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Hepimizin bildiği gibi 8 Mart Kadınların 
Uluslararası Birlik Mücadele ve 
Dayanışma Günü, kadınların direniş 
sembolü günlerden biri olarak tarihte 
yerini almıştır. 1857 yılında Newyork’ta 
düşük ücret, kötü yaşam ve çalışma 
koşullarına karşı isyan eden kadın 
işçilerin başlattığı direnişten, dünya 
kadınlarına kalan bir mücadele günü 
olmuştur.

Bundan 164 yıl önce kadınların 
insanca yaşam koşulları talepleri ile 
başlayan direniş bugün de geçerliliğini 
korumaktadır. Emeğimiz, bedenimiz 
ve kimliğimize dönük saldırılar 
yoğunlaşarak sürmekte, cinsiyet 
eşitsizliği ve sosyal adaletsizlik devam 
etmektedir.

Ülkemizde ve hayatlarımızda her gün 
tecrübe ettiğimiz olumsuz yaşam 
koşulları; pandemi, ekonomik kriz, 
geçim sıkıntısı, kadınlara ve haklarına 
yönelik saldırılar, hukuksuzluk 
ve sosyal adaletsizlik giderek 
artarken; bu zorlu koşullara rağmen, 
bizler hayatlarımızın haklarımızın 
emeğimizin peşinde olmayı ve 
haklarımızın savunuculuğunu yapmayı 
sürdürüyoruz.

Ve uzun bir aradan sonra 8 Mart’ta 
kadın dergimizle birbirimize ulaşmış 
olmanın sevincini yaşıyoruz.

Bu sayımız; Genel Kadın sekreterimiz 
Ayşe Noyan Koluman’ın gündeme 
ve güncele dair yazısıyla başlıyor; 
gündemde olan cinskırım, kadınların 
emeğine, bedenine, haklarına, 
hayatlarına yönelik giderek artan 
saldırılar ve iktidarın cezasızlık 
politikası, PTT emekçileriyle yapılan 
röportaj yazısı, kadın emekçilerin 
hizmet ürettiği kurumlarda yaşadığı 
sorunlar, kitap ve film tanıtımı ile 
devam ediyor.

Ardından Haber-Sen Kadın Meclisinin 
sonuç bildirgesini de sizlerle 
paylaşıyoruz.

Biz kadınların; bu 
zorlu koşulları 
aşacak gücümüz, 
daha güzel 
günlerde 
buluşacağımıza 
dair umudumuz 
hep var!

Sevgi ve 
Dayanışmayla… 

Merhaba sevgili kadınlar…



Ayşe NOYAN KOLUMAN 

Haber-Sen Genel Merkez Kadın Sekreteri

8 Mart’a Giderken

Bahsettiğimiz bu ekonomik kriz ve pandemi 
sürecinin toplumda ve emek alanında 
kadınları daha fazla etkilediğini biliyoruz. 
Savaş, ekonomik kriz, salgın hastalıklar gibi 
olağan dışı durumlar ve alınan önlemler; 
hali hazırda var olan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini de pekiştirerek, başta kadına 
yönelik şiddet olmak üzere, kadın bedeni, 
emeği ve sağlığı üzerindeki baskı ve 
sömürü politikasını yeniden üretmektedir. 
Aynı zamanda şiddeti besleyen iktidarın 
cinsiyetçi-muhafazakâr yaklaşımı, günde 
ortalama üç kadının ölümüne sebep 
olmaktadır. OECD ülkeleri içinde kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetleri 
konusunda ilk sırada olan ülkemizde, 
cezasızlık politikası ve cinsiyet eşitsizliği 
derinleşerek devam ettikçe; taciz, tecavüz, 
istismar, kadın cinayetleri ve şiddetin tüm 
biçimleri de hız kazanarak artmaktadır. 
Şiddeti önlemek için, hiçbir tedbir 
alınmadığı gibi buna karşı olan yasalar da 
esnetilmekte; İstanbul sözleşmesi, 6284 
sayılı yasa gibi yaşamsal kazanımlar yok 
edilmek istenmektedir.

Buna bağlı olarak çalışma yaşamı da 
iktidarın ve sermayenin kar hırsıyla, 
özellikle kadınlar için yarı zamanlı ve esnek 
çalışmaya dönüştürülerek daha fazla 
sömürüye sebep olmaktadır. Pandemi süreci 
boyunca denenen yarı zamanlı ve esnek 
çalışma modeli, kadınlar üzerinden kalıcı 
hale getirilmeye çalışılmaktadır. Hizmet 
ürettiğimiz kurumlarda güvencesizliğin 
giderek arttığı, işsizlik ve yoksulluk 

Sevgili kadınlar;

Dünyada ortaya çıkmasından itibaren, ülkemizde de neredeyse bir yıldır devam eden 
pandemi süreci emekçilerin ve toplumun sağlığını etkilerken, görmezden gelinen birçok 
sorunun da gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. İktidar bloğunun tekleştiren ve 
kutuplaştıran politikaları, haksız hukuksuz uygulamaları ile baskı iklimi, var olan ekonomik 
krizi daha da derinleştirmiştir. Devletin adil bir ekonomi programının olmaması nedeniyle, 
pandemiyle beraber işyerleri kapanmış ve pek çok emekçiyi işsiz kalmış, sosyal devlet 
anlayışının olmaması da toplumu büyük bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. İnsanlar en temel 
ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma gelmiştir. Geçtiğimiz aylarda yapılan asgari ücret 
zammı da yine yoksulluk sınırının altında kalmış, 2021 yılının bütçesi ise kuru ekmek bütçesi 
olarak tarihe geçmiştir. Sarı sendikaların toplu iş sözleşmelerinde hükümetle anlaşarak karar 
verdiği kadük zam oranları bile kamu emekçilerin bordrolarına yansımamış, ücretler gittikçe 
daha da erimeye başlamıştır.
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şartlarından dolayı emekçilerin kölece 
çalışma koşullarını kabul etmek zorunda 
kaldıklarını görmekteyiz. Kurumlarımızda 
ne vatandaşa kaliteli hizmet ne de insan 
onuruna yakışır bir çalışma hayatından 
bahsedemez olduk ne yazık ki. Personel 
eksikliğiyle iş yükü ve buna bağlı olarak 
mobbing artmış, performans sistemiyle 
emekçiler yarış atı gibi çalışmaya maruz 
bırakılmıştır. İş yükünün artmasıyla 
emekçiler, pandemi koşullarında sağlıksız 
koşularda çalışmaya zorlanmış; gerçekleri 
söyleyerek karşı durmak, hakikatleri 
savunmak ise sürgün ve ihraç politikalarıyla 
engellenmeye çalışılmıştır.

Yoğun çalışma koşullarından, kurumların 
adeta personel karşıtı tutumlarından 
dolayı kadın emekçiler neredeyse süt 
izinlerini dahi kullanamaz duruma 
gelmişlerdir. Fazla iş yüküyle kadınlar 
mobbinge maruz bırakılarak, psikolojik 
olarak yıpratılarak, ücretsiz izne ayrılmak 
zorunda bırakılmışlardır. Özellikle pandemi 
sürecinde zaten sayıca yetersiz olan 
kreşlerden yararlanamayan kadın emekçiler 
çözümü ücretsiz izinlerde bulmuştur. Bu 
yöntemlerin ise kadını çalışma hayatından 
uzaklaştırdığını, hükümetin de bunu çözmek 
yerine kadınları eve hapseden yarı zamanlı 

ve esnek çalışma modellerini direttiğini de 
biliyoruz. Kurumlarımız neredeyse bu haliyle 
hükümetin kadın düşmanı politikalarının 
pratiğe dönüştüğü alanlar haline gelmiştir.

Bizler tüm bu koşullarda kadın olarak, kadın 
emekçi olarak, her birimizin ayrı ayrı çok 
zorlu yaşamlar sürdürdüğünü biliyoruz. 
Esasen, tüm zorlukları her birimiz yakıcı 
bir şekilde deneyimliyor, ülkemizin içine 
girdiği şiddet sarmalının, hukuksuzlukların 
haksızlıkların, adaletsizliklerin etkilerini 
kadın olarak çok daha derin hissediyoruz. 
Dolayısıyla bin yıllardır süregelen kadınların 
eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, kadın 
dayanışmasının devamlılığının, çok daha 
anlam ifade ettiği günlerden geçiyoruz.

Biz kadınların, emekçilerin, haklarımıza 
ve kazanımlarımıza sahip çıkmak için, 
bu ülke için, birbirimiz için, geleceğimiz 
için; örgütlenmekten, örgütlülüğümüzü 
büyütmekten, mücadelemizi yükseltmekten 
başka şansımız yoktur. 

8 Mart’ta, yine yanyana, omuz omuza 
taleplerimizi hep beraber haykıralım. 

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın 8 Mart!



Şaziment BANU SAVAŞ

Haber-Sen Genel Basın-Yayın, Eğitim, Sosyal ve Dış İlş. Sekreteri

“instagramla gelen whatsappla 
gider” ya da “aşk sanalda bir 
başka mı yaşanıyor güzelim?”

Aslında sorunumuz basitti. Psiko-Sosyal 
bir canlıydık ve sosyal ortamlar oluşturarak 
yaşamımızı kolaylaştırmıştık. Sosyal 
birlikteliklerimiz; uygun bir karakter, 
kimlik ve hatta sağlıklı bir biyolojik yapı 
kazanmamızı sağlıyordu. Zihinsel sağlığımız 
da sağlıklı sosyal ilişkilerle biçimlendi. Bu 
sosyalleşmemizin temelinde de iletişim 
vardı. Çocukluktan başlayarak bir ömür 
boyu devam eden sosyalleşme süreci ile 
sağlıklı bir zihinsel durum yaratabiliyordu 
pek çoğumuz. Ama işte ne olduysa oldu, 
son 20 yılda her şey hızla değişti. Aile 
çevresinde başlayan sosyalleşme, arkadaş, 
okul, iş çevresinde devam ederken; kitle 
iletişim araçları ve internet ile artık farklı bir 
alana yöneldi.

Sosyalleşme doğası gereği yüz yüze 
iletişim gerektirir. Ama teknolojinin hızlı 
gelişmesi bizi önce evlerimizdeki masa 
üstü bilgisayarlara, sonra yanımızda 
taşıyabildiğimiz diz üstü bilgisayarlarla 
odalarımıza, şimdi de ellerimizdeki 
akıllı telefonlarla aslında “içimize hapis” 

etti. Fiziksel, duygusal kimliğe dayalı 
gerçekliğimiz değişmeye başladı. Artık 
toplum tarafından onaylanmayan eylemler 
sergilediğimizde dışlanma, damgalanma, 
kınanma veya alay edilme riski de ortadan 
kalkmaya başladı. Yüz yüze iletişimden uzak 
ve zihinlere yakın bir tehlike gün geçtikçe 

Bundan 20 yıl öncesine kadar bilgisayarlar, akıllı telefonlar, internet, sosyal medya hayatımızda 
pek yoktu, hatta, hiç yoktu. ICQ 1999’da hayatımıza girdiğinde sanırım modern dünyanın ilk 
devrimini de yaşadık. Uzay 1999 hayaldi, gerçek oldu. “Chat” odalarında tanıştık, “Voice” 
mesajlar bıraktık, hızımızı alamadık bu sosyal görücünün aracılığı ile yapılan ilk evlilikleri de 
haber bültenlerinde duymaya başladık. Artık televizyonların üzerinde evlilik yaşına gelmiş 
bekarlarımızın fotoğrafları yok. Zaten olmasına da imkân yok. Düz ekran televizyonların 
üstünde bir fotoğraf çerçevesinin durabileceği alan yok çünkü… Ama şimdi facebooklarımız, 
instagramlarımız da boy boy fotoğraflarımız var. Artık rötuş yok, photoshop var, filitreler 
var. Hatta bazılarımız bir adım daha ileri gitti, başkalarının fotoğraflarını kullanarak sahte 
“fake” hesaplar açtı. Yüzlerini değiştirdikleri gibi adlarını da değiştirdirler. Var olmayan bir 
dünya yarattılar, “-mış” gibi yaparak yeni dünyalarının esiri oldular.
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daha çok etrafımızı sarıyor. Gerçek olmayan 
isimlerimiz ve başkalarının fotoğraflarıyla, 
internetin anti-sosyal ortamında daha rahat 
etmemizin yolunu açtık. Artık özgürce yalan 
söyleyebiliyoruz. 

