caddeleri de doldurdu

• Dünyadaki Kadın liderler insan odaklı 
yönetiyor

• Türkiye’de kadın milletvekili oranı yüzde 17,3 

• Eşit ücret için 257 yıl geçmesi gerekiyor

• Tunceli Belediyesi’nde 8 Mart ve  
25 Kasım tatil
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Kadınların toplumda yaşadığı ayrımcılığı, eşitsizliği, sö-
mürüyü artıran hususların başında, iş yaşamının dışına 
itilmeleri geliyor. Kadınlar çalışsa bile belli alanlara hap-
sediliyor, yükselmesi engelleniyor ve eşit olmayan üc-
retlerle çalışıyor. Kadın emeğinin daha güvencesiz ve 
esnek hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
derinleştiriyor. Araştırmalar kadınların istihdam piyasa-
sında daha az yer aldığını, kadın işsizliğinin arttığını ve 
çalışan kadının erkek meslektaşlarıyla eşit ücret alama-
dığını gösteriyor.

Kadınların yüzde 22’si çalışıyor

KONDA’nın 2019 Kasım tarihli Hayat Tarzları – Toplumsal 
Cinsiyet raporuna göre, Türkiye’de 15 yaş üstü kadınların 
yüzde 22’si gelir getiren bir işte çalışıyor. İşsizlerin yüzde 
38’i de kadın nüfusundan oluşuyor. 

Kadınların çalışmayan yüzde 78’lik kesiminin çok büyük 
bir kısmı, yani her iki kadından biri ev kadını. Diğer çalış-
mayan kadınlar ise ya öğrenci, emekli ya da işsizler ve 
iş arıyorlar.

Kadın işsizliği yüzde 26’lara varıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 
yılı Ocak döneminde yüzde 13,8, kadınların işsizlik oranı 
ise yüzde 16,3 oldu. Son dönemlerde yüzde 16-17 ara-
sında seyreden kadın işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik dik-
kate alındığında yüzde 21’e, iş aramayan ancak çalışma-
ya hazır olan kadınlar hesaplamaya dâhil edildiğinde ise 
yüzde 26’ya fırlıyor. 

Kadın işsizliğinin azaltılması ve istihdamının artırılma-
sı için her şeyden önce işgücü piyasalarının cinsiyetçi 

yapısına son verilmesi, ev içi bakım hizmetlerinin devlet 
kurumları tarafından üstlenilmesi gerekiyor. Genellikle 
kadınların bakımı altındaki çocuk ve yaşlılara nitelikli ve 
ücretsiz bakım hizmetleri sağlanarak kadının üzerinden 
alınması, kadın işsizliğini azaltabileceği gibi, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin azalmasında da etkili olacak.

Her 10 kadından 4’ü kayıt dışı çalışıyor

İş bulabilen kadınlar ise güvencesiz iş ve düşük ücret 
riskiyle karşı karşıya. İstihdam edilen kadınların yarıya 
yakını kayıt dışı çalıştırılıyor. Kayıt dışı kadın istihdamı, 
2019 Kasım dönemi itibariyle 3 milyon 652 bin oldu. Bu 
durum kadınları temel sağlık, emeklilik gibi haklardan da 
mahrum ediyor.

Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği devam ediyor

ILO tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelin-
de cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği yüzde 18,8. Bu oran, 
en düşük gelirli ülkelerde 12,6 iken Türkiye’de yüzde 12 
düzeyinde. Türkiye’deki kadın çalışanlar, eğitim düzeyi 
ne olursa olsun, aynı işi yapan erkek çalışanlardan daha 
düşük ücret alıyor. Bu durum, TÜİK istatistiklerine de 
yansıyor.  Kazanç Yapısı Araştırması 2018 sonuçlarına 
göre; 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç, 49 bin TL 
oldu. Bu değer, kadınlar için 46 bin 208 TL, erkekler için 
50 bin 297 TL olarak tahmin edildi. TÜİK’in araştırmasına 
göre cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 7,7 oldu. 

Diğer yandan kadınlar, erkek denklerine göre daha eği-
timli olsalar da yönetici konumuna ulaşmada sorun ya-
şıyor. Yöneticilerin üçte birinden daha azı kadınlardan 
oluşuyor. 

2020 Türkiye’sinde kadının durumu: 
Yüksek işsizlik, düşük ücret, 

artan şiddet… 
Bir yanda işsizlik, düşük ücret, güvencesiz çalışma, diğer yandan artan 
şiddet… 2020 Türkiye’sinde toplumsal cinsiyet verileri, kadına karşı 
ayrımcılığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Buna karşın kadınlar, 
sokakta, işte, akademide, evde eşitlik mücadelesini sürdürüyor.

Tez-Koop-İş Kadın
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Kadınlara hak ettiği ücreti ödememek, kadına yönelik en 
ağır şiddetlerden biri. Kadınlar eşit işe eşit ücret öden-
mesini, terfi sürecinde eşit davranış görmeyi, iş hayatın-
daki bütün ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçil-
mesini istiyor. 

Kadınların yarısı çalışmak için eşinden izin alması 
gerektiğini düşünüyor

Konda’nın araştırması, kadınların yarısının, çalışmak için 
eşinden izin alması gerektiği düşüncesini de açığa çıka-
rıyor. Erkekler ise bu görüşe daha da fazla katılıyor. 

 

Erkekler ev işi yapmıyor

Kadınlar daha fazla ev işi yapıyor, yemeğe ve alışverişe 
zaman ayırıyor. Buna karşılık erkeklerin 24 saatinde ev işi 
ve alışveriş neredeyse görünmeyecek kadar az zaman 
alıyor.

Kumanda erkeğin elinde

Hanede cinsiyet rollerini açığa çıkaran sorulardan biri 
olan “Akşamları ev ahalisi beraber TV izlerken kuman-
da kimin elinde duruyor” sorusunun yanıtı, kumanda-
nın çoğunlukla erkeklerin elinde olduğunu gösteriyor. 
Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 55’i kumandanın 
kendilerinde, yüzde 17’si hanedeki babanın elinde ol-
duğunu belirtirken, kadınların yüzde 37’si eşinde ve 
yüzde 10’u hanedeki babanın elinde olduğunu belir-
tiyor. 

Şiddet, kadınların en büyük sorunu
Kadir Has Üniversitesi’nin 2019 tarihli Toplumsal Cin-
siyet ve Kadın Algısı Araştırması, kadınlarımızın top-
lumdaki en büyük sorununun şiddet olduğunu açığa 
çıkarıyor. Beşincisi gerçekleşen araştırma kapsamında, 
Ocak-Şubat aylarında toplam 23 ilde, 18 yaş ve üzeri 
1205 kadın ve erkekle görüşüldü. Buna göre toplumun 
yüzde 60’ı şiddeti en büyük sorun olarak görüyor. Bu 
oran 2016 yılında yüzde 53, 2017’de yüzde 55, 2018’de 
yüzde 62 idi.  

Türkiye’de 15 yaş üstü kadınların yüzde 22’si gelir getiren bir işte çalışıyor. 
Çalışmayan yüzde 78’in büyük bir kısmı, yani her iki kadından biri ev kadını. 
Diğer çalışmayan kadınlar ise öğrenci, emekli, işsiz ve iş arayan kesimi 
oluşturuyor.

Kadir Has 
Üniversitesi’nin 
Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Algısı 
Araştırması, 
toplumda kadın 
- erkek eşitliğinin 
giderek arttığını; hem 
kadın hem erkekler 
arasında “Eşitlikçi 
Toplumsal Cinsiyet” 
algısının güçlendiğini 
gösteriyor. 
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Araştırmada açığa çıkan bir başka önemli sonuç ise “Bo-
şanma ve şiddet ilişkisi”. Şiddetin boşanma için yeterli 
sebep olduğu, aile bütünlüğü ve düzeni için göz ardı 
edilecek bir durum olmadığı düşüncesi, yıllar içinde ar-
tış gösterdi. Katılımcıların yüzde 72’si aile içi şiddetin bo-
şanma için yeterli sebep olduğunu düşünüyor. 

“Kadın ve erkeğin eşit şartlarda hayata katılımı” konusun-
daki tutumlar daha önceki yıllara oranla pozitif seyrediyor. 
Eğitim düzeyi ve yaşın, bu tutumda etkili olduğu gözlem-
leniyor. Gençler ve eğitim seviyesi yükselen bireyler, top-
lumsal cinsiyet konularında daha eşitlikçi tutum sergiliyor.

Çocuk bakımında babaların aktif rol almasında da eğitim 
düzeyinin yakından etkisi görülüyor. Genç, eğitim düzeyi 
lise ve altı seviyesinde olan babalar, çocuklarının bakı-
mına ve hayatına daha fazla dâhil olmayı talep ediyor.

Kadınlar, kadın lider istiyor

Araştırma sonuçları, kadınların kadın lider istediğini gös-
teriyor. “Kadın siyasetçiler kadın hakları/sorunları konu-
larına öncelik vermelidir” ifadesine katılımcıların yüzde 
81’i “Evet” cevabını verdi. Geçmiş yıllara oranla kadınlar, 
siyasi liderlikte kadın adayları destekleyeceğini artan bir 
oranla belirtirken, erkeklerin kadın siyasi lider adaylarına 
aynı sıcaklıkta yaklaşmadığı ortaya çıktı.

“Oy vermeyi düşündüğünüz partinin büyükşehir beledi-
ye başkan adayı tercihinde söz hakkınız olsa partinizin 
erkek aday mı, kadın aday mı göstermesini tercih eder-
siniz?” sorusuna, erkek katılımcıların yüzde 61’i erkek 
aday cevabını verirken, kadın katılımcıların yüzde 68’i 
kadın aday istediğini belirtti. Aynı soruya yüzde 3’lük bir 
kitle ‘hangisi iyiyse’ cevabını verirken, yüzde 1’lik kitle ise 
‘fark etmez’ dedi.

Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı artıyor

Kadir Has Üniversitesi’nin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Algısı Araştırması, toplumda kadın - erkek eşitliğinin gi-
derek arttığını da gösteriyor. Kadın ve erkeklerin kamu-
sal ve özel hayatta eşit hak ve duruşlara sahip olmaları 
konusundaki tutumlarının ölçüldüğü araştırmada, hem 
kadın hem erkekler arasında “Eşitlikçi Toplumsal Cinsi-
yet” algısının güçlendiği gözlemleniyor. 

Ev kadınlarının oranı yüzde 66’dan 53’e düştü

Son 10 yılda çalışan kadın oranı yüzde 18’den yüzde 
22’ye, emekli kadın oranı yüzde 3’den yüzde 17’ye ve öğ-
renci oranı da yüzde 7’den yüzde 11’e çıktı. Bu değişim, 
ev kadınların oranının 10 yıl içinde yüzde 66’dan yüzde 
53’e düşmesini sağladı. 

Eğitim düzeyi artıyor

Kadınlar lehine olumlu gelişmelerden biri de eğitim 
durumunda ilerleme görülmesi. 49 yaşından büyük ka-
dınlardan hiç eğitim almamış olanların (okuma yazma 
bilmeyen ve okuma yazma bilen ama diploması olma-
yanlar) oranı, 2008’te yüzde 40 iken 2018 yılında yüzde 
29’a düşmüş durumda. 

15-32 yaş grubundaki kadınlardan üniversite ve lisansüs-
tü eğitim almış olanlar 2008 yılında yüzde 10 civarınday-
ken, 2018 yılında yüzde 22 civarına çıkmış olması da eği-
timdeki ilerlemeyi gösteriyor. Hatta bu yaş grubundaki 
üniversite ve lisansüstü eğitim almış kadınların oranı er-
keklerden kısmen yüksek. 

Son 10 yılda kadın istihdamında yüzde 13 gibi bir artış 
gözlemlenmesi, beyaz yakalı olarak çalışan kadın oranı-
nın artmış olması da eğitimdeki kısmi gelişmeyi yansıtı-
yor. Buna rağmen kadınların eğitim düzeyi genel olarak 
erkeklere göre daha düşük düzeyde seyretmeye devam 
ediyor. Örneğin 15-32 yaş grubunda yer alan kadınlardan 
yüzde 5’lik bir kesiminin eğitimsiz olması dikkat çekiyor.

Kadınlar, artan eşitlik algısını güçlendirmek istiyor

Son 10 yılda gelişen eşitlik algısının güçlendirilmesi için 
toplumun geneline bilinçli bir şekilde yaymak, sistemli 
çalışmalar yapmak gerekiyor. Kadınlar önce kadınlarla 
dayanışma yapmak, anlaşılmak, destek görmek, bü-
tünleşmek istiyor. Bu nedenle de kadın siyasetçilerin 
çoğalmasını talep ediyor. Kendileri üretmek, katkıda bu-
lunmak, birlik ve beraberlik içinde, kadın erkek ayrımının 
yapılmadığı bir yaşam istiyorlar. Şiddetin ve zorbalığın 
olmadığı, eşit şartlarda insan olmanın vermiş olduğu de-
ğeri görmek istiyorlar. Kadınların doğal olarak ve anaya-
sal olarak sahip olduğu bu hakların engellenmemesinin 
yolu ise bu yönde politikalar geliştirilmesinden geçiyor. 

31Tez-Koop-İş Kadın



32 Tez-Koop-İş Kadın

Biz kadınlar başarmaya alışığız ve başarımız da örgütlü mücadelemizin 
gücünden geliyor. Örgütlü mücadeleye devam edelim, birbirimize 
güvenelim ve birbirimizi yalnız bırakmayalım. Bütün kadınları, kadın 
örgütlerinin çatısı altında buluşmaya davet ediyorum.

Kadın hareketinin bütün geçmişi, gerçekten önemli ve 
güzel mücadelelerle dolu. O kadar büyük başarılar var 
ki bunların ortaya çıkması ve geleceğe anlatılması çok 
önemli. 

Örneğin 1923 yılında Kadınlar Halk Fırkası'nı kurmaya 
cesaret eden o kadınlar, ne kadar özenilesi kadınlar. Fır-
kanın kurulmasına izin verilmedi ama hiç yılmadan bir 
başka örgütlenmenin içine girdiler ve 1924 yılında Türk 
Kadınlar Birliği’ni kurdular.

Seçme seçilme hakkı kadınlara sunulmamıştır, 
mücadeleyle kazanılmıştır

Türk Kadınlar Birliği’ni kuran kadınlar, bugün bize çok 
zor telaffuz ettirilen eşitlik sözcüğünü 1924 yılında telaf-
fuz edebilecek kadar cesurdu. Biz hayatın her alanında 
eşitlik istiyoruz diyorlardı o tarihte. Ülke geleceği için 
erkeklerle yan yana, omuz omuza, hep birlikte vurgu-
su yapıyorlardı. İstedikleri seçme seçilme hakkıydı. Ka-
dınların, yani nüfusun yarısının siyasal katılımı olmadığı 

sürece başarının gelemeyeceğini bilen insanlardı. Ne 
kadar özenilesi ve ortaya çıkartılması gereken bir tarih... 

Mustafa Kemal Atatürk toplumsal cinsiyet eşitliğini, o 
tarihteki adı bu olmasa bile, kadın erkek eşitliğini zaten 
öngören bir lider. Demokrasinin ancak bu eşitlik ger-
çekleşirse hayata geçirilebileceğini düşünüyordu. Ama 
onun bile karşısında mecliste ciddi bir direnç vardı. Ör-
neğin, 1924 Anayasası hazırlanırken öngörülmesine rağ-
men kadınlara seçme seçilme hakkı verilmedi. Tunalı 
Hilmi’nin kadınların da seçme ve seçilme hakkı oldu-
ğunu aktardığı ünlü bir konuşması vardır. Tunalı Hilmi o 
konuşmayı yaparken, Meclisteki bazı vekiller kadınları-
mızın rüştünü ispat etmediği iddiasıyla sıra  kapaklarına 
vurup protesto etti ve 1924 yılında seçme seçilme hak-
kının verilmesine engel olundu.  

Atatürk'ün “Demokrasi için eşitlik şarttır” öngörüsünün 
arkasında çok ciddi bir kadın mücadelesi, örgütlü bir ka-
dın desteği var. Bu tarihin ortaya çıkması lazım. Seçme 
seçilme hakkı kadınlara sunulmamıştır, mücadele ile 

8 MART 
DOSYASI

Av. Sema Kendirci
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devam edelim



33Tez-Koop-İş Kadın

kazanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, arkasındaki kadın 
mücadelesini öngören bir liderdi. Dolayısıyla bu beraber 
başarılan bir kazanımdır, lütuf değildir. 

Önce 1930’da yerel yönetimlerde seçme ve seçilme 
hakkı elde edildi

Tüm bu mücadeleler sonucunda, 1930 yılında yerel yö-
netimlerde seçme ve seçilme hakkı elde edildi. 1933 
yılında da kadınların muhtarlık, köy, ihtiyar heyetlerine 
seçme ve seçilme hakkı kanunla hayata geçti. Asıl taç-
landıran başarı, 1934’de geldi. 1924 yılında beklenen 
Anayasadaki eşitlik maddesi, 10 yıl sonra değiştirilerek, 
kadın-erkek birlikte seçme ve seçilme hakkı elde edildi.

Maddenin değişmesi bile çok önemlidir ama bunun 
bütün dünyaya duyurulması yine Türk Kadınlar Birli-
ği aracılığıyla oldu. 1935 yılında Dünya Kadınlar Birliği 
Türkiye'de toplandı. Türk Kadınlar Birliği’nin ev sahipliği 
yaptığı toplantı, Atatürk'ün himayesinde gerçekleştirildi.  
Türk Kadınlar Birliği o toplantıda, Türkiye'nin bütün dün-

ya ülkelerinden önce, Atatürk’ün önderliğiyle ve kadın 
mücadelesinin başarısıyla haklarını elde ettiğini öne çı-
karmak istiyordu. 

Dünya Kadınlar Birliği toplantısına 38 ülke katıldı, 500'e 
yakın kadın delege geldi. Eşitliği öngören bir liderle ka-
dın örgütünün işbirliğinin ülkeyi taşıdığı noktaya bakar 
mısınız? Ne kadar övünülecek bir nokta, ne kadar büyük 
bir başarı... Cumhuriyet döneminin bence taçlanmış bir 
toplantısıdır ve kadın hareketi ile eşitliği öngören bir li-
derin işbirliğinin, bir ülkeyi nereye getirebildiğinin bütün 
dünyaya ilanıdır. Demokrasi ile övünen Avrupa ülkeleri 
arasında bizden çok çok sonra kadına seçme ve seçilme 
hakkını veren ülkeler var. Cumhuriyet döneminin  haki-
katen en büyük başarısı budur. 

Kadın mücadelesi hiç durmadı bu ülkede

Ne yazık ki özellikle 1950'li yıllardan itibaren bir başka 
anlayış yine kadını ikinci sınıf konuma düşürme, toplum-
sal yaşamın dışına itme, kadını evine döndürme gayret-

Atatürk'ün “Demokrasi için eşitlik şarttır” öngörüsünün arkasında çok ciddi bir 
örgütlü kadın mücadelesi vardır. Seçme seçilme hakkı kadınlara sunulmamıştır, 

mücadele ile kazanılmıştır. 
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leri içinde olmuştur. Ama Türk Kadınlar Birliği ve 50'li 
60'lı yıllardan sonra kurulan diğer kadın dernekleri 
artık buna izin vermeyeceklerini yüksek sesle dile 
getirmişlerdir. Yani kadın mücadelesi hiç durmadı 
bu ülkede. 70'li yıllardan itibaren bazı yasaların ya 
da kadını ikinci sınıf konumda gören birtakım kanun 
ve hükümlerin değiştirilmesi için kadın mücadelesi 
yine hızlanmaya başladı. Biz ondan sonraki üçüncü 
kuşağız. Hakikaten biz o mücadeleyi artık 80'li 90'lı 
yıllarda devraldık ve yine de birçok dünya ülkesin-
den ileri yasalarımız var. Örneğin 30 yıllık mücadele-
nin sonunda Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu de-
ğişti ve en önemlisi kadına yönelik şiddetin varlığını 
devlet kabul etti. 1998 yılından itibaren aile içinde 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilk yasa çıktı. 
1998 yılında Ailenin Korunmasına Dair Yasa çıktı. O 
tarihte daha az hüküm içeren yasa, 2012 yılında ge-
nişletildi. Ayrıntılı ve çok iyi düzenlemelerle Kadına 
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetinin Önlenmesi ile İlgili 
Yasa hayata geçti ama adı yine Ailenin Korunmasına 
Dair Yasa oldu. 6284 sayılı yasanın bugünkü tam adı, 
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Kanun”dur.

6284 Sayılı Yasa uygulanmıyor

6284 Sayılı Yasa, gerçekten iyi, içerikli, kamuya, sivil 
topluma ve herkese çok ciddi yükümlülükler yükle-
yen bir yasadır. Neden kadın cinayetleri var, neden 
kadına yönelik şiddet bu boyutta ve biz artık ona kat-
liam boyutu diyoruz.

Çünkü yasa uygulanmıyor. Yasayı uygulamayanlar 
da hiçbir müeyyide ile karşılaşmıyor. Uygulamaya-
nın karşılığını vereceksiniz, izleyeceksiniz, raporla-
yacaksınız ve en önemlisi kararlı bir şiddeti önleme 
politikası eşliğinde sivil toplumla işbirliği yapacaksı-
nız. Çünkü kamunun gidemediği, göremediği, ula-
şamadığı her yere sivil toplum ulaşıyor. Devlet po-
litikasının kalıcı olması ve hayata geçmesi için kadın 
dernekleriyle işbirliğine ihtiyacımız var. 

Dolayısıyla kazançlarınız çok başarılı ve bu kazanç-

ların tümü kadın örgütlerinin başarısıdır ama kamu ile 
işbirliği yapılması gerektiğini de söylememiz gerekiyor. 
Genelgeler yayımlanması çok olumlu, çok önemli an-
cak birlikte çalışmak, izlemek, uygulamayı takip etmek 
ve uygulamadaki eksikleri tespit edip sivil toplumla iş-
birliği yapıp bunları ortadan kaldıracak müeyyideleri 
hayata geçirmek de çok önemli.

Örgütlü mücadeleye devam!

Örgütlü mücadeleye devam edelim, birbirimize güve-
nelim ve birbirimizi yalnız bırakmayalım. Biz kadınlar 
başarmaya alışığız, bundan sonra da başarılarımızın 
devam edeceğine inanıyorum, başarımız örgütlü mü-
cadelemizin gücünden geliyor zaten. Bütün kadınları, 
kadın örgütlerinin çatısı altında buluşmaya davet edi-
yorum. Oralarda öğreniyoruz, birbirimize güveniyoruz, 
yalnız olmadığımızı anlıyoruz ve başarı da oradan do-
ğuyor. Örgütlü mücadeleye devam.  

8 MART 
DOSYASI
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Atatürk, kadın erkek eşitliğini öngören bir liderdi ama onun karşısında bile mecliste 
ciddi direnç vardı. Tunalı Hilmi 1924 yılında Mecliste kadınların seçme ve seçilme 

hakkını aktarırken, sıra  kapaklarına vurulup protesto edildi ve seçme-seçilme 
hakkının verilmesine engel olundu.  

Türk Kadınlar Birliği’nin, 11 Nisan 1930 tarihinde 
Sultanahmet'te yapılan ilk mitingi
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6284 SAYILI KANUN HAYAT KURTARIR

MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete 
uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu 
kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

6284 sayılı kanun kapsamında;
• Sığınak talep edebilirsiniz.
• Yakın korunma altına alınmayı (bizzat polis tarafından 

korunma) talep edebilirsiniz.
• Şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasını isteyebilir ve 

size yaklaşmasının engellenmesini talep edebilirsiniz.
• Şiddet uygulayan kişinin sizi telefon, mail, sosyal medya veya 

herhangi bir yöntem ile rahatsız etmesinin engellenmesini 
isteyebilirsiniz

• Adresinizin gizlenmesini talep edebilirsiniz
• Can güvenliğiniz tehdit altında ise kimlik bilgilerinizin 

değiştirilmesini isteyebilirsiniz.
• Şiddet uygulayan kişinin silahı var ise bu silahın polise teslim 

edilmesini isteyebilirsiniz.
• Geçici maddi yardım talebinde bulunabilirsiniz.
• Oturduğunuz eve aile konutu şerhi konulmasını isteyebilirsiniz.
• Herhangi bir sağlık sigortasından yararlanmıyorsanız genel 

sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz.

Tüm bu talepleriniz için Kaymakamlıklara, ŞÖNİM'e (Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezileri), Karakollara, Savcılıklara ve Aile 
Mahkemelerine başvurabilirsiniz.
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Söyleşi/Haber: Dürdane Abdal

Türkiye’deki ikinci dalga kadın hareketinin kadın akademisyenleri, dünyadaki toplumsal 
cinsiyet temelli ekonomi politikalarına yön veriyorlar. Kadın akademisyenlerimiz, 
toplumsal cinsiyet ekonomisi literatürüne yepyeni katkılarda bulunuyor.

Türkiye, feminist 
iktisat literatürüne 

yön veriyor 

İkinci dalga kadın hareketi, akademik kazanımlar 
getirdi

İkinci dalga kadın hareketinin çok önemli kazanımları 
oldu. Biz bu haberimizle akademik kazanımlara odaklan-
mak istiyoruz. 

Kadın çalışma merkezleri kurularak kadın sorununun aka-
demiye taşınması, bir yandan akademik birikimi artırırken 
öte yandan bu birikimin eyleme dökülmesini, böylelikle 
“eylemsellik-akademi” sarmalının genişlemesini sağladı. 
Bu sarmal, kadının toplumdaki varlığını artırdı, eşitliği bü-
yüttü ve daha yaşanır hayat döngüsü oluşturdu. 

Önce İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde 1990 yılında 
Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi ile İstanbul’da Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi kuruldu. Bu esnada, 
1970’lerde yurtdışında doktora yapan bazı araştırmacılar, 
1980’lerden itibaren Türkiye’de “kadın emeği” çalışmaları-
nı hızlandırdı. Yıldız Ecevit, Ferhunde Özbay kadın emeği 
konulu akademik bilgi üretiminde öncü isimlerden oldular. 

1990’ların ikinci yarısından itibaren üniversitelerde kadın 
ve kadın emeği araştırmaları, “toplumsal cinsiyet”, “top-
lumsal cinsiyet iktisadı” temalarıyla artmaya başladı. Araş-

Türkiye’de kadın hareketinin tarihi ve birinci dalga kadın 
hareketi, yaklaşık 150 yıl öncesine dayanıyor. Ülkemizde 
köle ve cariye satın alınması,1845-57 yıllarında yasaklan-
dı. Tanzimat döneminin de etkisiyle, kadınlara ilkokul (o 
zamanki adıyla sıbyan okulu) eğitimi 1869 yılında zorunlu 
kılındı. 1870’de kadınlar için öğretmen okulu açıldı ve ilk 
kadın okul müdürü atandı. 1908’de Fatma Aliye Hanımın 
kurduğu ilk kadın derneği Cemiyet-i İmdadiye hayata 
geçti. 

