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25 kasıma giderken habersen kadın 
bülteni ile sizlere merhaba deme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sayımızda kadın mücadelesini , iktidar sa-
hiplerinin kadına karşı yönelimlerini, OHAL ko-
şullarında yaşanılan hak ihlallerini anlatmaya 
çalıştık. 

İlk olarak Genel Merkez Kadın Sekreterimiz 
Ayşe Noyan Koluman’ in  yazısıyla başlıyoruz. 
25 Kasım ile kadına yönelik şiddeti geçmişin 
izlerinden bugüne kısa bir değerlendirmesi ve 
mücadele sürecini göreceğiz.

Sendikamız 6 Nolu Şube Kadın Sekreterimiz  
Nuray Çelik’in ‘Kadın Olmak’ yazısıyla devam 
ediyoruz. Ardından 3 Nolu Şube Kadın Sekre-
terimiz Esra Ademhan ‘Bu Çarkı Durduracağız.’ 
yazısıyla düşüncelerini bizlerle paylaşıyor.

Kısa bir öykü ‘Söğütsaklar’ ile hüzünlü bir nefes 
alıyoruz, 5 Nolu Şube Kadın Sekreterimiz De-

niz Çankaya Salmanlı’nin kaleminden. 4 Nolu 
Şube Ķadın Sekreterimiz  Gülseren Güngördü 
ise  ‘ Türkiye’ de Devletin Kadına Bakışı’  yazı-
sıyla yaşatılan şiddetin iktidarın söylemleriyle 
onaylandığı ve bunun bir erkek devlet şiddeti 
olduğunu aktarıyor bizlere.

İş yerinde cinsel taciz ve mobbing ile ilgili ça-
lışmamızı sizlerle paylaşıyoruz, ayrıca OHAL 
döneminde yaşadığımız hak ihlallerini de sizler 
için derledik.

Son sayfamızda ise KHK ile işlerinden edilen 
kadın kamu emekçilerini konu edinen Hakika-
tin Gücü belgeselini yönetmeninin kalemin-
den sizlerle paylaşıyoruz.

8 Mart’a doğru yeni sayımızda tekrar buluşmak 
dileğiyle

Keyifli okumalar...

Sevgi ve Dayanışmayla....

MERHABA...
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Kadına yönelik şiddetin erkek egemen dün-
yanın yarattığı kültür ortamında ve bu eril 

kültürün bir parçası olarak var olduğunu gö-
rürüz. Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kız 
kardeşler, Trujillo diktatörlüğüne karşı müca-
dele veren Clandestina Hareketinin öncülerin-
dendir. Ancak bu kız kardeşler 25 Kasım 1960 
yılında diktatörlüğün askerleri tarafından teca-
vüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledilip 
bir uçurumun dibine atılmışlardır. Ertesi günün 
gazeteleri olayın bir kaza olduğunu yazmıştır. 
Kadınların özgürleşme fikrine tahammül ede-
meyen bu eril akıl öç alma duygusuyla beden-
lerine saldırmakla yetinmemekte onları vah-
şice öldürmektedir. Bu tecavüz kültürüdür ki 
neredeyse tüm dönemlerde ve benzer şekiller-
de kadınların yaşamlarına kastetmiştir. Katle-
dilmelerinin ardından Mirabel kız kardeşler bu 
sistematik şiddet sarmalının sembolü olmuş ve 
25 Kasım her yıl kadına yönelik şiddetle müca-
dele gereğinin günü haline gelmiştir. 

Avrupa’da yüzyıllara yayılan cadı avları da yine 
eril ideolojilerin kadınlara uyguladığı en siste-
matik şiddet ve katliam örneklerindendir. Ca-
dılıkla suçlanan kadınların ortak özelliklerine 
baktığımızda, yalnız ve yerleşim birimlerinin 
uzağında yaşamaları, şifacılık ve ebelik yapma-
larıdır. Bir erkeğe ihtiyaç duymadan yalnız ya-
şamak, yaşam ile ölüm arasındaki bağı elinde 
bulundurmak anlamına gelen doğum yaptır-
mak ve yine yaptıkları iksirlerle hastalık ya da 

olaylara müdahale etmek. İşte bu eril zihniyet 
tüm bunları ancak şeytanla işbirliği yaparak ba-
şarabileceklerine inandıkları için kadınları şey-
tanlaştırıp cadılıkla suçlayarak katletmişlerdir. 

Cadılık suçlamasıyla kadınların katledilmesi 
Ortaçağ Kilise zihniyetine dayandırılarak te-
mellendirilmiştir. Ancak Ortaçağ sonrası yeni 
bir felsefe ve siyasal sistemle tarih sahnesine 
çıkan yeni sınıfın erkekleri de kadınları katlet-
mekten geri durmamıştır. Çünkü Fransız dev-
rimi sonrası siyaset yapmak ve sözünü söyle-
mek isteyen kadınlara, evlerine dönmeleri salık 
verilmiş, itiraz eden Olympe de Gouges gibi 
kadınlar ise giyotinde idam edilmişlerdir.

Nezihe Muhittin, Osmanlı kadın hareketinden 
miras aldığı kadın mücadelesini Cumhuriyet 
değerleriyle harmanlamış feminist bir kadın-
dır. Her ne kadar yeni Cumhuriyete ve onun 
değerlerine güzellemelerde bulunsa da kadı-
na dair talepleri örneğin kadın partisi kurma 
başvuruları Cumhuriyetin erkek kurucularının 
hoşuna gitmemiş, böyle bir hakları olmadığı 
gerekçesiyle reddedilmiştir. Tehlikeli bir kadın 
olarak görülmüş olacak ki yakın zamandaki fe-
minist tarih araştırmaları olmasa tarihin sayfa-
larından silinip gidecekti pek çok kadın aktivist 
gibi. 