“Aileyi Tehdit Eden Yeni Bir Tehlike, Sanal 
İlişkiler” adlı bir çalışmaya göre internette 
sohbet sırasında kadınların %58’i, erkeklerin 
ise %30’u kimliğini gizliyormuş. Araştırmaya 
katılan internet kullanıcıları, sohbette 
kişilerin olduklarından farklı bir kişilik 
ve görüntü vererek, kişinin olduğu gibi 
davranmayıp yalan söylediğini düşünmekte, 
karşısındaki kişinin verdiği bilgilerin 
doğruluğuna güvenmemekte ve karşıdaki 
doğru söylese bile yalana başvurmaktaymış. 
Biz kadınlar bu dünyada karşılaştığımız 
olumsuzluklar nedeniyle, sanal dünyada da 
kimliğimizi saklamak durumunda kaldık. 
Nasıl olmasın ki? Alt kodlarımıza işlenen 
güvensizlik, kırılganlıklar burada da temkinli 
olmamızı gerektiriyor.

Şimdi böyle bir sohbet ile başlayan ilişki 
ne kadar sağlıklı olur? Yalanlardan kurulu 
bu dünya biraz gizem, biraz kuşku, biraz 
heyecan ve çokça şiddeti de beraberinde 
getiriyor. İnternetten tanışan istismarcılar, 
tehdit veya kandırma ile mağdurlarla 
duygusal yakınlık kurarak mağdurları 
manipüle ediyor. Araştırmalar mağdur 
olanların oranının 4’de 3’ünün kadınlar 
ve çocuklar olduğunu söylüyor. Sosyal 
hayattaki zorbalar, siber zorbalar olarak 

karşımıza çıkıyor. Duyguların çok çabuk 
tüketildiği bu dünyada, gerçek çok hızlı da 
ortaya çıkabiliyor. 1-2 haftalık tanışıklıklarla 
istismarcılar ağlarını örebiliyor. Bunu 
anlamak için araştırmaları takip etmek 
yeterli. Hatta gazete ve televizyon ekranları 
bu dünyanın getirdiği sonuçları pervasızca 
kullanıyor. Bu üçüncü sayfa haberleri artık 
bizim evimizde de yaşanıyor. 

Son bir yıldır da Covid-19 Pandemisi ile 
iyice evlerimize çekildik. Koşullar nedeniyle 
artık internette sosyalleşebiliyoruz. 
Yani instagramdaki fotoğraf beğenerek 
başlayan tanışıklılar, bir whatsapp mesajıyla 
sonlanabiliyor. Ruhumuz, benliğimiz ve 
bedenimiz artık sosyal medyanın esiri. 

Bu manipülatif ortamda, şiddetsiz ve 
doğruyu yakalayabilenler için, hoş geldin 
sanal aşk diyoruz.

İngiltere’deki bir araştırma oldukça ilginç. 
2037 yılı itibarıyla ebeveynleri dijital 
ortamda tanışan çocukların nüfusu, sosyal 
yaşamda tanışanlara oranla daha fazla 
olacak. Bu nesli ‘e-bebek jenerasyonu’ 
olarak tanımlanıyor. Araştırmada 2015 ile 
2019 tarihleri arasında başlayan ilişkilerin 
yüzde 32’sinin dijital ortamlar sayesinde 
alevlendiği belirtiliyor. 2005 ile 2014 yılları 
arasında ise bu oran yüzde 19’muş. Şimdi 
bilim insanları bu oranın 2030’larda tavan 
yapacağını ve ilişkilerin ‘yarısının’ internette 
başlayacağını tahmin ediyor. 

Diyoruz ki, “aşk sanalda bir başka yaşanıyor 
güzelim.”



Deniz SALMANLI

Haber-Sen İstanbul 5 No’lu Şube

Göğe Bakalım

Elbette ‘insanlığın’ geldiği bu trajik durumu 
salt bireyselliğe bağlamayacağım. Biliyoruz 
ki insan varlığı ilk toprak parçasını çevirdi 
ve ‘burası benim’ dedi, kıyamet belki o gün 
koptu. Ne kanlar döküldü binlerce yıldır oluk 
oluk… Günden güne artan ve sıradan gündelik 
hayatın sözlü/sözsüz iletişiminden, koca koca 
devletlerin savaşlarına kadar şiddet sarmalı ile 
sarılmış hissediyorum. 
Her gün erkekler tarafından öldürülen 
kadınların fotoğrafları değişiyordu ben yazımı 
yazana kadar. Her yaştan, coğrafyanın dört bir 
yanından kadın ölüyordu… Ben yazamıyordum, 
dil tutuluyor, kalem susuyordu… Altından 
kalkamayacağım, yazamayacağım!
Peki ben ne yazacaktım? ‘Pandemide 
kadın olmak’ üzerine yazayım dedim evde 
onlarca çorabı eşleştirirken… Görünmez 
emeği, sömürüyü, üzerimize abanmış başka 
yaşamları ‘sevgi’ ‘fedakarlık’ kisvesi ile ne güzel 
içselleştiriyorduk. ‘Peki bir kere geldiğimiz 
hayatı biz yaşıyor muyduk istediğimiz gibi’ 
diye düşünürken tüm katladığım çamaşırları 
yerlerine yerleştiriyordum. 
Biraz haberlere bakayım dedim yemek 
yapmazdan önce, bu sefer kendisine işkence 
yapan kocasını öldüren kadın haberini 
görüyorum. Pandemide kapalı kapılar ardında, 
kutsal denilen ailede neler oluyor? Haberleri 
takip ediyorum da ‘öz savunma’ mı diyeceğiz 
‘meşru müdafaa’mı diyeceğiz tartışmaları var… 
Bazen hatta sıklıkla olgularla uğraşırken ne 
çok şeyi gözden, gönülden kaçırıyoruz diye 

düşünüyorum. Bir evin içinde kadın, çocukların 
üzerinde kurulan korkunç tahakküm ve bu 
tahakkümün toplumun kurumları ile (din, 
eğitim, hukuk, devlet, ahlak) rıza üreterek bize 
kılcal damarlarımıza kadar zerk oluşu ve yitip 
giden yaşamlar… Güvende değiliz! Koskoca 
bir çığlık, ‘Güvende değiliz’… Bu çığlığa eşlik 
edecek başka bir çığlık da var ‘Asla Yalnız 
Yürümeyeceğiz!’… 
Elim klavyeye gidip gidip geliyor, ülkemin 
üstüne çökmüş ağırlık benim de üstümde 
idi. Gündemdeki haberlere geri dönüyorum; 
yıllardır sosyal medyadan haber takibi 
yapıyorum, gazete okumayı özlüyorum bazen. 
Eee çağ değişti, alışkanlıklarımız değişti…
Bir arkadaşım, 1215’te İngiliz Kralı John 
tarafından imzalanan, kralın yetkilerini 
kısıtlayan Magna Carta Libertatum (Büyük 
Özgürlük Fermanı)’dan bazı maddeleri 
paylaşmış; 
*Hiçbir insan sebepsiz yere suçlanamaz, 
yargılanamaz, sürülemez ve malı elinden 
alınamaz.
*Adalet satılamaz, geciktirilemez ve hiçbir 
özgür vatandaş adaletten yoksun bırakılamaz.
Yüzümde acı bir gülümseme, geçen hafta 
sendikamız ülkenin pek çok şehrinden 
Ankara’ya yürüdü. Sürgünler, baskılar, ihraçlara 
karşı yapıldı, haksız uygulamalara karşı 
mücadele edenler, muhalif herkes senelerdir 
türlü yöntemlerle susturulmuyor muydu? Çağ 
değişti Magna Carta’dan bu yanı ama ‘insanlık’ 
adına ilerleme kronolojik olmuyor kimileyin…

Ne yazacağım? Bu soru günlerce meşgul etti beni oysa bir başladı mı arkası geliyordu 
eskiden.
Önce; aileden okula, sokağa ve dahi içimize sinen, işleyen, kanıksanan şiddet ve kökenini 
inceleyeyim dedim. İngeborg Bachmann’ın “Faşizm, atılan ilk bombalarla başlamaz, her 
gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek terörle de başlamaz. İnsanlar arasındaki ilişkilerde 
başlar. Faşizm, erkekle kadın arasındaki ilişkide başlar.” cümleleri kulağımda yankılanır 
günlük hayatta… 
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Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyım 
Rektör Melih Bulu’ya karşı öğrencilerin ve 
akademisyenlerin yürüttüğü mücadeleye  
destek veren 147 yazarın açıklamasına 
rastlıyorum:
“…Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin 
yükünü aldığını, dili canlandırdığını, 
tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin 
önünde bin bir olasılıkla dolu yollar açtığını 
görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe 
coşkuyla katılıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin 
yanındayız. Zulme ve baskıya boyun 
eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız.”
Ülkenin pek çok yerinde öğrenciler, sanatçılar, 
STK’lar, sendikalar vs direnişe destek 
olmakta; bu direnişin mottosu ‘AŞAĞIYA 
BAKMAYACAĞIZ’ oldu, ne güzel… 
Nefret söylemleri, ayrımcılık, kayyım atamaları 
yaşadığımız coğrafyada yeni değil. Özgürlük, 
eşitlik mücadelesi çok kıymetli, hayati; birleşe 
birleşe kazanacağız elbet. Ancak aklımda 
yine onlarca soru var; bu ülkede onlarca kadın 
derneği kapatılmadı mı, seçilmiş yerel ve 
merkezi yöneticiler, gazeteciler tutuklanmadı 
mı, kayyım atanmadı mı ve sesimiz o zaman 
neden cılız çıktı? 
Bu soruları düşünürken 8 Mart Kadın 
Platformu zoom toplantısndan gazeteci 
Ayşen Şahin’in savcılığa ifadeye çağrıldığı 
haberi geliyor arkadaşlarımdan. Sebep ne? 
‘Çocuklar evde yalnız’ diyor ifade vermeye 
giderken. Ahh benim ülkemin çocukları! 
Hapislerde kalan yüzlerce bebek, çocuk 
mahpushaneleri, bodrumlarda bulunan çocuk 
kemikleri, kapısına polisin dayanması, küçücük 
yürekte kocaman korkular değil, size onurlu bir 

gelecek bırakmak istiyorduk oysa ki… Son aç 
çocuğun doyduğu, ısındığı, kafasının okşandığı 
gün rahat edecektik ama ülkem çocuklar için 
iyice tekinsizleşti belki de hep öyleydi.
Ulrike Meinhof’un hapishanede söylediği söz 
aklıma geliyor: “Üzgün olmaktansa öfkeli 
olmayı yeğlerim”. 
Öfkeliyim ve artık yazabilirim… 
Biz kadınlar mücadeleyi daha da 
yükselteceğiz, başka yolu yok… Çocuklarımız 
için, kendimiz için, özgür toplum ve başka 
bir dünya için, mücadeleyi yükselteceğiz! 
Neyi düşünüp, neyi konuşacağımızı, neyi 
giyinip, neyi çıkaracağımızı, çocuk doğurup/
doğurmayacağımızı, kiminle evlenip/
boşanacağımızı biz biliriz… Pandemide de 
gördük ki kriz anlarında ilk işsiz kalan kadınlar, 
yoksullaşan ilk kadınlar… Neo-liberal politikaları 
pek sevdiği esnek, uzaktan, güvencesi çalışma 
biçimleri pandemide yaygınlaştı doğal olarak. 
Büyük sermaye bu çalışma biçimlerini kalıcı 
kılmaya başladı ve bu durum önce kadınları 
etkileyecek. Kadınlar ev içine hapis olacak, 
ucuz iş gücü olmanın yanına yine çocuk, 
yaşlı, hasta bakımı ve ev içi görünmez emek 
sömürüsü katlanarak devam edecek. Esnek, 
uzaktan çalışma biçimleri ile emeklilik bir 
hayal olacak. Kamuda kadın emekçi sayısı 
gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki son 
yıllarda azalmakta. Mülakatla kamu çalışanı 
alımlarında önceliğin erkeklerde olduğunu 
görebiliyoruz. Biz kadınlar yaşamın her 
alanında özgür ve eşit var olmak istiyoruz ve 
olacağız! Onun için nerede özgürlük, adalet 
direnişi varsa oradayız! Artık tüm dünyada ve 
ülkemizde kadın hareketi ana akım muhalif 
harekettir, asla geri adım atmayan kadınlar var 
ve her yerde! Haydi hep birlikte göğe bakalım! 
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Kadınkırım (Femicide)