Kadınlara üniversite kapısı ise 1914 yılında, o dönemde adı 
Darülfünun-u Şahane olan İstanbul Üniversitesi’nde açıl-
dı. Kadınlarımızın 1919 yılında başlayan oy hakkı mücade-
lesinin Cumhuriyet dönemindeki sürecini, Avukat Sema 
Kendirci bu sayımızdaki yazısında çok güzel anlatıyor. 

Türkiye’deki kadın hareketinin birinci dalga zaferi, birçok 
Avrupa ülkesinden önce, 1934 yılında seçme-seçilme 
hakkı elde edilmesiyle sonuçlandı. 

1970’lerde başlayan ikinci dalga hareketi ise 80 ve 90’lar-
da büyüdü. 12 Eylülden sonra Türkiye’de darbe karşıtı ilk 
muhalefet, kadın hareketinden geldi. Yürüyüşler yapıldı, 
kampanyalar düzenlendi.
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tırma merkezleri, yüksek lisans ve doktora program-
ları kuruldu. Bu gelişmede, Türkiye’nin AB’yle üyelik 
süreci de etkili oldu. Böylelikle ülkemizde 2000’lerin 
akademi dünyasında kadın araştırmaları, kurumsal 
altyapıya kavuşmuş oldu.

Akademiden bağımsız 
bir bilgi kurumu: KEFA

2007 yılında 31 kadın ör-
gütü bir araya gelerek 
akademi dışında bir olu-
şuma imza attı ve Kadın 
Emeği ve İstihdamı Giri-
şimi’ni (KEİG) kurdu. KE-
İG’in kurucu üyeleri ara-
sında; KADAV’dan Serap 
Güre, Kadının İnsan Hak-
ları Yeni Çözümler Der-
neği’nden İpek İlkkara-
can, KA-DER’den Aysun 
Sayın ve çeşitli kadın ör-
gütünde yer alan iktisat-
çılarımızdan Şemsa Özar 
vardı. İlkkaracan ve Özar, 
KEİG’in faaliyetlerine 
katkıda bulunmak üze-
re, ekonomi politikaları 
analizi yapan feminist bir 
araştırmacı ağını oluş-
turmak üzere Yıldız Ecevit, Gülay Toksöz ve Gülay 
Şenesen ile bir araya geldi. Buradan KEFA doğdu. 
KEFA, şimdi Emel Memiş, Özge İzdeş, Yelda Yücel, 
Çağla Ünlütürk gibi genç nesil araştırmacı-aktivist-
lerin katkılarıyla güçleniyor. KEFA üyelerinden Nur-
can Özkaplan ve Betül Urhan, aynı zamanda dergi-
mizin yazarları arasında bulunuyor.  

KEFA’daki akademisyenlerimiz, başarısını ulusla-
rarası alana taşıyor ve aynı zamanda, “Toplumsal 
cinsiyet iktisadı” veya diğer adıyla “feminist iktisat” 
çalışan uluslararası kurumlarda yöneticilik yapıyor, 
araştırmalar geliştiriyor.

Şemsa Özar, ABD merkezli IAFFE’nin 
başkanlığını yaptı

Toplumsal cinsiyet ekonomisi, iktisat biliminin alt di-
siplinlerinden biri. Bu disiplinin dünyadaki odağını, 
1992 yılında kurulan ABD merkezli Uluslararası Femi-
nist İktisat Birliği (International Association for Femi-

nist Economics- IAFFE) 
oluşturuyor. 

1997’de Birleşmiş Millet-
ler tarafından “özel danış-
man sivil toplum örgütü” 
statüsünü alan Uluslara-
rası Feminist İktisat Birliği 
- IAFFE, bugün 64 ülke-
den 500 civarında üyeye 
ulaştı. IAFFE, erkeklere 
de açık bir örgüt. No-
bel Ekonomi Ödülü alan 
Hintli Amartya Sen, erkek 
üyelerden biri. Bu yönüy-
le, Uluslararası Feminist 
İktisat Birliği, odağına fe-
minist iktisat çalışan tüm 
araştırmacıları yerleştiri-
yor.

IAFFE’nin yayını olan Fe-
minist Economics (Femi-
nist İktisat) dergisine Tür-
kiye’den feminist iktisatçı-
lar da katkıda bulunuyor. 

Günseli Berik bu derginin uzun yıllar editörlüğünü 
yaptı; Ebru Kongar İlknur İlkkaracan ve Emel Memiş 
halen yardımcı editör kurulunda görev alıyor.  Boğazi-
çi Üniversitesi Ekonomi Bölümü hocalarından Şemsa 
Özar, IAFFE’nin 2002-2007 yıllarında başkan yardımcı-
lığını, 2015-2016 döneminde de başkanlığını yapmıştı. 
İ. İlkkaracan ise 2014-2017 yılları arasında IAFFE Yöne-
tim Kurulunda yer aldı.

İktisatçılarımızın literatüre katkıları

Son yıllarda dünyada feminist iktisada ilgi artıyor. An-
cak dünyada uluslararası iktisadı cinsiyet eşitliği pers-

Türkiye’deki ikinci dalga kadın hareketinin kadın akademisyenleri, dünyadaki 
toplumsal cinsiyet temelli ekonomi politikalarına yön veriyorlar. Kadın 

akademisyenlerimiz, feminist iktisat literatürüne yepyeni katkılarda bulunuyor.
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pektifiyle kurgulayan akademisyen sayısı az. İşte bu 
noktada Türk akademisyenler önemli bir boşluğu dol-
duruyor ve dünyada feminist iktisadın gelişmesinde 
başı çekiyor. 

ABD’de yaşayan Nilüfer Çağatay ve Günseli Berik, 
toplumsal cinsiyet iktisadında dünya literatürünü 
besleyen iki önemli isim. Onların öğrencilerinden İpek 
İlkkaracan ve Emel Memiş de literatüre yeni katkılar 
yapıyor. İlkkaracan’ın, ilerleyen sayfalarda değinece-
ğimiz Mor Ekonomi modeli, 
Emel Memiş’in de yoksulluk 
alanındaki çalışmaları, önemli 
çalışmalar olarak değerlendi-
riliyor. Memiş’in, zaman yok-
sulluğu ile gelir yoksulluğunu 
bir arada ölçen “Zaman ve 
Gelir Yoksulluğu Göstergesi” 
terimini içeren çalışması, li-
teratüre yepyeni bir katkı su-
nuyor.

BM Kadın Biriminin 
politikalarında Türk  
akademisyenlerin imzası

Birleşmiş Milletler, Dünya 
Bankası, ILO, Avrupa Komis-
yonu veya AB’nin diğer ku-
rumlarıyla projeler yürüten 
kadın iktisatçılarımızın en yeni 
uluslararası başarılarından 
biri, UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) için 
2017 yılında hazırladıkları Cinsiyet ve Ekonomi Eğitim 
Rehberi (Gender and Economics Training Manual.) İlk-
karacan, Memiş, Yücel ve İzdeş imzalı çalışma*, eko-
nomiyi eşitlikçi perspektiften kurguluyor; BM’nin dü-
zenlediği çalıştaylarla çeşitli ülkelerde, eşitlikçi pers-
pektiften ekonomi politikaları üretilmesini sağlıyor. Bu 

haberimiz kapsamında, İlkkaracan, Yücel ve İzdeş ile 
BM için hazırladıkları kitabı ve çalıştayı konuştuk. 

Feminist iktisat, her bir bireyin refahını amaçlıyor

Peki, tüm bu akademisyenlerin söyleminin temelinde 
ne var? Feminist iktisat veya diğer adıyla toplumsal 
cinsiyet iktisadı, temelde ne söylüyor?

İstihdam piyasasında ekonominin çarkını döndüren 
iki grup var: Ücretli çalışanlar ve ücretsiz çalışanlar. 

Birinci grupta erkekler ve ka-
dınlar, ikinci grupta da çoğu 
zaman sadece kadınlar yer 
alıyor. Kapitalist ekonominin 
yok saydığı ücretsiz emek, 
feminist ekonominin temel 
direğini oluşturuyor. Temiz-
lik, çocuk, hasta, yaşlı bakımı 
gibi hane içi üretimin, iktisa-
da dâhil edilmesini yani bu 
hizmetlerin ücretli olmasını 
(veya kamu hizmeti olmasını) 
içeriyor.

Böylelikle hane içinde eko-
nomik eşitlik oluşurken; ka-
dın, erkek, çocuk, yaşlı, hane-
deki bütün bireylerin sağlıklı 
ve mutlu olması sağlanıyor. 
Çünkü feminist ekonomi, 
neoklasik ekonomiden fark-
lı olarak temeline insanların 
bencil oluşunu değil, daya-
nışmacı, özgeci özelliklerini 

oturtuyor. 

Şimdilik daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinin benimse-
diği feminist ekonomiye katkıda bulunarak dünyayı 
daha yaşanır kılan, bu yazıda adı geçen ve geçmeyen 
bütün akademisyenlerimizi önemsiyor, takdir ediyor 
ve Tez-Koop-İş Kadın dergisi olarak teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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* Özge İzdeş Terkoğlu, İpek İlkkaracan, Emel Memiş and Yelda Yücel. 2017. The UN Women Gender and Economics Training Manual. UN 

Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women): New York, ISBN/ISSN: 978-1-63214-092-0.

Feminist ekonomi, neoklasik ekonomiden farklı olarak temeline insanların bencil 
oluşunu değil, dayanışmacı, özgeci özelliklerini oturtuyor.
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“Bu toplumda kadın ve erkek eşitsizliği bu kadar ağır olmaya devam 
ettikçe bizler de buna karşı mücadele etmeye devam etmek zorundayız” 
diyen Yelda Yücel, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet iktisadının 
dünyadakinden çok daha canlı ve üretken olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ders 
veren Doç. Dr. Yelda Yücel’in, toplumsal cinsiyet 
ekonomisi ve emek piyasaları konulu pek çok araş-
tırması bulunuyor. Emek piyasasında toplumsal cin-
siyet eşitsizliği, Krizlerin kadın emeği üzerine etkisi, 
Üretim sektörlerinde insana yakışır iş ve bunun top-
lumsal cinsiyetle bağlantısı, Toplumsal cinsiyete du-
yarlı bütçeleme, Yücel’in araştırmalarından bazıları. 

Bu çalışmalarını Türkiye dışında da başarıyla sürdü-
ren akademisyenlerimizden Yelda Yücel ile kadın 
iktisatçılarımızın bu alandaki katkılarını konuştuk. 
Yücel, Türkiye’deki derin cinsiyet eşitsizliğinin, aka-
demik çalışmalarımızın niteliğini de artırdığını düşü-
nüyor. Kadının statüsünün iyileştirilmesi meselesinin 
en can alıcı konulardan biri olduğunu ifade ediyor ve 
şöyle devam ediyor: 

“Türkiye’de feminist iktisat dünyadakinden çok daha 
canlı ve üretken. Bence bunun en büyük nedeni eşit-
sizliğin çok derin olması. Bu toplumda kadın erkek 
eşitsizliği o kadar büyük bir sorun ki, her zaman bu 
kapsamda yapılacak iş var. Sorun bu kadar ağır ya-
şanmaya devam ettikçe biz de çalışmak zorundayız. 
Her tür baskıya, zorluğa rağmen bir şekilde Türkiyeli 
feministler ve iktisatçılar çalışmaya, araştırmaya, mü-
cadeleye devam ediyor. Ana akım iktisadın içinde fe-
minist iktisat hâlâ marjinal sayılıyor. Bunların yanı sıra 
biliyorsunuz politik nedenlerle geçtiğimiz dört yılda 
pek çok arkadaşım işinden oldu, baskılarla karşılaştı. 
Bu sorunlara rağmen feminist iktisat alanında büyük 
bilgi birikimi ve deneyim oluştu. Artık araştırmacılar 
sıfırdan başlamıyor. Bunda çok değerli feminist ho-
calarımızın katkısı var. Hepsine çok teşekkür ederim.”

Doç. Dr. Yelda Yücel: 
Eşitsizlik sürdükçe 

mücadelemiz devam edecek
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Yelda Yücel, “Akademik bilgi birikiminin, toplumsal dönüşüme yol açmasını amaçlıyoruz” diyor.  
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Türkiye'de kadın erkek eşitsizlikleri dış çevrelerin 
dikkatini çekiyor  

Yelda Yücel, Türkiye’de toplumsal cinsiyet iktisa-
dı alanındaki çalışmaların 1990’ların ikinci yarısı ve 
2000’lerdeki gelişmesinde, AB’ye başvuru sürecinin 
de etkili olduğunu kaydederek o dönemi şöyle ak-
tardı: 

“2000’lere gelindiğinde AB ile yakınsamaya çalışan 
ve aynı anda neoliberal politikaları daha fazla haya-
ta geçirmeye çalışan bir Türkiye görüyoruz. Tam da 
bu dönemde ekonomideki kadın erkek eşitsizlikleri, 
örneğin, kadınların işgücüne katılım oranının Avru-
pa’ya göre çok daha düşük olması, insani gelişmişlik 
endeksinde kadınların geri planda kalması, sadece 
akademik araştırmalarda dikkati çekmekle kalmıyor, 
aynı zamanda politik çevrelerde de dikkati çekiyordu. 
Türkiye’de bu eşitsizliklerin giderilmesinin ekonomik 
büyümeye de katkıda bulunacağı öngörülüyordu ve 
bu alandaki çalışmalar siyasi çevrelerden de destek 
görüyordu. Bunun yanı sıra o dönemki güçlü kadın 
hareketinin ve diğer gelişmelerin katkısıyla 1990’ların 
ikinci yarısından itibaren feminist araştırmalar ve ka-

dın çalışmalarında kurumsallaşma arttı. Aynı zaman-
da yurtdışına doktora için daha fazla öğrenci gitti.”

Eşitsizlik, sadece bir araştırma konusu olamaz

Yelda Yücel’le toplumsal cinsiyet ekonomisi kavra-
mının nasıl çıktığını da konuşuyoruz. Amerikan İkti-
sat Birliği’nin 1990 yılındaki yıllık toplantısında ayrı bir 
oturum yapıldığını ve bu oturumun 1992 yılında Ulus-
lararası Feminist İktisat Birliğinin (IAFFE - Internatio-
nal Association for Feminist Economics) kurulmasına 
vesile olduğunu anlatan Yücel, şu açıklamalarda bu-
lundu: “Terimin ilk çıktığındaki adı, feminist iktisattır. 
Bu terim, sadece akademik araştırmayı değil, aynı 
zamanda sahadaki eylemliliği, politikaları da içeren, 
dinamik bir kavramdır. Feminizm kelimesiyle ilgili ön-
yargılar nedeniyle bazı kurumlar, toplumsal cinsiyet 
ekonomisi (gender economics) ismiyle devam etti. 
“Gender economics” veya “feminist economics” içe-
rik olarak aynıdır, fark yoktur.”   

Yelda Yücel’in altını önemle çizdiği hususlardan biri 
de kadınların ürettiği bilgilerin, akademi raflarında 
kalmaması, toplumsal dönüşüme öncülük etmesi. 
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Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının Avrupa’ya göre çok daha düşük 
olması, politik çevrelerde de dikkati çekiyor. Bu eşitsizliklerin giderilmesinin 

ekonomik büyümeye de katkıda bulunacağı öngörülüyor.

“Kadın erkek eşitsizlikleri ya da diğer eşitsizlikler, 
ezilmişlikler, sadece bir araştırma konusu olarak 
ele alınamaz. Feminist iktisat disiplininde, yaptığı-
nız araştırmanın toplumsal dönüşüme yol açacak 
biçimde kanal bulması beklenir” diyen Yücel, bilgi 
birikimini hayata geçirip yaygınlaştırmayı amaçla-
dıklarını ifade etti. 

Bu kapsamda Yücel’in dört feminist akademisyenle 
birlikte yaptığı çalışmalarından biri, “Kadınsız Kent-
ler: Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediyelerin Po-
litika ve Bütçeleri”* adıyla kitaplaştırıldı ve 2017’de 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Sosyal 
Bilimler ödülü aldı. Çalışma kapsamında 5 kadın 
araştırmacı, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
konusunda 10 belediye üzerine çalıştı ve bu çalış-
manın sonuçlarını 10 belediyeyle de paylaştı. Yücel, 
sonrasında gerek araştırmada yer alan belediyele-
rin, gerekse Türkiye’de farklı belediyelerin, toplum-
sal politika metinlerinde, -mütevazı olmakla birlik-
te- toplumsal cinsiyet farkındalığına yönelik artış 

* Gülay Günlük Şenesen, Yelda Yücel, Ayşegül Yakar Önal, Nuray Ergüneş, Burcu Yakut Çakar. 2017. Kadınsız Kentler: Toplumsal Cinsiyet 

Açısından Belediyelerin Politika ve Bütçeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN / SKU: 978-605-399-468-8. 

Gittiğimiz her ülke bambaşka bir laboratuvar 
Yelda Yücel’le BM Kadın Birimi için hazırladıkları kitabı da konuştuk. Yücel, kitabın diğer üç yazarıyla birlikte, 
ITCILO (Uluslararası Emek Örgütü, Uluslararası Eğitim Merkezi) ve BM’nin değişik ülkelerdeki birimlerinde 
çalıştay niteliğinde eğitimler veriyor. Bu çalıştaylara BM, ILO, Dünya Bankası gibi kuruluşlardan yetkililer, 
STK’lar, üniversiteler, politika yapıcılar katılıyor. Karar alıcılar içinde bakanlık temsilcilerinin, özellikle erkek-
lerin katılmasını önemseyen Yücel, deneyimlerini anlatıyor:

“Bu proje deneyimi bana müthiş bir zenginlik kattı. Her gittiğimiz ülke bambaşka bir laboratuvar. Örneğin 
Gürcistan Sovyetler Birliği sonrası bir geçiş ekonomisi. Oradaki değişimleri gözlemek, o toplumdaki kadın 
erkek meselesine kafa yormak, bir iktisatçı olarak benim için çok zengin bir deneyimdi. Şimdilik Covid-19 
salgını nedeniyle bu alanda yüz yüze çalışmalarımız sekteye uğradı ama halen çalıştayların farklı kanallarla 
ilerlemesi konusundaki hazırlıklarımız sürüyor. Her ülke bize bambaşka deneyimleri, bilgi dünyasını açıyor. 
Eğitim verenler ve alanlar açısından bunun çok yararlı ve dönüştürücü olduğunu, önemli bir farkındalık ya-
rattığını düşünüyorum. Örneğin Mısır’da kamu politikası alanında canlı bir toplumsal cinsiyet faaliyeti ve bu 
konuda önemli bir duyarlılık gördük. Eğitime Mısır Maliye Bakanlığından her gün 5 kişi geldi. Bu kapsamda 
yaptığımız çalışmalar içinde sayıca az olsa da erkekler de katıldı. Karar alıcı konumundaki erkekleri sürece 
dâhil etmek önemli.”

gözlendiğini belirtti. Toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme çalışmasının böylelikle amaçlanan yere 
ulaştığına işaret eden Yücel, “Bilgiyi yaygınlaştırıp 
bundan yararlanabileceklere ulaştırabildiğim için 
mutluyum” sözleriyle ifade ediyor düşüncelerini. 

Sendikaları ayakta tutarak mücadeleyi 
ilerletmeliyiz
KEFA iktisatçıları arasında yer alan Yelda Yücel, KE-
FA’nın, akademiyle aktivizmin buluşmasında önemli 
bir mekanizma olduğunu kaydetti. Yücel, sendikala-
rın da bu kapsamda önemli kurumlar olduğuna işa-
ret ederek şunları söyledi:

“Sendikalar, insanların hayatında bir şeylerin değiş-
mesinde etkili olabilecek kurumlardır. Akademik bi-
rikimle aktivizmi buluşturan kurumlardan biridir. Bu 
kurumları ayakta tutarak mücadeleyi ilerletmemiz 
gerekir. Sendikalarda bu işi canı gönülden yapan 
kadınların varlığını çok önemsiyoruz. O anlamda siz-
lerin emeğini mutlaka teslim etmemiz gerekiyor.” 
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Birçok ülkede toplumsal cinsiyet iktisadı çalışan İpek İlkkaracan, Türkiye’nin kadın 
hareketi ve akademik birikim açısından iyi bir yerde olduğunu vurguluyor ve “Türkiye, 
dışardan baktığımızda, içerde algıladığımızdan daha iyi duruyor” diyor.

Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas: 

Türkiye birçok 
ülkeden iyi bir yerde 

nomics Institute’da araştırmacı olarak gö-
rev yapıyor. 

Türkiye’deki birçok feminist iktisat-
çı gibi, İlkkaracan da toplumsal 

cinsiyet eğitimini ilk kez Günseli 
Berik’ten, New York’taki New 
School Üniversitesi’nde dok-
tora yaparken almış. Doktora 
tezini işsizlik ve ücretler üze-
rinde yazarken, işsizlik ve 
ücretler arasındaki ilişkinin, 
kadın ve erkek çalışanlar 
için farklı olduğunu görmüş. 
Doğal olarak bu farklılık çok 
ilgisini çekmiş ve doktora-
dan sonra toplumsal cinsiyet 

ekonomisine odaklanmış. 

O dönemden bu yana yakla-
şık 20 yıldır toplumsal cinsiyet 

ekonomisi çalışan İlkkaracan, 
dünya literatürüne ve ekonomi 

politikasına katkılarını sürdürüyor. 
2018-2020’de Roma Üniversitesi Sa-

İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. İpek İlkkaracan Ajas’ın dünya litera-
türüne en büyük katkısı Mor Ekono-
mi modeli. İlk kez 2013 yılında Ber-
lin’de Alman Çevre Bakanlığı’nın 
desteklediği bir programda 
lanse edilen Mor Ekonomi mo-
deli, merkezi Malezya’da bu-
lunan International Women’s 
Rights Action Watch’un (IW-
RAW Asia-Pacific) kadın ve 
ekonomi alanındaki lobici-
lik çalışmalarında kullanılı-
yor.  Avrupa Kadın Lobisi de 
(EWL) Mor Ekonomiyi temel 
alarak The Purple Pact isimli 
politika önerileri dokümanı 
hazırladı ve Avrupa Parlamen-
tosu ile bu dokümanı kullana-
rak Mart 2020 itibariyle lobicilik 
çalışmalarına başladı. 

İlkkaracan aynı zamanda Feminist 
Economics akademik dergisinde yar-
dımcı editör ve New York’taki Levy Eco-
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pienza’da misafir öğretim üyesi olarak görev yapan İlkka-
racan, 4 kadın akademisyen olarak BM Kadın Birimi (UN 
Women) için hazırladıkları “Cinsiyet ve Ekonomi Eğitim 
Rehberi” kitabı kapsamında değişik ülkelerde çalıştaylar 
yürütüyor. Korona nedeniyle şimdilik duran programın pi-
lot uygulamaları, 2016 Aralık’ta ve 2018 Haziran’da İtalya 
Torino’da’daki BM-ILO Eğitim Merkezinde yapılmıştı. Son 
çalıştaylar 2019 Temmuzunda Gürcistan’da, Aralıkta da 
Mısır’da uygulandı. 

Son dönemlerde Ürdün, Mısır, Kırgızistan, Makedonya, 
Moldovya, Gürcistan, Malezya, İspanya ve İtalya ve gibi 
değişik ülkelerde toplumsal cinsiyet ve ekonomi ala-
nında çalışmalar yapan İlkkaracan, tüm bu ülkelerdeki 
araştırmalarla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin gayet iyi bir 
noktaya gelmiş olduğunu fark ettiğini vurguluyor bize. 
Türkiye’ye dışardan baktığımızda, içerde algıladığımızdan 
daha iyi durduğunu dile getirirken bunun nedenlerini de 
açıklıyor:

“Gürcistan, Kırgızistan, Makedonya, Moldovya, Ürdün’de 
toplumsal cinsiyet ve ekonomi konusunu çalışan nere-
deyse hiç kimse yok. Eğitim programlarını hazırlarken bir-
çok şeyi ilk kez yapmak zorunda kaldım. Mısır bu konu-
daki araştırmalarda göreceli olarak iyi durumda. Ama biz 
Türkiye olarak gayet iyi bir yerde duruyoruz. Bu aralar biz 
geriye gidişlerin telaşı içindeyiz, ülke içinden olumlu gidi-
şatı yeterince göremiyoruz. Dışarıdan bakınca, Türkiye’de 
kadın hareketinin çok güçlü olduğunu, kazanımlarımızı 
daha iyi fark ettim. Kadın hareketi olarak iki aşamada çok 
büyük gelişme kaydetmişiz. Birincisi Cumhuriyet’in ku-
ruluş aşamasındaydı. 70’lerde başlayıp 80’lere ve 90’lara 
doğru uzanan ikinci kadın hareketi öyle bir gelişmiş, ku-
rumsallaşmış ve yaygınlaşmış ki, sosyal olarak bu kadar 
muhafazakâr ortamda bile, kadın hakları konusunda çok 
derin bir muhafazakârlık tabanda kabul görmüyor. Ben 
bunları umut verici faktörler olarak görüyorum.”

IMF DE BENZER BİR KİTAP TALEBİNDE BULUNDU

İpek İlkkaracan, BM için hazırladıkları Cinsiyet ve Ekonomi 
Eğitim El Kitabı ve pilot uygulamalarının IMF’ye de ilham 
verdiğini ve bugünlerde IMF eğitim merkezinde uygulan-
mak üzere benzer bir program hazırlamakta olduğunu 
haber vererek şunları söyledi: 

“BM için hazırladığımız program o kadar iyi gidiyordu ki, 

2019 Aralık başında IMF beni aradı. ‘Sizin programın 
benzerini, makroekonomi ağırlıklı yapmak istiyoruz, 
bizimle çalışır mısınız’ dediler. Onlar için ayrı bir prog-
ram taslağı hazırladım, Şubat ayında pilot uygulama 
yapıldı. Dünyada feminist iktisada ilgi artıyor ve Türki-
ye’den bir grup feminist iktisatçı bu olayın başını çeki-
yor. Ben mest oluyorum bunu düşündükçe.”

Odağına insanı alan bir model:
MOR EKONOMİ

Mor ekonomi; hem kadının ve erkeğin 
hem de bakım ihtiyacı duyan bütün 
çocuk, yaşlı, hasta, engelli vb. 
insanların mutluluğunu gözeterek 
insana yakışan bir yaşamı destekliyor. 

Mor ekonomi modeli ideal hane halkı işbölümü-
nün eşit olmasını öngörüyor. Kadın ve erkeğin, 
hem hane içindeki ücretsiz üretimi hem de hane 
dışındaki ücretli üretimini tamamıyla eşit koşul-
larda, eşit saatlerde paylaşıyor; buna yönelik 
ekonomik yapılanmanın nasıl olması gerektiğini 
ortaya koymayı hedefliyor.

Prof. Dr. İpek İlkkaracan; doğa, sürdürülebilirlik, 
cinsiyet eşitliği, kadın, erkek, çocuk ve tüm birey-
lerin mutluluğu temelinde yükselen mor ekono-
mi modelini dört ayak üzerine oturtuyor: 

  • Evrensel sosyal bakım hizmetleri altyapısı,

  • Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi 
(buna babalık izni ve tam zamanlı çalışma sa-
atlerinin kısaltılması da giriyor),

  • Makroekonomik politikalar,

  • Kırsal kesimlerde ücretsiz iş yükünü azaltan 
ve kırsalda kadını destekleyen fiziksel altyapı.