Bu farklı dönem ve ülkelerdeki örneklere bak-
tığımızda erkek egemen ideolojilerin hâkim 

25 KASIMA
DOĞRU…

Ayşe NOYAN KOLUMAN
HABER-SEN GENEL MERKEZ KADIN SEKRETERİ
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olduğu toplumlarda kadınlara dair genel tutu-
mun benzer olduğunu görüyoruz. Bu kadınlar 
belirli bir siyasal gücü elinde bulunduran ik-
tidar sahiplerini ve zihniyetlerini eleştiren bir 
söz söyledikleri için siyaset yaptıkları için erkek 
siyaset tarafından şiddete uğramış veya katle-
dilmişlerdir. 

Bir kadının evli olduğu 
erkeğin şiddetine maruz 
kalmasıyla, siyaset yapan 
kadının siyasetin erkek 
sahipleri tarafından siyasi 
bir şiddete maruz kalması 
veya öldürülmesi arasında 
bir fark yoktur. Evin içindeki 
şiddet ile siyaset alanındaki 
şiddet birbirini besleyen 
nitelikte ve ikisi de kadınlara 
yönlendirilmiştir.

Şiddetle başlayıp ölümle/cinayetle son bulan 
bu durum aynı zamanda insanlığa karşı işlen-

miş bir suç niteliği de taşımaktadır. Toplumun 
yarısını oluşturan kadınların uğradığı bu siste-
matik ayrımcılık ve katledilme aynı zamanda o 
toplumun yarısının felç edilmesidir.        

Kadınlar, kadın cinayetlerinin politik olduğunu 
yıllardır haykırmaktalar. Öyle tekil erkeklerce 
uygulanan bireysel bir şiddet veya katledilme 
olmadığını biliyoruz. Bugün AKP hükümetinin 
de iktidara geldiği günden beri kadın cinayet-
lerinin ve kadına yönelik şiddetin arttığını veri-
ler ortaya koymaktadır.

Hükümetin onbeş yıllık icraatları, söylemleri ve 
fiili uygulamaları bu artışta etkilidir. Bu icraat-
larla topluma dayatılan çocuk yaşta evlilikle-
rin önünün açılması, aile ve nüfusun dinamik 
yapısının korunmasına ilişkin yasa tasarıları ile 
istihdam paketleri; kadını çalışma yaşamından 
koparmayı, aynı zamanda evlilik ve çocuk yap-
ma sayımızdan tutalım da anneliğin kariyer 
olarak tanımlanmasına, diğer yandan da es-
nek ve güvencesiz çalışmayı da tüm toplumda 
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir

 Bunun gibi tüm yaşam alanlarımıza, hayat-
larımıza yönelik baskıya ve şiddete dönüşen 
uygulamalara kadınlar olarak karşı durmaz ve 
itiraz etmezsek değil toplumsal yaşam, kendi 
bireysel hayatlarımızı nasıl yaşayacağımıza ka-
dar her şeyimize karar veren bir rejimle karşı 
karşıya kalacağız.  

Erkek devlet zihniyetinin uygulamaya çalıştığı 
sistematik şiddete karşı, laik yaşamı ortadan 
kaldırmaya yönelik adımlara karşı iş yerleri-
mizde uygulanan mobbing ve tacize karşı biz 
kadınlar hayatın her alanında bize ait olanı geri 
alacak, laik demokratik ve cinsiyet özgürlükçü 
bir anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Eril sis-
teme karşı işyerlerimizden alanlara kadar kah-
kahalarımızla, birlikte, omuz omuza mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz.

Bu 25 Kasım’da da birikmiş öfkelerimizle soka-
ğa çıkmalı bize sunulan hayatlara ve sınırlara 
itiraz etmeli, direnmeliyiz. Direnmediğimiz bo-
yun eğdiğimiz durumda bile başımıza gelenler 
arasında bir fark yokken kadınlar olarak yaşam-
larımız ve özgürlüğümüz için mücadelemizi 
sürdürmeliyiz.
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Toplumsal hayat kadın ve erkekle birlik-
te biçimlenir. Her iki cins de kendine ait 
özellikleri ile toplumsal hayatta belli bir 

konum işgal etmekte ve toplumsal işleyişe katkı 
sağlamaktadır. Ancak kadının çocuğun bakımı-
na ve büyütülmesine olan yatkınlığı, cinsiyete 
göre düzenlenmiş iş bölümünün olduğu top-
lumsal yapılar, kadına ve erkeğe biçilen kültürel 
roller ve kalıplar gereği zaman zaman kadının 
toplumsal hayata etkin katılımını engellemiş, 
birtakım eşitsizliklerin de ortaya çıkmasına se-
bep olmuştur. Demokratik gelişmeler, hızlı top-
lumsal değişmeler, sanayileşmeye bağlı olarak 
çeşitlenen meslekler kadını ev hayatından iş 
hayatına çekmiş ve ekonominin vazgeçilmez 
parçası konumuna getirmiştir. Geçmişten gü-
nümüze kadar kadın, toplum içinde birçok so-
runla da karşı karşıya kalmıştır.

Günümüzde kadın sorunu; kadının statüsü, 
aile içi ve ev dışındaki kadın ve modern hayat 
ile birlikte erkeğin rolündeki değişmeler, kadı-
nın ezilmişliği, erken evlilikler, cinsiyetler ara-
sındaki farklar ekseninde tartışılmaktadır. Söz 
konusu konuların bugün de tartışılıyor olması 
kadın ve aile ile ilgili sorunların geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de devam ediyor olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, ata-
erkil toplumun geleneksel değerleri modern 
toplumsal yapıda da önemli ölçüde varlığını 
devam ettirdiğinden kadın için iyi bir eş, iyi bir 
anne olmak önem taşımakta ve böylece kadın 
için ikili sömürünün koşulları yaratılmaktadır. 
Dolayısıyla kadın üzerinde baba ve koca ikti-
darının yanı sıra, ataerkil toplum değerleri de 
egemenlik ve baskı aracı olabilmektedir. Cin-
siyetler arasında toplumsal düzlemde yaratılan 
ilişkileri anlamlandırmak için kadın-erkek ara-
sındaki iktidar söylemlerine bakmak yeterli ol-
madığından özel alan ile kamusal alan ya da ev 

içi alan ile evin dışındaki toplumsal alanın farklı 
ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki ilkelerle 
nasıl inşa edildiğine bakmak önemlidir. 