Kadınkırımın en yaygın biçimleri nelerdir?

Pek çok kadınkırımı türü vardır; ancak bazıları 
diğerlerinden daha yaygın olarak bilinir. Bir erkek akraba 
ya da diğer bir aile üyesinin, ailenin namusunu korumak 
adına cinsel veya zina içeren davranışları nedeniyle bir 
kadını veya kızı öldürmesi olan “namus cinayetleri” esas 
olarak Ortadoğu ve Güney Asya’nın bazı kesimlerinde 
meydana gelir. Hindistan’da kadınlar, yetersiz çeyiz (bir 
gelinin evlenmeden önce damadın ailesine ödediği toplam 
para ve mallar) verdiklerinde damadın ailesinin elinin 
altında ölürler.  

Kurbanla yakın bir ilişkisi olmayan biri tarafından işlenen 
yakını tarafından olmayan/yakını-dışında kadınkırımı 
(non-intimate femicide) daha az yaygındır; ancak yine de 
meydana gelmektedir. Seks işçisi olan veya gece hayatında 
çalışan kadınlar yakını olmayan kişiler tarafından işlenen 
kadınkırımlarından orantısız bir biçimde etkilenmektedirler. 

Birleşmiş Milletler’e göre diğer kadınkırımları biçimleri 
arasında büyücülük veya cadılıkla ilgili cinayetler, silahlı 
çatışmalarla bağlantılı cinayetler, toplumsal cinsiyet kimliği 
ve cinsel yönelimle ilgili cinayetler ve etnik ve yerli kimlikle 
ilişkili cinayetler yer alıyor. 

Kadınkırım: Bilmeniz Gereken Her Şey
Yazar: Leah Rodriguez / 3 Kasım 2020
Kadınkırım (femicide), bir kadın veya kız çocuğunun cinsiyeti nedeniyle, genellikle bir erkek 
tarafından öldürülmesi olup, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin en aşırı biçimidir. 
Şu anda hayatta olmayan Güney Afrikalı feminist aktivist ve akademisyen Diana Russell 
“kadınkırım” tabirini ilk kez 1976’da yaygınlaştırdı. Russell, kadın cinayetlerini ve katliamlarını 
tanımlayacak bir terimin, kadınları korumak için mücadele eden eylemcilere destek 
vereceğini ümit ediyordu. O zamandan beri, kadın hakları eylemcileri dünya genelinde 
kadınkırımına karşı çıkmak için bir araya geldiler. Örneğin, kadınkırımın özellikle yaygın 
olduğu Latin Amerika’da, kelime İspanyol diline “femicidio” olarak çevrildi.
Geçtiğimiz son kırk yılda toplumsal cinsiyet temelli şiddeti sonlandırmak için verilen 
çabalarına rağmen, kadınkırım küresel çapta devam ediyor. Toplumsal cinsiyet temelli 
şiddet COVID-19 salgını sırasında artmaya devam ediyor; çünkü çok sayıda mağdur tecrit 
sırasında istismarcısıyla birlikte eve kapandı. 
İşte tüm dünyada kadınların neden hala kadınkırımı riski altında yaşadıkları ile ilgili bilmeniz 
gereken her şey.
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Bir kadın, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 
kurbanı olan 16 yaşındaki Lucia Perez’in bir 
fotoğrafını şu mesajla tutuyor: “Lucia Perez 
için adalet.” Gruplar, genç kıza tecavüz edip 
daha sonra onu öldürmekle suçlanan iki erkeği 
beraat ettiren mahkeme kararını protesto 
ediyor. Resim: Tomas F.Cuesta / AP

Kadınkırımı İzleme Örgütü’ne (Femicide 
Watch) göre, kadınlar ayrıca yasa dışı ve 
sağlıksız koşullarda yapılan kürtaj, anne 
ölümleri ve zararlı uygulamalar nedeniyle 
dolaylı olarak kadınkırımından ölüyorlar. 
Üstelik, kadınkırımları insan kaçakçılığı, 
uyuşturucu ticareti, organize suçlar, mafya/
çetelerle ilgili faaliyetler, ihmal ve devletin 
eylemsizliğiyle bağlantılı olabiliyor. 

Kadınkırımından en çok kim etkilenir?

Kadınkırımlarına ilişkin veriler sınırlıdır çünkü 
çoğu ülke cinayet nedenlerini kayıt altına 
almak için gerekli bilgileri almamaktadır veya 
cinayetler rapor edilmemektedir. Eldeki veriler, 
her yıl 66 bin kadının vahşice öldürüldüğünü 
ve cinayetlerin %17’sini oluşturduğunu 
gösteriyor. 

Daha önce fail tarafından istismara uğramış, 
çift olmuş ancak farklı bir partnerden çocuğu 
olan, partnerinden ayrılmış ya da istismarcı 
partnerden ayrılmaya çalışan kadınların 
kadınkırımı mağduru olma olasılığı daha 
yüksektir. 

Eğitim seviyesi ile kadınkırımı arasında 
da bir ilişki var gibi görünüyor. Üniversite 
mezunu kadınların kadınkırımına karşı daha 
çok korunduğu düşünülmektedir. Daha iyi 

eğitimli kadınlar, aşk ilişkilerinde daha fazla 
bağımsızlığa sahip olduklarını bildiriyor. Bu da 
bir partnere ekonomik olarak daha az bağımlı 
olduklarını ve bir durumun kötüye gitmesi 
karşısında, bu durumdan çıkma ihtimalinin 
daha yüksek olabileceğini gösteriyor. 

Kadınlar genellikle en yakınları tarafından 
öldürülüyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu 
ve Suç Ofisi’ne göre 2017’de kadınkırımı 
kurbanlarının üçte birinden fazlası şimdiki veya 
eski yakın partnerleri tarafından öldürüldü, 
yarısından fazlası yakın partnerleri veya aile 
üyeleri tarafından katledildi. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre, hamile kadınlar ve hamileliği 
sırasında istismara uğrayan kadınlar, en çok 
yakın partnerlerce işlenen kadınkırımı riski 
altındadır. 

DSÖ’ye göre, toplumsal ve yapısal düzeyde, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha fazla ve 
devlet yönetiminde kadın temsilinin daha az 
olduğu ülkelerde kadınkırımı daha yaygındır. 
Sağlık ve eğitime yapılan devlet yatırımlarının 
kısıtlı olması da bir başka etmendir.

Kadınkırımlarındaki artış, Russell’ın 1970’lerde 
bu terimi ilk kez kullanmasından bu yana 
dünya genelinde büyük çaplı protestolara yol 
açtı. 2019 yılında Güney Afrika’nın Cape Town 
şehrinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 
Uyinene Mrwetyana’nın tecavüz edildikten 
sonra öldürülmesi, halkta büyük bir infiale 
neden oldu ve Güney Afrika Başkanı Cyril 
Ramaphosa’yı Toplumsal Cinsiyet Temelli 
Şiddet Deklarasyonu’nu imzalamaya sevk etti.

Ardından 2020 yılında Türkiye’nin Muğla ilinde 
kaybolan ve 21 Temmuz’da ölü olarak bulunan 



27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cinayeti küresel 
bir sosyal medya kampanyasının başlamasına 
tesir etti. Bir ay sonra Teksas Fort Hood’da 
asker arkadaşı tarafından katledilen Meksika 
kökenli Amerikalı ordu uzmanı 20 yaşındaki 
Vanessa Guillén‘in öldürülmesi orduda bir  
#MeToo hareketini tetikledi. Medya ilgisi ve 
çokça gündeme gelen kadınkırım vakalarının 
etrafında oluşan isyan, çoğunlukla kalıcı 
değişim ile ilişkili olmamaktadır. Toplumsal 
Cinsiyete Dayalı Şiddet Deklarasyonu Güney 
Afrika’da etkisiz kaldı ve ülkede Covid-19 
salgını sırasında yüzlerce kadın katledildi.

18 Latin Amerika ülkesi, kadına yönelik şiddeti 
yasaklayan kanunlar çıkarmasına rağmen 
kadınkırımını azaltamadılar. Kadınkırımlarının 
yüzde doksan sekizi (98%) mahkemelere 
taşınmıyor. Meksika’da kadın hakları 
savunucuları ile kadınkırım kurbanlarının 
aileleri, 1990’larda Juarez fabrikalarında 
kaybolan veya öldürülen genç kadınların 
sayısında ani bir artış yaşanmasından bu yana 
aralıksız bir şekilde adalet arayışını sürdürmeye 
çalışıyorlar; ancak hükümet meseleyi önemsiz 
kılmada başı çeken taraf oldu. Bu arada, 
Şiddet Politika Merkezi’ne göre, ABD’de 
2014’ten beri öldürülen kadın sayısı düzenli bir 
şekilde artıyor ve 2017’de 1948 kadın erkekler 
tarafından öldürüldü. Siyahi ve Latin kökenli 
trans kadınlar 2020’de özellikle kadınkırımı 
tehlikesi altında idiler.   

Kadınkırımı nasıl sona erdirebiliriz?

DSÖ’ye göre, bireysel ve toplumsal düzeylerde 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele almayı 
gerektiren kadınkırımının önlemesi için en etkili 
yol, yakın partner şiddetini azaltmaktır.

Kadınkırımı hakkında daha fazla veri toplamak, 
bu olguyu anlamanın anahtarıdır. Kurban/
mağdur ve failler arasındaki ilişkiyi içeren 
cinsiyete göre ayrılmış veriler ve kadınkırımının 

ortaya çıktığı sosyal bağlamları anlamak için 
araştırma yöntemlerini güçlendirmek, kadınları 
gelecekteki şiddet eylemlerinden korumak 
için gereklidir. Sağlık personeli ve kolluk 
kuvvetlerinin rolü de önem taşır. Yakın partner 
şiddetini daha iyi tespit etmek için ve özellikle 
hamileliği sırasında bir kadın, kadınkırımı 
riski altındaysa, sağlık personeli ve kolluk 
kuvvetlerinin konuyla ilgili olarak eğitilmeleri 
gerekir. 