Mor ekonomi modelinin ayrıntıları için, 8. sayı-
mızda yer alan İlkkaracan ile yaptığımız söyleşiyi 
okuyabilirsiniz.
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Dünyada hem uluslararası iktisadı hem cinsiyet eşitliğini bilen akademisyenin çok 
olmadığını belirten Özge İzdeş, BM Kadın Birimi için hazırladıkları kitapta, ekonomiyi 
eşitlikçi perspektiften yazdıklarını kaydetti. 

Dr. Öğretim Üyesi Özge İzdeş Terkoğlu: 

Ekonomiyi eşitlikçi 
perspektiften kurduk 

“Kadın çalışmaları merkezlerinde birbirini yetiştirme 
ruhu, çok sayıda değerli akademisyenin kaybı nedeniy-
le büyük yara aldı ama üniversitelerin sınırlarını aşarak 
KEFA gibi oluşumlar sayesinde bu geleneği sürdürüyo-
ruz. Şanslıyız çünkü dünya standartlarında ve yılların bi-
rikimiyle bize yol gösteren hocalarımız var. Aynı zaman-
da birbirimizi besleme, destek olma kültürüne sahibiz; 
bu zenginlikle “Kadın çalışmalarının aslı budur” demeye 
devam edeceğiz.” 

Prof. Dr. Nilüfer Çağatay ile kitabın içeriğini 
detaylı konuştuk

UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Bi-
rimi) için hazırladıkları “Cinsiyet ve Eko-

nomi Eğitim Rehberi” kitabının hayata 
geçiş sürecini Özge İzdeş’e sorduk. 
Süreci başından aktardı bize: 

“Çok sevgili, benim de doktora 
danışmanım olan Prof. Dr. Nilü-
fer Çağatay İstanbul’da, BM Kadın 
Biriminin ekonomi danışmanlığını 
yaptı. Feminist iktisat perspektifiy-
le ekonomi ve özellikle makroeko-

nomi konusunda bir kitap yazmak, 
Nilüfer hocamla da uzun zamandır 

düşündüğümüz bir konuydu. Onun 
BM’de olduğu dönemde, onun saye-

sinde ve içerik konusunda tavsiyelerini de 
alarak meslektaşlarımla bu kitabı oluşturduk. 

Toplumsal cinsiyet ekonomisine yoğunlaşan genç aka-
demisyenlerimizden Dr. Öğretim Üyesi Özge İzdeş Ter-
koğlu, İstanbul Üniversitesi  Kadın Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi'nde toplumsal cinsiyet ve kalkın-
ma dersleri veriyor. Doktora tezinde, “Ekonomik krizlerin 
kadın ve erkek istihdamını birbirinden farklı olarak nasıl 
etkilediğini” araştıran İzdeş’in çalıştığı diğer konular; Re-
fah devleti ve toplumsal cinsiyet eşitliği, Tam istihdam 
politikası ve cinsiyet eşitliği, İnsana yakışır iş endeksi ve 
toplumsal cinsiyet, Yaşlı bakımı ve kadın istihdamına et-
kisi.  

Özge İzdeş, genç nesil olarak kendisini çok 
şanslı görüyor. Dünya genelinde top-
lumsal cinsiyet iktisadı çalışan iktisat-
çı çok az iken Türkiye’nin oldukça 
zengin ürünler verdiğini vurgulayan 
İzdeş, bu birikimi oluşturan kadın 
akademisyenlere şükran duygu-
sunu iletiyor ve “Birbirinin dilin-
den çok iyi anlayan bir çalışma 
alanına sahibiz. Benim en büyük 
zenginliğim, bu sevgili arkadaşla-
rımdır” diyor.  

Kadın akademisyenler arasındaki 
bu dayanışmanın, son yıllarda aka-
demiye hâkim olan değişime rağ-
men sarsılmadığını ifade ediyor İzdeş. 
Bu değişimle artık kadın çalışmaları 
merkezlerinin üzerinde bir el olduğunu 
belirterek şunları söylüyor: 

8 MART 
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Umuyorum çok uzak olmayan bir gelecekte onunla da 
birlikte daha gelişmiş bir versiyonunu hep beraber yeni-
den yazacağız.” 

İzdeş, kitabın her alt başlığını, bütün ekonomiyi eşitlikçi 
bir perspektiften politika üretecek şekilde yazmaya ça-
lıştıklarını söylüyor. 9 bölümden oluşan, İngilizce hazırla-
nan Cinsiyet ve Ekonomi Eğitim Rehberi’nin (Gender and 
Economics Training Manual) bölümleri şunlar:

• Modül 1: Ekonomiye Giriş

• Modül 2: Toplumsal Cinsiyet Temelli Ekonomi ve 
Analiz Yöntemlerine Giriş

• Modül 3: Toplumsal Cinsiyet ve Makroekonomi

• Modül 4: Ücretsiz Çalışma

• Modül 5: İstihdam, İnsana Yaraşır İş ve Sosyal Koru-
ma

• Modül 6: Cinsiyet, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk

• Modül 7: Cinsiyet, Kamu Finansmanı ve Cinsiyet 
Eşitliğine Yatırım

• Modül 8: Cinsiyet, Ticaret ve Değer Zincirleri

• Modül 9: Ekonomi Politikaları ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri

Bir, iki ve dokuzuncu bölümleri yazan İzdeş ile sohbe-
timizde, sürdürülebilir kalkınma ve cinsiyet ekonomisi 
kısmına odaklanmak istedik.

Makroekonomiyi cinsiyet eşitliği üzerinden kuruyoruz

İzdeş, özellikle sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan-
lar için başvuru kaynağı olan kitapta, makroekonomi-
yi cinsiyet eşitliği üzerinden kurduklarının altını çiziyor. 
“Makroekonomiye istihdam odaklı mı, enflasyon odaklı 
mı bakıyorsunuz? Her şey buradan başlıyor. Biz istihdam 
odaklı bakıyoruz, istihdam yaratırken de cinsiyet eşitliği 
politikaları öneriyoruz” diyen İzdeş, sözlerini şöyle sür-
dürüyor: 

“Ekonomide her şey birbirine bağlı aslında. Üretim, ye-
niden üretim, ücretli ve ücretsiz çalışma, para ve mali-
ye politikası, yoksullukla mücadeleye dönük önlemler, 
insana yaraşır iş yaratma potansiyeli… Bütün bunlar bir-
birinden bağımsız düşünülemez. Biz bu kitapta makroe-
konomik politikalara odaklanıyoruz. Çünkü bir ekonomi-
nin genel ana hatlarını çizen makroekonomik perspektif 
değişmediği sürece diğer alanlarda yapısal bir dönüşüm 
pek mümkün değil.”

Gelir dağılımında eşitliğin yolu, içeren büyümeden geçiyor 
Özge İzdeş, kitabın içeriğini aktarırken, bize günümüz iktisat literatüründe çokça konuşulmaya başlanan “içeren 
büyüme” kavramından bahsetti. İçeren Büyüme (inclusive growth), toplumun bütün kesimlerinin ekonomik büyü-
me ve üretim sürecine dâhil edilmesini ve pay dağıtılmasını amaçlayan bir yaklaşım. Daha eşitlikçi katılım ve gelir 
dağılımına giden yol, içeren büyümeden geçiyor. İzdeş, 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, içeren 
büyüme temelinden yükseldiğini kaydediyor:

“Artık IMF, Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu da sürdürülebilir büyüme, içeren büyüme kavramlarını dillen-
diriyor. Çünkü hem ülkeler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliği hem de ülkelerin içindeki sınıfsal, cinsiyet, etnisite, ırk 
temelli gelir eşitsizlikleri öyle bir seviyeye geldi ki artık eşitsizlik büyümenin önünü kesmeye başladı. Eşitsizlik ön-
ceden büyüme için katlanılabilecek bir maliyet gibi görülürken bugün büyümeyi engeller hale geldi. Bu nedenle 
de artık IMF gibi kurumlar bile Eşitlik ve Büyümeyi bir arada sağlamak için, İçeren Büyüme politikaları geliştirmek 
gerekiyor, diyorlar.”
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İstanbul’daki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşüne katılan on binlerce 
kadın, “Geceleri de, meydanları da, sokakları da terk etmiyoruz”, 
“Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” sloganları eşliğinde; 
birbirini dışlamadan, farklılığa saygı duyarak, bir arada olmanın 
mutluluğu içinde, coşkuyu ve dayanışmayı büyüttü.   

Kadınlar  
8 Martta geceleri de  

caddeleri de doldurdu

Türkiye’de son yıllarda üst üste olağanüstü olaylar yaşansa 
da, 18 yıldır hiç sekmeden, coşkuyla gerçekleşen bir eylem 
var: 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü. İlk kez 2003 yılında Tak-
sim Meydanı’ndan başlayarak Mis Sokak'a doğru gerçekleş-
tirilen eylem, yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan Türkiye kadın 
hareketinin ulaştığı düzeyi en iyi gösteren etkinlik belki de. 
Yıllardır bütün engellemelere rağmen devam eden Gece Yü-
rüyüşü, kadınlar engellendikçe daha da büyüyor.

Bu yıl da binlerce kadın her 8 Martta olduğu gibi Taksim İstik-
lal Caddesi’ne yol aldığında, önce ulaşım engeliyle karşılaştı. 
Taksiyle ya da yürüyerek Taksim’e ulaşınca da İstiklal Cad-
desi’nin her tarafını saran yüksek polis bariyerleri bekliyordu 
kadınları. Engeller onları yıldırmadı. İstiklal Caddesi’ne gire-
meyen on binlerce kadın, bir şekilde yol bulup Sıraselviler 
Caddesi’ni doldurdu. 

Kararlı ama mutlu gülüşlerle her görüşten ve her yaştan 
kadın vardı caddede. Üniversiteye yeni başlayan gencecik 
kadınlar, annesiyle, halasıyla gelen orta yaşlı kadınlar… Sağ-
cı, solcu, muhafazakâr, liberal, dindar, başörtülü, ateist, çok 
farklı kadın, birbirini dışlamadan, farklılığa saygı duyarak, bir 
arada olmanın mutluluğu içinde, coşkuyu ve dayanışmayı 
büyüttü.  

“Geceleri de, meydanları da, sokakları da terk etmiyoruz”, 
“Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, 
itaat etmiyoruz” “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” 
sloganları eşliğinde başlayan yürüyüş, Tophane yokuşundan 
Kemeraltı Caddesi’ne uzandı. İstanbul’un en işlek caddele-
rinden birini gece saatlerinde kadınlar doldurdu böylelikle. 
İnsan seli Karaköy’e ulaşıp buradaki basın açıklamasıyla yü-
rüyüş son bulduğunda, on binlerce kadının yüzü, coşku ve 
dayanışmanın güzelliğiyle parlıyordu. 

Bütün zorluklara rağmen bu değerli etkinliği düzenleyen ve 
katılan bütün kadınlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

8 MART 
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Dünya genelinde sağlık çalışanlarının yüzde 70’den 
fazlasını oluşturan kadınlar, pandemi nedeniyle çifte 
yük altında: İşte daha uzun süreli vardiya ve eve 
gelince ilave bakım işleri. 

Kadınlar dünyada, bakım kurumlarındakiler dâhil, sağlık ça-
lışanlarının yüzde 70’den fazlasını oluşturuyor. Covid-9 ile ön 
saflarda savaşan kadınlar, pandemi nedeniyle çifte yük al-
tındalar: İşte daha uzun süreli vardiya ve eve gelince de ilave 
bakım işleri.

ILO Türkiye’nin internet sitesinde yayımlanan habere göre sal-
gın, var olan küresel bakım krizini açığa vurup derinleştirirken 
aynı zamanda toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin gün 
ışığına çıkmasını da sağladı. 

Dünyada sağlık ve ba-
kım kuruluşlarında çalı-
şan yaklaşık 100 milyon 
kadın, salgın esnasında 
iş ve aile sorumlulukla-
rını dengelemekte zor-
lanıyor. Örneğin Kuzey 
İtalya’da bir hastanenin 
yoğun bakım ünitesinde 
başhemşire olan Alber-
ta Delle Grazie’nin üç 
küçük çocuğu var. Onla-
rı her gün işten sonra sa-
dece birkaç saat görebi-
liyor ve bunun hiç kolay 
olmadığını söylüyor: “Bir 
insanın cesedini ceset 
torbasına koymak, ardından eve gidip her şey yolundaymış 
gibi davranmak dayanılmaz acı veriyor. İşimiz zaten zordu. Co-
vid-19’dan sonra çok daha yorgunuz, kaygılıyız ve duygusal 
olarak tükendik. Çoğumuza hastalık bulaştı, içimizden bazıları 
öldü.”

Diğer yandan normal şartlarda kadınlar günde ortalama 4 
saat 25 dakika ücretsiz bakım işi yaparken, erkekler sadece 
1 saat 23 dakika yapıyor. Okul, kreş ve diğer bakım tesislerinin 

Kadın sağlık çalışanları, 
durmaksızın çalışıyor

kapanması, kadınların ücretsiz bakım işine ayırdığı günlük sü-
reyi büyük ölçüde artırdı. 

Bazı ülkeler çocuk bakım yardımını artırdı
Bazı hükümetler, başta evden çalışılması pek mümkün ol-
mayan acil durum faaliyetlerine katılan sektörlerde çalışanlar 
olmak üzere, çalışanları desteklemek için önlemler aldı. 
İtalya’da, sağlık sektöründe çalışanların evde çocuk bakımının 
masrafını karşılayabilmesi için, 1.000 avroya varan “bebek ba-

kıcısı ikramiyesi” getiril-
di. Çocuk bakım tesis-
leri ve okulların genel 
olarak kapalı olduğu 
Avusturya, Fransa, Al-
manya ve Hollanda’da 
bazı tesisler çekirdek 
kadro ile faaliyet gös-
tererek, zorunlu hiz-
met işlerinde çalışan-
ların çocuklarına bakı-
yor. Almanya da düşük 
gelirli ebeveynler için 
çocuk bakım yardımı-
na erişim olanakları-
nı artırdı. Güney Kore 
ise kreş yerine evde 
bakıma geçilmesi ne-

deniyle düşük gelirli hanelere 2,4 trilyon won (2 milyar ABD 
doları) tahsis etti.
Kadın sağlık çalışanlarının bu türden önlemlerin artırılmasının 
yanı sıra uzun vadeli çözümlere ihtiyacı var. Bu salgın, ücretli 
ve ücretsiz bakım işinin önemini ortaya koyarken aynı zaman-
da sağlık ve bakım sektöründe yatırımları önceliklendirmek 
için de eşsiz bir fırsat sunuyor. Krizden çıktığımızda daha adil 
toplum istiyorsak, kadınların Covid-19 sonrası çalışma yaşa-
mının yeniden düşünülmesi ve tasarlanması gerekiyor.
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Dünyadaki 200 civarında ülkenin 21’i kadın liderler tarafından 
yönetiliyor. Mutluluk ekonomisi, babalara da anneyle eşit doğum izni 

gibi odağına insanı ve eşitliği alan kadın liderlerin bir kısmı, bugünlerde 
ülkesini korona salgınından korumadaki başarısıyla dünya gündeminde.  

Dünya genelinde 200’den fazla ülke içinde, sadece 
21 ülkede hükümet ya da devlet başkanlığı koltu-
ğunda kadınlar oturuyor. Bu ülkelerin 11'i Avrupa’da, 
4’ü Asya’da, ikişer tanesi de Afrika, Okyanusya ve 
Karayipler'de bulunuyor. 

Dünyada kadınlara seçme-seçilme hakkı tanıyan ilk 
ülke Yeni Zelanda’nın (1893) ve seçme seçilme-hak-
kını Avrupa'da ilk uygulayan Finlandiya’nın (1906) 
üçüncü kez kadın lider seçmesi, şaşırtıcı olmasa 
gerek. Diğer kadın mevkidaşları gibi onlar da sa-
dece ülke sorunlarıyla değil, ataerkil zihniyetle de 
mücadele ediyorlar, kimi zaman kadın olduğu için 
görmezden geliniyorlar. 

Büyük kararların alındığı bütün haberlerde, “ciddi” 
toplantılarda hep erkek liderlerden bahsedilirken, 
bu haberimizde sizi dünyadaki kadın liderlerle ta-

nıştırmak, başarılı işlerinden bahsetmek istiyoruz. 
Mutluluk ekonomisini gündeme alarak kapitalizmin 
değil, halkının mutluluğuna odaklanan, babalara da 
annelerle aynı uzunlukta doğum izni veren, ülkesin-
deki cami bombalandığında Müslüman vatandaşla-
rıyla sahici dayanışmaya geçen ve koronavirüs salgı-
nından halkını korumak için doğru stratejiler izleyen 
bu liderlerle tanışmaya var mısınız?

Covid-19’un en güçlü rakibi, 6 kadın lider

Kadın liderler, son zamanlarda başarılı yönetimleriy-
le dikkat çekiyor. Özellikle, bütün dünyanın koronavi-
rüsle savaştığı bugünlerde, kadın liderlerin yönettiği 
ülkelerin bu alandaki başarısı örnek gösteriliyor. 

Amerikan Forbes dergisi yazarlarından Avivah Wit-
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DOSYASI

48 Tez-Koop-İş Kadın 

KADIN LİDERLER 
insan odaklı yönetiyor
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tenberg-Cox, Covid-19 salgınını en iyi yöneten 6 ül-
kenin; Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Danimarka, İz-
landa, Finlandiya ve Norveç’in liderlerinin kadın olu-
şuna dikkat çekti. Guardian yazarı Arwa Mahdawi de 
kadın liderlerin, koronayla mücadele-
nin gizli silahı olduğunu aktaran bir yazı 
kaleme aldı. Forbes’in haberinde, kadın 
liderlerin dört özelliği vurgulanıyor: Dü-
rüstlük, kararlılık, teknoloji ve sevgi.

Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern, 
ülke çapında karantina yöntemini uy-
gulamakta erken davranması ve ül-
kedeki maksimum alarm seviyesinin 
nedenini açık sözlülükle açıklamasıyla 
dikkat çekti. Tüm ülkede 6 vaka varken 
bile ülkeye girenleri karantinaya aldı 

ve ardından yabancıların ülkeye girişini yasakladı. 
Sonuç: Mayıs sonu itibariyle sadece 21 ölüm vaka-
sı. Bu başarıda ülke nüfusunun 5 milyonun altında 
ve bir ada devleti oluşunun da etkisi var kuşkusuz. 

Ancak vaka ve ölü sayısının yükselme-
mesi, Jacinda Ardern’in başarısı olarak 
değerlendiriliyor.

23 milyonluk Tayvan da bir ada devleti 
ama Covid 19’un çıktığı Çin’e çok yakın. 
2016 yılında Tayvan'ın ilk kadın başka-
nı olan, hukuk profesörü Tsai Ing-Wen, 
salgını kontrol etmeyi ve kayıp sayısını 
şimdilik sadece 7’de tutmayı başardı. 
Hazırlığını öyle iyi yapmış ki, ABD ve 11 
Avrupa ülkesine 10 milyon maske ba-
ğışladı.

Katrin Jakobsdottir
İzlanda Başbakanı

Kolinda Grabar-Kitarovic
Hırvatistan Başbakanı

Mette Frederiksen
Danimarka Başbakanı

Sophie Wilmes
Belçika Başbakanı

Erna Solberg
Norveç Başbakanı

Avrupa’nın kadın liderleri
• Almanya: Angela Merkel
• Belçika: Sophie Wilmes
• Danimarka: Mette Frederiksen
• Estonya: Kertsi Kaljulaid
• Hırvatistan: Kolinda Grabar-Ki-

tarovic
• Gürcistan: Salome Zurabishvili
• İzlanda: Katrin Jacobsdottir
• Norveç: Erna Solberg
• Sırbistan: Ana Brnabic
• Slovakya: Zuzana Kaputova

Asya ülkelerinin kadın liderleri
• Bangladeş: Sheikh Hasina 

Wajed
• Nepal: Bidhya Devi Bhandari
• Singapur: Halimah Yacob
• Tayvan: Tsai Ing-Wen 
• 
Amerika kıtasının kadın liderleri
Güney ve Kuzey Amerika arasında 
kalan, Karayipler'deki ada ülkele-
rinden;
• Aruba: Evelyn Wever-Croes 
• Barbados: Mia Mottley

Afrika’nın kadın liderleri
• Etiyopya:  

Sahle-Work Zewde
• Namibya:  

Saara Kuugongelwa- 
Amadhila

Okyanusya'nın kadın liderleri
• Marshall Adaları:  

Hilda Heine 
• Yeni Zelanda:  

Jacinda Ardern 

Zuzana Kaputova
Slovakya Devlet Başkanı

Sanna Marin
Finlandiya Başbakanı

Kertsi Kaljulaid
Estonya Devlet Başkanı

Tsai Ing-Wen
Tayvan Devlet Başkanı

Bidhya Devi Bhandari
Nepal Devlet Başkanı

Halimah Yacob
Singapur Devlet BaşkanıAngela Merkel

Almanya Şansölyesi

Salome Zurabishvili
Gürcistan Devlet Başkanı

Seikh Hasina Wajed
Bangladeş Başbakanı

Jacinda Ardern
Yeni Zelanda Başbakanı

Sahle-Work Zewde
Etiyopya Devlet Başkanı

Mia Mottley
Barbados Başkanı

Saara Kuugongelwa-Amadhila
Namibya Başbakanı

Ana Brnabic
Sırbistan Başbakanı

Evelyn Wever-Croes
Aruba Başbakanı

Hilda Heine
Marshall Adaları 
Devlet Başkanı
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Almanya, 8.500’e yaklaşan ölü sayısıyla koronavi-
rüsten ciddi şekilde etkilendi; ancak  ölüm sayısını 
ve oranını, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD’den çok 
daha düşüş tutabildi. Merkel’in halka açık politikasıy-
la birlikte, erken ve yaygın test yaptırmasının başarılı 
sonuç verdiği vurgulanırken Twitter’daki bir yorum 
durumu özetliyor: “Almanya’da ölüm oranlarının bu 
kadar düşük, Amerika’da ise yüksek olmasının nede-
ni, birinde başkanın kuantum kimyageri, diğerinde 
ise bir reality şov sunucusu olması.”

Başbakan Katrín Jakobsdóttir liderliğindeki İzlanda, 
karantinaya başvurmadan veya okulları tatil etmek 
zorunda kalmadan kapsamlı bir izleme sistemi kur-
du. Çoğu ülke, sadece aktif semptomları olan insan-
ları test ederken İzlanda herkesi ücretsiz olarak test 
etti. Sonuç: Sadece 10 kayıp.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, yetişkinlerin katıl-
masına izin verilmeyen, çocuklar için hazırladığı özel 
bir basın toplantısıyla ilgi uyandırdı. Sadece çocukla-
rın sorularına yanıt verip korkmanın normal olduğu-
nu açıklaması, takdirle karşılandı. 

Finlandiya’nın 34 yaşındaki genç başbakanı Sanna 
Marin, koronavirüs kriziyle mücadelede sosyal med-
yayı en fazla kullanan lider oldu. Salgını yönetirken 
doğru bilgileri yaymak için her yaştan sosyal med-
ya fenomenine, kendisine yardımcı olması için çağrı 
yaptı. Kayıp sayısı Norveç’te 236, Finlandiya’da 312 
olarak gerçekleşti.

“Şefkatin sembolü”,  Jacinda Ardern 

Jacinda Ardern, Yeni Zelanda’daki Nur ve Linwood 
camilerine 15 Mart 2019’da yapılan ve 51 kişinin ha-
yatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında izlediği tu-
tumla dünya çapında etki yarattı. Müslümanlara bü-
yük bir saygıyla yaklaştı, birleştirici dil kullandı, ba-

şörtüsüyle taziyelerde bulun-
du. Ülkesindeki kadınlardan 
Müslümanlarla dayanışmak 
için başörtüsü takma isteğine 
7'den 70'e birçok kadın olum-
lu cevap verdi. Müslüman bir 
kadına sarıldığı fotoğrafıyla, 
“şefkatin sembolü" olarak ni-
telendirildi. Barışçıl davranışı 
ve diyalog çabalarından dola-
yı Ardern’in, 2020 Nobel Barış 
Ödülü'ne aday gösterilmesi 
talep edildi. 

Yeni Zelanda İşçi Partisi üyesi 
olan, 2017'de Yeni Zelanda'nın 
üçüncü kadın başbakanı seçi-
len 39 yaşındaki Jacinda Ar-
dern, kapitalizme karşı yaptığı cesur açıklamalarla da 
biliniyor. Üç aylık bebeğiyle New York’taki Birleşmiş 
Milletler toplantısına katıldığında, toplantı esnasında 
bebeğe babası baktı.

Dünyanın en mutlu ülkesine, en genç lider;  
Sanna Marin 

Kuzey Avrupa’nın Baltık Denizi’ne uzanan ülkesi Fin-
landiya, dünyanın en mutlu ülkeleri ve en başarılı 
eğitim sistemi listesinde çoğu zaman başı çekiyor. 
Kadına seçme seçilme hakkını veren ilk Avrupa ül-
kesi olması ve yüksek refah düzeyi, Finlandiya’yı 
toplumsal cinsiyette pek çok ülkeden öne taşıyor. 
Bu yüzden tıpkı Yeni Zelanda gibi, Finlandiya’nın da 
üçüncü kez kadın başbakan tercihi şaşırtıcı olmadı. 

34 yaşındaki Sanna Marin, Aralık 2019’da başbakan 
seçildiğinde, dünyanın en genç lideri oluşu, güzelli-
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Norveç 
Başbakanı 
Erna Solberg

Finlandiya Başbakanı 
Sanna Marin

Jacinda 
Ardern, cami 
bombalanması 
sonrasında 
Müslüman bir 
kadına sarılırken.



51Tez-Koop-İş Kadın

ği, 22 aylık kızıyla gündem olmuştu. İnsan hakları ve 
eşitlik konularına önem veren sosyal demokrat lider, 
siyaset sahnesine gençliğinden çok daha fazlasını 
getireceğini kanıtlıyor. 

Bugünlerde korona salgınını başarıyla yürütmesiyle 
gündemde olan Sanna Marin, Şubat ayında babalara da 
anneler kadar uzun ücretli doğum izni hakkı vermesiyle 
dikkat çekmişti. Bu kararla ücretli babalık iznini yakla-
şık yedi aya kadar uzatan ve ebeveynlere kotalarının 69 
gününü birbirine devredebilme hakkı veren Finlandiya, 
böylelikle bir yandan çocuk büyütmenin yükünü anne 
ve babaya eşit paylaştırırken diğer yandan azalan do-
ğum oranını artırmayı amaçlıyor. 

Sanna Marin’in çalışma arkadaşlarının büyük kısmı ka-
dınlardan oluşuyor. Hükümetteki 5 koalisyon partisinin 
bütün liderleri ve 19 bakanın 12’sinin kadın ve yaşının 
genç oluşuyla Finlandiya, politik arenadaki liderler dün-
yasına farklı bir ses katıyor.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir’den mutluluk 
ekonomisi hamlesi

“Çocuklarımız gezegeni niye kurtarmadınız diye sorun-
ca, ‘Kapitalizmi ayakta tutmaya çalışıyorduk' demek 
istemiyorum.” İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, 
mutluluk ekonomisine geçme niyetini, bu sözleriyle 
açıklıyor. 