Bu noktada toplumsal 

cinsiyet kavramının, 

toplumdaki kadın ve 

erkekler arasındaki 

farklılıkların nasıl 

biyolojik olanın 

ötesinde sosyal olarak 

oluşturulduğunu ve yine 

bu toplumsal cinsiyet 

rollerinin ve bir anlamda 

ideolojisinin aile içinde 

yeniden oluşturulup, 

dönüştürüldüğünün 

tespiti gerekmektedir.
Toplumsal cinsiyet kavramı, feminist analizin 
sorunlu alanlarından biridir ve bu kavram fe-
minist analiz içinde değişik anlamlarda kulla-
nılmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve 
erkekler arasındaki farklılıkların sadece biyolo-
jik farklılıklar olmadığını vurguladığı gibi, bu bi-

KADIN OLMAK
Nuray ÇELİK
HABER-SEN 6 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERİ 
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yolojik farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkan 
sosyal ve kültürel değerlerin oluşturduğu fark-
lılıkları işaret etmek için kullanılmıştır. Böylece 
toplumsal cinsiyete ilişkin kategoriler, örneğin 
kadınlık ve erkeklik kavramına içkin olan davra-
nışlar, kişilik özellikleri, roller, tümü aslında sos-
yal ve kültürel bir dizi yapı dolayında oluştu-
rulmuş kategorilerdir. Bu kategoriler toplumsal 
olarak oluşturuldukları ölçüde, sabit ve evren-
sel tanımlara sığdırılmazlar, tam tersine top-
lumsal değişim sürecinde değişip, dönüşürler.

Kadınlık, içinde yaşadığımız kültürde, yaş, eği-
tim, sınıf gibi değişkenlerden bağımsız olarak, 
esasen “ev” üzerinden tanımlanır ve yeniden 
üretilir. Bu nedenle, ev ve evdeki konumlanış, 
kadın varlığının nasıl kurulduğunu konum-
landırıldığını anlamak için kilit verilerden biri 
olarak karşımıza çıkar. Ev ve ev işleriyle kuru-
lan ilişki, her kadın için merkezi önem taşısa 
da, kadının ait olduğu sınıfa, statüye, kuşağa 
ve eğitim düzeyine göre değişir. Dolayısıyla 
kadınlık tanımının oluşturulduğu mekân olan 
ev cinsiyet eşitsizliğinin de üretildiği mekân 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kadı-
nın ilk iletişim kurduğu ve sosyalleştiği mekân 
olan aile “kadın”ın kimlik tanımlamasında kilit 
rol oynar. Bir anlamda ev ve ev işleri, kadınların 
ortak deneyimlerinin odağında durur ve ka-
dınlık kimliğinin çekirdeğini eve bağlar.

Feminizmin temel argümanlarından biri ka-
dının en önemli görevinin erkeklere hizmet 
etmek olduğunu öğreten toplumsallaşma sü-
recidir. Bu nedenle feminizme göre, kadının 
yükselişi için temelde toplumsal düzeyde ye-
nilikler gereklidir. Çünkü kadınların içinde sos-
yalleştiği toplumun örüntüleri, kadınlar için 
hakların elde edilmesinde sınırlayıcı bir etkiye 
sahiptir. Bu nedenle feministler yalnızca yasal 
hakların elde edilmesi mücadelesi değil, top-
lumsal düzeyde köklü dönüşümler gerçekleş-
tirme amacında olmuşlardır. Kadın için gerçek-
leştirilecek söz konusu köklü dönüşüm için aile 
alanından yani ev içinden başlamak gerekir. 

Özgürlüklerin 
kazanılması, hakların 
elde edilmesi ve 
demokratikleşme için 
özel alandan hareket 
edilmeli ancak kamusal 
alanda önemli bir boyut 
oluşturmalıdır.



Haber-Sen Kadın Bülteni

6

Diğer bir gerçek ise kadına ilişkin kültürel ta-
nımlamaların aile ve toplum tarafından şe-
killendirildiği ve kadını toplumsal yaşamdan 
dışlayan geleneksel eğilimin kadının yaşam 
alanlarını da sınırladığı gerçeğidir. Böylelik-
le erkek egemen anlayışı üzerine inşa edilmiş 
geleneksel yapı kadını baskılayıp annelik ve ev 
kadınlığı rolüyle sınırlarken kadına yönelik ya-
şamsal fırsatları da dar sınırlar içerisine hapset-
mektedir.

Bir insanın kendini “öteki”ne göre tanımladığı 
ötekinden ayrılma ve ötekinin karşısında belli 
bir insan grubuyla özdeşleşerek güç oluştur-
ma ihtiyacı duyduğu her yerde kimlik sorunu 
var demektir. Dolayısıyla kadın ve erkeklerin 
kimliklerini, toplumdaki duruşunu belirlemede, 
aile ve sosyal kurumların kadına ve erkeğe yö-
nelik kimlik tanımlamaları etkili olmaktadır.