Hintliler 4 Ekim 2020’de Hindistan’ın başkenti 
Yeni Delhi’de, bir Dalit kadınına yönelik toplu 
tecavüz iddiası ve öldürülmesini lanetleyen 
bir protesto sırasında slogan atıyor ve pankart 
tutuyor. Resim: Altaf Qadri / AP

Yakın partner şiddet faillerinin silaha erişimini 
kısıtlayan yasal düzenleme, artan sayıda 
kolluk kuvvetleri ve yakın partner şiddetini 
yasaklayan emirleri ihlal ettikleri için zorunlu 
tutuklama, DSÖ tarafından kadınkırımına 
kaşı koruyucu önlemler olarak kabul ediliyor. 
Yasaları, namus cinayetlerini yasaklayacak 
şekilde değiştirmek ve faillere ceza uygulamak 
kadınkırımını sona erdirmenin bir başka 
önemli adımıdır. Namus cinayetlerinin yaygın 
olduğu ülkelerde ve göçmen topluluklarında 
namus cinayetlerine yönelik verilen eğitimin 
artırılması ve bu soruna çözüm geliştirilmesi 
de çok önemlidir. Uluslararası Kurtarma 
Komitesi’ne göre, kadınları ve kız çocuklarını 
desteklemek için sağlık ve sosyal hizmetlerin 
finanse edilmesi, özellikle pandemi döneminde 
kadınkırımının önlenmesine yardımcı olmada 
için çok önemlidir. 

HABERSEN Kadın dergisi için çeviren: 
Bircan DAĞ

Bu makale kaynağından aslına sadık kalınarak 
çevrilmiştir. İfade 
edilen görüşler 
HABERSEN 
Kadın Dergisi’nin 
editöryal politikasını 
yansıtmayabilir.

Makalenin aslı için 
: https://www.
globalcitizen.
org/en/content/
what-is-femicide-
everything-you-
need-to-know/
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Gülseren GÜNGÖRDÜ

Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı

PTT’de Kadın Emekçilerinin 
Bitmeyen Sorunları

Cansu öncelikle hoş geldin, İstanbul’da gişe 
personeli olarak çalışmaktasın. Kuruma ne za-
man atandın ve kuruma atanırken neler bekli-
yordun? Nelerle karşılaştın? 

Kuruma 2013’te atandım. Matematik bölümü 
mezunuyum. Atanmadan önce Türkiye’deki her 
genç üniversite mezunu gibi işsizlik ordusu ara-
sındaydım. Atanana kadar güvencesiz olarak 
farklı yerlerde geçici işlerde karın tokluğuna ça-
lıştım. PTT’ye KPSS ile mülakat olmadan yerleş-
tim, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna geldim. 
“En azından kamu kurumudur, iş güvencesinin 
olduğu, özlük haklarının daha iyi olduğu, ücre-
tin daha adil olduğu bir kurum” diye düşünüp 
sevinmiştim. Tabi kurum ben gelmeden 2013’te 
A.Ş. olma sürecini başlatmış ve kurumda yeni 
alınan personeller gibi ben de yeni bir statü olan 
İHS’li personel olarak çalışmaya başladım. Bu 
statü farklılığının bizlere olumsuz yansımalarını 
süreç içerisinde öğrendik. Meğer biz İHS’liler ku-
rumda memur gibi çalışıp ama özlük haklarımız 
içerisinde memurların sahip olduğu iş güvencesi 
yoktu. Yani ne memur ne de işçi idik. Ya da hem 
memur hem de işçi idik. Bizim ne olduğumuzu 
kurum yöneticilerimiz bile tam çözememişti işin 
komik yanı bu galiba. Kurumda karşılaştığımız 
herhangi bir olumsuzluğa itiraz ettiğimizde ya 
da hakkımız olanı talep etmeye kalkıştığımızda 
‘’sesini çok çıkarma, çünkü İHS’lisin‘’ sözlerini 
çok sık duymaya başladık. Bu da bizlerde her an 

işten çıkarılma; tekrar işsizlik ordusuna katılma 
gibi endişeler yaratmaktaydı. Bunun sonucunda 
İHS’Li personeller sindirilmiş ve her türlü mob-
binge maruz kalan bir çalışan profili yarattı.

PTT’de çalıştığınız mesai arkadaşlarınızla olan 
iletişiminizi nasıl değerlendirirsiniz?

PTT ortamındaki arkadaşlarımızla çok kısa sü-
rede kaynaştık, fakat kurumdaki farklı statüler 
ister istemez arkadaş ortamımızı etkiledi. İHS’li 
çalışanlar aynı işi yapıp yanındaki kendilerinden 

PTT emekçileri olarak iş yerlerimizde birçok farklı sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunları 
gişe, büro ve dağıtım alanında çalışan kadınlarla soru-cevap şeklinde kadın bakış açısıyla 
değerlendirerek sizlerle paylaşmak istedik. Erkek egemen bir toplumda yaşamanın 
zorluklarının yanı sıra PTT’de özellikle dağıtım alanında erkek sayısının fazla olması çalışma 
ortamının erilliğini artırmakta; bu da beraberinde kadın emekçiler için baskı ve mobbing 
maruz kalma olasılığını yükseltmektedir. Ayrıca PTT kadın emekçileri iş dışında ev içi işler, 
bakım hizmetleri ve annelik gibi devredilemez gibi görülen diğer işlerden de sorumlu 
tutulmaktadır maalesef. Bu durum kadını hem fiziksel hem de psikolojik olarak parçalanmaya 
maruz bırakmaktadır. PTT’de çalışan kadınların başka hangi sorunları var? Talepleri nelerdir 
ve karşılanıyor mu? Kadın arkadaşlardan dinleyelim.



önce işe alınan 399 sayılı Kanuna tabi memur-
lardan ciddi bir eksik ücret farkı alıyorlar. İHS’li 
memur ancak yoğun gişelerde çok çalışıp per-
formans puanını yakaladığında; Posta-Kargo 
işleme merkezlerinde veya Dağıtım merkezlerin-
de çalışan İHS’liler ise bir ay içinde 4 Cumartesi 
mesaisi yaptığı zaman 399’lu memurun aldığı 
maaşına yetişebiliyor. Performans sistemi, çalı-
şan ile çalışmayanı ayırt etmek yerine çalışanla-
rın birbirinden iş çalma, performans puanı yük-
sek olan gişe ve şubelerde çalışmak için mesai 
arkadaşınla seni karşı karşıya getiren bir durum 
yarattı. 

Bunların dışında siz gişede çalışan kadın arka-
daşların farklı sorunlarla karşılaştığınızı biliyo-
ruz, biraz bahseder misiniz?

Bu anlattıklarım aslında tüm çalışanların ortak 
sorunu. Biz kadın çalışanlar olarak bunlara ek 
sorunlar da yaşamaktayız maalesef. Bu sorunlar-
dan biri regl dönemini çok sancılı geçiren arka-
daşlarımız izin alma konusunda yaşadığı sorun-
lar. Bilindiği üzere regl dönemini sıkıntılı geçiren 
kadınların “regl izni” yok. Dolayısıyla çoğu kadın 
gibi regl sancıları çekerek çalışmaya devam edi-
yoruz. Gişelerde maalesef halen tek personel 
ile çalışan çok sayıda PTT şubesi var. Bir kadın 
olarak en sorunlu ve şiddet olaylarının yüksek 
olduğu şubelerde tek başına çalıştırıldım ve ha-
len tek kadın personelli şubeler var. Buralarda 
sözel ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız çok 
zamanlar oldu. Kadın arkadaşlar olarak bunun 
doğru olmadığını; illa tek personel olacaksa 
bunun kadın olmaması yönündeki taleplerimize 
karşı erkek arkadaşlar tarafından ‘’her şeye ge-
lince kadın-erkek eşitliği diyorsunuz, aynı ücreti 
alıyorsak ve eşitlik olacaksa çalışma koşullarında 
eşitlik olsun’’ şeklindeki itirazlarla karşılaşıyoruz. 
Ama kadınlar olarak yaşadığımız problem sa-
dece iş yükü fazla olması değil. Şubelerde tek 
çalışan kadınlar erkeklerin sözel hatta fiziksel 
tacizine de maruz kalıyor 

Son olarak Covid-19 pandemisinin çalışma ko-
şullarınızda nasıl bir yansıması oldu? Kurumun 
aldığı tedbirler sizler için yeterli oldu mu? 

Ben covid-19’a yakalandım. 2 hafta evde karan-
tinada kaldım. Pandemi başladığından bu yana 
ev ve iş dışında hiçbir yere gitmemeye özen 
gösterdim. Buna rağmen yakalandım. Çünkü 
PTT hiçbir şekilde iş yoğunluğunu azaltacak 
önlemler almadı; alınan tedbirler ise yetersiz 
kaldı. Salgından 3 ay sonra ancak gişelerimize 
şeffaf bariyerler konuldu. Temel ihtiyaçlar geç 
geldi. Sürekli dezenfektan sıkıntısı çektik. Mer-

kezleri çok bilmiyorum ama şubelerde temizlik 
salgından önce 2 haftada bir kez yapılırdı. Salgın 
şartlarında beklenen, ki salgın öncesi bile ye-
tersiz idi, her gün temizlenmesiydi. Ancak yine 
2 haftada bir yapılmaya devam etti. Yine bize 
kaldı temizlik işi. Günde en az 100’lerce insan 
şubeye gelerek işlem yapıyor; böyle bir ortamda 
pandemiden korunmak çok zor. Çalıştığım şu-
benin havalandırması yetersiz olmasına rağmen 
iş hacmi yüksek diye kapatılmadı. Ben virüse 
yakalandım ama yanımda çalışan arkadaşlara 
herhangi bir karantina uygulaması yapılmayarak 
çalışmaya devam ettiler. 