Evli ve üç çocuğu olan, 43 yaşındaki Katrin Jakobsdottir, 
İzlanda tarihindeki ikinci kadın başbakan. 

Katrin Jakobsdottir, ekonomik büyüme odaklı politika-
ların yerini, halkın mutluluğunu öne koyan, aile dostu, 
çevre odaklı politikaların alması gerektiğini düşünüyor. 
Vatandaşın beden ve ruh sağlığını önceleyen bu mode-
li "mutluluk ekonomisi" olarak tanımlayan Jakobsdottir, 
modelin; gayri safi yurtiçi hasıladan çok, sosyal göster-
geleri dikkate alacağını vurguluyor ve diğer ülkelere de 
benzer politikaları benimseme çağrısı yapıyor. 

Ortadoğu’da İlk: Lübnan’da  
yeni kabinenin yüzde 30’u kadın

Lübnan’da başbakan kadın olmasa da, yeni hükümette 
kadın bakan sayısının ve özellikle Savunma Bakanının 
kadın olması, Ortadoğu tarihinde bir ilk olarak görülü-
yor. 19 Aralık 2019’da hükümeti kurma görevini alan eski 
Eğitim Bakanı Hassan Diyab’ın açıkladığı kabinenin yüz-
de 30’u kadınlardan oluşuyor. 

İster Doğuda olsun ister Batıda, kadın olmak, kimseyi 
daha iyi bir lider veya yönetici yapmaz. Ancak şu gerçek 
ki, kadınlar seçilebilmek için erkeklerden daha eğitimli 
ve vasıflı olmak, daha fazla çalışmak ve de daha az hata 
yapmak zorundalar. Bu nitelikler, çoğu zaman onların 
daha iyi lider olmasını sağlıyor. Daha eğitimli, daha ça-
lışkan ve daha özenliyseniz, neden iyi olmayasınız ki?

İzlanda Başbakanı 
Katrin Jakobsdottir

Üç kadın lider, mutluluk ekonomisi üzerinde çalışıyor
İzlanda lideri Jakobsdottir, mutluluk ekonomisi modelini hayata geçirmek için İskoçya Ulusal Partisi lideri Nicola 
Sturgeon ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile birlikte hareket ediyor. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde, sadece bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin mut-
luluğunu da amaçlayan mutluluk ekonomisi modeli; bir toplumun yalnızca ne kadar zengin olduğunu değil, ne 
kadar mutlu olduğunu da değerlendiriyor. Bu kapsamda, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH) sosyal göster-
geler de dikkate alınırken; bütçe planlanmasında iklim krizi, eşitsizlik, dijital hizmetlere erişim gibi politikalara daha 
fazla öncelik verilmesi öngörülüyor. Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de, mevcut ekonomik değerlendirme-
lerin; eşitsizlik ve iklim değişikliği etkisi gibi unsurları kapsamadığı için yetersiz kaldığının altını çiziyor. 
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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşit-
sizliği Endeksi’nde 153 ülke arasında 130. sırada bulunan 
Türkiye, siyasi yaşamda temsilde 109. sıraya çıkabiliyor. Bu 
durum, kadın milletvekili ve belediye başkanı sayısına da 
yansıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2019 yılında 
589 milletvekili içinde kadın milletvekili sayısının 102 ol-
duğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 
yılında yüzde 9,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 17,3 oldu.

Diğer yandan kadın belediye başkanı oranı ise yüzde 
3’lere iniyor. KA-DER’in 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı 
açıklamaya göre 8.257 belediye başkan adayının sade-
ce 652’si yani yüzde 7,89’u kadın adaylardan oluşmak-
taydı. Seçim sonuçlandığında, Türkiye’deki 1.389 bele-
diye başkanlığı koltuğuna yalnızca 44 kadın oturmaya 
hak kazandı. YSK’nin KHK ile ihraç edilenlere mazbata 
verilmeme kararıyla bu sayı 42’ye düştü. Kadın belediye 
başkanların 3’ü büyükşehir (Gaziantep-Fatma Şahin-AKP, 
Aydın-Özlem Çerçioğlu-CHP,  Van-Bedia Özgökçe Er-
tan-HDP), biri il (Siirt-Berivan Helen Işık-HDP), 39’u ilçe, biri 
de beldede görevli. Partilere göre sıralama ise şu şekilde:  
HDP 24, CHP 10, AKP 6, MHP 1, Bağımsız 2. 

Türkiye’de kadın belediye başkanı oranı 10 yıl önceye göre 
yüzde 0,9’dan yüzde 3,2’ye yükselse de; Avrupa’da 41 ülke 
arasında son sırada bulunuyor. Avrupa Belediyeler ve Böl-
geler Konseyi’nin (CEMR) raporuna göre; kadın belediye 
başkanı oranında Avrupa ortalaması yüzde 15. Listede 
İskandinav ülkeleri başı çekiyor. Türkiye,  yüzde 17,3 olan 
belediye meclislerinde yer alan kadınlar açısından ise yüz-
de 20'nin altında kalan yedi ülke arasında yer aldı. Fransa, 
İzlanda, İsveç ve Ukrayna'da yerel yönetimlerdeki kadın 
oranı yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor. Avrupa’da 17 ülkede 
belediye meclisindeki kadın oranı yüzde 30 ile 40 arasında. 
13 ülkede ise yüzde 20 ile 30 arasında yer alıyor. Türkiye’de 
kadın milletvekili ve belediye başkanı sayısının düşük olu-
şu, bu konudaki algının sonucu olarak da değerlendirilebi-
lir. Kadir Has Üniversitesi'nin 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Algısı Araştırması, erkeklerin kadın siyasi lider adaylarına, 
kadınlar kadar sıcak yaklaşmadığını ortaya çıkarıyor. Araş-
tırma kapsamında, “Oy vermeyi düşündüğünüz partinin 
büyükşehir belediye başkan adayı tercihinde söz hakkınız 
olsa partinizin erkek aday mı, kadın aday mı göstermesini 
tercih edersiniz” sorusuna, erkek katılımcıların yüzde 61’i 
erkek aday cevabını verirken, kadın katılımcıların yüzde 68’i 
kadın aday istediğini belirtti.
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Kadın milletvekili oranı  
yüzde 17,3 

Türkiye’de 2007 yılında yüzde 9,1 olan kadın milletvekili oranı, 2019 
yılında yüzde 17,3 oldu. Kadın belediye başkanı oranı ise yüzde 
0,9’dan yüzde 3,2’ye çıkabildi. 81 ilin sadece 4’ü kadın belediye 
başkanları tarafından yönetiliyor. 
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Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre kadınların erkeklerle 
eşit haklara sahip olması için en az 100 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip olması için ise 
257 yıl geçmesi gerekiyor. Türkiye, 153 ülkenin bulunduğu cinsiyet eşitliği listesinde, 
130. sırada yer aldı.

Eşit ücret için  

257 yıl geçmesi 
gerekiyor 

asır alacak" diye konuştu. Rapora göre kadınların erkek-
lerle eşit haklara sahip olması için en az 100 yıl, erkeklerle 
eşit ücrete sahip olması için ise 257 yıl geçmesi gerekiyor. 

Kadınlarda istihdam oranı en düşük ülke Türkiye

Avrupa ülkelerinin tamamında istihdam oranı erkeklerde 
kadınlardan daha yüksek. Kadın ve erkek istihdam oran-
ları arasındaki farka bakıldığında ise Türkiye açık ara zirve-
de. Türkiye’deki fark kendisine en yakın ülkenin neredey-
se iki katı. Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkesinde 2018 yılında 

bu fark ortalama yüzde 12 
iken Türkiye’de bu oran 
yüzde 41'e çıktı. 

AB İstatistik Ofisi’nin (Euros-
tat) 2018 yılı verilerine göre 
kadın istihdamında zirvede 
yüzde 80,2 ile İsveç var. Bu 
ülkeyi İsviçre (yüzde 77,9), 
Litvanya (yüzde 76,7), Nor-
veç (yüzde 76,5) ve Alman-
ya (yüzde 75,8) takip ediyor. 
28 AB ülkesinin ortalaması 
ise yüzde 67,4 oldu. Diğer 
bazı ülkelerde kadınlarda 

istihdam oranı şöyle gerçekleşti: Hollanda (yüzde 74,2), 
İngiltere (yüzde 73,8), Çekya (yüzde 72,2), Bulgaristan 
(yüzde 63,8), Fransa (yüzde 67,6), Belçika (yüzde 65,5) ve 
İspanya (yüzde 61).

Kadınlarda istihdam oranının en düşük olduğu ülkelere 
bakıldığında ise en dipte yüzde 35,2 ile Türkiye yer alıyor. 
Türkiye’yi yüzde 45,2 ile Kuzey Makedonya ve yüzde 49,1 
ile Yunanistan takip ediyor. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2020 Cinsiyet Eşitliği Ra-
poru yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet 
Eşitliği Raporu’na göre kadınların erkeklerle eşit haklara 
sahip olması için en az 100 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip 
olması için ise 257 yıl geçmesi gerekiyor.

Dünya ülkelerinin cinsiyet eşitliğine göre sıralandığı lis-
tenin ilk sıralarında İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç 
bulunurken Türkiye listenin sonlarında yer aldı. Geçen yıl 
149, bu yıl ise 153 ülkenin bulunduğu sıralamada Türkiye 
yine 130. sırada bulunuyor.

Cinsiyet eşitliği listesi hazırlanırken, kadınların ekonomi-
ye katılımı, fırsat eşitliği, 
eğitim imkânları, sağlık ve 
kadının siyasi güçlendiril-
mesi gibi kriterlere bakıldı. 
Raporda, cinsiyet eşitliği 
endeksinde 1 puan, tam 
eşitlik anlamına geliyor. 
İzlanda, Norveç, İsveç, bu 
puana en çok yaklaşan ül-
keler. Suriye, Irak, Pakistan 
ve Yemen ise 1 puanın en 
gerisinde olan ülkeler. Batı 
Avrupa, ortalama yüzde 
76,7 ile cinsiyet eşitliğinin 
en yüksek olduğu bölge olurken, Türkiye'nin de yer aldığı 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, yüzde 60,5 ile cinsiyet 
eşitliği konusunda en geride.

Cinsiyet eşitsizliğinin sona erdirilmesi konusunda çok az 
ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Dünya Ekonomik Fo-
rumu Genel Müdürü Klaus Schwab, "Bu rapor, derhal ha-
rekete geçmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu 
hızla devam edersek eşitsizliğin ortadan kaldırılması bir 
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Türkiye’de 8 Mart Kadınlar Gününü kadınlara tatil yapan, 
birçok belediye bulunuyor. Bu başarıda, belediye yöneti-
minin yanı sıra hiç kuşkusuz sendikaların da büyük payı 
var. İnsan odaklı, başarılı belediyecilik anlayışıyla öne çı-
kan Tunceli Belediyesi, 2020 yılı için işçi dostu ve kadın 
dostu uygulamalarını artıran bir sözleşmeye imza attı. Tüm 
Bel-Sen ile yapılan sözleşme, bütün çalışanlara 1 Mayısta 
ve yılbaşında ikramiye hakkı getiriyor. Ancak eşine şiddet 
uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli 
çalışanlar, bu haklardan faydalanamayacak. Ayrıca kadın 
çalışanlara 8 Mart ve 25 Kasım tatil edilirken regl izni uy-
gulaması da getirildi. 

Diğer belediyelerde bulunmayan bu hakların gerisinde ne 
yattığını merak ettik. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Maçoğlu’nu, Ovacık’taki başarılarından bu yana hepimiz tanı-
yoruz ve takdirle izliyoruz ama biraz soruşturunca bu başa-
rıda belediyedeki Kadın Meclisinin ve Kadın Komisyonunun 
büyük payı olduğunu gördük. Tunceli Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Canan Ay Doğan’la kadın dostu kararları konuşalım 
istedik. Röportaja başladığımızda oldukça genç ve iyi eğitimli, 
üçüncü üniversitesini okuyan, idealist, enerjik, kadın haklarını 
bilen ve savunan bir kadınla tanışmaktan mutluluk duyduk. 
Tunceli Belediyesi'nin yeni yönetimini, kadın dostu, insani ça-
lışmaları için kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.  

Ne zamandır siyasetin içindesiniz Canan Hanım? 

Son yerel yönetimlerle beraber siyasette aktif görev almaya 
başladım. Öncesinde belediyenin belirli örgütlenmelerinde 
bulunuyordum. Eşimle arıcılık ve büyükbaş hayvancılığı işi-
mizle kooperatif çalışmasında yer alıyorduk.

Belediyedeki kadın yapılanmasını konuşalım. Kadınların 
belediye yönetimindeki oranı nedir?

Yönetimde kadınlar çoğunlukta. 4 kadın danışman arkada-
şımız var. İki başkan yardımcısından biri kadın, benim. Yöne-
timde ve belediye genelinde kadın sayısını artırma çalışma-
larımız devam edecek. Belediye genelinde kadın kotamız 
yüzde 50. Meclisin kararıyla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko-
misyonunu kurduk. 

Kadın Meclisinde kaç kadın var?

Her mahalleden yürütme temsilcilerimiz bulunuyor. Mahal-
le temsilcileri, mahallelerinde sorun yaşayan kadınların bize 
ulaşmasını sağlıyor. Toplum baskısı nedeniyle kendini ifade 
edemeyen kadınlar, mahalle temsilcileriyle görüşüyor. Bu-
nun haricinde Halk Meclisimiz de var. 

Kadın Meclisi ile kadınların yaşadığı sorunlara çözüm arayışı 

Tunceli Belediyesi’nde 

8 Mart ve 25 Kasım tatil
Tunceli Belediyesi’nde bütün çalışanlar 1 Mayısta ve 
yılbaşında ikramiye alırken eşine şiddet uygulayanlar 
sözleşme gereği bu haktan faydalanamıyor. Belediyenin 
sendika ile yaptığı sözleşme, çalışanlara 8 Mart ve 25 
Kasım tatiliyle regl izni hakkını da getiriyor. Bu politikaları, 
Tunceli Belediyesi Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile 
konuştuk.
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içindeyiz. Her toplantıya katılım sayısı farklı, 70-150 arasında 
değişiyor. Bu sayıyı biraz da toplantı konuları belirliyor. Der-
simli kadınların en büyük sorunu ekonomi. İş alanındaki bek-
lentileri karşılanabildiğinde katılım da artıyor. Bizim kadınlar 
çok güçlü ama kendilerini ifade edebilecekleri ekonomik 
alanları çok kısıtlı. Kadınlarımızın mutsuzluğu, ekonomiye 
dayanıyor. Evde gördüğü şiddetin, baskının ekonomik se-
beplerden kaynaklandığını biliyorlar. Kadınların önemli so-
runları arasında şiddet, kimlik ve dil sorunları da bulunuyor. 
Yaşadıkları sıkıntılara ulaşabilmemiz, onlara dokunabilme-
miz, bizi anlayabilmeleri için zamana ve güvene ihtiyaç var. 

Kadın istihdamını artırmak için neler yapıyorsunuz? 
Belediyenin diğer etkinlikleri neler? 

Kadın emeğini ön plana çıkarmak için geçen yaz özellikle 
Munzur Festivali’nde emekleriyle kendini var etmek isteyen 
kadınları destekledik ama bu yeterli değil. Kadın emeğini 
görünür kılmak için kadın kooperatiflerinin kurulmasında 
öncülük ediyoruz. Ovacık belediye başkanlığı döneminde 
kurulan kooperatifimiz büyüyerek devam ediyor. Sebze, 
meyve, kuru gıda satışları kooperatif üzerinden yapılıyor. 
Yeterince bayi kanalımız var, yeter ki buradaki ürünleri hazır-
layabilecek insan olsun. Bizler kooperatif kanalıyla insanla-
rımızı üretime yönlendiriyoruz. 

Yöremizde toplanmayan meyveler var. Alıç, kuşburnu gibi. 
İnsanlar bu meyveler üzerinden ekonomik gelir sağlayabi-
leceğini bilmiyor. Dut da çok yöremizde, dut kurusu ve pek-
mez yapabilirler. 

Kadınların iş yaşamına katılımını zorlaştıran etkenleri orta-

8 aylık hamile olduğu dönemde seçim 
çalışmalarını aksatmayan Canan Ay Doğan, 
“Bana hamilesin, evde otur diyenlere, gebeliğin 
bir hastalık olmadığını, kadının her şeyi 
yapabileceğini göstermek istedim”diye konuştu.

dan kaldırmak için öncelikli planlarımız arasında kreş açmak 
yer alıyor. 

Kreş için tarih verebiliyor musunuz?

Bu konudaki proje çalışmamız devam ediyor. Kayyumdan, 
ekonomik anlamda çöküntü içinde bir belediye devraldık. 
Devlet kurumları üzerinden talep ettiğimiz krediler olumsuz 
sonuçlandığı için tıkanıyoruz. Bu yüzden iş insanlarından des-
tek almayı planlıyoruz. Şu an için tarih veremiyoruz ama kreş 
bizim önceliğimiz. 

Ovacık’tan beri yapılan birçok uygulama, başka belediyelere 
de örnek oldu. Şeffaflık meselesinden tutun da suyun ucuzla-
tılmasına, makam aracının kullanılmamasından, belediye ka-
pılarının halka açık olmasına kadar birçok başlıkta örnek olduk.  

Regl izni uygulamamızdan sonra ilçelerimizden Pertek Bele-
diyesi’ndeki kadınların da bu izni talep ettiğini öğrendim. Be-
lediye başkanının büyük ihtimalle olumlu yaklaşacağını dü-
şünüyorum. Ancak Ovacık Belediyesinde Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Birimi önergesi sunuldu ve kabul edilmedi. 

Genç bir politikacısınız, annesiniz; eşiniz sizi destekliyor mu? 

Bu süreçteki en büyük desteğim eşim oldu. Çünkü seçim sü-
recini 3,5 yaşında bir çocukla ve karnımda bir bebekle yönettik.  

Seçim sürecinde birçok kadının bana yönelttiği yaklaşım 
tarzı şuydu: “Hamilesin, bak çocuğunu düşürürsün, evinde 
otur, çocuğun var.” Çünkü onlara öğretilen buydu. Gebeli-
ğin bir hastalık olmadığını, bedenin bir parçası olduğunu ve 
bununla birlikte kadının her şeyi yapabileceğini göstermek 
istiyordum. Bunu başardım ve birçok kadına örnek teşkil etti-
ğini biliyorum. 1 Mayısta benimle yürüyen iki gebe arkadaşım 
daha vardı. Bu umudu yaratabilmek benim için çok önemli.  
 

CANAN AY DOĞAN KİMDİR?

1986 yılında Tunceli’de doğdu. Atatürk Erzurum Üni-
versitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirdikten sonra 
Adnan Menderes Üniversitesi’nde Satış Yönetimi oku-
du. Şu anda üçüncü üniversitesi olan İstanbul Üniver-
sitesi’nde uzaktan eğitim kanalıyla Sosyoloji eğitimine 
devam ediyor. Kadın Meclisinin kurulmasında öncü rol 
oynayan Canan Ay Doğan, Demokratik Kadın Hareke-
ti'nde mücadele yürüttü. 
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Daha önce sadece filmlerde izlediğimiz, asla içinde 
olacağımızı hayal etmediğimiz bir pandeminin içinde 
bulduk kendimizi. Pandemi, dünyada eş zamanlı ola-
rak çok yaygın bir şekilde, çok fazla insanı tehdit eden 
bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Dünya genelinde 
100’ün üzerinde ülkede olgu bildirildi ve önlemler ar-
tırıldı. Dünyanın büyük kısmında sosyal mesafe öneril-
di ve kabul gördü. Böylelikle bir anda hasta olan insan 
sayısını minimize ederek sağlık sisteminin çökmesini 
engellemek amaçlanıyor. 

Bu tedbirler ne kadar uzun sürdürülebilir, ekonomik, 
psikolojik ve sosyal sonuçları nasıl olur, aynı derecede 
belirsiz. Her ne olursa olsun, bu pandemi insan türünün 
soyunun tükenmesine neden olmayacak, bu günler 
geçecek ve çoğunluğumuz yaşamına bir şekilde de-
vam edecek. 

Hastalığın yayılımı, tanısı, tedavisi konusunda aile he-

kimleri, halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar, mik-
robiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, göğüs 
hastalıkları uzmanları, anestezi doktorları, dahiliye ve 
kulak burun boğaz uzmanları ön cephedeler. Biz kadın 
doğum uzmanları bir adım daha geride olmakla be-
raber özellikle gebe takibi ve doğumlarda aktif olarak 
çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığımızın genelgesiyle acil 
olmayan tüm muayene, tedavi ve ameliyatlar erte-
lenmiş durumda. Ben virüsün kadın sağlığı ve gebelik 
üzerine etkilerini güncel bilgilerle sizler için derledim.

Koronavirüs nedir? 

Koronavirüsler (coronavirus) basit soğuk algınlığına neden 
olan bir virüs olarak bilinmekteydi. 2003 yılında SARS-CoV 
adıyla, 2012 yılında MERS-CoV adıyla, günümüzde de 
SARS-CoV 2 adıyla anılan koronavirüsler; ciddi anlamda 
akciğerlerde kalıcı hasar yaparak solunum yetmezliğinden 

Korona ve  
gebe sağlığı 

Gebelerin covid 19 virüsüne daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi bulunmuyor. 
Enfekte gebelerin bebeklerinde enfeksiyon oluşturduğu da kanıtlanmadı. Ancak 
gebelerin hastalıklara daha duyarlı olması; daha önce SARS-CoV ve MERS-
CoV enfeksiyonlarının gebelerde yüksek ölüm oranı yaratmış olması, gebeliğin 
multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmesini gerektirebilir.

57

SAĞLIĞIMIZ

Dr. Güzin Başçı

56 Tez-Koop-İş Kadın



57Tez-Koop-İş Kadın57

ölüme yol açan hastalıklara neden olmaktadır. Koronavi-
rüsler hayvanlardan insana geçmektedir. Mutasyona uğra-
yarak insandan insana geçişi söz konusu olmuştur. 

*SARS-CoV (Şiddetli Akut Solunum Sendromu): Misk kedi-
lerinden insanlara geçmiştir.

*MERS-CoV (Ortadoğu Solunum Sendromu): Tek hörgüçlü 
develerden insanlara geçmiştir.

*SARS-CoV2 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu): Henüz 
kaynak tespit edilmemiştir. Çin’de yasadışı olarak satılan 
vahşi hayvanların kaynak olduğu düşünülmektedir, yarasa-
dan geçtiği düşünülmekle birlikte kanıtlanmamıştır. SARS-
CoV2 olarak adlandırılan virüsün yaptığı hastalığa, ilk ola-
rak 2019’da görüldüğü için önce 2019-nCoV son olarak da 
Covid 19 adı verilmiştir. Henüz insanlara bulaşmamış olan 
ancak evcil ve yabani hayvanlarda saptanan pek çok koro-
navirüs mevcuttur. 

Virüs ne şekilde bulaşır?

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrı-
ca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saç-
tığı damlacıklara diğer kişilerin eliyle temas edip ardından 
elini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas 
etmesiyle bulaşmaktadır. Bugünkü bilgilere göre damla-
cığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bilinmektedir. 
Belirtisi olmayan kişilerin solunum yolu salgılarında virüs 
tespit edilebilmekte ve bulaşma olabilmektedir. Bugün 
için covid-19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma 
süresi net olarak bilinmemektedir ancak hızlı bir bulaşma 
olduğu gerçektir.

Cinsiyet, virüsün bulaşmasında etkili midir?

Covid-19’un neden olduğu hastalık ve ölüm vakalarında 
kadın ve erkek açısından anlamlı bir fark yoktur. Hastalık ve 
ölümün erkeklerde bir miktar daha fazla olması, erkeklerde 
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kalp hastalığı görülme ve sigara içme oranının daha fazla 
oluşundan kaynaklanmıştır. Ülkemizde kadınlarda el yıka-
ma alışkanlığı daha fazladır.

Virüs cinsel yolla bulaşır mı?

Virüs vajinal salgıda, idrarda görülmemiştir ve cinsel yolla 
bulaştığına dair bir kanıt yoktur. Dışkıda virüs görülmüş ol-
makla birlikte anal seksle bulaşıp bulaşmayacağı bilinme-
mektedir.

Gebeler, bulaşma ve hastalık için  
risk grubunda mıdır?

Gebelerin covid-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir 
bilgi yoktur. Enfekte gebe annelerin bebeklerinde enfek-
siyon oluşturduğuna dair kanıt bulunamamıştır. Ancak 
gebelerin hastalıklara karşı gebe olmayanlara göre daha 
duyarlı olmaları, hastalık ve ölümlerin daha yüksek olma-
sı, benzer virüsler olan SARS-CoV ve MERS-CoV enfek-
siyonlarının gebelerde yarattığı ölüm oranlarının yüksek 
olması; şüpheli ya da enfekte gebeliğin yönetiminin, bu 
konuda yetkin bir multidisipliner ekip tarafından yapılma-
sını gerektirmektedir.

Tanı alan gebelerde sonuçlar nasıldır?

Çin’de yapılan çalışmada bugüne kadarki covid 19 tanısı 

alan 32 gebede, 7 (yüzde 22) vaka bulgu vermeden sey-
retmiştir. 2 vaka (yüzde 6) yoğun bakım desteği almıştır. 
Anne ölümü yoktur. Vakaların 27’si sezaryen ile 2’si vajinal 
yol ile doğurtulmuştur. Erken doğum 15 vakada (yüzde 47) 
olurken, bir vakada anne karnında bebek ölümü, bir vaka-
da yenidoğan ölümü gerçekleşmiştir. Araştırma yapılan 25 
vakada, anneden bebeğe geçiş saptanmamıştır. Ancak bu 
sayılar yeterli değildir. Yazı kaleme alındığında (Nisan 2020) 
ülkemizde 100 kadar covid 19 tanısı alan gebe mevcuttur. 
Kronik bronşit tablosu ve hipertansiyonu olan 2 gebede 
ölüm gerçekleşmiştir. Gebelerin ne yazık ki 26 hafta ve 32 
haftada doğan bebekleri de kaybedilmiştir.

Virüs anneden bebeğe geçer mi?

Son serilerde covid 19 yeni doğan bebeklerde de tespit 
edilmekle birlikte anneden bebeğe geçişiyle ilgili şüphe 
doğmuştur. Virüsün gebe anneden bebeğe geçişi kesin 
olarak gösterilmemiştir, bulaşma doğumdan sonra da ol-
muş olabilir. Gebeliğin ilk aylarında hasta olan gebelerin 
bebeklerinde doğumsal anomalilere neden olup olma-
dığı bilinmemektedir.

Tedavide kullanılan ilaçlar,  
enfekte gebelerde kullanılabilir mi?