Tarihsel süreç içinde kadınlar ataerkil kültüre 
boyun eğme biçimlerinin yanı sıra meydan 
okuma stratejilerini de barındıran bir kültürle 
yetişmeye başlamışlardır. Kültür, kadınlar için 
sorunsuz bir alan değildir, hem kimlik kazan-
ma, hem de baskıya uğramanın kaynağıdır. 
Sosyo-kültürel yapılar belirli kimlikleri, belirli 
kadınlık ve erkeklikleri cinsiyet terimleri içinde 
oluşturmakta ve bu kimlikleri, kadın ve erkek 
bireyler, cinse dayalı öznellikler olarak yaşa-
maktadırlar. Kültürel süreçler öyle bir tarzda 
işlemektedir ki, kadınlar öznelliklerini erkekler-
den daha fazla cinsiyetlendirilmiş öznellik ola-
rak yaşamaktadırlar. “Tarihsel değişimi belirle-
yen kadınların özgürleşme oranıdır. insanlığın 
zorbalığa karşı kazandığı zaferin bulunduğu 
nokta, kadının erkekle, zayıfın güçlüyle karşı-
laştırıldığında ortaya çıkan durumdur. kadının 
özgürlük derecesi toplumsal özgürlüğün doğal 
ölçüsüdür.”der Marx ve Engels Kutsal aile kita-
bında.

Yine Engels’in de dediği gibi kadın sorunu sı-
nıflı toplumlarla ortaya çıkmıştır. Daha önce-
sinde anaerkil toplumlar gözlemek mümkün-
dür hatta kimi coğrafyalarda matriarşi (kadının 
üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme dü-
zeni) baskındır. Kabaca sınıflı toplumların orta-
ya çıkmasıyla birlikte bırakılan mülkler erkekler 
üzerinden halledilmeye başlanır. Kadın ise üre-
timden uzak, aile işlerine (ki bu hala sürmek-

tedir), doğurma ve büyütme işlerine baktırılır. 
Bu olaylar ataerkil geleneğinin oluşmasına yol 
açar. Hatta bu akım 17. yüzyılda kimi aydınla-
rın kadının doğal rolünün bu olması gerektiği 
fikrine kaptıracaktır. Aslında sorunumuz erkek-
liğin biyolojisine dayalı bir egemenlik değildir. 
Üretim ilişkilerinin oluşturduğu gelenektir. Bu 
başlangıç noktasıyla beraber sorun büyüyerek 
evrim geçirir. 

Kadın mücadele sürecinin en önemli noktala-
rından biri Fransız devrimidir. Herkes bilir gö-
ğüsü açık kadının barikatta en önde Fransız 
bayrağını tutan resmini. O sıradan bir resim de-
ğildir. Laikliği, bağımsızlığı ve kadının “artık ben 
de varım!” demesini temsil eder. Bu nedenle de 
Fransız devrimi kadın eşitliğini getirmesiyle ta-
nınır kimi çevrelerce ama işin aslına bakarsanız 
“eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” bayrağını yüksel-
ten burjuvazi normal halkın soyutlanmasında 
patriarşinin etkisi altında kalarak kadınlara yer 
vermemiştir. Düşünsenize kadının en önde ol-
duğu bir mücadeleden, bir devrimden sonra 
yönetim ve karar mekanizmasında kadın yok.

20. Yüzyıl öncesi düşüncelere hareketlere bak-
tığımızda şunu gözlemliyoruz: Mücadele ne 
kadar görkemli, düşünce ne kadar ilerici olursa 
da olsun sistemle bir temas içinde olduğundan 
dolayı eksik kazanımlar elde ettiğini görüyo-
ruz. Bir nokta daha unutulmasın: Bu döneme 
kadar olan kazanımlar küçümsenecek, yok 
sayılacak kazanımlar değildir sadece sorunu 
ortadan kaldırmaya tarihsel süreçte radikal bir 
kopma yaratamamıştır kadın başlığında.

Türkiye ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği 
konusuna gelecek olursak sorun ve yöntemler 
çok daha karmaşık. Her gün kadın tacizleriyle, 
tecavüzleriyle, cinayetleriyle uyanıyoruz. Hele 
kadınlar için kâbus olan bir durum bu ama 
tam tersinden de bakmayı deneyelim. Bunun 
yarattığı durum kadınların “yeter artık!” gibi bir 
duruma itmektedir. Bunun için öfke ve dene-
yim birikmektedir. 
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Dün yine öldürüldü bir kadın. Daha 17 ya-
şındaydı. Hayalleri vardı, güzeller güzeli 
H.P yazgısını bir erkek değiştirdi. Onun 

gibi yaşamına da son vermeye hakkı olduğunu 
düşünerek enerji kaybetmeden, yorulmadan…

Tek bir darbeyle son verdi yarınlarına. Tıpkı di-
ğerleri gibi…

Ataerkil toplum yapısının bir sonucu olarak ge-
nelde toplumumuzda kadın hep 2. Sınıf insan 
muamelesi görmektedir. Kendi kararlarını ve-
remez duruma getirilmiş, İstediği gibi hareket 
edebilme özgürlüklerine duvar örülmüştür. 
Kadınların kendi kararlarını almalarına engel 
olmak için de kadınlar ya şiddet ya da ölümle 
tehdit edilmişlerdir.

Kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin 
artmasında sistem sürekli yeni bahaneler üre-
tiyor bunlardan biri de erkek egemen sistemin 
kadının çalışma hayatında daha aktif olma-
sına, çalışma hayatına daha fazla katılmasına 
tahammül edememesidir. Ancak kadınlar şid-
detin tüm boyutlarına karşı mücadele ederek 
kendi aydınlanmalarını sağlayarak ve hak ve 
özgürlükleri açısından bilinçlenmişlerdir.  

Bu sistemin çarkları kadına hayatın her ala-
nında darbeler indirmektedir. Giydiği kıyafetin 
şeklinden rengine kadar oturuş biçiminden 
yürüyüş tarzına, sesinin tonundan saçının mo-
deline, topuklu ayakkabısından, takılarına vs. 
bunlardan birinde algısındaki terazi kefesinde 
bir sapma olursa kendince müdahalede bu-
lunuyor erkek egemen güç ve ne yazık ki bu 

egemen güç müdahale ve şiddet tarzını, linç 
kültürünü nesilden nesile aktarıyor, annesinin 
de kadın kimliğini görmezden gelerek bunu 
yapıyor.