Gişe personeli olarak çalışan Cansu arkadaşımı-
za bize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi 
İstanbul’da 15 yıldır posta dağıtıcısı olan Deniz 
arkadaşımızla beraber sohbetimize devam edi-
yoruz. Karlı, yağmurlu ve yazın kavurucu sıcak-
lıklar gibi genel olarak zorlu hava koşullarında 
dağıtım yapan postacıların gerçekten fiziksel 
ve psikolojik olarak çok zorlandıklarını biliyoruz. 
Ağırlık taşıdıkları için boyun fıtığı, bel fıtığı ve 
diz ağrısı gibi sorunlar yaşayan dağıtım perso-
nellerinin sağlık sorunları sıkça rastladığımız bir 
durum. Tüm bunların meslek hastalığı olarak 
kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
PTT’de dağıtıcı arkadaşların yıpranma hakkının 
tüm bunlara rağmen halen kabul edilmemesi 
kabul edilir değil elbette. Ama dağıtım alan-
larında kadın dağıtıcıların bunlara ek olarak 
kadın olmaları nedeniyle başka sorunlar yaşa-
dıklarını da biliyoruz. Bunlarla ilgili senin bize 
aktarmak istediklerin nelerdir? 
15 yıldır fiili olarak dağıtımda çalışıyorum. Ta-
şıdığımız çantaların ağırlığı nedeniyle boyun 
fıtığı; uzun süre ayakta kaldığım için de bel fıtığı 
gibi sağlık sorunları yaşıyorum. Son zamanlarda 
şiddetli diz ağrıları yaşıyorum. Günde en az bir 
ağrı kesici iğne kullanmak zorunda kalıyorum. 
Ağrılarım her geçen gün dayanılmaz hale geli-
yor. Bunu çoğu arkadaşlarımız yaşıyor maalesef. 
Normal sosyal hayatımda güler yüzlü, neşeli ve 
gülmeyi seven biriyim ama dağıtım alanında 
giyimimden tutunda yürüyüşüme kadar tüm 
davranışlarımla farklı bir kişi oluyorum, olmaya 
zorlanıyorum. Sert, asık suratlı birine dönüşü-
yorum. Dağıtım alanında çalışan biz kadınlar 
sayısız kez erkeklerin tacizine uğruyoruz. Kadın 
postacı muhatabında erkek olunca eğitim düze-
yi çok önemli olmuyor. Kadınlar olarak dağıtım 
yaparken evde ergen bir erkek çocuktan, esna-
fından, avukatından, muhtarından, 70 yaşında 
bir dededen tutunda her çeşit erkekten taciz 
görebiliyoruz.
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Dağıtım yaptığın zamanlarda yaşadığın bu 
taciz olaylarından unutamadıkların var mı? Bir-
kaç örnek verebilir misin?
Aslında anlatmaya kalksam günler sürer ama 
hemen yakın zamanda yaşadığım birkaç örneği 
paylaşabilirim. Evine tebligat götürdüğüm 60’la-
rında bir avukat karşıma iç çamaşırı (boxer) ile 
çıkıp kapıyı açıyor. Üzerine bir şey alması için 
uyardım; ondan sonra evrakı teslim edebileceği-
mi söyledim.   Bunun üzerine ‘’benim ev içinde 
ne giyeceğime siz karar veremezsiniz‘’ şeklinde 
bir cevapla karşılaştım. Yine tebligat götürdü-
ğüm bir esnaf bana yönelik cinsiyetçi küfürler 
etti; bana saldırmaya giriştiği anda polisi çağır-
dım. Esnaf karşısında polisi görünce yumuşayıp 
özür diledi, “yanlış anlaşılma oldu, sen benim 
kızım sayılırsın” vb. sözler söyleyerek geri adım 
atmaya başladı. Kadın olduğun için güçsüz ve 
korunaksızsın bu toplumda. Bu yüzden kolay 
hedefsin; erkekler sana küfür eder, üzerine yü-
rür. Sahada çoğu kadın arkadaşların yaşadığı 
bir sorun daha var. Posta teslimatı için alıcı 
adresinde bulunmayınca ya da adres yetersiz 
olunca bazen telefonla iletişim kurmak zorunda 
kalıyoruz. Kurumun bize verdiği telefonlar olma-
dığı için kişisel telefonlarımızdan arama yapmak 
zorunda kalıyoruz. Sonrasında telefon sapıkları 
gırla gidiyor. Geçenlerde tebligat dağıtımı için 
gittiğim bir evde bir erkek kapıyı açtı; bu kişi 
aşırı ölçüde uyuşturucu almıştı. Kendinden geç-
miş bir halde “sen polis misin? kim gönderdi 
seni? kimseye bir şey söylersen seni öldürürüm” 
şeklinde sözler söyleyerek beni tehdit etti. Kişiyi 
ihbar etsem bana zarar verebilirdi çünkü benim 
dağıtım alanımda yaşıyor. Dağıtım esnasında bir 
şeyler içmeye eve davet eden; bazen ahlaksız 
tekliflerde bulunan erkekler de oluyor. Üzülerek 
söylemek gerekirse, bunları normal gören hatta 
erkeklerin hakkı olduğunu telakki eden bir erkek 
egemen zihniyet tarafından kuşatılmış durumda 
tüm kadınlar. 

Evli ve çocuklu olan kadın arkadaşların karşı-
laştıkları sorunlardan bahsedebilir misin?
Dağıtım işi zaten fiziksel olarak çok yorucu. İş-
ten sonra yorgun argın bir şekilde eve gidip te-
mizlik, akşam yemeği vb. ev içi işlerle uğraşıyor. 
Tabi ki bekar dağıtıcı kadınlar da ev işlerini yapı-
yorlar, ama evli ve çocuklu kadınların sorumlu-
lukları daha fazla. PTT kadın emekçilerinin iş yeri 
dışında ev işi ve çocuk bakım işlerini yapıyor; bu 
da inanılmaz bir yük oluşturuyor. İş yerlerimizde 
kreşlerin olmaması çalışan kadınlar için sorun 
teşkil ediyor. Çünkü halen çocuk bakımı sadece 
annenin görevi gibi görülüp kadına bırakılan bir 
sorumluluk. Pandemide kreşlerin, anaokulların 

ve okulların kapanması ve eşi çalışmaya devam 
kadın arkadaşlar küçük çocuklarının bakımı ko-
nusunda büyük zorluklar yaşadılar. Çocuklu ka-
dınlar ücretli izne ayrılmaya zorlandı. Ailesi veya 
tanıdığı yakınlarda olanlar bir şekilde idare etti. 
Fakat İstanbul gibi bir şehirde yakını olmayan 
kadın arkadaşlar çok sıkıntı yaşadılar. PTT bu 
durumu çok dikkate almadı. 

Dağıtım esnasında özellikle pandemi koşulla-
rında hijyen ve temel ihtiyaçlarınızı nasıl karşı-
lıyorsunuz?
En insani temel ihtiyaçlarımızdan olan lavabo 
ihtiyacımızı camilerde, hastanelerde, restoranlar-
da, alışveriş merkezlerinde, muhtarlık binaların-
da, en yakın PTT şubelerinde, çok zorlandığımız 
zamanlarda bazen de utana sıkıla rica ederek 
gittiğimiz evlerde (evde sadece kadın olmasına 
dikkat ediyoruz) gidermeye çalışıyoruz. Ama 
pandemi döneminde bu tür yerlerde kapalı ya 
da virüs riski olduğundan kullanmamaya özen 
gösteriyoruz. Pozitif vakaların olduğu adreslere 
gidiyoruz. Çünkü bize hangi adreste pozitif vaka 
olduğu bilgisi gelmiyor. Öyle bir sistem gelişti-
rilebilirdi; böylelikle en azından riski daha aza 
indirebilirdik diye düşünüyorum.

PTT dışında kendinize vakit ayırabiliyor musu-
nuz?
Mekanik bir hayat yaşıyoruz maalesef. Kitap 
okuyacak, sinemaya ve tiyatroya gidecek, sev-
diklerimizle buluşabileceğimiz zaman yok. Çok 
hızlı tükeniyoruz. Çünkü haftanın 6 günü çalışı-
yoruz. Pazar günü ise sadece şahsi ve ev temiz-
liği yapacak zaman bulabiliyoruz. Artan iş yükü 
ve personel eksikliğinde dolayı bazen yıllık izin-
lerimizi dahi kullanmakta sorun yaşıyoruz.

Cansu ve Deniz arkadaşlarımıza bize vakit ayır-
dıkları için teşekkür ediyoruz. Umarız PTT’ de 
yaşanan bu sorunlar kısa bir sürede giderilir. 
Özellikle kadın arkadaşların kâbus hayatı yaşa-
masına neden olan bu eril zihniyet dönüşüme 
uğrar. Ve kadınlar için daha yaşanabilir çalışma 
ve yaşama koşulları oluşur. Kadınlar olarak daha 
çok bilinçlenerek her alanda yaşadığımız bu eril 
zihniyeti yıkma gücümüz var.  

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI.



Adanır EREN
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Yaşamın Ta Kendisi!!

İbn-i Haldun’un ‘coğrafya kaderdir’ sözü bu 
topraklarda yaşanan katliamları, kayıpları, 
yıkımları, talan edilen umutları ve sevdaları 
anlamamız için yeterli mi? Günümüze 
kadar ulaşan bu yakıcı söz, kimileri için 
ümitsizliği ve kabullenişi, kimileri için inatla 

mücadeleye tutunmayı çağrıştırıyor. Devlet 
ve onun yürütücüsü olan iktidarlarınsa, ihlal 
edilen yaşam haklarına karşı cezasızlık için 
kullandıkları bir kılıf oluveriyor coğrafya 
kaderdir sözü. Bu coğrafyada kadın olmak 
zor iştir, yükümüz ağırdır. Burada kadınlar 

Şiddetin tekeline sahip devletin ve iktidar partisinin; sadece kadınları değil, biat etmeyen 
herkesi hedef aldığı Türkiye’nin bu karanlık çağında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
daha da yakıcı bir anlam ifade ediyor. Karanlığa teslim olmayacağız dercesine rengarenk 
kıyafetleriyle kadınlar akıyor sokaklara, dillerinde zılgıtlar, ellerinde yaşamı savunan 
pankartlarıyla. Ve biz kadınlar biliyoruz ki emeğimizle kurulan bu dünyada, yaşamlarımızı ve 
haklarımızı kadere devlete ve Allah’a havale ederek koruyamayız. Mahşere bırakılmayacak 
hesaplar olduğundan bize düşen şey erkek egemen sistemin, başta yaşam hakkımız olmak 
üzere, hak ve özgürlüklerimize yönelik saldırılarına karşı direnmek, direnmek ve direnmektir! 
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ruhları çekilmiş bir beden sadece. Kaç kadının 
gözü arkada kaldı hunharca katledilirken, 
kaçı toplum tarafından omuzlarına yüklenen 
suçluluk duygusuyla kendi yaşamına son 
vermek zorunda bırakıldı, kaç kız çocuğunun, 
çocuk gelin olup hayalleri elinden alındı 
bilinmez. 

Toplumdaki kemikleşmiş düşünce yapısı, 
eril zihniyetin kendi içindeki ikiyüzlülüğü, 
ataerkil toplum baskısı ve namus anlayışı 
her tarafımızdan kıskıvrak bağlıyor bizi. Bir 
kâbus gibi üzerimizde asılı kalıyor. Coğrafya 
kaderdir, coğrafya kederdir, neden ve nasıl 
sorusuna cevap aradığımız yerdir. Neden? 
sorusuna verebileceğimiz bir yanıt vardır da… 
Nasıl? sorusu kursağımıza takılan bir lokma 
gibi boğuyor tüm insanlığı. Karşı çıkmanın 
kendisinin bile zül olduğu, hayal gücünün dahi 
erişemediği nasıl bir yok etme metodudur ki 
çıldırma noktasına getirir insanı. Benim Nasıl? 
sorusuna cevap verebileceğim bir yüreğim 
yok. Kimsenin de olmasın zaten. 

Kadına yönelik şiddetin, tacizin tecavüzün 
saldırganlığın ve katliamların bunca tepkiye 
rağmen artması ve önlenmemesi, görevi 

yaşatmak olan devletin iktidarını ve gücünü 
yanlış kullandığının belgesidir. Tarihin hiçbir 
döneminde katliamlarla yüzleşmeyen devlet 
aklı, kadın katliamlarıyla da yüzleşmiyor. 
Ve görmezden gelinen inkâr edilen her suç 
yeniden işlenmeye hazır bir şekilde bekliyor 
geleceğin kanlı tarihinde. Bu coğrafyada tuzla 
buz oldu umutlarımız, bu coğrafyada çocuk 
gelinlerle dondu hayallerimiz. Bu coğrafyada, 
ayaklarının altındaki cennetten kovuldu analar 
barış istedikleri için. Yine de barışın harcını 
karıp duvarlarını örmek onlara kaldı. Oğullarını 
kızlarını gömebilmenin bile nimet sayıldığı bu 
coğrafyada kadın olmanın bedelini ödüyoruz 
her gün yazılmamış, yazılamamış nice acıların 
eşliğinde. 