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı algoritmaya göre osel-
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tamivir, hidroksiklorokin, azitromisin, favipravir lopinavir/
ritonavir kombinasyonlarından bir ya da birkaçının kulla-
nılması önerilmektedir. Ancak bu ilaçların covid 19 tanısı 
ile gebelerde kullanımına dair net bir veri yoktur. Hidrok-
siklorakin gebelerde sıtma ve romatolojik hastalıkların 
tedavisinde kullanılmaktadır ve bu kullanımlarda belirgin 
bir olumsuz etki bildirilmemiştir. Lopinavir/ritonavir kom-
binasyonunun bebekte anomali sıklığını artırmadığı bilin-
mektedir. Oseltamivir gebelerde influenza (grip) tedavi-
sinde güvenle kullanılabilir. Favipiravir gebelerde kulla-
nılmamalıdır. Bebek korunarak akciğer grafisi ve ilaçsız 
bilgisayarlı tomografi çekilebilir. 

Hasta gebelerde doğum şekli ne olmalıdır?

Doğum şekli konusunda net bir öneri yoktur. Covid 19 
tanısı konulan gebeliklerde doğumlar büyük ölçüde se-
zaryenle yapılmıştır. Sezaryen oranlarının fazla olmasında 
gebelerdeki solunum sıkıntısının rolü olduğu düşünül-
mektedir. Vajinal salgıların bebeğe geçiş riski yarattığına 
dair bir kanıt yoktur. Hasta gebelerde doğum özel oda-

larda yaptırılmalı, bebeğin kordonu hızla kesilerek, bebek 
anneden izole edilmelidir. 

Gebeler korunmak için nelere dikkat etmelidir?

Sağlık Bakanlığı’nın her birey için açıkladığı korunma 
yöntemlerini uygulamak yeterlidir. Gebeler riskli yer-
lere ziyaret ya da seyahat yapmamalıdır. Çin kaynaklı 
kılavuzlarda gebelerin hastane ve yüksek riskli yer-
lere ziyaretleri zorunlu ise maske takmaları gerektiği 
bildirilmektedir. Gebelerin rutin kontrol sıklığı azaltıl-
mıştır. Market alışverişinde gebeler maske takmalı, 
mümkünse markete gitmemelidir. Unutulmamalıdır ki 
maskeler tek kullanımlıktır. Takarken ve çıkarırken, el-
ler ağız, burun ve göze temas etmemelidir. Son bir ya-
yında hiç bulgusu olmayan gebelerin yüzde 13,5’unda 
covid 19 saptanmıştır. Bu veriler doğum yapan gebe-
lerin, doğum sonrası bebek bakımında çok dikkatli 
olması gerektiğini gösterir. Kadın doğum dernekleri 
36 haftasını dolduran tüm gebelere covid 19 taraması 
yapılmasını önermektedir.
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Bütün dünyanın yaşadığı koronavirüs kaynaklı pandemi, insan soyunun 
tükenmesine neden olmayacak, bugünler geçecek ve büyük çoğunluğumuz 
yaşamına bir şekilde devam edecek.
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Doç. Dr. Betül Urhan / Kocaeli Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

EMEĞİMİZ

Betül Urhan, koronavirüs salgınının özellikle sınıfsal ve cinsiyet temelli eşitsizlikleri 
artıracağını vurguladığı yazısında; bu durumu tersine çevirme potansiyeline sahip 
olan sendikaların, toplumdaki tüm bireylerin refahını sağlayacak, cinsiyete duyarlı bir 
sosyal politika hedeflemesi ve bunun için mücadele etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Salgın, sınıfsal ve 
cinsiyet temelli 

eşitsizlikleri artırıyor

Covid-19, gözle görülemeyen bir virüs; neredeyse tüm eko-
nomik ve sosyal hayatı durdurma noktasına getirdi. Doğanın 
hâkimi, üstün varlık insan şaşkın ve kaygılı. Gelecek belirsiz, 
şimdiki zaman ise hem belirsiz hem de istikrarsız. Kuşkusuz 
her olağanüstü dönemler ve büyük krizler insan-insan, in-
san-doğa ve insan-devlet arasındaki ilişkilerin yeniden tar-
tışıldığı ve dizayn edildiği dönemler olur. Bu dönemde de 
birçok tartışmanın yürütüldüğü-yürütüleceği öngörülebilir. 
Örneğin çalışma hayatının biçimi ve geleceği, işsizlik, dev-
let ve demokrasi, tüketim anlayışı, üretim yöntemleri ve 
iklim krizi, kent nüfusunun geleceği, bakım sorunu,  liberal 
birey anlayışının sınırlılığı,  küresel dayanışmanın olanakla-
rı, su hakkı, eğitim hakkı ve yöntemleri vb. gibi öteden beri 
mevcut olan sorunlardan bazılarının daha fazla ön plana 
çıkacağını söyleyebiliriz. Biz bu yazımızda salgın ve eşitsizlik 
ilişkisine kısaca değinmeye çalışacağız.  

Bu salgın döneminde belki de en çok duyduğumuz cüm-
leler; virüsün zengin fakir, yönetici yönetilen, işçi işveren, 
kadın-erkek farkı gözetmeksizin herkesi doğal olarak etki-
lediği, bu yönüyle “virüsün büyük bir eşitleyici” olarak tanım-
lanabileceği, hepimizin aynı gemide olduğumuz şeklindeki 
cümlelerdir. Bu argümanlar bize salgının yarattığı sonuçla-
rın sınıf ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin değerlendirilme-
si gerektiği mesajını veriyor. Nereden ele alırsak alalım bu 
argümanların doğru olmadığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz. 
Üstelik bu söylemler eşitsizliklerin de üstünü örten bir işlev 
görüyor. 

Virüsün ayrımcılık yapmayacağı kesindir. Ancak sistemin ya-
rattığı eşitsizliklerin kırılganlaştırdığı grupları, salgının daha da 
kırılganlaştıracağını söylemek yanlış olmaz. Bunu görebilmek 
için öncelikle salgın hastalıkların toplum ve birey düzeyindeki 
etkilerine ve bu konuda alınacak önlemelere bakmak gerekir. 
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Salgının toplumlar ve insanlar üzerindeki etkisini 
belirleyen unsurlar

Literatüre bakıldığında salgının toplum düzeyindeki etkisi 
virüsün özelliklerine, toplumdaki bireylerin bağışıklık duru-
muna, bireyler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özellik-
lerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetleri-
ne ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İnsanlar 
üzerindeki yüksek etki derecesi ise toplum bağışıklığı başta 
olmak üzere öncelikli olarak şu unsurlara bağlıdır: Bireylerin 
yaşam alışkanlığı ve sosyoekonomik durumu, Bireylerin ül-
keler ve şehirler arası mesafe aşım kolaylığı, Bireylerin yaşa-
mında ve çalışma hayatındaki taşıdığı risk faktörleri, Ülkenin 
sağlık hizmetler kalitesi ve salgının iklime bağlı olarak tavır 
değiştirme kabiliyeti. Dolayısıyla toplumun ve bireylerin bu 
olağanüstü dönemlerde korunması sadece mevcut şartla-
ra bağlı olmayacaktır. Bu dönem öncesinde uzun süre var-
lığını koruyan toplumsal sorunların hangi politika ve uygula-
malarla çözülmeye çalışıldığına da bağlı olacaktır. Örneğin 
salgın anında korunma ve kontrol önlemleri farklı şekillerde 
ele alınmaktadır. Bu önlemler; çevre koşullarının düzeltil-
mesi (dezenfeksiyon), yiyecek ve içecek maddelerinin de-
netimi, sağlık eğitimi, kişisel temizlik ve koruyucu ekipman 
kullanımı, konut koşullarının düzeltilmesi, nüfus hareketleri-
nin kısıtlanması, sağlam kişilerin aşılanması, karantina göz-
lem ve sağlıklı beslenmedir. 

Bu kısa bilgiler bize daha baştan itibaren virüsün bireyleri ve 
toplulukları farklı şekillerde etkilediğini veya etkileyeceğini 
göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle salgın önce-
sinde ve sırasında iyi şartlarda yaşamayan, sağlık hizmet-
lerine kolaylıkla ulaşamayan, kötü beslenen yoksul halkın, 
salgın karşısında orta ve üst sınıfa göre çok daha büyük bir 
dezavantaja sahip olduğunu gösteren birçok gazete habe-
rine rastlamak mümkündür. Örneğin ABD’nin nüfus açısın-
dan en büyük 3. şehri Chicago'da siyahlar, nüfusun yüzde 
30'unu oluşturmasına rağmen koronavirüs nedeniyle ha-
yatını kaybedenlerin yüzde 72'sini oluşturuyor. Uzmanlar 
bunun nedenlerini, siyahların beyazlara kıyasla gelir seviye-
lerinin daha düşük olmasına, yoksulluk ve ırkçılık nedeniyle 
sağlık hizmetlerine erişimlerinin daha zor olmasına, evden 
çalışmanın mümkün olmadığı işlerde istihdam edilmeleri-
ne bağlıyor.  Ayrıca başta obezite, yüksek tansiyon ve şeker 
olmak üzere altta yatan sağlık sorunlarının da Covid-19 has-
talığında olumsuz rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, bu 
hastalıkların Afrika kökenli Amerikalılarda yaygın bir şekilde 
görüldüğünü belirtiyorlar. 

Gelişmiş Batı ülkeleri dâhil virüsün yayıldığı birçok ülke-
de emekçilerin yoğun yaşadığı,  gelirin düşük olduğu, dar 
mekânlarda kalabalık nüfusla yaşamak zorunda kalan, sağ-
lık hizmetlerine erişmekte zorlanan, sağlıklı beslenme ve 
barınma olanaklarından yoksun olan yoksulların, emekçile-
rin ve göçmenlerin yaşadığı mahallelerde, virüsün yayılma 

Virüsün zengin fakir, işçi işveren, kadın-erkek farkı gözetmeksizin herkesi 
doğal olarak etkilediği, bu yönüyle “virüsün büyük bir eşitleyici” olarak 
tanımlanabileceği söylemleri, eşitsizliklerin üstünü örten bir işlev görüyor. 
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Covid-19 krizi, işsiz kadınların sayısını artırırken, hizmetler sektöründeki  
güvencesiz çalışma koşullarını ve esnek çalışma biçimlerini kalıcı hale getirecektir. 
Kadınların olağan dönemlerde yaşadığı yoksulluk, kayıt dışılık ve şiddet sorunları  

daha da derinleşecektir.

ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenebiliyor. 

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerle ilgili yaş 
ve cinsiyet verileri mevcuttur. Ancak henüz ölenlerin sosyal 
ve ekonomik özelliklerine yönelik araştırmalar bulunmuyor. 
Veloxity isimli şirket, İstanbul’daki 1 milyon insanın akıllı te-
lefonlarının dolaşım verilerini analiz ettiği araştırmasında, İs-
tanbul’da evde kalma oranının, gelir düzeyi yüksek nüfusun 
yaşadığı Kadıköy, Bakırköy, Etiler gibi bölgelerde, gelir dü-
zeyi düşük, yoksul nüfusun yaşadığı Esenyurt, Bağcılar gibi 
bölgelere göre 8 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.  

Temel sorun sosyal güvencesizlik

Bilindiği gibi kişinin toplumsal işbölümündeki yeri ile yaşa-
mın riskleri karşısında kendisini güvence altına alacak ko-
ruma sistemlerine dâhil olması arasında çok sıkı bir ilişki var. 
Kapitalist bir sistemde koruma sistemlerine dâhil olmanın 
yegâne anahtarı gelir getiren bir işe sahip olmak, başka bir 
ifadeyle çalışmaktır. Ancak günümüzde artık işe sahip ol-
mak, bir sosyal güvenceye sahip olmayı garantilememek-
tedir. Kişinin hangi koşularda çalıştığı da son derece önem-
lidir. Çünkü uzun süredir uygulanan neoliberal ekonomik 
ve sosyal politikalar, ücretli işten elde edilen gelirle sosyal 

güvence arasındaki bağı koparmıştır. Artık bir işe sahip ol-
mak, sosyal güvenceyi garantilemiyor. Bugün dünyada ve 
Türkiye’de milyonlarca kişi güvencesiz, geleceksiz, insanca 
yaşam koşullarına imkân verecek bir gelir düzeyine sahip 
olmayan, mesleki ve beceri tanımı bulunmayan işlerde is-
tihdam ediliyor. Bu durum, milyonlarca çalışan için yaşamın 
riskleri karşısında kendilerini güvence altına alacak sosyal 
koruma sistemlerinden uzak olmak ve yoksulluk anlamına 
geliyor.  Üstelik güvenceli gibi görünen sayısız iş,  sürekli 
krizler karşısında giderek daha kırılgan hale geliyor..  Bu du-
rumda ücretinden başka gelire sahip olmayanların, düşük 
gelirli, geçici ve güvencesiz işlerde istihdam edilenlerin ola-
ğan dönemlerde olduğu gibi salgın dönemlerinde de çalış-
maktan başka seçeneği yoktur. 

 Küresel düzeyde salgın öncesinde yaşanan ekonomik kriz 
ile salgın süresince binlerce işyerinin kısmen veya tama-
men faaliyetlerini durdurması, salgına yönelik alınan önlem-
ler çerçevesinde özellikle hizmet sektöründeki işyerlerinin 
geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması, milyonlarca işçi-
nin işsiz kalması ve yoksullaşması anlamına geliyor. ILO’nun 
2020 Nisan ayında yayınladığı rapora göre, küresel ölçekte 
salgından yüksek derecede etkilenen ve üretimde düşüşün 
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yaşandığı kilit sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, ima-
lat, toptan ve perakende ticaret, gayrimenkul ve ticari faali-
yetler gibi emek yoğun sektörlerdir. 

Veriler ve gözlemler bize bu krizden en fazla etkilenen sek-
törün, hem dünyada hem de Türkiye’de toplam istihdam-
daki payı hızla artan hizmetler sektörü olduğunu gösteriyor. 
Hizmetler sektörü öteden beri krizlerin karşısında daha kırıl-
gan olan küçük işyerlerini barındırmaktadır. Evden çalışma, 
uzaktan çalışma, kısa süreli çalışma, yarı zamanlı (part- time) 
çalışma gibi esnek, kayıt dışı ve sendikasız çalışma yaygın-
dır. Konaklama ve yemek hizmetleri ile perakende ticaret iş-
lerinde milyonlarca düşük ücretli, düşük vasıflı işçi istihdam 
edilmektedir. Bu sektörlerde kadın istihdamının payı da ol-
dukça yüksektir. Krizin etkisi, salgın süresince ve salgından 
sonra özellikle bu sektörlerdeki işçiler tarafından çok daha 
ağır bir şekilde hissedilecektir. 

Salgın, kadın çalışanların sorunlarını derinleştiriyor

Bir yandan virüse karşı alınan önlemler nedeniyle kısmen 
veya tamamen kapanan işyerlerinde çalışan işçiler işsiz 
kalırken, diğer yandan salgınla mücadelede öne çıkan kilit 
sektörlerde istihdam edilenler, virüs riskinin yanı sıra yoğun 
çalışma koşullarıyla karşı karşıyalar. Örneğin bu dönemde 
kadınların istihdam payının çok yüksek olduğu insan sağlığı 
ve sosyal hizmetler, perakende ticaretin gıda bölümleri, te-
mel kamu hizmetleri, ulaşım ve tarım, salgınla mücadelede 
kilit sektörler olarak ortaya çıkmıştır. ILO’nun raporuna göre 
küresel çapta, ciddi risklerle karşı karşıya olan hemşireler, 
doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, temizlik personeli gibi 
insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde 136 milyon işçi 
çalışıyor ve  bu işçilerin yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor.  
Bugün bu ve benzeri sektörlerde istihdam edilen milyon-
larca kadın işçi, halkın temel gereksinmelerini sağlamak için 
çalışmaya (zorunlu olarak) devam etmektedir. Dolayısıyla 
bu krizin hem işsiz kadınların sayısını artıracağı hem de hiz-

metler sektöründeki güvencesiz çalışma koşullarını ve es-
nek çalışma biçimlerini kalıcı hale getireceğini öngörebiliriz. 
Buradan yola çıkarak kadınların olağan dönemlerde daha 
çok yaşadığı yoksulluk, kayıt dışılık ve şiddet gibi sorunların 
daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz. 

Bu nedenle, bu durumu tersine çevirme potansiyeline sahip 
olan sendikaların, krizin bugünkü ve gelecekteki olası so-
nuçlarını değerlendirirken, aile merkezci ideolojiden uzak-
laşmaları, hakları yalnızca üretim ilişkileri ve işyeri merkezli 
düşünmekten ve savunmaktan vazgeçmeleri gerekmekte-
dir. Beslenme, barınma, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi 
temel hakların ücretli işe bağlı olmaksızın toplumdaki tüm 
bireylerin refahını sağlayacak, cinsiyete duyarlı bir sosyal 
politikayı hedeflemeleri ve bunun için mücadele etmeleri 
gerekmektedir. Bunun temel koşulu ise evde kalabilen ça-
lışanlarla evde kalamayan çalışanlar arasındaki dayanışma-
nın güçlendirilmesinden geçmektedir. Tarih, bu gibi hakların 
kendiliğinden elde edilemeyeceğini, güç ilişkilerinin ve da-
yanışmanın belirleyici olduğunu bize her defasında göster-
miştir. 
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Avukat Tuba Torun, grev uygulamasının üç ay süreyle ertelenmesinin Anayasa’nın 
51, 53 ve 90. maddelerine aykırı olduğunu, ILO’nun 87 ve 89 sayılı Sözleşmelerinin 
ihlal edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanına bu sürelerin üç ay süreyle uzatılmasına 
dair yetki verilmesinin de aynı şekilde Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizdi. 

Pandemi günlerinde işçi 
hakları geriletildi

Çalışanların grev, toplu sözleşme, kısa çalışma ödeneği gibi 
çok önemli hakları, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun” ile geriletildi. Konu hakkında 
görüşüne başvurduğumuz Avu-
kat Tuba Torun, işçinin bazı hakla-
rını elinden alan, işçi ile işverenin 
arasını açan düzenlemeler getiril-
diğini vurgulayarak sorularımıza şu 
yanıtları verdi: 

Pandemi günlerinde getirilen 
7244 sayılı yasa, çalışanları nasıl 
etkileyecek?

Yasa ile getirilen düzenleme; işçi-
nin, yoksulun elini rahatlatmayan, 
aksine işçinin bazı haklarını elinden 
alan, işçi ile işverenin arasını açan 
düzenlemelerdir.

Örneğin; normalde işverenin işçiyi 
ücretsiz izne çıkarabilmesi için kar-
şılıklı muvafakat (kabul) gerekiyor-
ken, bahsi geçen yasanın yürürlük 
tarihinden itibaren 3 ay süreyle iş-
verene işçinin onayı olmasa da iş-
çiyi ücretsiz izne çıkarabilme hakkı 
tanındı. Bu ne yazık ki işçi hakları 
bakımından olumsuz bir gelişme. 

Zira, normalde işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurma-
sı ile kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak olan işçi daha 
fazla ücret alabilecekken bu düzenleme ile daha azıyla ye-
tinmek zorunda kalacak. İşveren, kısa çalışma ödeneğine 
başvurmak yerine, işçiyi ücretsiz izne çıkarmayı yeğleyecek. 

Normalde, zorla ücretsiz izne çıka-
rılan işçi iş akdini haklı sebeple fes-
hederek işçilik alacaklarını alabile-
cekken, bu düzenleme ile işçinin 
bu yasal imkânı da elinden alınmış 
oluyor.

Yasa ücretsiz izne çıkarılan işçilere 
günlük 39,24 TL ücret verilmesini 
öngörüyor. Bu da aylık 1.177,2 TL’ye 
denk geliyor. Bu düzenlemeden 15 
Mart 2020 itibariyle işten çıkarılan 
işçiler de yararlanabilecek. Bu üc-
retle insanların zorunlu ihtiyaçlarını 
giderebilmesi mümkün değil. 

Bu Yasa kapsamında işçi hakları 
bakımından olumlu gördüğümüz 
tek değişiklik; işverene 3 ay süreyle 
işten çıkarma yasağı getirilmesi. 

Yeni yasa aynı zamanda çalışa-
nın grev hakkını da geriletiyor. Bu 
konudaki değerlendirmeleriniz 
nelerdir?

Bu Yasa ile 4688 sayılı Kamu Gö-
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revlileri Sendikaları Kanununun 30. maddesinde belirlenen 
yetkili sendikaların tespiti için üye sayılarının tespit edildiği 
tarih 15 Mayıs’tan 15 Temmuz’a alınıyor. Bunun Resmi Gaze-
te’de yayınlanması da Eylül ayına bırakılıyor. Yine aynı fıkray-
la da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
sendikalardan gelen üye sayılarının hizmet kolu esasına 
göre tespiti ve yayınlanması işlemleri de 15 Mayıs’taki sendi-
ka üye sayıları yerine 15 Temmuz tarihli sendika üye sayıları 
üzerinden yapılması ve Eylül 2020’nin ilk haftasında Resmi 
Gazete’de yayımlanması düzenleniyor. Fıkrayla Cumhur-
başkanına bu süreleri bir yıl uzatma yetkisi veriliyor.   

Devlet, toplu pazarlık sürecinin başlangıcı olan yetkili sen-
dika belirlenmesi sürecini sekteye uğratmakta ve kamuda 
yapılacak toplu pazarlık sürecinin başlamasını ertelemek-
tedir. Ancak, 31. Maddede belirlenen toplu görüşmenin 
başlangıcı olan Ağustos ayında işlemesi gereken süreler 
ertelenmediğinden ve Üye sayısı en çok olan konfederas-
yon ve sendikaların Resmi Gazete’de yayımlanmaması ne-
deniyle toplu görüşme yapılamayacaktır. Bu da Anayasa’nın 

53. maddesinde yer alan toplu pazarlık hakkının kullanımının 
yasaklanması anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanına bu 
süreyi uzatma yetkisinin verilmesi de açıkça yürütme yetki-
sinin kötüye kullanılması, yetki aşımı ve Anayasa ihlalidir. 

Yine bu Yasa ile; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu çerçevesinde toplu pazarlık hakkı ve bu hakkın 
kullanımı kapsamında işyerlerinde çoğunluk tespiti, çoğun-
luk tespitine itiraz, toplu sözleşme yetkisinin verilmesi, toplu 
sözleşme görüşmelerine başlanması, resmi arabulucu sü-
recinin başlaması, sona ermesi, grev kararının alınması, grev 
uygulaması gibi süreçlerin tamamı üç ay süreyle erteleniyor. 
Bunun anlamı, Bakanlık üç ay süreyle hiçbir süreci başlat-
mayacaktır. Ayrıca, sendikalar, toplu sözleşme süreci işle-
mediği için kanuni greve gidemeyeceklerdir. Düzenlemeyle 
Grev hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Anayasa’nın 51, 53 ve 
90. Maddelerine açık aykırılık vardır. Ayrıca ILO’nun 87 ve 89 
sayılı Sözleşmeleri de ihlal edilmektedir. Cumhurbaşkanına 
bu sürelerin üç ay süreyle uzatılmasına dair yetki verilmesi 
de aynı şekilde Anayasa’ya aykırıdır. Hakkın özüne ilişkin bir 

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük 39,24 TL ücret verilmesi öngörülüyor. Bu 
da aylık 1.177,2 TL’ye denk geliyor. Bu ücretle insanların zorunlu ihtiyaçlarını 
giderebilmesi mümkün değil. 
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kısıtlama, hakkın kullanılamamasını doğurduğundan bir ya-
sak anlamına gelir.

Koronavirüs hastalığı kapsamında işverenin tedbir alması 
yasal bir zorunluluk mudur?

İşverenin koronavirüs tehlikesine karşı bilinen ve mümkün 
olan tüm önlemleri alması yasal bir zorunluluktur. İş sağlığı 
ve güvenliği açısından işverenin yükümlülüğünü düzenle-
yen temel kurallar 4857 Sayılı İş Kanunun 77. maddesinde 
belirlenmiştir. 77. maddede; işverenin iş sağlığı ve güvenliği 
sağlamak için “gerekli her türlü önlemleri alması” gerektiği 
açıkça belirtilmiştir.

İşverenin gerekli tüm tedbirleri almamasının haklı sebeple 
iş akdi feshi sayılabileceği Yargıtay kararıyla sabittir: Yargı-
tay 21. Hukuk Dairesi’nin 15.04.2019 tarihli kararında, Yurtdışı 
görevinde H1N1 virüsü kaparak ölen işçinin vefatını iş kaza-
sı olarak nitelendirmiştir. Söz konusu karara kıyasla Korona 
virüsü bakımından da işverenin sorumluluğunun doğacağı 
öngörülmektedir.

İşveren tarafından ne gibi tedbirler alınabilir?

Öncelikle işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu’nun 16. Maddesi uyarınca, çalışanlarını bilgilendirme yü-
kümlülüğü vardır.  

İşyerinde ortak kullanım alanları (tuvalet, yemekhane, kan-
tin gibi) düzenli şekilde havalandırılmalı, en özenli ve dikkatli 
şekilde hijyeni sağlanmalıdır. İşyerine girişlerde ve belirli 
noktalarda el dezenfektanları, antiseptik solüsyonlar, sabun, 

ıslak mendil, peçete gibi koruyucu malzemeler bulundurul-
malıdır. Her bir çalışana yedekleriyle mevcut olmak üzere 
yetecek kadar maske, eldiven gibi ekipmanlar sağlanmalıdır.

İşyerinde ve işten kaynaklı gerçekleştirilecek olan toplu 
etkinliklerin, toplantıların, eğitimlerin iptali ve ertelenmesi 
hayatidir. Eğer işyeri çalışanları için servis hakkı var ise aynı 
hijyen ve ekipman şartlarının servislerde de uygulanması 
gerekmekle birlikte servis şoförünün ve herkesin maske ve 
eldiven takması zorunluluk olmalıdır. Servis hakkı yok ise, 
çalışanların toplu taşıma ile seyahatinden kaynaklı risklerin 
en aza indirgenmesi için servis olanağı yaratılmalıdır.

İş Kanunu’nun ‘İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı’nı 
düzenleyen 24. Maddesinin sağlık sebepleri başlığı altındaki 
a ve b bentleri; “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması 
işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşa-
yışı için tehlikeli olursa” ve “İşçinin sürekli olarak yakından ve 
doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutu-
lursa” sebeplerini sıralamaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, 
işveren bu süreçte gerekli tedbirleri almazsa ve işyerinde 
bulunan bir çalışana koronavirüs bulaşırsa, çalışanların iş 
sözleşmelerini haklı nedenle feshetme hakkı doğacaktır. Bu 
nedenle işverenlerin azami dikkat göstermeleri gerekir.

İşverenin aldığı tedbirlere çalışanların uyması yasal bir zo-
runluluk mudur?

Evet zorunluluktur. İşverenin aldığı tedbirlere uymayan işçi-
lerin iş akdi feshi haklı sebeple feshedilebilir. 
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Koronavirüs hastalığı, işverenin iş akdini haklı fesih sebe-
bi midir?

Koronavirüs salgını mücbir sebep teşkil eder. Yani işçiden 
kaynaklı bir durum değildir. Dolayısıyla koronavirüs sebe-
biyle işçilerin iş akdi feshedilemez. Feshedilirse haksız fesih 
olur. Bu husus yalnızca koronavirüs için değil, tüm hastalık-
lar bakımından, eğer bir işçi hasta ise ve hastalığın iyileşme 
ihtimali var ise, işveren bakımından haklı fesih sebebi de-
ğildir. 