Uğradıkları haksızlıkları dile bile getiremedi pek 
çoğu. Güçlü erkek izin vermedi tahtını zede-
letmemek için. Topluma ağır geldi; tek bir pen-
cereden, güçlünün penceresinden baktığı için.      

Kadına karşı şiddet ve kadın 
cinayetlerinin artık ciddi 
boyutlarda ele alınması ve 
bu durumun olumlu yönde 
aşılması için daha ağır 
yaptırımlar uygulanması gerekir. 
Caydırıcı cezaların olması 
vicdanlarımızı inciten indirimlerin 
uygulanmaması gerekir.

Medya diline dikkat etmeli, son zamanlarda 
sıkça kullanılan cinsiyetçi ve ayrımcı dile son 
verilmeli. Bu dilin bedelini kadınların hayatla-
rıyla ödediği artık görülmeli ve bu konuda cid-
di önlemler alınmalıdır.

Oysa ki vücutlarında darp izi olmamalı kadın-
ların aşk için çarpan kalpleri olmalı. Yanakla-
rında parmak izi olmamalı. Yanaklarında buse 
pembeliği olmalı. İşte bunu başaracağız, el-
bette biz kadınlar başaracağız. Çünkü dünya-
yı değiştirecek büyük bir gücümüz var, çünkü 
dünyayı barıştan emekten adaletten ve aşktan 
yana değiştirmek gibi bir derdimiz var. 

BU ÇARKI
DURDURACAĞIZ

Esra ADEMHAN
HABER-SEN 3 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERİ
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SÖĞÜT SAKLAR 

Deniz ÇANKAYA SALMANLI
HABER-SEN 5 NOLU ŞUBE KADİN SEKRETERİ

Çıktı kapıdan… Kayısılar olmuştu… Yünler 
de yıkanmıştı… Yürüdü, yürüdü, yürü-
dü… Ne yaşadıysa hepsini geride bıra-

kıp yürüdü… 

“Annem bu kapıdan bir kez girsin, gurban kese-
cem, bir kez göreyim!” 

Adı neydi? Nüfusta başka, gerçekte başka… 
Hangisiydi adı? Devletteki adını yazdılar. Ne 
güzeldi oysaki adı; Gülperi… 

“Anneme dedik bizi bırak, kurtar kendini, git-
medi!” 

Gitti, gitti, gitti… Dağlar, bir dağlar tanıdık… 

Onun yürüdüğü yollar yüründü. Kayısılar ol-
muştu… 

 “O adam da geldi, Sen nasıl ararsın, ne yüzle? 
Bırak dediler bırak, o da arasın” 

Ne giyinmişti, boyu neydi ilk kez bilindi… Dev-
letin verdiği adla arandı. Dağ duydu, taş duydu, 
Fırat duydu adını… İlk kez bu kadar çok adını 
duydu ama ses etmedi.. Hepsini geride bırakıp 
yürüdü… 

“Ben dedim artık gitmeyeceksin o adamın ya-
nına, ben çalışırım yanımda kalacaksın… Ben o 
yüzündeki yaralara gurban olaydım!” 

Ses etmedi, kimse ses etmemişti… Sessizce 
olmuştu her şey ya çocuk gözleri ah o çocuk 
gözleri! 

“Unuttu, Türkçeyi unuttu, kayısılar oldu topla-
yalım dedi, ben seni götürecem dedim az daha 
uyuyayım, bekle dedim…” 

Unutunca her şeyi adını koyduğu devlet hatır-
ladı onu, ilk kez… Aydan aya hatırladı; ‘bakım 
parası’… Bir bodrumda çocuk gözleri unutma-
yan kızıyla, kayısıların olmasını bekledi… 

Gülperi… Hiç nefes almış mıydı bilinmez… Ta-
nıdık dağlara yakın, bir söğüt sakladı elinde ka-
yısılar… Sessizce gitti Gülperi… Kızı yüzünü bir 
kez daha göremedi, o adam hiç görmedi… 
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Dünyanın her yerinde kadın olmanın 
zorlukları bilinen bir gerçekliktir. Orta-
doğu ülkelerinde ve az gelişmiş ülke-

lerde kadın olmak daha da zordur. Toplumsal 
öğretiler, dini faktörler ve devlet politikaları ile 
kadın, ailede, toplumda ,iş yerlerinde bir çok 
engellemelerle, baskı, şiddet ve ötekileştirme 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Dünyanın bir çok 
ülkesinde kadın örgütlülüğü olduğu gibi Tür-
kiye’de farklı alanlarda örgütlenen kadınlar da 
tüm baskılara karşı kadının sesini duyurmak ve 
haklarını güvence altına almak için çalışmalar-
da bulunmaktadırlar. Bu mücadeleler sonucu 
anayasada kadının aile ve sosyal yaşamına dair 
maddi ve manevi önemli yasalar kabul edilmiş 
olsa da temel erkil zihniyetin hakim olduğu bir 
iktidarda maalesef ki bu yasalar uygulamada 
pek hayat bulmamaktadır. Söz konusu kadın 
olunca kanunlarda keyfi uygulamalar yaşan-
makta, kadına şiddet olaylarında erkeklere ta-
nınan iyi hal indirimi, haksız tahrik ve şiddeti 
meşrulaştırdığı gibi daha da arttıran bir hal al-
maktadır.

2002 den beri iktidarda olan hükümetin yetki-
lileri tarafından dile getirilen söylem ve davra-
nışlar  bunu destekler niteliktedir. Basına yan-
sıyan bazı sözler, AKP iktidarının kadına bakış 
açısını çok net ifade etmektedir. İşte hüküme-
tin en tepesinde yer alanların adeta şiddete da-
vetiye çıkaran bazı sözlerini derledik. 