Yine de vaz geçmedik, yaşanmışlıklara ve yok 
edilen değerlerimize rağmen yeniden dirilmek, 
Anka Kuşu misali küllerimizden yeniden 
doğmak, yine bu coğrafyanın kadınlarına 
mahsustur. İflah olmaz bir iyimserlikle bu 
coğrafyaya olan inancını yitirmedi kadınlar. 
Kendini yeniden yarattı kadın bu coğrafyada 
donan umutları yeşertmek ve yaşamı yeniden 
inşa edebilmek için. Zira kadın yaşamın ta 
kendisiydi.



Derya BALSEVEN
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Dişi Kuş

Nüfusun %50,2’sini erkeklerin %49,8’inin kadınlarından oluşan ülkemde, halen işgücüne katılım 
kadınlarda %34,5 iken erkekler için %71,8’dir. 33 kentten kadın milletvekilinin olmadığı ve mecliste 
103 milletvekili ile halkımızı temsil eden bizler, 1397 belediye başkanın içerisinde de 41 belediyede 
de başkanlık görevini yürütmekteyiz. Tüm partilerin bizleri belediye başkanlığına aday gösterdiği 
oran ise %7,89. 

‘Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister. Çünkü onlar, sizin analarınız, 
kızlarınız veya teyzelerinizdir’ diye başlayan, ‘cennet annelerinizin ayağının altındadır’ 
şeklinde öğüt veren %89,5 nüfusla kabul gördüğü ve inanıldığı bir dinin, ‘dünyada her şey 
kadının eseridir’ ifadesiyle kadının önemini hatırlatan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türkiyesi’nde 2020 yılında 300 kadının öldürüldüğü, 171 kadının ölümünün de 
şüpheli olduğu çok acı bir gerçektir. Vahşice işlenen cinayetlerde adalet karşısında ‘namus’ 
savunması ile hafifletici sebepler göz önünde bulundurularak ceza indirimlerine gidilmesi 
olayın bir başka acı tarafıdır. Namus kavramının sadece ve sadece kadınlar için geçerli 
olduğu ülkemde, kadının sadece cinsel meta olarak değerlendirilmesi, ‘kadın herkesin içinde 
kahkaha atmaması’, ‘hamile kadının sokakta gezmesinin uygun olmadığına’ dair kullanılan 
ifadeler ne yazık ki 21. Yüzyıl Türkiyesi’nin bu hassas konuda hangi noktada durduğunun 
açık bir göstergesidir.
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Mayıs 2011’de İstanbul’da gerçekleşen Avrupa 
Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya 
açılan ve 1 Ağustos 2014 yılında Türkiye’de 
yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesinin, iktidar 
yanlıları tarafından ‘Allah rızasına uygun değil’ 
yorumları ile uygulamaya geçilmesine engel 
olmaktadır. Şu açıkça bilinmelidir ki… Kadına 
şiddet ve işlenen cinayetlerin engellenmesini 
tek yolu suçluların cezalarının arttırılmasıdır 
ve bunun yolu da İstanbul Sözleşmesinin tam 
anlamıyla uygulanmasında geçmektedir.

Erkeklerin işlerine geldiği zaman ‘yuvayı 
diş kuş yapar’ demesi, işlerine gelmemesi 
durumunda ‘saçı uzun aklı kıt’, ‘eksik etek’ 
tabirleri ne yazık ki tam bir ikiyüzlülüğü ortaya 
koymaktadır. Kadın eştir, annedir, bacıdır… 
Ama her şeyden önce insandır. Erkek ne kadar 
kıymetli ise, kadın da o kadar kıymetlidir. 
Kadın hayatı erkeklerin vicdanına bırakılacak 
kadar değersiz değildir. Sohbetlerde, 
mahkeme salonlarında, iş yerlerinde kadının 
ifadesinin erkeğe göre daha az ciddiye 

alındığını görmekteyiz, duymaktayız. Ayrıca 
sadece İzmir’de 2020 verilerine göre 
Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Danışma 
Merkezine başvuran 174 kişinin %72,4’ünün 
ekonomik özgürlüğü olmadığı, %32,8’i (18-
29 yaş aralığı) genç yetişkinlerin, %50’si 
(30-39 yaş aralığındaki) yetişkin kadınların, 
%7,5’inin ise (50-59 yaş aralığındaki) orta 
yaş üstü kadınların oluşturduğu görülmüştür. 
Günümüzde, Büyükşehir Belediyelerine bağlı 
9 kadın konukevi, il/ilçe belediyelerine bağlı 
23 kadın konukevi olmak üzere toplam 32 
kadın konukevinde 703 kapasite ile hizmet 
vermesi bu anlamda belediyelerin ilgili konu 
üzerinde çok daha fazla çaba göstermeleri 
zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Büyük resmi görmek istemeyen tüm siyasiler 
her gün en az 1 kadın öldürülmesinden 
sorumludur. Bu sorunların tamamının çözümü 
çok basittir aslında… ‘Önce insan’ ya da 
‘kadın ve erkek eşittir’ temel prensibiyle yola 
çıkıldığında yapılması gerekenlerin çok kolay 
ve hızlı bir şekilde uygulamaya alınacağı 
açıkça tüm çıplaklığı ile ortada dururken, bir 
dizi görmezden gelmeler, ihmaller ve erkek 
hegamonyası maalesef bugünlere gelmemize 
sebep olmuştur.

‘Yuvayı dişi kuş yapar’ diyorsunuz ya… 
Bırakın belediyeleri de diş kuş yönetsin, 
milletvekili de çok daha fazla sayıda dişi 
kuş olsun, Cumhurbaşkanı da dişi kuş olsun. 
Görün o zaman nelerin değişeceğini. Ama 
yapamazsınız… Cesaret edemezsiniz değil mi 
erkek kuşlar(!)



Nurcan GÜNEREN
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PTT de Kadın Olmak

Yapılan araştırmalarda mobbingin en 
fazla kadın emekçilerin üzerinde olduğu 
görülmüştür. Bunun en büyük sebebi de yine 
araştırmaların sonucu olarak, kadının annelik 
vasfından kaynaklanan, toplum tarafından 
atfedilen çocuk bakımı rolünün yüklenmesidir. 
Bu durum son zamanlarda öyle bir hal almıştır 
ki, yöneticiler alenen kadın personel ile 
çalışmak istemediklerini beyan etmektedirler. 

Kar zihniyetli yönetim politikaları yüzünden 
kadınlar doğum izni, süt izni gibi yasal 
haklarını kullanmakta güçlük çekmektedirler. 
Bu konuda bazı örnekler vermek gerekirse,

Dağıtıcı arkadaşlarımızın hamile olmalarına 
rağmen müdürlük tarafından psikolojik 
baskı ile dağıtıma çıkarılması, 

Düşük riski taşıyan hamile 
arkadaşlarımızdan hekim raporuna rağmen 
heyet raporu istenmesi,

Süt izin saatlerinin anne tarafından 
değil, idareciler tarafından ayarlanmaya 
çalışılması,

Bazı yöneticilerin süt iznine ‘’çocuğuna 
mama ver‘’ diyerek engellemeye çalışması,

Regl günü ağır geçen arkadaşlarımızdan 
yöneticilerin hekim raporu istemesi,

Kadının fiziksel gücünden fazla iş istenmesi, 
gelen giden servislerinde ağır işlerde 
çalıştırılması,

Yönetmelikte olmasına rağmen şubelerde 
kadın arkadaşlarımızın tek başına ve 
güvenliksiz çalıştırılması vs.

Ve bütün bu örneklere bakıldığında kadın 
emekçilerin üzerinde uygulanan baskı en basit 
şekli ile ifade etmek gerekirse, eril düzenin 
egemenleştirilmeye çalışılması halidir. Kadını; 
annedir, evinin hanımıdır mantığı ile sistemin 
makineleştirdiği ve köleleştirdiği düzende işine 
yaramayacağı gerekçesi ile geri plana atmaktır. 
Zira siyasi politikalar da bu yöndedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgını 
bir yıldır devam etmektedir. PTT de önlemler 

1840 yılından bu yana, emek yoğun olan bir kurum olarak hizmet gösteren Posta Telgraf 
Teşkilatı adından da anlaşıldığı gibi posta ve telgraf hizmetleri alanından çıkıp; kargo, 
banka, lojistik alanlarında yoğunlaşarak gelişen ihtiyaçlar adı altında, kapitalizmin 
çarklarının dönmesi için nasıl mücadele verdiğini göstermektedir. Bir taraftan kar odaklı 
şirket politikaları bastırırken, diğer taraftan hizmet odaklı devlet kurumu olmanın verdiği 
ağır sorumluluklar, yöneticilerin emekçiler üzerinde kısır zorbalıklara başvurmalarına sebep 
olmaktadır. Özelleşme sürecinde bu baskılar özellikle kadın emekçiler üzerinden devam 
etmektedir.
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ilk günden bu yana yetersiz olmakla birlikte, 
dağıtıcı arkadaşlarımızın sahada kendilerini 
virüsten korumaları ve kişisel temizliklerini 
yapabilmelerini yemek ve dinlenme molalarını 
vermeleri neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 
Buna rağmen yöneticiler ısrarla mola verilmesi 
gerektiğini dikte etmektedir. Fiziki koşulları 
el vermeyen dağıtıcı bu süreyi çalışarak 
geçirmektedir. Bu da dolaylı yoldan emek 
sömürüsüdür.  Salgında korunamayıp virüs 
kapan arkadaşlarımız zorla çalıştırılmakta, ev 
karantinasına gönderilmediği gibi, iş yerini 
de karantinaya aldırılması engellenmektedir. 
Onlarca emekçi ve yakınları sırf önlemsizlikten 
hayatını kaybetmiştir. 

Yine önemli bir konu olan, virüs nedeniyle 
okulların ve kreşlerin kapanması, ev içi emeği 
zaten görülmeyen kadın emekçilerin bir 
de çocuk bakımı rolünün eşler tarafından 
kendilerine bırakılması nedeniyle pandeminin 
en zor günlerini yaşamaktadırlar. 

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 
çocuk bakımı her zaman kadın emekçiye 
yüklenmektedir. Bunun en büyük örneği olarak, 
“yasa da belirtilmesine rağmen 50’den fazla 
personel çalıştırılan işyerlerinde neden kreş 
bulunmuyor” konusunu değerlendirebiliriz.  
PTT yönetimi bu konuyu acaba kadın personel 
sayısını göz önüne alarak sadece bir kadın 
meselesi olarak mı değerlendiriyor? Bunu 
sorgulamak gerekir. Geleneksel olarak çocuk 
bakımının kadına atfedilmesine rağmen, 
kreş konusunda erkek emekçilerin de ısrar 
etmesi gerekir ki, bu bir “kadın meselesi” 
değildir. Her açıdan sağlıklı nesiller yetişmesini 
istiyorsak, her alanda bu konunun “ortak” 
mesele olduğunu savunmalıyız. Ayrıca çalışan 
motivasyonu, verimi ve aidiyet duygusunun 
güçlendirilmesi açısından kreş konusu çok çok 
önemli bir etkendir. Şirket olarak kar odaklı 
politikalar üreten kurumun en öncelikli konusu 
da personelin kurumsal motivasyonu olmalıdır.

Tüm bu, kurum içinde meslektaşlarımız 
tarafından yok sayılan emeklerimize ve 
kimliğimize rağmen, idareciler tarafından 
uğradığımız mobbinge rağmen, hizmet 
verdiğimiz yurttaşlar tarafından sırf kadın 
olduğumuz gerekçesiyle maruz kaldığımız 
tacize ve şiddete rağmen her zaman her 
yerde emeklerimizle ve kadın kimliğimizle var 
olacağız. 