Ancak, yine işverenin haklı fesih sebeplerini düzenleyen 
İş Kanunu’nun 25. Maddesinin sağlık sebepleri başlıklı 1. 
Fıkrasının b bendinde “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi 
edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında 
sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması du-
rumunda” işçinin iş akdinin feshedilebileceği belirtilmiştir. 
Bu noktada, koronavirüse yakalandığı kesinleşmiş kişiler 
bakımından geçerli sebeple fesih gündeme gelebilecektir.

Çalışan, evden çalışma uygulaması talep edebilir mi? 

Uzaktan çalışma bir çalışma biçimi olarak sürekli uygulana-
bileceği gibi koşulların oluşması halinde belli dönemlerde 
de uygulanabilir. Uygulamada çalışanların haftanın bir ya 
da birkaç günü uzaktan çalışırken diğer günlerde işyerin-
de çalıştığı görülebilmektedir. Dolayısı ile olası salgın ya da 
zorunlu hallerde işçinin sağlığının korunması amacı da gö-
zetilerek uzaktan çalışma yapılması mümkündür. Aslında İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışanların sağ-
lık gözetimlerini yapmakla yükümlü tutulan işveren açısın-
dan uzaktan çalışma uygulaması gereklilik de arz edebilir. 

Koronavirüsü bulaştıran ve karantina kurallarına uyma-
yan kişi cezalandırılır mı?

Bilinçli şekilde bulaştırırsa evet. Ceza hukukuna göre, bir 
suç oluşması için manevi unsurunun yerine gelmesi, yani 
‘kast’ın varlığı aranır. Eğer bir kişi kendisinde koronavirüs 
olduğunun farkındaysa (örneğin testi pozitif çıktıysa) ve 
hastalığı bir başkasına bulaştırırsa “kasten öldürme veya 
yaralama” suçu gündeme gelecektir. Kişi koronavirüsü be-
lirtilerini taşıdığının farkındaysa ve gerekli önlemi almamış-
sa, bir başkasına bulaştırması halinde bu kez “olası kastla 
yaralama/öldürme” gündeme gelebilir. 

Hastalığı kontrol altında tutabilmemiz için mümkün olan 

Normalde işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmasıyla kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanacak olan işçi daha fazla ücret alabilecekken getirilen 

düzenleme ile daha azıyla yetinmek zorunda kalacak.

tüm önlemleri almak, yurttaşlık görevimizdir. Karantina ku-
rallarına uymayan kişiler cezalandırılır. TCK’nin 195. maddesi 
çok açıktır:

Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış 
veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin 
karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan 
tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

YILLIK İZİN HEM KADINLARA HEM ERKEKLERE 
KULLANDIRILMALIDIR 
Tedbirleri kısaca, toplumsal cinsiyet kapsamında değer-
lendirir misiniz?

Koronavirüs tehlikesi karşısında sağlık bakımından risk taşı-
yan işçilerin yıllık izne ya da talepleri doğrultusunda ücretsiz 
izne çıkması bakımından, işveren kolaylık sağlamalıdır. Her 
ne kadar 13.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ge-
nelge ile “kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi 
ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık 
izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar 
için mazeret izinlerinin kullandırılması” öngörülmüşse de, bu 
cinsiyetçi bir tutum olup, bu iznin ‘ebeveyn izni’ olarak hem 
kadınlara hem erkeklere kullandırılması gerekmektedir.

Tüm olağanüstü koşullarda olduğu gibi, salgın sürecinde 
de ne yazık ki cinsiyetçi rol ayrımının keskinleştiği görülmek-
tedir. Bu tür süreçlerde genelde “ilk gözden çıkarılanların” 
kadınlar olduğu bilinmektedir. İşverenlerin cinsiyet eşitliğine 
aykırı tutum sergilememesi evrensel insan hakları ilkelerinin 
bir gereğidir.

TUBA TORUN KİMDİR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Tuba 
Torun, İstanbul Barosu’na bağlı olarak serbest avu-
katlık yapıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ola-
rak aktif siyasi faaliyetlerine devam ediyor. Gazete 
Duvar yazarlarından olan Tuba Torun, Gazete Du-
var’ın Youtube kanalında “Bayan Değil Kadın” adında 
kadın haklarına ilişkin program yapıyor. Ayrıca Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı, Sosyal 
Haklar Derneği, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları 
Destekleme Derneği üyesidir.
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Türkiye’de son yıllarda üst üste travmalar yaşandığını hatırlatan Arzu Erkan Yüce, kadına 
şiddeti, ülkemizde süregelen bir pandemi durumuna benzetiyor. Hepimizi hazırlıksız yakalayan 
yeni koronavirüs pandemisi için de, ücretsiz çevrim içi destek ve terapi hizmetlerine işaret 
ediyor ve “Lütfen bizden yardım istemekten çekinmeyin” diyor.

Psikiyatr Dr. Arzu Erkan Yüce: 
Kadına şiddet bir “pandemi”

Tarihi bir olayın içinden geçiyoruz. Bütün dünyayı etkisi 
altına bir virüs, hepimizi eve bağladı. Dışardaki etkin-
liklerin hepsi iptal edildi. Hâlâ bir işi olan insan-
ların çoğu da evden çalışıyor. Zengin, fakir, 
güçlü, zayıf, milyonlarca insan, ekonomik 
ve sosyokültürel durumuna göre farklı 
etkilense de bir yanda ölüm kaygı-
sı diğer yanda kendisiyle baş başa 
kalmanın şoku içinde. Yalıtılmışlık, 
sosyal bir varlık olan insan psiko-
lojisini nasıl etkiliyor? Bu durum 
insanın ve insanlığın gelişimi için 
bir fırsata dönüşebilir mi? Peki, 
ya kendisine şiddet uygulayan 
erkeklerle eve hapsolan kadınlar 
ne olacak? Tüm bu konuları, Psi-
kiyatrist Dr. Arzu Erkan Yüce ile 
konuştuk. 

“İnsanın içinde kötülük zaten var 
ama gitgide azalacağını umuyo-
rum. İyimser olmasam bu işi yap-
mazdım. Çünkü bizim işimiz incinmiş-
liği birlikte onarmak” diyen Erkan Yüce, 
iyiliğin de bulaşıcı olduğunu düşünüyor. 
İhtiyacı olan herkese yardım elini uzatan 
oluşumlarda, gönüllü terapi desteği veriyor. Bu 
zor günleri dayanışmayla atlatalım, iyiliği büyütelim 
diye…

Korona günlerinde evde kalmak, dışarı çıkmamak, 
kendisiyle baş başa kalmak insanı nasıl etkiliyor? 

Pandemi günlerinde evde kalmak bir kısım in-
sana çok iyi geldi. Kendiyle ve ailesiyle baş 

başa kalma ihtiyaçlarını gidermek, yalnız 
kalıp kendisiyle yüzleşmek, birtakım 

şeyleri yeniden değerlendirmek için 
fırsat oldu. Fakat hastalık kaynaklı 
kısıtlanma, genel olarak endişe-
yi de beraberinde getirdi. Çünkü 
hiçbirimiz buna zihinsel olarak da 
fiziksel olarak da hazır değildik. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
pandemi beklenilmiyordu.

Ayrıca insanların kafası karıştı. 
Önce 65 yaş üstü ardından 20 
yaş altının, psikolojik olarak yete-
rince hazırlanmadan ve şartlar ol-

gunlaşmadan evde kalması, diğer 
insanların dışarı çıkmayı sürdürme-

si kafaları çok karıştırdı: Ne yalnızız 
ne de değil! Kurallar net değil ve he-

pimiz için geçerli değil! Ekonomik kay-
gılar da insanları endişelendirdi. Pek çok 

insan işinden, sosyal çevresinden, hobilerin-
den oldu. Sosyal bir varlık olan insan için bunlar 

ciddi kayıp anlamına geliyor. 
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Bu süreçte bir kesim insan evde kalmayı fırsat olarak 
görürken bir kesim de yalnızlığından daralıyor. Bu 
dönemi nasıl fırsata çevirebiliriz? Neler önerirsiniz?

İlk başlarda bir şok dalgası, sonrasında daha bir kabul-
lenme eğiliminde olduk. İlk iki hafta insanlar kaynakla-
rını herkese açtı; tarifler, filmler, müzikler paylaşıldı. Bir 
grup insansa bunlara sadece uzaktan bakabildi. Bu tür 
olaylardan hepimiz aynı oranda etkilenmiyoruz. Bazen 
savaşçı yönümüz, bazen olayı yok sayan, bazen de ka-
çınan tarafımız açığa çıkıyor. 

Önümüzdeki pandemi günlerini daha verimli geçirebil-
mek için şunları önerebilirim: Yazabilirsiniz. Yazma, pek 
çok kadın için kaçınılan, ertelenen bir alan. Pek çok da-
nışanıma, yazmanın iyi geldiğini görüyorum. Herhangi 
bir yabancı dil öğrenilebilir. Erteledikleri hobilerine eği-
lebilirler. Bunlar dikiş dikmek, objeleri boyamak, bitki-
lerle uğraşmak, resim yapmak olabilir. İnternete erişim 
imkânı olanlar için ücretsiz pek çok kaynak var. Kitap 
okumak için çok iyi bir zaman. Kişi, hiç kitap okuyamı-
yorsa çocuk kitaplarından başlayabilir. Bu dönemlerde 
o tür kitaplar daha akıcı gelebilir.  

Mutlaka egzersiz yapılmalı. Balkonda D vitamini sen-
tezleyecek şekilde yüz ve kollar çıplak oturup güneş 
görmek önemli. Evdeki eşyaları düzenlemek, eski, kul-
lanılmayanları ayırmak, küçülmek, sadeleşmek de bir 
seçenektir. Gerçi evde çocuklar varsa kadınların kendi-
lerine ayıracak zamanları kalmayabiliyor. Bu durumda 
saat kurup, mesela “Bir saat odada olacağım, bu sü-
rede beni yalnız bırakın” diyecekleri bir sistem kurabi-

lirler. Çocuk küçükse bakımı o zaman zarfında birine 
devredilebilir. Kendine zaman ayırmayı çok önemsiyo-
rum. Sadece 15-20 dakika boş durmak bile tazeleyici 
olacaktır. Öneriler diğerlerinin paylaşımlarından esinle-
nerek de gelişebilir. 

Paylaşmak çok önemli. Birilerini aramak, halini hatırını 
sormak iyi gelecektir. Kadın dayanışmasıyla ilgili pek 
çok sosyal medya hesabı var. Kadın derneklerini takip 
etmek, paylaşımlarını okumak son derece geliştirici ve 
güçlendirici. 

Diğer yandan pandemi günlerinde birçok dernek in-
sanlara destek sunmaya devam ediyor. Türkiye Psiki-
yatri Derneği de bunlardan biri. Türkiye Psikiyatri Der-
neği’nin 7/24 nöbet tutan Sağlık Çalışanlarına Ruhsal 
Destek Hattı var (0850 532 66 76). Bizler travma konu-
sunda deneyimli, 190 kişilik büyük bir ekibiz, ücretsiz 
olarak yardımcı olmaya hazırız. Ayrıca KORDEP (Koro-
navirüs Online Destek Programı- 0850 305 0034) ve 
RUHSAD (Ruh Sağlığı Destek Sistemi)- uygulamayı 
mobil cihazlarına indirip, yönergeleri izleyerek) online 
(çevrim içi) terapi almak da mümkün. Lütfen yardım is-
temekten, bizi aramaktan geri durmayın. 

KADIN SAĞLIKÇILAR  
DAHA FAZLA STRES ALTINDA 

Ücretsiz terapi hizmetine  
en çok kimler ihtiyaç duyuyor?

Şu an özellikle kadın sağlıkçılar daha fazla stres ve risk 
altındalar. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, memur, idare-

Kendine zaman 
ayırmayı çok 
önemsiyorum. 
Pandemi günlerinde 
sadece 15 dakika boş 
durmak bile tazeleyici 
olacaktır. Evdeki 
eşyaları düzenlemek, 
kullanılmayan 
eşyaları bağışlamak, 
sadeleşmek de bir 
seçenek olabilir. 
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ci, güvenlik görevlisi, diş hekimi, sekreter… Bütün sağ-
lıkçılar büyük emek veriyor. Bu fedakârlığı maddi kar-
şılık için değil, verilen sorumluluğun üzerinde gönüllü 
olarak yapıyorlar. Gece gündüz vardiyasında oldukları 
için bazı hastalıklara, bazı kanser türlerine açıklar. Ka-
dın sağlık çalışanları ise ata-
erkil sistem kaynaklı sorum-
luluklardan dolayı daha çok 
zorlanıyorlar: Evde mi ol-
sunlar, çocuğa mı baksınlar, 
çocukları kime bırakacaklar, 
onlara hastalık bulaştırırlar 
mı vb. Bu noktada özellikle 
sağlık çalışanlarının ruhsal 
destek hatlarından yardım 
almasını öneriyorum. 

Evde kalıp da eşinden şid-
det gören kadınlar var. Ev 
bakımı ve çocuk bakımına 
koca baskısı da ekleniyorsa 
ve kadın dışarı çıkıp nefes 
alamıyorsa, ne yapılabilir? 

Biliyoruz ki şiddet gören 
kadınlar, şiddet uygulayanı 
idare etmeyi, şiddetin he-
defi haline gelmemeyi öğ-
renerek o evde hayatta ka-
lıyor. Faili kızdırmayan şeyler 
yapmaya çalışıyor. Fakat 
şimdi gün boyu hepsi evde 
ve kaygı ortamı içindeler. 
Belki dışarıda arkadaşlarıyla 
zaman geçirip stresini atan 
erkek, şimdi bütün öfkesini 
çocuklarından ve eşinden 
çıkarıyor. Şiddetin hiçbir ba-
hanesi olamaz ancak sıklık-
la görüyoruz ki, “çorba tuz-
lu olmuş” gibi gerekçelerle 
şiddet açığa çıkabiliyor. Sadece kendini rahatlatmak, 
gerginliğini atmak için öfkesini eşinden ve çocukla-
rından çıkaran pek çok erkek var. Evdeki kadınlar bu 
dönemde fiziksel sosyal dayanışmadan uzaklar ama 

şikâyet mekanizmasının durduğunu zannetmesinler. 
183 sosyal destek hattı, 155 Polis imdat, 0549 656 96 96 
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı numaralarından yardım 
alabilirler. Ya da komşunuzun ihbarı da etkili olacaktır. 

KADIN DAYANIŞMASI 
VE TEDBİR AĞLARI  
ÇOK ÖNEMLİ
Şiddet uygulayanı şikâyet 
etmek yeterli mi? Başka ne-
ler yapılabilir sizce? 

Bakanlıklar nezdinde, beledi-
yeler ve kadın dernekleriyle 
işbirliği halinde kriz masaları 
oluşturulabilir. Şiddete yönelik 
özel hatlar, özel iletişim birim-
leri olabilir. Burada sorumluluk 
yöneticilere düşüyor. Bireyle-
rin de hemen ihbarda bulun-
ması gerekir.

Kadınların arasında şifreleşme 
olabilir. Mesela “Seni arayıp, 
‘Yoğurt mayalayacağım, sen-
de var mı dersem, lütfen polisi 
ara” diye aranızda anlaşırsınız. 
Böylelikle arkadaşınıza “ko-
cam beni dövüyor” deme-
den, yoğurt mayası isteyerek 
mesajınızı iletmiş olursunuz. 
Burada kadın dayanışması ve 
tedbir ağları çok önemli. Çün-
kü şiddet sırasında insanın 
muhakeme gücü bozuluyor. 
Acil durum planları da olmalı. 
Kadınlar kaçmak için, deprem 
çantası gibi bir çanta hazır bu-
lundurulabilir. Kadının, hiçbir 
suçun cezasız kalmayacağı-
nı, hiçbir şiddetin mazeretinin 
olamayacağını, herhangi bir 

video kaydı gerekmediğini, kadının beyanının yeterli oldu-
ğunu bilmesi de çok önemli. Çünkü ispat edemeyeceği 
gerekçesiyle yardım almaktan geri duran kadınlar da olu-
yor. “Kaç zamandır katlanıyorum, biraz daha dişimi sıkayım, 
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“Kadın kadının kurdudur” yaklaşımının ataerkil sistemin kurgularından biri olduğunu 
düşünüyorum ve “kadın kadının yurdudur” yaklaşımını benimsiyorum. 



71Tez-Koop-İş Kadın

kendimi ve çocuklarımı sokağa atmaya değecek mi?” diye 
endişeleri var kadınların. Yetkililer bu endişelerin oluşma-
sına mahal vermemeli. Maalesef yeterli kadın sığınma evi 
de yok. 

Kadın dayanışması, “Kadın kadının kurdudur” algısına 
karşı, “Kadın kadının yurdudur” yaklaşımını da büyütü-
yor. “Kadın, kadının kurdudur” söylemi nasıl oluştu sizce?

Kadın dayanışmasının gerçekten hayat kurtaracağını dü-
şünüyorum. Kadınların bilinçlenmesi ve farkındalığının 
artması, neyin şiddet olup olmadığını ve çözüm yollarını 
öğrenmesi açısından kadın dayanışmasını çok önemli bu-
luyorum. Zaten eril şiddetin, kadın dayanışmasını bozmak 
suretiyle yaygınlaştığını ve kendine alan bulduğunu dü-
şünüyorum. Hep söylenen “kadın kadının kurdudur” yak-
laşımının üretildiğini, ataerkil sistemin kurgularından biri 
olduğunu düşünüyorum. Kadın kadının kurdu değil, “kadın 
kadının yurdudur” yaklaşımını benimsiyorum. 

Neden kadın dışarı çıkmasın, çalışmasın, arkadaşıyla gezip 
dolaşmasın istenir? Kadınlar arasındaki bağ güçlenmesin 
diye. Dolayısıyla ilişkileri zedeleyerek kadının hem bireysel 
kimliğini hem de çok önemli besleyici ağı olan diğer kadın-
larla dayanışma ağını zedeleyip şiddeti yeniden ürettiklerini 
görüyoruz. Kadınlar birlikte çok güzel üretiyorlar. Birbirleri-
ne çok iyi gelip şifa oluyorlar. Kadın dernekleri, sivil toplum 
kuruluşları iyi ki varlar! Onları takip ediyorum, etkinliklerine 

katılıyorum, teklif ettikleri işbirliklerine, gönüllülük işlerine 
dâhil oluyorum. Onların bilgilendirmelerinden, dayanışma 
ruhlarından çok şey öğreniyorum. 

ŞİDDET ÖĞRENİLEN BİR DAVRANIŞTIR 
Şiddete eğimli hatta cinayet işleyen kişi tedavi edilebilir 
mi? Bunları hapse atmak yeterli mi? Devlet, şiddet uy-
gulayan erkekleri rehabilite edebiliyor mu? 

Şiddet sosyal, kültürel, psikolojik olarak öğrenilen bir dav-
ranıştır. Hepimizin köklerinde şiddet var. Ya tanık olduk, 
gördük ya da başımıza geldi. Bize başvuran pek çok birey-
de şiddeti gözlüyoruz. “Kendimden nefret ediyorum ama 
çocuklarımı dövüyorum”  ya da “Eşime sözel, psikolojik 
şiddet uyguladığımı fark ettim” diye bize gelebiliyorlar. De-
ğişime açık olanlar için bizlerin yapabileceği çok şey var. 
Bu bir hastalık değil, bir suç ve rehabilite edilmesi müm-
kün. Bunun için önce kişinin niyetli, istekli olması gerekiyor. 

Suça eğilimli kişi, cezaevinde ıslah olmuyor. Bu kişilere grup 
ya da bireysel terapilerle psikososyal destekte bulunulursa, 
gerçekten yol alınabileceğini düşünüyorum. Faillerin davra-
nış kalıplarını değiştirmek için emek verilmesi, toplumsal de-
ğişime yol açabilir. Dr. Şengül Tosun arkadaşımızın, ataerkil 
sisteme teslim olmuş faillerle ilgili, cinayet işleyen erkekleri 
sorguladığı bir çalışması var. Pişman mısın, yine aynı şeyi ya-
par mısın sorusuna “Pişmanım ama yine yaparım” diye yanıt-

Dışarıda arkadaşlarıyla stresini atan erkek, pandemi günlerinde bütün öfkesini 
çocuklarından ve eşinden çıkarıyor. Sadece gerginliğini atmak için eşine ve çocuklarına 
şiddet uygulayan pek çok erkek var. 
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layanlar var. Keşke bunlar olmasaydı ama başka seçeneğim 
yok, mecburen bu hapisliği çekeceğiz diyorlar ya da tahliye 
olduktan sonra, tırnak içinde söylüyorum, “yarım bıraktık-
ları” işi tamamlamak için eski eşini, çocuklarını öldürdükten 
sonra tekrar cezaevine gidiyorlar. Çünkü “Karın senden izin-
siz dışarı çıkarsa sen erkek değilsin, git namusunu temizle, 
onu öldür.”  “Kızın bir oğlanla mı mesajlaşmış, git öldür” diye 
emreden, anayasa gibi kurallar olduğu sürece, failler de sis-
tem neyi emrediyorsa onu yapıyor. Burada yapılacak şey, 
çok küçük yaşlardan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
şiddetsizliği savunan bir eğitim sistemi içinde tüm toplumun 
rehabilite olması, şiddetin hiçbir türüne izin verilmemesi, ya-
saların uygun biçimde uygulanması, haksız tahrik indirimle-
rinin ortadan kaldırılması, faillerin salıverilmemesi gerekiyor. 
Eğer tahliye olacaklarsa mağdur olan kadınlar haberdar edi-
lip güvenli yere yerleştirilmelidir. Çok yakında bir af çıktı ve şu 
anda pek çok kadın korku içinde. 

İYİLİK VE DAYANIŞMA BULAŞARAK ÇOĞALIR
Biraz da korona sonrasını konuşalım. Salgın dönemin-
den, insanlar arasındaki dayanışmanın daha fazla güç-
lenerek çıkılacağını ileri süren yazarlar, filozoflar da var. 
Sizce dayanışma artar mı? 

Son 15-20 yılda o kadar çok şeye tanık olduk ki. Bu ülke-

de bombalamalar, savaş, kadına şiddet, işsizlik, yoksulluk, 
mülteci sorunu var ve bunların hepsi çok ağır gündemler. 
Bir patlama oluyor, profilini karartıyor, ertesi gün doğum 
günü paylaşıyor. Çünkü travmaların yasını tutmaya yetişe-
miyoruz. Dayanışma ve kenetlenmenin çok önemli oldu-
ğunu bilen ve bunu sürdüren bir kesim zaten vardı. Kaygı, 
kötülük, şiddet nasıl bulaşıyorsa, iyilik ve dayanışma da 
bulaşıyor. Sosyal medyayı bu anlamda çok önemsiyorum. 
İyileri buluşturma, kadınları buluşturma, seslerini çıkarma, 
dayanışma ruhunu bir araya getirip çoğaltabilme açısın-
dan muazzam bir kaynak olduğunu düşünüyorum. 

İnsan türünün önümüzdeki yüzyıllarda daha iyiye doğru 
evrileceğine dair ben de iyimserim. Ama bu hemen önü-
müzdeki 20 yıl içinde olmayacak. Bu pandemi sürecinde 
bile yolsuzluklar, suçlar devam ediyor. Sahte maske, de-
zenfektan satıyor mesela. Kötüler hep var. İnsanın içinde 
kötülük vardı, olmaya devam edecek ama gitgide aza-
lacağını umuyorum. İyimser olmasam bu işi yapmazdım. 
Çünkü bizim işimiz kırılmışlığı, incinmişliği, parçalanmışlığı 
birlikte onarmak. 

Peki ya bireysel yolculuk? İçerde süregiden bir yolculuk 
da var. Pandemi günleri iç dünyamıza yönelmek için fır-
sat olabilir mi? 

72 Tez-Koop-İş Kadın

SÖYLEŞİ 
KORONA 

Türkiye Psikiyatri Derneği Sağlık Çalışanlarına Ruhsal Destek Hattı, KORDEP 
(Koronavirüs Online Destek Programı) ve RUHSAD (Ruh Sağlığı Destek Sistemi) 
pandemi günlerinde ihtiyacı olanlara ücretsiz online danışmanlık ya da terapi hizmeti 
sağlıyor. 
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Hayatımızdaki önemli değişiklikler, kritik durumlar, sağ-
lığın tehdit edilmesi, kendimizin ya da yakınlarımızın 
ölme riski gibi bütün travmatik yaşantılar, ister istemez 
sorgulamaya iter insanı. Ben neyim, kimim, bu haya-
tı niçin yaşıyorum, benim için anlamlı ya da anlamsız 
olanlar neler… Hastalananlar “bir daha içki ya da siga-
ra içmeyeceğim, diyetimi bozmayacağım, şunu şunu 
yapmayacağım” der ama iyileşince eskiye döner. İnsan 
böyle bir canlı. Bunu kabul etmek lazım. 

Bir grubumuz olayın vahametiyle çok fazla meşgul 
olabilir, bir grup insan da bunları öteleyecektir. Bu dö-
nem herkeste bir uyanışa, farkındalığa yol açacak, bir 
felsefeyle çıkacağız, bundan sonra hayat bayram ola-
cak, dünyaya barış gelecek, bencillik yok olacak, gibi 
beklentilerim yok. Bundan önceki travmalarda olduğu 
gibi; güzel şeylere de vesile olacak, değişmeyen şeyler 
de olacak. 

Terapilerinizde meditasyon yöntemlerini de kullanı-
yorsunuz. Bu süreçte meditasyon insana neler katar?

Meditasyon bir pratik. disiplin. Öğrenilen bir beceri. 
Birçok insan meditasyonu, “oturdum, bağdaş kurdum, 
mum yaktım, bir de güzel müzik eşliğinde çiçek böcek 
düşündüm” olarak algılayabiliyor. Bunlar meditasyon 
değil. Meditasyon, bizim kendimizle kaldığımız, duygu-
larımızı, düşüncelerimizi, beden parçalarımızı, beden-
sel duyumlarımızı, bunların birbiriyle ilişkisini fark etti-
ğimiz; yargısızca gözlemeyi içeren bir süreç. 

Meditasyon gerçekten köklenmek ve kendimizle bağ 
kurmak için iyi bir yöntem. Diğer türlü, bu dünyada olup 
biten bir sürü şeyle uğraşarak gidiyoruz. Pandemiden 
önce gündemde savaş vardı, trafik kazaları vardı. Ka-
dına şiddet hep var. Kadına şiddet zaten bir pandemi. 
Dünyada binlerce kadın öldürülüyor. Birleşmiş Millet-
ler, 2019 yılındaki açıklamasında, günde 137 kadının öl-
dürüldüğünü açıkladı. Bunları fark ettiğimizde gerçek-
liğimiz oluyor, görmediğimizde yokmuş gibi yaşıyoruz. 
Meditasyon yoluyla bulunduğunuz âna dönebiliyoruz. 
O an ne hissediyoruz, bedenimiz neye ihtiyaç duyu-
yor? Bunların farkına varmak; hem köklenmeyi, güç 
toplamayı hem de kaygılardan, olumsuz düşünceler-
den mesafelenmeyi sağlar. Kaygı ve olumsuz düşünce 

hiçbir zaman bitmez. Bitmesin de zaten. Korkularımız, 
ufak kaygılarımız bizi tehlikelere karşı uyarır. Sürekli 
bunlarla temas ettiğimizde sıkıntı başlıyor. Panik yap-
mayacağız, rehavete de kapılmayacağız. İkisinin ara-
sında denge olacak. 