1. Çalışıyorum diye annelikten imtina eden 
bir kadın asılında kadınlığını inkar ediyor. 
Anneliği reddeden evini çekip çevirmekten 
vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği 
kadar başarılı olsun özgürlüğünü kaybet-
me tehlikesiyle karşıkarşıyadır. EKSİKTİR; 
YARIMDIR: Anneliği reddetmek insanın 
yarısından vazgeçmektir. Bunun için her 
fırsatta en az 3 çocuk tavsiyesi yapıyorum. 

2. Kadın ile erkek eşit olamaz fıtrata aykırı. 

3. Kız mıdır ? Kadın mıdır? bilmem.

4. Kadına şiddet abartılıyor

5. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum.

6. Benim bedenim benim kararım diyenler 
feminist.

7. Yalnız bırakılan ya davulcuya ya da zurna-
cıya

8. Hanımefendi sus bir kadın olarak sus.

9. Kadın iffetli olacak , mahrem na mahrem 
bilecek. Bütün hareketlerinde cazibedar ol-
mayacak. İffetini koruyacak.

10. Kadın herkesin ortasında kahkaha atmaya-
cak.

11. Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek

TÜRKİYE’DE
DEVLETİN
KADINA BAKIŞI

Gülseren GÜNGÖRDÜ
HABER-SEN 4 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERİ
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12. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk öl-
sün günahı ne anası olsun.

13. Kadın ahlaklı olsun kürtaj yapmak zorunda 
kalmasın. 

14.  Medya abartıyor kadına yönelik şiddet al-
gıda seçiçiliktir.

15. Tecavüze uğrayan kadın doğursun gerekir-
se devlet bakar. 

16. Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bu-
lamıyor. 

17. Türk kadını evin süsüdür. Erkeğin şerefidir. 
Batıda kadınlar maalesef ezilmektedir. 

18. Kadınlar için annelik kariyerinin dışında bir 
başka kariyer merkeze almamaları gerek-
mektedir.

19. Hamile kadının sokakta gezmesi doğru de-
ğildir 

20. İş isteyen kadınlar; evdeki isler yetmiyor 
mu? 

21. Kadın çalışarak fuhuşa hazırlık yapar. Her 
çalışan kadın gözü doymamış erkek de-
mektir.

22. Tecavüzcü  kürtaj yaptıran, tecavüz kurba-
nından daha masumdur.

23. Kadının fıtratında erkeğe köle olmak vardır.

15 yıldır iktidarda olan AKP’nin kadına bakış 
acısı sadece yukarıdaki söylemlerden de anla-
şılacağı gibi kadının iradesini yok sayan kadının 
yaşam sınırlarını çizme yetkisini elinde bulun-
duran bir anlayış  ile tamamen hükmedecek bir 
nesne konumuna getirmekte. Kadına yönelik 
şiddet her geçen yıl katlanarak arttığı yaşanan 
kadın cinayetleri ve kadınların yaşamına mü-
dahaleden ortadadır. Bu kadar yoğun baskı ve 
şiddeti abartı olarak gören hükümetin kadına 
verdiği önem kendini göstermektedir.

Zaten devlet desteğinin olmadığı kadın kuru-
luşları kendi özgün çalışmaları ile kolektif bir 
şekilde şiddet mağduru kadınları korumak için 
faaliyet gösterirken, 15 Temmuz darbe girişimi 
bahane edilerek bir çok kadın kuruluşu, der-
nekler, kadın sığınma evleri OHAL kapsamında 
KHK’lerle kapatılmıştır. Kadınlar şiddet gördüğü 
ve cinayetlere kurban edildiği ortamlara geri 
gönderilmiştir. 
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Bugün kadın hakları alanında kazanılmış 
haklarımız ciddi bir tehdit altındadır. Ça-
tışmalı ortam, nefret siyaseti, hükümetin 

ilan ettiği sokağa çıkma yasakları, Olağanüstü 
Hal ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararna-
meler kadınların yaşamını olumsuz yönde et-
kilemiştir. Kadın düşmanı ve muhafazakar poli-
tikalar yine bu dönemde yoğunlaşmıştır.

Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu’nun derlediği 
rakamlara göre ihraç edilen 
110.971 kamu görevlisinin 
en az %23’ünü kadınlar 
oluşturmuştur. Haziran 2017 
tarihi itibariyle KESK’e bağlı 11 
sendikadan ihraç edilen 3100 
çalışanın 600’den fazlasının 
kadın olduğu açıklanmıştır. 
Yurtdışı bursu iptal edilen 
226 öğrencinin 1/3 ‘ü, 
üniversitelerden ihraç edilen 
4811 akademisyenin 1/5’i 
kadındır.

KESK’in desteğiyle yürütülen “İhraçların Top-
lumsal Cinsiyet Boyutu”na ilişkin araştırma da 
yıllarca ekonomik bağımsızlığını kazanmak 
için mücadele eden kadınların, ihraçlar sonucu 
ekonomik özgürlüğünün ellerinden alındığını 
göstermiştir. Kadınlar; ailelerine, eşlerine, ba-
balarına bağımlı olarak yaşamaya zorlanmışlar-
dır. Yapılan araştırmada, katılımcıların birçoğu 
ailelerine “sığındıklarını” ifade etmiştir. Kadınlar, 
işlerini kaybettikleri için kötü giden evlilikleri-
ni sonlandıramamakta, bireysel yaşantılardan, 
tercihlerden, alışkanlıklardan feragat etmek, 
aileleriyle ilişkileri yeniden düzenlemek ve aile 
içindeki hiyerarşik ilişkileri tekrar kabul etmek 
zorunda kalabilmekte, özgürlüklerini ve ba-
ğımsızlıklarını yitirebilmektedirler. 