VARDIK! VAROLACAĞIZ!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

YAŞASIN HABER-SEN!
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Film ve Kitap Eleştirisi

Atwood Üstopyası

Konvansiyonel sinemanın vazgeçilmez 
duraklarından olan edebiyat uyarlamaları, 
platformlarda da gözde. Feminist Kanadalı 
yazar Margaret Atwood’un üstopik dünyasının, 
iki başarılı dizi uyarlamasıyla platformlarda 
izlenebilir olmasının iyi tarafı, daha önce 
Atwood okumamış olanları, yazarın kitaplarına 
yönlendirmesi. 

Üstopya, kendi metinleri için yazarın türettiği bir 
kavram. Her ütopya içinde biraz distopya; her 
distopya içinde biraz ütopya olduğunu düşünen 
M. Atwood, bunu ying-yang’a benzetiyor.  

6 bölümlük mini dizi olarak çekilen Alias Grace 
/ Nam-ı Dier Grace’in öyküsü gerçek olaydan 
uyarlama ve kadın ekip imzalı bir çalışma. 
(Yönetmen Mary Horron, Senarist Sarah Polley) 
1859 Kanada’sında neredeyse çocuk yaşta 
cinayet suçundan hüküm giyen ve 15 yıldır 

hapiste olan Grace, cezaevi müdürünün evinde 
hizmetçi olarak çalıştırılırken ünlü bir katil değil 
“ünlü bir kadın katil” olmasının uyandırdığı 
meraka tahammül etmek zorundadır. Çalışırken 
gösterdiği iyi hal ve cinayet ânının büyük 
bölümünü hatırlamadığını söylemesi, Grace’in 
haksız suçlamayla hüküm giydiği yönündeki 
endişeyi canlandırır. Gerçeğin ortaya çıkarılması 
için, zihin üzerinde çalışan bir doktorun onu 
sorgulaması ayarlanır. Grace amnezia hastası 
mıdır, yoksa gerçek bir suçlu mu? Hatırlamak 
istemeyeceği kadar kötü şeyler mi yaşamıştır 
yoksa suçunu masum rolüyle gizlemekte midir? 
Yapıt, görünüşte bu sorgulama üzerinedir ama 
herkesin kendini sorgulamasına sebep olacak 
Grace’in dilinde, Margaret Atwood’un sesi 
yankılanır. Bir kadın ne kadar sömürülebilir? Bir 
kadın sömürünün bu kadarına nasıl dayanabilir? 
Basitçe, “bunları kim yaşasa, katil olur” demez 
Atwood. Grace’in isteyerek katil olup olmadığının 
yanıtını bizim bulmamız gerekir.

Seyrettiğimiz kurgu değildir; Gilead 
büsbütün gerçek dışı değildir; tehlike, 
bu hikayeyi gerçek kılacak kadar 
yakınımızdadır. 

Şu ana kadar 3 sezonda 36 bölüm çekilen 
ve devamı da gelecek olan The Handmaid’s 
Tale / Damızlık Kızın Öyküsü ise büyük bir 
prodüksiyon. Seyrederken -özellikle kadın 
olarak- mutlak bir karanlığa düşüyor ama 
kendinizi oradan çekip çıkarmıyorsunuz. Çünkü 

Korona salgınından önce, dijital platformlar sinemanın tahtını sallar duruma gelmiş; örneğin, 
festival izlencelerinde platform yapımı filmlere yer verilmesi tartışılmıştı. Salgın koşulları bütün 
dijital iletişim kanallarına erken bir büyüme getirirken, dijital tv platformları da üye sayılarını 
katladı. Temaları ve prodüksiyonlarıyla büyük film düzeyinde olan ve seyirciye, -bağımlılık 
pahasına- uzun soluklu seyir keyfi yaşatan platform dizileri, sinemanın yeni biçimlerinden biri 
haline geldi. 



22-23Haber-Sen Kadın Bülteni

anlatılan, gitmekte olduğumuz yeri gösteriyor 
olabilir düşüncesidir. Dizinin en akılda kalan 
bölümlerinden birinin “her şey yavaş yavaş oldu, 
işin buraya geleceğine ihtimal vermedik, vaktinde 
karşı koymadık” olması boşuna değil.   

M. Atwood, Önsözünde, kitabı 1984 Nisan’ında 
yazmaya başladığını söyler. Bu, “Pırıl pırıl, soğuk 
bir Nisan günüydü; saatler onüçü vuruyordu” 
diye başlayan 1984’e (Geoge Orwell) gönderme 
olabilir ki bu da oldukça anlamlıdır. Gilead 
eyaletinin “Gözler” denetimindeki totaliter 
Ortaçağ karanlığı, uzak geçmişte değil, 
bölünmüş ABD’nin varsayımsal geçmişinde ya 
da geleceğinde deneyimlenmektedir. Bölümler 
arasında geçiş olarak kullanılan çağdaş Rock 
müziği, Gilead zamanı ve mekânı ile kontrast 
kurar ama Gilead’laşmamış çağdaşlarının ne’liğini 
anımsatır. Bu eş zamanlılık ürpertici bir uyarı 
niteliği taşır: Seyrettiğimiz kurgu değildir; Gilead 
büsbütün gerçek dışı değildir; tehlike, bu hikayeyi 
gerçek kılacak kadar yakınımızdadır. 

Doğurganlığın bir sebeple son bulduğu ve 
din istismarıyla bütün özgürlüklerin bitirildiği 
Gilead totalitarizminde en büyük bedeli kadınlar 
ödemektedir. Doğurgan değillerse, mutlak ölüme 
gittikleri zehirli topraklarda tarım kölesi veya 
ev içi hizmet kölesi; doğurgan iseler komutan 
evlerinde cinsel istismar kölesi olarak bir isimleri 
bile olmadan nesneleştirilmişlerdir. Ama umut, 
dünya üzerinde her yerde vardır. Gilead’da da. 

Sinemaya henüz uyarlanmadı ama Ahitler’i 

anmadan geçmeyelim. Damızlık Kız’ın okunmaya 
başlandığı dönemden itibaren M. Atwood’a en 
çok sorulan “peki sonra Gilead’a ne oldu?” sorusu 
olduğu için, 2019’da Damızlık Kızın Öyküsü’nün 
devam kitabı The Testaments / Ahitler’i yazdı. 
Önceki romanın ana karakterlerinden birinin 
öyküsüne ve hiç farkına varmadığımız sırrı 
üzerine odaklanan Ahitler, distopya içindeki 
ütopyayı göstererek, yazarın kendi metinleri 
için türettiği üstopya kavramına güzel bir örnek 
oluşturuyor. 

Her başarılı yazar, büyük yazar olmayabilir. 
Ama her büyük yazar, büyük bir düşünürdür de. 
Margaret Atwood da öyle. Edebiyatını, herkesin 
okuyabileceği yalın bir üsluba indirgemekten 
çekinmeyecek kadar usta bir edebiyatçı aynı 
zamanda. Çağdaşı kadınlar/erkekler olarak 
dünyayı onunla paylaşmak, bir mutluluk. Eserleri 
ise bizden sonra da yaşamaya devam edecek. 
Yeter ki bir Gilead olmasın. 

Etin Cinsel Politikası (*)
Üzerinde 15 yıl çalıştıktan sonra yayımladı. Kendi ülkesi ABD’de her yıl yeni baskısı yapıldı. Kitabı 
yazmasının üzerinden geçen 31 yıl içinde pek çok dile çevrildi ve bir kült haline geldi. Okuyucuları 
dünyanın dört bir yanından cinsiyetçi reklam örnekleri gönderiyor yazara, yeni baskılar için. Carol 
J. Adams’ın Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuramı Etin Cinsel Politikası, çığır açıcı kitaplardan. 
Okurken, her bir satırın altını çizmek isteyeceksiniz, et yiyor olsanız bile. 

Carol J. Adams, et yemenin erkek egemenlikle 
ilişkili olduğunu yazan önceki düşünür/
yazarlara, kuramını üzerine inşa ettiği anahtar 
kavram olan “kayıp gönderge” ile katkı 
yapıyor.   

Hayvanlar kesilince varoluşları ete indirgenir; 
isimleri de cisimleri de kaybolur. Hayvanlar 
önce dil tarafından yok edilir. Et dendiğinde 
aklımıza öldürülmüş hayvan değil, mutfak 
gelir. Yazarın kayıp gönderge dediği bu 

durumdur. Benzer şekilde, kültürel şiddetin 
açıklamalarında da çoğunlukla kadınlar 
kayıp göndergedir. Örneğin ekolojik yazında 
geçen “dünyaya tecavüz edilmesi” metaforu, 
kadınların deneyimini başka bir baskıyı 
açıklamak için araç olarak kullanır. Cinsel 
şiddetin dili mecazî anlama taşınınca, bizzat 
bedenlerine tecavüz edilen kadınlar kayıp 
gönderge haline gelir.  

Kitap, kayıp göndergenin işleyişini 

(*) Carol J. ADAMS, Ayrıntı Yayınları, Çeviren: G.Tezcan, M.E. Boyacıoğlu. 



reklamlardan, edebiyattan ve bilim tarihinden 
anlatan örnekler üzerinden ilerliyor. Yazar, 
Türkiye baskısına özel yazdığı önsözde 
Türkçe’deki “mal” sözcüğünün eşya-mülk 
anlamlarının yanı sıra kırsal çevrelerde 
büyükbaş hayvan; kent argosunda iffetsiz 
kadın anlamında kullanıldığını ve bu kelimeyle 
ne gibi söz grupları oluşturulduğunu 
hatırlatarak hayvan sömürüsü ile kadın 
sömürüsü arasındaki bağın bizdeki 
örneklerinden birini veriyor. 
Reklamlar doğrudan göndergeler üzerine 
çalışan bir sistemdir ve kadınları kayıp 
gönderge yapması ne yazık ki mülkiyetçi 
ataerkil sistemde bir anayasa gibidir. Kitapta 
örneklenen ve hedefi erkek özne olan 
reklamlarda hem kadınlar hem hayvanlar 
nesne durumuna indirgenmiş kayıp 
göndergelerdir.    
Beyaz ırkçılığı beyaz olmayan insanlar için 
neyse, homofobi LGBTİ’ler için neyse, kadın 
düşmanlığı kadınlar için neyse, et yeme 
de hayvanlar için odur. Bu grupların hepsi 
kendilerini tamamen oldukları gibi, sahip 
oldukları haklarla kabul etmeyen kültür 
tarafından ezilirler. Ama hayvanlara yapılan 
sömürü gölgede kalır. Oysa et yemek bizi, 
şiddeti normal, rasyonel, gündelik bir olay 
olarak görmeye koşullandırmaktadır. 

“Aktivizmi bölümlere ayırmayı 
bırakalım. Istırapları kutuplaştıramayız 
çünkü hepsi birbirleriyle ilişkilidirler. 
Montaj hatlarında iş bölümü 
fikri, Henry Ford’un Şikago’daki 
mezbahaların demontaj hatlarını 
ziyaret etmesi sonucu ortaya çıkmıştır.”