ARZU ERKAN YÜCE KİMDİR?
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Arzu 
Erkan Yüce, Psikiyatri ihtisasını Ege Üniversitesi Psi-
kiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı. İzmir’de kendi 
muayenehanesinde çalışan Yüce, yarı zamanlı öğre-
tim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Kültür Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü’n-
de, Kişiler Arası İlişkiler 
ve Aile Terapileri ders-
lerinin yanı sıra; ulusal 
kongre, sempozyum 
ve kurslarda eğitimler 
veriyor.

Psikoterapilerde temel 
uzmanlık alanı Bilişsel 
Davranışçı Terapiler 
ve Şema Terapi olan 
Erkan Yüce; Bilişsel 
Davranışçı Psikoterapi, 
Şema Terapi, Cinsel Te-
rapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ve Mindfulness 
uygulamalarını klinik pratiğinde kullanıyor. 

Kadın ruh sağlığı, Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
şiddetle mücadele, İlişki ve Aile Terapileri, Anksiyete 
bozuklukları, Duygudurum bozuklukları, Erişkinde 
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Cinsel işlev 
bozuklukları, LGBTİ bireylerce yaşanan sorunların 
yönetimi, Kişilik bozuklukları, Psikosomatik rahatsız-
lıklar özel ilgi alanları arasındadır.

Küçük yaşlardan itibaren şiddetsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir 
eğitim sistemiyle tüm toplumun rehabilite olması; yasaların uygulanması, haksız tahrik 
indirimlerinin kaldırılması, faillerin salıverilmemesi gerekiyor.
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Fırtınanın gözünde 
Zümrüdüanka olmak

İnsanlık kapitalizm, emek sömürüsü, heteroseksizm, 
cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık ve ataerkillik vadilerinde 
yüzyıllardır vakit kaybetti. Korona günlerinin getirdiği olağandışı 
bir gerçeklikle şimdi doğa bize, dayanışarak küllerimizden 
yeniden doğma çağrısı yapıyor.

Öğr. Gör. Dr. Ayten Semerci / Yıldız Teknik Üniversitesi - YDYO, Modern Diller
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İngilizcede bir deyim vardır; fırtınanın gözünde olmak diye, bir 
kişinin çok kaotik ve zorlu zamanlardan geçtiğini söylemek 
için kullanılır. İşte bu yazıyı fırtınanın gözünden yazıyorum. 
Korona salgınının yarattığı olağandışı koşullarda evlerimize 
kapandığımız günlerden birinde, dergi basılıp size ulaştığın-
da nasıl bir dünyada uyanacağımızı bilemediğim, tam bir be-
lirsizlik anında oturdum klavyenin başına. Oysa bambaşka bir 
yazıydı kafamda tasarladığım ve yazmayı planladığım. Nasıl, 
hastalık kendi gündemini yarattı ve öncesindeki tüm planla-
rımız hükmünü yitirdiyse tasarladığım yazı da kendiliğinden 
başka bir yöne çevirdi rotasını. Nereye mi? Elbette ve daima 
umuda, zifiri karanlığın ortasında dahi hep yandığını bildiğim, 
sönmeyen iyilik ateşinin ışığında Zerdüşt’ün buyurduğu gibi 
“iyi düşünce, iyi söz, iyi amel”e…

Duygusal şantiye

Tüm dünyanın bir bilim kurgu filmi setine dönüştüğü ve he-
pimizin filmin sonunun iyi olmasını ümit ederek, üzerimize 
düşen rolü en iyi biçimde oynamaya çalıştığı bir gerçeküstü 
‘olma hali’ bu. Olma halini şöyle tanımlamak mümkün: Bir 
deneyimi yaşarken eşzamanlı olarak onu hissetmek. Hani 
iliklerimize kadar deriz ya tam da öyle işte. Her bir hücremizle 
içinde bulunduğumuz durumdan başka bir şey düşünme-
den ânı ve yaşanılanı duyumsamak. Yaşamlarımızın ‘normal’ 
olduğu ve şimdi çok uzak gelse de bundan sadece birkaç 
hafta önce hayat baş döndürücü bir hızla akarken, kendi 
adıma anlamakta ve hissetmekte zorlandığım bir şeydi bu 
‘akışta kalmak’ ya da ‘ânı yaşamak’ denilen şey. Halbuki şim-
di özel alanlarımızda zorunlu olarak kendimizi izole ederken 
hiçbir düşünceyi ve duyguyu erteleme lüksümüz yok. Ken-
dimizle, yakınlarımızla, “diğerleri”yle, özel ve kamusal alan-
larımızla, işimizle, parayla ve her şeyle -ki buna zaman da 
dâhil- kurduğumuz ilişkileri düşünmek ve gözden geçirmek 
için belki de hiç bu kadar bol vaktimiz olmamıştı. Düşünmek 

ve hissetmek eylemleri bu kadar yoğunlaştığında sarsıcı 
farkındalıklara sebep olabilir. Bu yüzden belki de bu bilim 
kurgu filminin sonuna doğru kahramanlar için ufukta beliren 
kurtuluş reçetesi bir aşının yanı sıra tüm ilişkilenme hallerimi-
zi, ilişkileri yaşama biçimlerimizi yeniden inşa etme isteği ve 
iradesi olacaktır. Elbette salgının sosyal, ekonomik ve politik 
boyutlarının farklı sınıflar ve zümreler için başka anlamlara 
geldiğinin farkındalığına sahip olarak, süreci tek başına bir 
ruhsal gelişim fırsatı olarak yorumluyor değilim. Bu da ya-
pılabilir kuşkusuz, ancak benim penceremden görünen 
manzara tabiri caizse tam bir duygusal şantiyeye benziyor. 
Henüz yeniden yaratımın başlamadığı ama eski dünyamızın 
yıkıntılarıyla baş başa kaldığımız ve yenisinin de neye benze-
yeceğinden emin olmadığımız bir alandayız. 

Bir kahve molasına var mısınız…

Bu yazıyı okuduğunuzda hangi koşullar altında oluruz bilin-
mezken mümkünse siz sevgili okurlarımı bir kahve molası 
vermeye davet etmek istiyorum. Kahvelerinizi alın ve öyle 
devam edin yazıyı okumaya... ‘Karantina günlerinde en çok 
……. özledim’ diye başlayan bir cümlenin boşluğunu tamam-
lamam gerekse en çok özlediğim şeylerden biri, kadın ar-
kadaşlarımla yaptığımız kahve sohbetleri derim. Tek başına 
kahve içmek değil sözünü ettiğim, bir ritüelin yoksunluğunu 
çekiyorum. Türk kahvesi keyfinin ardından fincanımı kendi-
me çevirerek kapatmayı, fincanın soğumasını ve üç dakika 
sonra arkadaşımın onu açtığı an ağzından dökülecek keli-
meleri beklediğim andaki heyecanımı özlüyorum. 

Kadınlar neden kahve falı bakarlar bilir misiniz birbirlerine? 
Sanıldığı gibi ne kadınların irrasyonelliğidir ne de fala, bü-
yüye meraklarıdır fincan “okuma”larının sebebi. Meslekleri, 
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Milattan önce 470 yılından bu yana sönmeyen  
iyilik ateşi / İran

Willem De Kooning, Woman II adlı yağlı boya tablosu. 
1952/ New York
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sosyal statüleri ve inançları ne olursa olsun bu aslında bir 
çeşit hikâye anlatıcılığıdır. Her öykünün bir anlatıcısı ve bir 
dinleyicisi vardır ve kahve falı belki de yalnızca kadınla-
ra özgü ve kadınlar arası bir kısa hikâye değiş tokuşudur. 
Yani hikâyeyi anlatan da dinleyen de çoğunlukla kadın-
lardır. Evet, biz kadınlar kahve telvelerine bakarak hikâye-
ler anlatırız birbirimize. Tesadüf değildir haber beklediğini 
bildiğimiz arkadaşımızın kuş, aşk isteyenin kalp ve paraya 
ihtiyacı olanın balık olması kısacık hikâyesinde. Telveler bir 
tarafa yığılmışsa sıkıntılar geride kalmıştır. Hilal şeklindeki 
sembolü ise yeni başlangıçlar olarak yorumlarız.  Kadınlık 
hallerinde ortaklaştığımız için iyi biliriz ki çoğumuzun üç 
beş dakikalık her şey daha güzel olacak konulu öykülere 
ihtiyacı vardır. Tam da bu yüzden bence kahve fincanı sa-
dece bir ara yüz görevi görür, umudunu kaybetme demek 
için hemcinsimize. 

Zümrüdüanka kuşuna ulaşma yolculuğu

Evet, biz bizeyiz nasılsa, soğudu ise fincanlarınız ben de 
umudumu alayım yanıma ve kısacık bir hikâye anlatayım 
size. Fenix’i, Simurg’u ya da bizim coğrafyanın verdiği is-
miyle Zümrüdüanka (Zümrüd-ü Anka) kuşunu görüyorum 
fincanlarımızda.  Antik mitolojinin dev kanatlı, altın gibi par-
lak, mor renkli tüyleri olan ve küllerinden yeniden doğan 
efsanevi kuşu bu. Ne erkek ne dişidir Anka, hem cinsiyet-
sizdir hem çift cinsiyetlidir. Irkı ve vatanı da yoktur. O hem 
her yerde hem hiçbir yerdedir. Ama en çok da gizemli Kaf 
Dağı’ndaki kutsal bilgi ve hayat ağacına yakışır yuvası. 

Hikâye bu ya, bir gün kuşlar dünyasında işler iyice çıkmaza 

girer ve bütün kuşlar bir kurtarıcı beklemeye başlar. Ancak 
Simurg/Anka ortalarda yoktur ve kuşlar Simurg’u aramak 
için yola çıkarlar. Kaf Dağı’na varmak kolay değildir. Arzu, 
aşk, inanç ve yokluk gibi zorlu vadileri geçmeleri gerekir 
ancak her biri farklı etaplarda takılır ve devam edemez 
yola. Kaf Dağı'na varabilenlerdir işin sırrına erişenler. Yol-
culuğun sonunda, Her bir kuş aslında kendisinin Simurg/
Anka olduğunu anlar. Beklediği ve aradığı kurtarıcı kendi-
sinden başkası değildir. Önce yaşadıkları sorunların farkına 
varan, sonra onları çözmek üzere yola çıkan, dayanışarak 
karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi başaranlardır 
onlar. Seçim yapabilen ve bu seçimini eyleme dökebilen 
özneler olduklarında artık eyleme geçebilecekler ve kuş-
lar dünyasını yeniden kurabileceklerdir. 

İnsanlık kapitalizm, emek sömürüsü, heteroseksizm, cin-
siyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık ve ataerkillik vadilerinde yüzyıl-
lardır vakit kaybetti. Şimdi artık doğa dayattığı olağandışı 
bir gerçeklikle bize kolektif bir dayanışma ile küllerimizden 
yeniden doğma çağrısı yapıyor. Bu çağrıya kulak verme ve 
hukuktan siyasete, ekonomiden kültürel değerlere kadar 
tüm kurumlarla beraber toplumsal ve bireysel ilişkilerimizi 
yeniden yapılandırmanın tam zamanı. Yapabilirsin, yapa-
biliriz sevgili okur, çünkü yeniden yaratma gücü bizim içi-
mizde... Daha başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair 
kararlı iyimserlikle hepinizi kucaklıyorum. 

Not: Dergimizin okur buluşması gününde editörümüzle ve sizlerle kah-

velerimizi karşılıklı içeceğimiz günlere dek sağlıkla…

KADIN 
DAYANIŞMASI
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Kahve falı, sosyal statüsü 
ve inancı ne olursa 
olsun aslında bir çeşit 
hikâye anlatıcılığıdır, 
Osmanlı’dan günümüze

Simurg / Anka

Tıpkı hayal ürünü olan ancak iyi ve güzel şeyler için kullandığımız Zümrüdüanka 
kuşunun aslında kendimiz olması gibi; toplumsal ve bireysel ilişkilerimizi yeniden 
yapılandırma, kendimizi yeniden yaratma gücü de bizim içimizde...
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HABER 
KORONA

Covid-19 salgını, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere de-
zavantajlı grupları daha çok etkiliyor. Medyascop’ta yayımla-
nan Betül Başak’ın haberine göre Birleşik Krallık Uluslararası 
Kalkınma Departmanı’na bağlı UK Aid Direct kuruluşu, pan-
demi günlerinde ev içi şiddetin ve sağlık personellerine karşı 
şiddetin arttığını gösteren bir rapor yayımladı. 

Raporda, birçok ülkede salgın başladığından beri polisin gö-
revini yapmayarak ev içi şiddet vakalarına müdahale etmek-
ten kaçındığı belirtiliyor.

Salgın başladığından beri Çin’de ev içi şiddet vakaları üç katına 
çıktı. Virüsün ilk çıktığı yer olan Hubei eyaletinde, polise önceki 
yılın şubat ayına oranla daha fazla ev içi şiddet ihbarı yapıldı. 
Yine Hubei’de ev içi şiddeti önlemek için çalışan kuruluşlara 
yapılan şikâyetlerin sayısı yüzde 90 arttı. Çin’de kadınlara ve 
çocuklara evde yaşadıkları şiddetle nasıl başa çıkılacağını an-
latan çevrimiçi broşürler, yayınlar ve dayanışma toplulukları 
kuruldu. Twitter’daki kampanyalardan birinin sloganı ise şu: 
“Kapıyı kapatmak Covid-19’u engelleyebilir ama ev içi şiddet 
virüsünü engellemeyez.”

Ev içi şiddetin Belçika'da da dört kat arttığı belirtiliyor. İtalya’da 
da artmış olduğu yönünde endişeler var. 

BM’den evde şiddete son çağrısı 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Covid-19 
pandemisiyle evde kalan kadınlar ve kız çocuklarına karşı 
şiddette tüm dünyada korkunç bir artış olduğunu belirtti ve 
"evlerde barış" için çağrı yaptı. 

António Guterres, video mesajında “Birçok kadın ve kız çocu-
ğu için tehdit en güvende olmaları gereken yerde karşılarına 
çıkıyor. Evlerinde. Tüm hükümetleri kadına karşı şiddetin ön-
lenmesini, Covid-19 ile ulusal mücadele planlarının ana bö-
lümlerinden biri yapmaya çağırıyorum" dedi. BM'nin aile içi 
şiddeti azaltmak için önerileri söyle sıralanıyor: 

Ev içi şiddet dünya 
genelinde arttı
“Kapıyı kapatmak Covid-19’u engelleyebilir ama ev içi şiddet virüsünü engellemeyez.” 
Çin odaklı bu slogan, ne yazık ki dünya genelinde bir soruna işaret ediyor. BM Genel 
Sekreteri António Guterres de, evde kalan kadınlara şiddetin, tüm dünyada arttığını 
belirterek "evlerde barış" için çağrı yaptı. 

• Çevrim-içi hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarına yatırımı 
artırmak,

• Adalet sistemlerinin istismarcıları yargılamaya devam et-
mesinin sağlanması, 

• Eczane ve marketlerde acil uyarı sistemleri kurulması,

• Sığınma evlerinin temel hizmet olarak ilan edilmesi, 

• Kadınlara yardım başvurularında istismarcılarının baş-
vurduğunu anlamayacağı, yaratıcı yollar bulunması.

 

İstanbul'da aile içi şiddet vakaları yüzde 38 arttı

Korona etkisi İstanbul’da adi suçları azaltırken ev içi şid-
deti artırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü verileri göre, 
Mart ayında hırsızlık, yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık 
suçları yüzde 14,5 oranında azaldı.  Aynı dönemde aile 
içi şiddet olayları ise geçen yıla göre 38,2 artarak 2 bin 
493’e yükseldi.

Kaynak: Ekmek ve Gül
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İyi ki yaşadın Didem… Bizim gibi Pulbiber Mahallesinde dar bir sokağa sığınan 
kız çocuklarının ruhunda büyük gemiler yüzdüren… Ruhunu konfetilerle 
süsleyen, vişne kokulu bahçelerin birinde, Ah’lar Ağacının gölgesinde, hüzünlü 
ama umutlu öyküler anlatan kadın, iyi ki yaşadın… Seni anlatıyorum, Ah’lar 
Ağacının gölgesinden…

Ah’lar Ağacının gölgesinde…

“Benim hayatımla ve bir kadın oluşumla ilgili çözemediğim 
bazı meselelerim var, bu meselelerle samimiyet ve cesa-
retle boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş gibi davra-
nıp, kitabî şiirler yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk gez-
dirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu yüzden hepsi benden 
parçalarla dolu. Bu yüzden biraz ‘kadınsı’, durup dururken 
bağıran şiirler.”

Kendi dilinden şiirlerini böyle tanımlıyor Di-
dem Madak. Uzun uzun düşünüyorum 
önce… Kendi kadın olma haliyle bazen 
gülerek, bazen kızarak, bazen ağlaya-
rak dalga geçen Madak’ın, kadınla-
rın her halini tüm güzellikleriyle ve 
acılarıyla kucaklamayı nasıl başar-
dığını…

Kaybolmuş güzelliklerin acılı has-
reti çöker ya bazen üstümüze, 
enkazın altında usulca aralamaya 
çalışırız o perdeyi. İşte orada yetişir 
Didem Madak’ın hüzün yüklü şiirleri… 
Hüznün tüm hallerini görürüz onun şiir-
lerinde. Bazen kırık bir kalp, bazen buruk bir 
özlem, bazen bir kadının iç sesi, bazense bir kız 
çocuğunun kırılan hayalleri karşılar bizi… Hüzün, pasif di-
reniştir “acıklı sözler kraliçesi” nin şiirlerinde… Biz vaktinden 
önce büyüyen kız çocukları, bütün birikmiş ahlarımızla, öz-
lemlerimizle, söyleyebildiklerimizle ve söyleyemedikleri-
mizle okuruz hüznü, kalbimize akan şiirlerden.

14 yaşındayken annesi Füsun’u kaybeden Madak, onu özle-
diğinde yazar en güzel şiirlerini.  Hem annesi Füsun’u hem 
de annesi öldüğünde 7 yaşında olan kız kardeşi Işıl’ı yazdığı 

onlarca şiirden yakından tanırız. 38 yaşında kanserden yaşa-
mını yitiren annelerinin ardından uzun ve yalnız yolda birbi-
rine tutunan iki kız kardeş onlar… Onlar gibi büyük acılar ya-
şayan kadınlar, küçücük yaşta kocaman oluveriyorlar. Bazen 
bir gecede büyümeyi, birkaç yılda sakin olmayı öğreniyorlar. 
Acı sessizce geliyor mahallelerine, sinsice sızıyor pencere-

lerinden sonra alışmak kalıyor geriye. Kabullenmek ve 
büyümek…

“Hatırlar mısın?

Mavi saçlı bir Tanrı gibi severdim Bur-
dur Gölü’nü

O göl şimdi içimde kocaman bir 
anne ölüsü.

Vişne bahçeleriyle dolu,

Neşeli bir şehre benzerdi senin sesin.

Bazen ölmek istiyorum

Beni yeniden doğurman için

İri, ekşi bir vişne tanesi gibi.” 

Bazen masal anlatır, mektup yazar, bazense yal-
nızca kendisiyle uzun uzun dertleşir Madak şiirlerinde. “Be-
nim gibi sağı solu belli olmayan biri için ve bir göçebe için şiir 
iyi bir yol arkadaşıdır. Yerin yedi kat dibine de gitsen, göğün 
yedi kat üstüne de çıksan seninle gelir” der. Onun şiirlerinde 
duruluk ve cesaret vardır. Kadınların öğrenilmiş çaresizlikle-
rine “şenlikli muhalefet” eden mavilikler, ütüsüz ve buruşuk 
gezdirdiği ruhundan parçalar taşır şiirleri. Bazen girer o ka-
dınlarla mutfağa, rengârenk reçeller dizer kalbinin raflarına. 

KADIN VE SANAT

Meliha Kaplan
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Onunla birlikte ben de sızıyorum çocukluğumun hüzün 
ve özlem kokulu bahçelerine. Her dizesinde bir kelebeğe 
dokunur gibi kalbime dokunan Madak’ın dizelerinde bu-
luyorum kendimi. Ah’lar ağacının altında okuyorum gölge 
fesleğeninin hikâyesini…

“Rengârenk çaputlar bağladım  
yıllarca dallarıma,

Mavi, mor, kırmızı ve yeşil,

İstedim, hep istedim,

Sen iste derdim, iste yeter ki

Vereyim.

Her istediğimi verdim.

Arttım, fazlalaştım,

Eksikli yaşamaktan.

Ahlar ağacıyım, gibisi fazla.

Başka bir şey istemem

Artık beyazlaşan üç-beş tel saçıma,

Hesabımı vermekten başka.

Vasiyetimdir:

Dalgınlığınıza gelmek istiyorum

Ve kaybolmak o dalgınlıkta.”

Madak bir söyleşisinde; “Yaşlanınca kabına sığmayan çat-
lak ihtiyarlardan olacağım.  Gece ikiye kadar oturaklı derin 
şiirler yazacağım, o saatten sonra da torunlarımla diskoya 
gideceğim. Herkesin kaçak ihtiyarı ayıplamasını şiddetle is-
tiyorum” demişti. Çoğunlukla sanki az sonra ölecekmiş gibi 
yazıyordu şiirlerini. Büyük bir panikle, ölmeden önce itiraf 
etmesi gereken her şeyi etmeliydi. Çünkü kaybolmak mü-
tevazı bir cesaret gerektirirdi.  Bu hayatı terk ettiğinde henüz 
41 yaşındaydı, annesi Füsun gibi gençti ve yine annesi gibi 
kansere yenik düştü. 

İyi ki yaşadın Didem… Bizim gibi pul biber mahallesinde dar bir 
sokağa sığınan kız çocuklarının ruhunda büyük gemiler yüz-
düren, ruhunu grapon kâğıtları ve konfetilerle süsleyen, vişne 
kokulu bahçelerin birinde, ahlar ağacının gölgesinde bize hü-
zünlü ama umutlu öyküler anlatan kadın, iyi ki yaşadın… 

“Güneşi özledim, sonra seni

Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım.”

“Kimi gün öylesine yalnızdım

Derdimi annemin fotoğrafına anlattım.

Annem

Ki beyaz bir kadındır.

Ölüsünü şiirle yıkadım.

Bir gölgeyi sevmek ne demektir bil-
mezsiniz siz bayım

Öldüğü gece terliklerindeki izleri ok-
şadım.

Çok şey öğrendim geçen üç yıl bo-
yunca

Acının ortasında acısız olmayı,

Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gi-
biydi bayım.

Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım.

Aşk diyorsunuz ya,

İşte orda durun bayım

Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kalakaldım

Kendimin ucunda

Öyle ıslak,

Öyle kötü kokan,

Yırtık ve perişan.

Siz aşkı ne bilirsiniz bayım

Aşkı aşk bilir yalnız!” 

Didem Madak Kimdir?

1970 İzmir doğumlu Madak, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Tezgâhtarlık, sekreterlik, an-
ketörlük gibi işlerde de çalışan Madak’ın şiirleri Ludin-
girra, Öküz ve Sombahar gibi dergilerde yayımlandı. 
‘Grapon Kâğıtları’ isimli ilk kitabı İnkılap Kitabevi Şiir 
Ödülü’nü kazanan Madak, 2002 yılında ‘Ah’lar Ağacı’, 
2007 yılında ise ‘Pulbiber Mahallesi’ adlı şiir kitapları-
nı yayımladı. 2008 yılında kızı Füsun dünyaya geldi. 
1990 kuşağının en iyi şairleri arasında gösterilen Di-
dem Madak, 2011’de kolon kanseri sebebiyle hayatını 
kaybetti. 
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Bir kelebeğe dokunur gibi kalbime 
dokunan dizelerinde buluyorum 

kendimi. Onunla birlikte sızıyorum 
çocukluğumun hüzün ve özlem kokulu 

bahçelerine. 
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PSİKOLOJİ

Psk. Ayla Yılmaz

Depresyonun doğurduğu harekete geçememe ve motivasyonsuzluğa karşı ilk 
adımı, iç gücümüzden ve en yakınlarımızdan aldığımız güçle atabiliriz. İlk adım 
olarak psikoterapi yolculuğuna çıkmayı teklif ediyorum. Psikoterapi yolculuğu 

her zaman gül bahçeleri vadetmez, fark ettikleriniz ağır da gelebilir; fakat güven 
veren, uzman bir el ile birlikte hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. 

Depresyonun  
nedenleri ve çıkış yolları

Bir önceki sayıda depresyonu tanımlamış ve depresyon 
vakalarının Türkiye’deki oranlarını paylaşıp, tedavi için en 
çok başvurulan yöntem olan antidepresan kullanımına 
eleştirel bir noktadan yaklaşmıştım. Bu yazımda depres-
yonun psikolojik tarafıyla birlikte daha çok sosyal neden-
lerine ve yine sosyal çözümlerine değineceğim. 

Depresyon, Hipokrat’tan bu yana hem tıbbın hem de psi-
kiyatri biliminin ilgi alanındadır ve üzerine sayısız araştırma 
yapılmıştır. Birçok psikoloji ekolü depresyona farklı alanlar-
dan yaklaşarak farklı çözüm ve tedavi önerileri getirmek-
teler; bunların her birinin işe yaradığına dair araştırma bul-
guları mevcuttur. İnternette kısa bir araştırma yaptığınızda 
zaten sayfalarca araştırma ve öneri bulabilirsiniz. Ben bu 
yazımda son zamanlarda okuduğum iki kitabı referans ve-
receğim. 

İlk değineceğim kitap, Anna Llenas’ın Boşluk isimli kitabı. 
“Sana... Aradığını bulman dileğiyle” diye başlıyor kitap. Her 
ne kadar çocuk edebiyatı eseri olsa da her yetişkin, kendi 
boşluğunu keşfetmesi için en kısa sürede kendine bir gü-
zellik yapıp, eline alıp okumalı bu hikâyeyi. İçimizde kay-
bettiklerimizin boşluğunu nelerle doldurmaya çalışıyoruz 
hakikatten? İçimizdeki boşluktan kaçarken aslında boşluk 
da bizimle birlikte gelmiyor mu? Peki, içimizdeki bu boşluk 
hiç de düşünmezken acaba bize yeni güzellikler sunabilir 

mi? Bu soruların cevabını sizlere ve kitaba bırakıyorum.

İkinci referans kitabım gazeteci Johann Hari’nin “Kaybolan 
Bağlar” kitabı. 18 yaşından itibaren depresyon tedavisi gören 
gazeteci-yazar Hari, bir yolculuğa çıkar ve birçok bilim insanı 
ile yaptığı röportajlarını derleyerek depresyona dair çok yalın 
bir başucu kitabı çıkarır. 