Olağanüstü Hal süresince işlerini kaybetmele-
rinin yanında, kadınların kurdukları kurumlar 
ve derneklerin çalışmaları da engellenmiştir. 
Kamu üniversitelerindeki Kadın Çalışmaları 
Merkezleri’nin bir kısmı rektörlüklerce işlevsiz 
hale getirilmiştir. 11 kadın derneği ve 1 çocuk 
hakları derneği kapatılmıştır.

Olağanüstü Hal ve yüzbinlerce kamu perso-
nelinin ihraç edilmesi, kadına yönelik şiddete 
karşı kamu kurumlarının da görevlerini aksat-
masına neden olmaktadır.

OLAĞANÜSTÜ HAL’İN 
KADINLARA ETKİSİ

Sivil Toplum Örgütlerinden Derleme
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Yine TBMM’de kadın milletvekili sayısı sadece 
%14,29’dur.  Parlamentoda cinsiyet eşitliğini sa-
vunan ve kadın hakları için mücadele eden 5 
kadın milletvekili yaptıkları konuşmalar nede-
niyle şu anda tutuklu bulunmaktadır.

Birçok ilde “25 Kasım” ile “8 Mart” etkinlikleri ya-
saklanmış veya çeşitli biçimlerde engellenme-
ye çalışılmıştır. 

En az 30 kadın gazeteci gözaltına alınmıştır. 
16 kadın gazeteci tutuklu olarak cezaevinde-
dir. Türkiye’nin ilk ve tek kadın haber ajansı Jin 
Haber Ajansı (JINHA) ve yerine yeniden kuru-
lan ŞÛJIN de Kanun Hükmünde Kararname ile 
kapatılan ajanslar arasındadır. Yine muhalif bir 
televizyon kanalı olan Hayat TV ve İMC TV gibi 
TV kanallarının kapatılması sonucu kadın hak-
larıyla ilgili Ekmek ve Gül ve Mor Bülten gibi TV 
programları yayından kaldırılmıştır.

Gözaltına alınan ve tutuklanan kadınlar işken-
ce ve kötü muamele gördüklerini iddia et-
mektedirler. Tutukluların cezaevine ilk geldik-
lerinden itibaren psikolojik olarak baskı altına 
alındığı, “çıplak arama” yapıldığı, tutuklulara 
zaman zaman su ve yemek dahi verilmediği, 
hasta tutukluların hastane sevklerinin cezaevi 

idaresince engellendiği ve ağır hasta tutuklula-
rın durumlarının ağırlaştığı iddia edilmektedir. 

Darbe girişiminin ardından bazı dini liderler ve 
hükümeti destekleyenler tarafından cinsiyetçi 
söylemler kullanılmıştır. Yine darbe ile ilişkili 
olduğu iddia edilen ve cemaat örgütlenmesi 
içinde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alı-
nanların ve tutuklananların eşleri için, “darbeci-
lerin eşleri ganimetimizdir” gibi çirkin söylem-
ler kullanılmıştır.

Ancak tüm bu durumlara rağmen;

Türkiye’de kadın hakları mücadelesi çok uzun 
bir mücadele geleneğine ve tecrübeye sahip-
tir. OHAL baskısı altında bile yüz binlerce ka-
dın sokaklara çıkmakta, dünya kadın grevi gibi 
uluslararası etkinliklerle dayanışma içinde ey-
lemler organize etmekte, feminist gruplar, sen-
dikalar ve kadın hakları örgütleri kampanyalar 
düzenlemektedir. Türkiye’deki kadın hakları ih-
lallerine karşı dayanışma içinde mücadele et-
mek, bugün her zamankinden daha önemlidir. 
Kadın hakları, ulusal ve küresel gündemlerin 
en yukarısına çıkarılmalı, hükümetler sorumlu-
luk alır ve kadına hesap verir hale getirilmelidir.

864 kadın hakim ve savcı ihraç edilmiştir. İhraçlarla 
yargı içindeki kadın varlığı daha da zayıflamıştır.
En az 30 kadın gazeteci gözaltına alınmıştır. 16 kadın 
gazeteci tutuklu olarak cezaevindedir.”
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Mobbing duygusal bir şiddettir-saldı-
rıdır. Yaş, ırk, cinsiyet ayırımı gözet-
meden, taciz rahatsız etme psikolojik 

şiddet, baskı, kuşatma ve kötü davranış yoluyla 
herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi 
iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak 
yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın 
hedefi olmasıyla başlar. İşveren ima ve alayla, 
karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye 
yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi bez-
dirip sindirmek ister ve işten ayrılmaya zorlar. 
Mobbing, iş yerinde yöneticinin çalışana usul-
süzce yönelttiği bütün olumsuz davranış ve 
sözlü saldırıların çalışanlar üzerinde çok büyük 
travmalar bırakır. Çalışanın bütünlük ve benlik 
duygusunu zedeler, kişinin kendine yönelik 
kuşkusunu artırır, paranoyaya ve kafa karışıklı-
ğına neden olur. Çalışan, kendine güven duy-
gusunu yitirir, kendini yalıtabilir, huzursuzluk, 
korku, utanç, öfke ve endişe duyguları yaşar. 
Mobbing, ağlama, uyku bozuklukları, depres-
yon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizine 
kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası 
stres bozukluğu yaratabilir. 

MOBBİNGE KARŞI MÜCADELEMİZİ
YÜKSELTİYORUZ!

KESK Haber-Sen mobbinge karşı mücadele et-
meye devam ediyor. Türkiye’de  yargı içtihat-
larına girmiş onlarca mobbing davası, kamu-
oyunda oluşmuş bir duyarlılık ve sendikaların 
da yasal süreçlerde taraf olma hakkı, daha da 
önemlisi toplumsal meşruiyeti olan, örgütlü ve 
güçlü bir iradesi var. 