Carol J. Adams vejetaryenlikle ilgili kişisel 
deneyiminde sık sık “Peki ya evsizler, peki 
şiddet gören kadınlar… onlar dururken bu konu 

önceliksiz değil mi” diye soranlar çıktığını, 
bunların konudan rahatsız olan ve dikkatleri 
başka yöne çevirmeye çalışan et yiyenler 
olduğunu aktarır ve aktivizmi bölümlere 
ayırmayı bırakmamız gerektiğini söyler. 
“Istırapları kutuplaştıramayız çünkü hepsi 
birbirleriyle ilişkilidirler. Montaj hatlarında 
iş bölümü fikri, Henry Ford’un Şikago’daki 
mezbahaların demontaj hatlarını ziyaret 
etmesi sonucu ortaya çıkmıştır”.
Et yemek neden adeta bir kuraldır? Çünkü 
denir ki “Et, kraldır”. Eti tanımlayan bu sözcük 
açıktır ki erkek gücünü simgeler. Etin erkekle 
özdeşleştirilmesi gibi sebze de kadınla 
özdeşleştirilir. Erkek egemen et yiyici dünyada, 
kadının ikincil konuma itildiği tarihten itibaren 
sebze de ikincil hale gelmiştir. İkinci sınıfı 
ilgilendiren gıdanın, ikinci sınıf protein olarak 
kabul edilmesi bu nedenledir. Nasıl bir kadının 
yalnız başına yapamayacağı düşünülürse, 
sebzelerin de yalnız başlarına bir öğün 
etmeyeceği düşünülür. Protein hiyerarşisi ırk, 
sınıf ve cinsiyet hiyerarşisini güçlendirir. 
Karşı konulamaz bir netlikle kapılara dayanan 
hakikat, zenginler tarafından sömürülen 
emekçi yoksulların, tüm insanlar tarafından 
sömürülen hayvanlarla duygudaş bir ittifak 
kurması gerektiğidir. 
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Haber-Sen Kadın Meclisi

Haber-Sen 7. Dönem 1. 
Kadın Meclisi Toplantısı
Sonuç Bildirgesi

Kadın meclisimiz, Genel Merkezimiz tarafından daha önce mail 

adreslerine gönderdiğimiz link üzerinden, online olarak 15 kadın 

temsilci ve şube yönetim kurulu üyesiyle toplanmıştır. Toplantı-

mız 27.01.2021 tarihinde aşağıdaki gündemlerle gerçekleşmiştir.

Gündem

1- Bilgilendirme

2- Siyasal ve sendikal sürecin değerlendirilmesi

3- Örgütlü olduğumuz kurumlarda kadın emekçilerin 

yaşadığı sorun ve çözüm önerileri

4- Önümüzdeki dönemin planlanması (8 Mart, kadın dergisi 

çalışmaları, eğitim planlamaları)

Siyasal iktidar; tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde oluşturmayı 

tasarladığı yeni toplumsal düzeninin inşası için kadın kazanım-

larını ortadan kaldırmayı hedeflerken, kendine muhalif gördüğü 

tüm kesimlere ve elbette kadınlara saldırmayı kendine amaç 

edinmiştir. İçerde ve dışarda gerçekleştirdiği savaş politikalarıyla, 

cinsiyetçi yaklaşımlarla kadın bedenini; yolsuzluklarla, adil olma-

yan bütçe planlamasıyla ve güvencesiz istihdam biçimleriyle de 

tüm emekçileri olduğu gibi aynı zamanda kadın emeğini hedef 

almıştır.

Özellikle bu dönemde kadınlar tarafından sıkça gündemde tutu-

lan İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi, yaşam güven-

cemiz sayılabilecek kazanımlar yok edilmek istenmektedir. Dünya 

genelinde de durum farklı olmamakla birlikte, ülkemizde daha 

da yakıcı bir şekilde şiddet, taciz ve tecavüzler iktidarın cezasızlık 

politikasıyla daha da artmaktadır. Maalesef dünyada her gün en 

az 137 kadın; en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Her 

üç kadından biri eski eşi tarafından ya fiziksel ya da cinsel şiddete 

maruz kalıyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor. 

Ülkemizde ise günde ortalama 3 kadın öldürülüyor. Milyonlarca 

kadın sıradanlaştırılan erkek şiddeti tehdidiyle yaşamaya zorlan-

maya devam ediyor. Bu süreçte bizler; kadınlara, LGBTİ+ lara, ço-

cuk istismarını meşrulaştıran yasalara karşı ya da mahkemelerde 

suç unsuru gösterilen “anaerkil toplum yaşanmıştır” gerekçesine 

karşı kadınlar olarak mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Kadın emekçilerin çalışma hayatında yaşadığı hak kayıpları da 

sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlardan farklı değil. Pandemi 

ile birlikte sınıfsal eşitsizliklerin daha da derinleştiği bir dönem-

den geçiyoruz. Neoliberal politikalar, pandemiyi sömürünün 

yaygınlaşması için fırsata çevirmiş, yüzbinlerce emekçi işten 

çıkarılmış, gelir adaletsizliği daha da artmıştır. Yoksulluğun hiç 

olmadığı kadar yaygınlaştığı bu dönemde, sosyal haklar her gün 

biraz daha tırpanlanmış, emekçiler sistem tarafından bir yük 

olarak görülmüştür. İçeride ve dışarıda savaş politikalarının esas 

alındığı, kadın bedenine ve emeğine yönelik saldırıların zirve 

yaptığı bir süreçten geçiyoruz.

Elbette bu zorlu süreçten kadın emekçiler daha fazla etkilen-

miştir. Toplumdaki algıdan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, 

toplumun kadına yüklediği rollerden dolayı; ev içi emek, çocuk ve 

bakım işleri de kadına yüklenirken, işyerlerinde de mobbing ve 

baskıyla beraber kadın emekçilerin yükü giderek artmaktadır. 

Kurumlarımızda güvencesiz çalışma biçimleriyle taşeron çalışma 

Kadın meclisimiz, Genel Merkezimiz tarafından daha önce mail adreslerine gönderdiğimiz link üzerinden, online olarak 15 kadın 
temsilci ve şube yönetim kurulu üyesiyle toplanmıştır. Toplantımız 27.01.2021 tarihinde aşağıdaki gündemlerle gerçekleşmiştir.



gittikçe artmış, aynı işi yapmamıza rağmen statü farkı, sosyal 

haklardaki farklılıklar ve maaş farkları emekçiler arasında iş 

barışını bozarken, itiraz etmek ya da hakkını savunmak ise işten 

çıkarma sebebi olarak görülmüştür. İş kollarımızdan özellikle 

PTT’de kadın emekçiler hamilelik dönemlerinde bile izinlerini 

kullanmada sıkıntı yaşamakta, yöneticilerin ya da çalışma 

arkadaşlarının baskılarına maruz kalmaktadırlar. Güvenliği, 

lavabosu dahi olmayan şubelerde hala tek başına çalışmak 

zorunda bırakılan kadın emekçiler ise bir yandan mobbingle, bir 

yandan vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalmaktalar. TRT’de 

ise haber yapan, haber sunan ya da ekran gerisinde duran kadın 

emekçilerin sayısı da son yıllarda oldukça azalmakta, görece az 

olan kadın yönetici sayısının da gittikçe eridiği görülmektedir. 

İktidar ve eril zihniyeti ekranlarda kadın şiddetini özendirerek, 

taciz ve tecavüzü neredeyse sıradanlaştırarak ekranlara 

taşımaktadır. Buna karşı bizler TRT’de ve RTÜK’de faaliyet yürüten 

Haber-Sen Kadın Meclisi olarak ekranlardaki şiddetin, kadına 

yönelik cinsiyetçi politikaların ekranlara aracılığıyla normalleşti-

rilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hem sosyal yaşam hem de emek alanında ülkenin içinde bulun-

duğu bu olumsuz tabloya rağmen, emekçilerin, işçilerin, kadınla-

rın isyanları kapitalist sistemin meşruiyetini yitirmeye başladığını 

da gösteriyor. On yıllardır verilen mücadele sonunda kazanılan 

mevzileri her alanda kararlılıkla sahiplenme; mücadeleyi sadece 

sisteme karşı değil, başta temsilini bulduğu her alanda yürütme-

ye ve kadın örgütlülüğünü büyütmeye devam edeceğiz.

ÖNERİLER

1. Kadın sekreterimiz Esra ADEMHAN‘ın ihraç edilmesi ve son 

zamanlarda hukuksuz ve sistematik bir şekilde kurumla-

rımızda artan  diğer ihraçlara karşı bulunduğumuz illerde 

şubeler platformları ile birlikte basın toplantıları ve açıkla-

malarının sürdürülmesi,

2. Şubelerde kadın meclislerinin aktif çalışması, iletişim grup-

larının güncellenmesi çalışmalarının yapılması,

3. Genel Kadın istihdamı ve kadın yönetici oranları ile ilgili 

soru önergelerinin verilmesi,

4. Toplumsal olarak eril dil ve zihniyeti aşmak, eşit özgür 

yaşam gibi bir idealimiz ve buna ilişkin taleplerimiz yad-

sınamaz. Sosyal yaşamda olduğu gibi sendikalarımızda 

da var olan eril dil ve zihniyet karşısında etkin mücadele 

yürütülmeli. Hem KESK olarak hem Haber-Sen olarak 

özellikle sendika ve kadın tarihi, toplumsal cinsiyet eşitliği 

üzerine eğitim programlarının mutlaka yapılması gereği 

doğmuştur,

5. 8 Mart için üye kadın emekçilere ve mektup yazılması,

6. Bildiri, broşür ve Haber-Sen kadın dergisinin 8 Mart’tan bir 

hafta önce illerde olmalı,

7. KESK’in gönderdiği bildiri sayıları güncellenmeli. Bildiriler 

genelde Merkez şubelere gittiği için üye sayısı az olan sen-

dika şubelerimiz yeterli sayıda bildiriye ulaşma konusunda 

sıkıntı yaşayabiliyorlar,

8. Toplu iş sözleşmesi taleplerinde olduğu gibi 8 Mart taleple-

rimiz arasında regl döneminde bir gün izinli sayılması talep 

edilmeli ve gündemde tutulmalı,

9. Medya izleme grubuna Haber-Sen den temsilci gönderil-

melidir,

10. Son dönemlerde ekranlarda artan kadına yönelik şiddeti 

özendiren görüntülere karşı RTÜK’ün bağlı olduğu şubemiz-

le birlikte, bu tür dizi program ve senaryolara karşı sık sık 

açıklama ve RTÜK’e sendika olarak yazı yazılması,

11. Kurumlarımızda güvencesiz çalışmayla beraber taşeronlaş-

ma fazlasıyla artmıştır. Bu çalışma biçimini de aşan yedekli 

yarım gün çalışma modelleri taşeron firmalar tarafından 

denenmektedir. Hedef kitleleri ise genel olarak kadın 

emekçilerdir. Neredeyse tüm kamu kurumlarına getirilmeye 

çalışılan bu uygulamalara karşı ortak mücadele yöntemleri 

oluşturmak,

12. Performans sistemi de hem evde hem işte bitmeyen mesai 

ile çalışan kadın emekçileri vurmaktadır. Dergi, broşür ve 

eğitimlerimizde güvencesiz, esnek, yarı zamanlı çalışma ve 

performans sistemine anlaşılır bir dille sık sık yer verme,

13. 8 Mart’ta online programların yapılması,

14. 8 Mart’a ilişkin hastag çalışmalarının yapılması,

15. Pandemiye ilişkin, Haber-sen olarak 2020 Covid-19 raporu-

nun oluşturulması, Kadın emekçilerin bu süreçte yaşadığı 

sorunlara bu raporda ayrıca yer verilmesi. Raporun UNI, 

KESK ve sosyal medyada etkin paylaşılması.
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KADINIM, 

GÜÇLÜYÜM!

ÖRGÜTLÜYÜM,



(0312) 434 37 30 - 40            (0312) 434 37 10            www.habersen.org.tr  •  habersengm@gmail.com            KESK Haber-Sen            @KESKHaberSen 

Sorun Bana Kimin İzin Vereceği Değil, Beni Kimin Durdurabileceği 
- Ayn Rand -

Cinskırıma Son! 

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü Kutlu Olsun!