Depresyonun üç kaynağı

Depresyonun nedenlerinden öne çıkan üçüne değinmek 
istiyorum:

• Travmalar

• Anlamlı bir işten ve anlamlı değerlerden uzak olmak

• Kendimize ve doğaya uzak bir yaşam sürmek

İlk olarak travma ve depresyonun yakın bir ilişki içinde oldu-
ğunu söylemeliyim. Çocukluk travmaları veya hayatın her-
hangi bir diliminde yaşanan travmatik deneyimler, derin izler 
bırakabilir ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olarak 
literatüre geçen ruhsal bozukluğa neden olabilir. Trav-
ma sonrası stres bozukluğu (TSSB) kişilerde sıkça görülür. 
Depresyon ve kaygı bozukluğu, TSSB ile kardeş gibidir ve 
genelde yolu birlikte yürürler. Konuya daha fazla ilgi duyan-
lara Judith Herman’ın “Travma ve İyileşme” kitabını tavsiye 
ediyorum. Eğer duygularınız ve hayatınız üzerinde travmatik 
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deneyimlerin önemli etkisi olduğunu düşünüyorsanız aşa-
ğıdaki çözüm önerilerimden psikoterapiyi düşünmelisiniz. 

Depresyonun ikinci sosyal nedenini, insanların anlamlı bir 
işten ve anlamlı değerlerden uzak olması olarak değer-
lendirebiliriz. Tekdüze, yaratıcılığını kullanamadığın, özgün 
fikirlerinin değer görmediği, yabancılaşmış olduğun bir işte 
10 saatini geçirmek, kendini var etmenin aksine, öz saygını 
kaybettirebilir. 

Kaybolan Bağlar kitabında bahsi geçen Michael Marmot’un 
bir araştırmasına göre, hiyerarşik olarak alt basamaklarda 
çalışan kişilerin, üst basamaklarda çalışanlara göre kalp krizi 
geçirme riski 4 kat daha fazlaymış. Araştırma bu sonucun en 
temel göstergesinin, kontrolsüzlük hissi olduğunu söylüyor. 
Her ne kadar kapitalist koşullarda kendi işimizi seçmemiz, 
konumunu belirlememiz çoğu zaman mümkün olmasa da 
yapmak istediğimiz işi seçmemiz ve ona yönelik hedefler 
belirlememiz, ruhsal sağlığımız için yapacağımız en iyi şey-
lerden biri olabilir.

Benim de en çok düşündüğüm, çevremde ve kendimde 
olumsuz sonuçlarını çok defa gördüğüm, depresyona yol 
açması muhtemel durumlardan bir diğeri ise kendimize ve 
doğaya uzak bir yaşam döngüsü oluşturmamızdır. Doğa-
dan kopuk olmak, doğal bir yaşam ve ölüm döngüsünün, 
her şeyin geçiciliğinin, yeniden doğmanın ve dönüşümün 

farkındalığından da uzak olmak anlamına geliyor. Aynı za-
manda depresyondaki kişi için “her şey kendisiyle ilgili olur, 
kendi hikâye ve düşüncelerine tutsak olabilir”, oysaki do-
ğada her şey tam zıddı. Isabel Behncke’nin söylediği gibi 
“Bir doğa manzarası karşısında kendinizin ve dertlerinizin 
küçücük kaldığı, dünyanın ise kocaman olduğu hissine ka-
pılıyorsunuz” ve bu başlı başına sağaltıcı bir duygu. Peki ya 
kendimizden uzak kalmak? Her ne kadar her gün aynada 
kendimizi görsek, kafamızın içinde kendi kendimize konu-
şup, endişelenip dursak da aslında belki çok uzun zamandır 
kendimizle, duygularımızla gerçek bir bağlantı kuramayabi-
liyoruz. Depresyonda olduğunu söyleyen birçok kişi hisleri 
sorulduğunda hissettiklerini dile getiremez. Belki görülme-
yen, duyulmayan, üstü kapatılan duygular, bir süre sonra 
“boşluk” dediğimiz alana itiyor bizi. Elbette fark edilmeyen 
ya da üstü kapatılan o duyguların çok büyük anlamları var 
psikolojide.

Peki, ne yapmalı?

Depresyon, kişide en çok kendini harekete geçirememe ve 
motivasyonsuzluk gösterir. Bu noktada kişi, hem kendi iç 
gücünden hem en yakınlarından güç alarak bir adım atabi-
lir. İlk adım, her ne kadar çok zor olabilse de bu çökkünlük 
hali ile yıllar geçirmek zorunda değiliz. Ben psikolog olarak 
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Depresyonun sebeplerinden biri, kendimizden ve doğadan kopuk olmaktır. Doğadan 
kopuk olmak, doğal bir yaşam ve ölüm döngüsünün, her şeyin geçiciliğinin, yeniden 
doğmanın ve dönüşümün farkındalığından da uzak olmak anlamına geliyor.
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Bedenimiz ve beynimiz karşılıklı etkileşime sahip. Bedenimizle yeniden irtibata 
geçtiğimizde, benliğimizi sevmek için de kapasitemizi geliştiririz. Nefes izleme, 
dengeleme ve bedenin sesini duymanın en iyi yolları, meditasyon ve yogadır. 

hem özel hayatımda hem profesyonel hayatımda, herke-
se ilk adım olarak psikoterapi yolculuğuna çıkmayı teklif 
ediyorum. Psikoterapi, bir uzman eşliğinde duygularınıza, 
geçmiş deneyimlerinize ve sizde bıraktığı izlere, düşünce 
ve davranışlarınıza yapacağınız bir yolculuk olarak tanım-
lanabilir. Bu yolculuk her zaman gül bahçeleri vadetmez, 
zaman zaman fark ettikleriniz ağır da gelebilir fakat güven 
veren, uzman bir el ile birlikte hayatınızı yeniden şekillen-
direbilirsiniz. 

İkinci önerim bedenimizle yeniden tanışmaya başlamak. 
Bedenle yeniden tanışma yolculuğunda önereceğim ki-
tap ise, Alice Miller’ın “Beden Asla Yalan Söylemez” kitabı. 
Artık biliyoruz ki bedenimiz ve beynimiz karşılıklı bir etkile-
şime sahip ve bedenimiz ile yeniden irtibata geçtiğimizde 
benliğimizi sevmek için de kapasitemizi geliştiririz. Nefes 
izleme, dengeleme ve bedenin sesini duymaya doğru en 
güzel yolculuklar ise meditasyon ve yoga diyebilirim. Me-
ditasyon ve yoga ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma ya-
pılmış ve birçok duygudurum bozukluğu ve diğer ruhsal 
bozukluklarda olumlu etkileri görülmüştür. Bu karantina 

günleri, sosyal medyada yayınlanan birçok online ücretsiz 
çalışmaya katılmak için bir fırsat olarak görülebilir. 

Sosyal bağlarla zorlukların üstesinden gelebiliriz

Son olarak önerim ise anlamlı bağlar yaratmak. Kuracağımız 
anlamlı sosyal bağlarla, deneyimlediğimiz her türlü duygu-
sal zorluğun üstesinden gelebiliriz. Psikodrama kurucu Ja-
cob L. Moreno sosyal bağların önemini, “Tanrı tekrar dünya-
ya gelse grup olarak gelirdi” sözleriyle dile getiriyor. Varoluş 
sistemimiz bağlar üzerine kurulu ve şifa da yine tam da bu 
bağlarda. Ruhsal olarak örselenen kişiler, yalnızlığın ve her 
şeyi tek başına başarmanın çaresizce yüceltmesi içinde ol-
salar da; biz insanların en temel ihtiyaçları olan yakınlık ve 
destek yine bir grubun içinde gerçek bağlar kurulduğunda 
var olur ve iyileşme sağlıklı güven ilişkileri ile yeniden müm-
kün olur. Kendinize sorun. Ait olduğunuz yerde, grupta, ilişki-
de güvende hissediyor musunuz? Yeterli yakınlık ve desteği 
alabiliyor musunuz? Emin olun seçim yapma şansınız var. 
Sizin seçiminiz nedir?
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ry-
der, Covid-19 salgınına karşı, küresel dayanışma içinde, insan 
merkezli acil önlem çağrısı yaptı. Ryder, IMF ve Dünya Ban-
kası (DB) Bahar Toplantılarının, Uluslararası Para ve Finans 
Komitesi ve Kalkınma Komitesi’ne hitaben yazdığı mektupta, 
IMF ve DB’nin, çalışmalarını “özellikle ağır darbe alan sektör-
ler ve gelişmekte olan ülkelerde; korunmasız çalışanlar ve 
kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenler üzerindeki etkilere 
öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. 

Dört politika önlemini destekleme çağrısı yapan Ryder’ın 
önerileri şöyle: “Birincisi, elde mevcut mali ve parasal araç-
ları ve borç affını kullanmak suretiyle ekonomiyi ve işgücü 
talebini canlandırmaktır. Sağlık sistemlerine kamu yatırım-
ları, hem pandemiyi alt etmeye hem de insana yakışır işle-
rin yaratılmasına yapacağı kritik katkı nedeniyle iki kat etkili 
olacaktır. İkincisi, işletmelerin sürdürülmesi, işlerin muhafaza 
edilmesi ve gelirlerin desteklenmesi için acil yardım sağla-
maktır. Üçüncüsü, kriz boyunca çalışmaya devam edenlere 

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan önemler, 
dünya çapında kadınlar üzerinde oldukça sert baskılara se-
bep oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, bu duruma yö-
nelik acil önerilerde bulundu. BM Kadın Birimi Genel Sekreteri 
Phumzile Mlambo-Ngcuka yaptığı açıklama-
da, “Dünyanın hemen her yerinde kadınlar 
erkeklerden ortalama yüzde 16 daha az ka-
zanıyor. 

Bu fark, bazı ülkelerde yüzde 35’e kadar çıkı-
yor. Şu andaki gibi kriz durumlarında, kadınlar 
genellikle evde çocuklara bakmak için ücretli 
işlerinden vazgeçmek zorunda kalabiliyor” 
dedi.  Phumzile Mlambo-Ngcuka’nın koro-
navirüsle mücadelede kadınların ihtiyaçlarına 
odaklanan önerileri şunlar: 

• Farklı enfeksiyon oranları, farklı ekono-
mik etkiler, farklı bakım yükü ve aile içi 
şiddet ile cinsel istismar vakaları da dahil 
olmak üzere, cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler tutulmalı-
dır.

• Müdahale ekiplerinde toplumsal cinsiyet uzmanlığı 
geliştirimek için, bu uzmanlıkların müdahale planları ve 

ILO’dan Dünya Bankası ve IMF’ye Çağrı: Covid -19 
önlemleri insani dayanışma üzerine kurulmalı

BM Kadın Birimi’nden acil öneriler

yeterli koruma sağlamaktır. Dördüncüsü, çalışma yaşamının 
şu anda karşı karşıya olduğu türden zorluklara geçmişte et-
kili, pratik ve adil çözümler sağladığı kanıtlanmış olan, hükü-
metler, işçi ve işveren örgütleri arasında sosyal diyaloğu aza-
mi derecede kullanmaktır.” 

Bu krizin, insana yakışır iş açıklarını ortaya çıkardığını ve kriz 
geldiğinde milyonlarca çalışanın ne kadar kırılgan olduğunu 
gösterdiğini kaydeden Ryder, bir yandan da, sosyal koruma 
kapsamındaki eksikliklere, birçok küçük işletmenin içinde 
olduğu zor duruma ve küresel tedarik zincirlerinin zayıflığına 
işaret etti. Ryder, IMF ve DB’ye, kemer sıkma ve mali konsoli-
dasyon baskılarına direnme çağrısı yaptı. Genel tecrit nede-
niyle 2020’de küresel karbon emisyonlarında yüzde 4 düşüş 
olabileceğine işaret eden Ryder, “Yeni sistemlerimizi, bu kri-
zin meydana gelmesine neden olandan daha güvenli, daha 
adil ve daha sürdürülebilir, gelecekteki krizlerin tüm insanlar 
üzerindeki etkilerini hafifletmede daha etkili kılacak biçimde 
yeniden inşa etmeyi hedeflemeliyiz” diye konuştu.

bütçe kaynaklarına dâhil edilmesi gerekir. 

• Sağlık ve bakım çalışanları için kadın dostu kişisel koruyu-
cu ekipmanlar ve hijyen ürünlerine erişim kolaylaştırılma-
lıdır. Bakım yükü olan kadınlar için esnek çalışma düzen-

lemeleri yapılmalı, müdahalenin ön saflarında 
kadınlara öncelikli destek sağlanmalıdır.

• Müdahale ve uzun vadeli etki planlama ko-
nusunda karar verirken, kadınların sürece eşit 
şekilde dahil edilmesi sağlanmalıdır.

• Halk sağlığı mesajlarının kadınları doğru şe-
kilde hedeflemesi sağlanmalıdır.

• Salgının özellikle kadınlar üzerindeki eko-
nomik etkilerini hedefleyen azaltma strateji-
leri geliştirilmeli ve kadınların dayanıklılığı ar-
tırılmalıdır.

• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri 
dahil olmak üzere, kadınlar ve kız çocukları için 

temel sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.

• Covid-19’dan etkilenen topluluklarda cinsiyete da-
yalı şiddete karşı önlem ve müdahale hizmetlerine öncelik 
verilmelidir.

DÜNYADAN 
HABER
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Kadınların örgütlü birlikteliğine bir tuğla daha eklendi. 
2019 sonbaharında SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği 
kuruldu. Derneğin başkanlığına, yaklaşık 20 yıldır sivil 
toplum ve siyasette kadın hakları başta olmak üzere top-
lumda eşitlik mücadelesine katkı sunan Gülseren Onanç 
seçildi.

SES Derneği internet sitesinden ve sosyal medya he-
sabından edindiğimiz bilgilere göre SES’in temeli, 2017 
sonunda yapılan Eşitlik Adalet Kadın Zirvesi’yle atıldı. 
İki günlük toplantıda geniş kesimlerden kadın hareketi 
temsilcileri bir araya geldi. Sonuç bildirgesinde sivil top-
lumu güçlendirme kararı alındı ve ardından Eşitlik Adalet 
Kadın Platformu kuruldu. 

Derneğin, kadın hakları derneği deneyimi olan, Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçlarını hayata geçirmek üzere çalışan, 
sosyal girişimcilik, girişimcilik, şeffaflık konularında topluma 

katkı sunan kişilerden oluştuğunu söyleyen Dernek Başka-
nı Gülseren Onanç, demokrasinin ve gelişmişliğin özünde 
eşitlik olduğu inancının altını çizerek şunları söylüyor: 

“İnsan türünün kendini diğer türlerin üstünde gördüğü bir 
dünya sürdürülebilir değil. Kadın ve erkek, beyaz ve siyah. 
Kürt ve Türk, Alevi ile Sünni eşit değilse o toplumda sürdü-
rülebilir bir kalkınmadan söz edilemez. Birleşmiş Milletler’in 
2016 yılında yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
özünde de eşitliğin temel değer ve toplumsal cinsiyet eşitli-
ği maddesinin temel kaldıraç olduğuna inanıyorum.

Öte yandan kutuplaşma, toplumsal barışı yaralayan ve 
gelişmeyi engelleyen bir olgu. Kutuplaşmayı dayanışma 
ile yenebilir; eşitliğe dayanışma ile ulaşabiliriz. Bu neden-
le savunduğumuz diğer olgu, dayanışma. Başta toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin, dayanışma ile yaşama geçmesi için 
projelerimizi gerçekleştireceğiz.” 

SİVİL TOPLUM

SES Derneği kuruldu
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SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin 
amaçları arasında toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamak ve sürdürülebilir 
kalkınmaya ulaşmak yer alıyor. 
Demokrasinin ve gelişmişliğin özünde 
eşitlik olduğuna inanan Dernek Başkanı 
Gülseren Onanç, eşitlik ve dayanışma 
değerlerini savunan projeler geliştirmeyi 
hedefliyor.
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SES Derneği, amaçlarını; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağ-
lamak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak 
üzere eşitlik ve dayanışma değerlerini savunmak ve bu 
doğrultuda projeler yapmak olarak genelliyor. Sürdürüle-
bilir kalkınma amacını derneğin vizyon, misyonun ve sa-
vunduklarında bulunduran derneğin yürüteceği projeler 
var. Gülseren Onanç, 4 marka altında toplanan bu proje-
leri aktardı:

SES Eşitlik Adalet Kadın Platformu: Yaklaşık 20 aydır 
Eşitlik Adalet Kadın Platformu olarak yayın yapan bu plat-
formumuz, artık SES Eşitlik Adalet Kadın Platformu olarak 
devam edecek. SES Derneği bu platformumuzun ulusla-
rarası fonlara da başvurarak gelişmesine destek olacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Zirvesi: 2017 de başlayan Eşit-
lik Adalet Kadın Zirvesi’ne her yıl bir kadın zirvesi ile de-
vam edeceğiz.

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü: Bu her yıl 8 Mart’ı kut-
layacağımız bir etkinlik. SES’in Vital Voices ile işbirliği ile 
geliştirdiği ve ilk kez Türkiye’de yapılacak olan, deneyimli 
kadınlar ile daha kariyerinin başında olan genç kadınları 
birkaç saatliğine birbirilerini tanımalarını ve dayanışmayı 
geliştirmelerini hedeflediğimiz bir etkinlik.

SES Talks: Misyonumuzun daha iyi anlaşılmasını sağla-
mak üzere ufuk açıcı konuşmalar organize edeceğiz.

Üyeler arasında erkekler de olacak 

SES’in yeni tip bir sivil toplum kuruluşu olmasını hedef-
lediklerini söyleyen Onanç, üyeler arasında erkeklerin de 
olacağını haber verdi. Bugüne kadar kadın hareketinde 

yer almayanları da içine katacaklarını belirten Onaç, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Dernek, uluslararası kadın hareketlerini takip edecek, 
uluslararası işbirliklerini hayata geçirecek, iklim değişikli-
ği ve sürdürülebilir kalkınma perspektifine sahip çıkarak 
savunuculuk yapacak. Ben zaman içinde hem siyasette 
hem de uluslararası kadın hareketinde oldukça geniş bir 
ilişki ağı oluşturdum, dünyadaki iyi örnekleri yakından 
gördüm. Deneyimlerimi SES’e aktaracağım. Daha çok ka-
dına dokunabilmek ve onların kendi geleceklerini kendi 
ellerine alabilecekleri özgüvenini geliştirmelerini sağla-
yabilirsek ne mutlu bize.”

Gülseren Onanç, VVEngage Kadın Politikacı 
Programı'na seçilen Türkiyeli ilk kadın

Gülseren Onanç, kadın liderlerin desteklenmesi için ku-
rulan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Vital Voices'ın 
2019-2020 VVEngage Kadın Politikacı Programı'na seçi-
len Türkiyeli ilk kadın olmuştu.

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Madeleine 
Albright tarafından 1997 yılında kurulan Vital Voices, dün-
yanın dört bir yanındaki liderlerin gelişimi için üç ana alan-
da çalışma yürütüyor: İnsan hakları, ekonomik fırsat ve si-
yasi ve kamu liderliği. VVEngage'in amacı, kadın liderlerin 
kamusal alandaki kapasitelerini, karar alma becerilerini ve 
etkinliklerini artırmak, kadın liderliğine ilişkin bir kültür ya-
ratmak ve küresel olarak kamu temsilinde cinsiyet eşitliği 
sağlamak.

SES’in yeni tip bir sivil toplum kuruluşu olmasını hedeflediklerini söyleyen Onanç,  
üyeler arasında erkeklerin de olacağını haber verdi.
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Mustafa Özgen 

Koronavirus döneminde her zamankinden daha fazla güçlü bağışıklık 
sistemine ihtiyacımız var. İşte size bağışıklık sistemimizi güçlendiren 10 
mucizevi besin.

Bağışıklık sistemini güçlendiren 

10 mucizevi besin

YOĞURT: Probiyotik bakteriler, proteinler, D ve B vita-
minleri, kalsiyum ve diğer vitaminlerden oluşan zengin 
yapısı, içindeki omega-3 gibi yağlarla birleşince yoğurt 
birinci sıraya yerleşiyor.

KEFİR: Tam bir “probiyotik bombası" olarak bilinen kefir 
en güçlü, en etkili bağışıklık güçlendirici içecektir.

TURŞULAR: Turşuların hepsi güçlü birer bağışıklık dos-
tudur. Fakat özellikle lahana turşusu en çok önerilenler 
arasındadır.

BALIK: Bolca Omega-3 yağı ve kaliteli proteinler içerme-
si, zengin D vitamini, fosfor ve kalsiyum kaynağı oluşu; 
“bağışıklık dostu besinler” sıralamasında balığı önemli 
ve ayrı bir konuma taşıyor.

SEBZELER: Sebzelerin en önemlileri lahana, karnaba-
har, turp, sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, may-
danoz ve kırmızı pancar, bağışıklık sitemini güçlendiren 
diğer sebzelerdir.

MEYVELER: Bağışıklık sistemine güç veren meyvelerin 
ilk sırasında portakal, limon, greyfurt, mandalina, yani 
turunçgiller yer alır. Bu listeye yeni dâhil olan diğer mey-
veler ise nar ve muzdur.

KURUYEMİŞLER VE YAĞLI TOHUMLAR: Bağışıklığı 
güçlendiren kuruyemişler içinde ilk sırada badem ge-

liyor. Listeye fındık ve cevizi de eklemeniz uygun olur. 
Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilme-
lerinde fayda var. Keten tohumu yağlı tohumlar içinde 
Omega-3’ten zengin yapısı nedeniyle en güçlü olanıdır.  

ŞALGAM VE BOZA: İkisi de probiyotik ve prebiyotik zen-
gini geleneksel besinlerdir. Yaz kış tüketilebildiği için şal-
gam biraz daha şanslıdır. Ayrıca şalgamın antioksidan 
gücü de bozadan daha fazladır.

ÇAY: Yeşil veya geleneksel siyah çay, hangisini içerseniz 
için ikisi de bağışıklık dostudur. Bu listeye ıhlamur, zen-
cefil ve tarçın çayını da ekleyebilirsiniz. Ekinezya ve kuş-
burnu çayını da denemenizi öneririm.

PREBİYOTİK GIDALAR: Olgunlaşmamış muz, bamya, pı-
rasa, elma, yer elması, pancar, kereviz en önemlileridir.

Le
zze

tin Göçmen Kuşu

LEZZETİN GÖÇMEN 
KUŞU
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Malzemeler:

2 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı 
kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

• Bir kabın içine yarım su bardağı unu koyun. Mayayı, şekeri ve ılık 
suyu ilave edip kaşıkla karıştırın. Üstünü kapatıp 10 dakika kadar 
bekletin.

• Maya aktive olmuş duruma gelince içine kalan unu ve tuzu ilave 
edip spatula ile yoğurun. El sürmenizi önermiyorum. Yapışkan bir 
hamur oluyor. Üstünü kapatıp 20-30 dakika kadar mayalanmasını 
bekleyin. Hamur iki katına çıktığında olmuş demektir.

• Hamuru uygun bir pişirme kabına alın. Eğer daha fazla yapacak-
sanız 2 katı malzeme kullanın. Hamuru kaşık yardımıyla pişirme 
kabına koyabilirsiniz. Üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalamaya 
bırakın. Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye ayarlayın.

• Üstü pembeleşene kadar 200 derece fırında pişirin. Fırından fırına 
pişme süresi değişebiliyor. Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli 
bezle örtüp dinlendirin.

Püf Noktası

• Ekmek yoğrulurken sıvı malzemelerin ısısı çok önemli. Eğer çok 
sıcak olursa mayayı öldürürsünüz, soğuk olursa da maya aktive ol-
maz. Eliniz suya değdiğinde yanmayacak kadar sıcaklıkta olmalı.

• Ön mayalama sırasında şeker ve maya kullanın, tuz koymayın. Tuz 
mayalanmayı yavaşlatacaktır. Tuzu, un ile beraber ekleyin.

• Elinizi değdirmeden spatula ya da tahta kaşık kullanarak hamuru 
yoğurun. Un miktarının dışında un ilave etmeyin. Yapışkan bir ha-
mur olmalı.

• Fırında 200 derecede pişmeli ve fırından çıkardığınızda mutlaka 
üzerine nemli bir bez örtülmeli. 10-15 dakika kadar dinlendirip 
daha sonra servis yapın .

KİŞİ SAYISI: 6 Kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 60 dakika

PİŞİRME SÜRESİ: 40 dakika
Evde kolay ekmek yapımı:
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ellerini yıka

iban’ım

envai çeşit yerli hastalığımız var iken korona ithal et-
tik. ithal soğana muhtaç bırakan tarım politikası kadar 
saçma.

başım tuttu, göbeğim düştü, damar damar üstüne 
bindi neyimize yetmez efenim? misal, ceryan çarpar 
bizi ya da yel girer, baharın geçer. yanlarımız ağrır, et-
lerimiz çekilir bizim. dinleniriz geçer.

korona nedir?

covid19 nedir?

kabataş yalanı gibi maskeli, eldivenli dolaştırmakta-
dır bizi sokaklarda. “iki üç kişi dahi yan yana gelmesin, 
herkes mesafelensin” özelliğiyle örgütlenme yasak-

larımızı andırıyo biraz o kadar. başkaca bi yakınlık ku-
ramıyorum bu evrensel hastalıkla.

pandemi ilan edilince kimi devletler iban aldı, kimileri 
verdi. iban alanlar asgari yaşam yardımı yaptı, iban ve-
renler bi 10 lira versene mesajı attı. kendini garantinaya 
alan devlet 65 yaş üzerine kolonya dağıtacağını vadetti. 
üç günde bi sms geliyo, “bi 10 lira versene”... kızılay’dan 
biliyoz bu yöntemi. kızılay’a ne zaman ihtiyaç duysak 
hemen bi “10 lira versene” mesajı gelir cebimize. bu ra-
mazan zekatları devlete vermek şart oldu.

bi dolu acayip şeye denk gelen nesil olarak yakın çağı 
kapatıp çıkacaz galiba sonunda.

kendine iyi bak canım okuyucu, mesafeli kal, sağ kal.

MİZAH

Müberra Allahverdi

pandemi ilan edilince kimi devletler iban aldı, kimileri verdi. iban alanlar 
asgari yaşam yardımı yaptı, iban verenler üç günde bi 10 lira versene 
mesajı attı. bu ramazan zekatları devlete vermek şart oldu.
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19 Nisan, Duygu Asena'nın doğum günüydü. Yaşasaydı 74 
yaşında olacaktı. Türkiyeli kadınlara kadın olduğunu hatırlatan, 

varoluşunu görmesinde katkıda bulunan Duygu Asena’ya 
binlerce teşekkürler.

“Kadın arkadaşlarıma hep şunu anlatmak istiyorum: Güçlü 
olmalısınız, kendi gücünüze inanmalı ama gerçekten güçlü 

olmak için çabalamalısınız."
 ("Kadının Adı Yok" kitabından)

“Anne ve babaların, erkek ve kız çocuklarını eşit davranarak 
yetiştirmelerinin zamanı geldi de geçiyor bile. Kurtuluşun ilk 

adımı burada başlayacak.”
("Orada Kadınlar Var mı" kitabından)

DUYGU ASENA
19 Nisan 1946 – 30 Temmuz 2006 