Mobbing durumunda şunlara dikkat etmeli:

1- Size karşı yıldırma ve baskı uygulayan kişiye, 
duruma itiraz ettiğinizi açıkça söyleyin. Yanı-
nızda güvenilir ve gerekirse tanıklık edebilecek 
bir arkadaşınızı bulundurun.

2- Olayları yazılı olarak kaydedin. Size verilen 
anlamsız emirleri yazılı olarak talep edin.

3- Baskıyı uygulayan kişiyi yetkili birine rapor 
edin. Bu kişi, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise 
yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu 
tüm açıklığı ve kanıtları ile bildirin.

4- Gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alın. 
Profesyonel yardım hem süreci anlatmanıza 
yardımcı olacak hem de hukuki süreçte yasal 
kanıt oluşturacaktır.

5- Şikâyetiniz hakkında çalıştığınız iş yeri için-
de ne yapıldığını araştırınız.

6- İş arkadaşınızla durumunuzu paylaşın, ben-
zer baskılara maruz kalanlarla ortak hareket 
edin.

7- İşyerinizde girişimleriniz yeterli olmuyorsa 
toplanan tüm kanıtlarla birlikte hukuki süreç 
başlatın.

Unutmayın işverenin ya da iş yeri yöneticisinin 
çalışanı gözetme yükümlülüğü, çalışanın kişi-
liğine saygı gösterme borcu yasalarla garanti 
altına alınmıştır.

19 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınla-
nan ‘İşyerinde Psikolojik Tacizin (mobbing) 
Önlenmesi’ kasıtl             ı ve sistematik olarak 
belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçüm-
senmesi, dışlanması kişiliğinin ve saygınlığının 
zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, 
yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan 
psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve 
güvenliği ve gerekse çalışma barışın geliştiril-
mesi açısından çok önemli olduğunu vurgu-
lamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun ‘Cinsel Do-
kunulmazlığa Karşı Suçlar’ başlığını taşıyan 6. 
Bölümün 105. Maddesi cinsel taciz barındıran 
iş yerinde psikolojik yıldırma (mobbing) vaka-
ları için uygulanabilmektedir. Ayrıca kanunun 
‘İşkence Eziyet’ başlıklı 3. Bölümünde yer alan 
94. maddenin 1. ve 3. fıkralarına da başvurula-
bilir. 

Bu yasal dayanaklar, mobbing mağdurlarının 
haklarını güvence altına alan temel metindir.

İŞ YAŞAMINDA EMEKÇİLERE 
UYGULANAN ŞİDDET: 
MOBBİNG!
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Çalışma yaşamında özellikle biz kadınla-
rın çok sık karşılaştığı durumlardan biri-
dir taciz, bazen iş arkadaşlarımız, bazen 

amirlerimiz veya patronlar bazen de yaptığı-
mız işe göre ilişki kurduğumuz diğer insanlar 
(Market Müşterileri gibi) tarafından sıkça tacize 
maruz kalırız. Çalışma yaşamında karşılaştı-
ğımız tacizin birçok şekli vardır bunlardan en 
bilinenleri “cinsel taciz” ve “Mobbing”(psikolojik 
taciz). Geçtiğimiz sayımızda sevgili Güldane 
Karslıoğlu “Mobbing” konusunu bizimle pay-
laşmıştı, bu sayımızda ise en yalın haliyle cin-
sel tacize maruz kaldığımızda neler yapmamız 
gerektiğini ve bunun yasal dayanaklarını tartı-
şacağız. 

Kısaca tanımlamamız gerekirse Taciz; bir in-
sanın cinsiyet, etnik köken, ırk, din, cinsel yö-
nelim vb. özelliklerine yönelik saldırı, hakaret 
ve/veya aşağılama içeren her türlü, fiziksel ve/
veya sözlü davranıştır. Cinsel taciz ise kişinin 
rızası olmadan cinsel içerikli şakalara, tekliflere, 
hakaretlere ve bunları içeren her türlü, fizik-
sel ve/veya sözlü davranışa maruz kalmasıdır. 
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) cinsel taciz suçu-
nu tanımlayan 105. maddenin gerekçesi cinsel 
tacizi “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali 
niteliği taşımayan cinsel davranışlar” olarak ta-
nımlamaktadır.

İş Yerinde Cinsel Taciz

Yukarıda bahsettiğimiz cinsel taciz davranış-
larının kişinin “İş Arkadaşları, Amirleri ve/veya 

Patronları” tarafından gerçekleştirilmesidir. 

İş yerinde yaşanan cinsel taciz oldukça farklı 
biçimlerde kendisini gösterebilir. Genel olarak 
dört ayrı biçimde gruplandırılmaktadır.(1)

Cinsiyete yönelik taciz: Herhangi bir cinsel ey-
lem içermek amaçlı olmayan ama kişilerin cin-
siyetine yöneltilen genellikle düşmanca olan, 
sözlü, fiziksel veya simgesel olabilen tutumlar-
dır. Halk arasında bir deyiş olan ‘saçı uzun aklı 
kısa’ gibi sözler buna örnek olarak verilebilir.

Düşmanca ortam (hostile environment) tacizi: 
Bir bireyin performansına zarar vermeyi hedef-
leyen her türlü sözlü ya da fiziksel cinsel içerikli 
davranışlar.

Cinsel içerikli tehditler: Açık ya da örtük bir 
şekilde kişinin işiyle ilgili tehdit veya şantaj 
yoluyla kişiye yönelik istenmeyen cinsel dav-
ranışlarda bulunmak ya da kişiyi cinsel davra-
nışlarda bulunmaya mecbur bırakmak cinsel 
içerikli tehditlerin içine girer. Birçok kaynak bu 
tarz tacizi “quid pro quo” taciz olarak adlandır-
maktadır.

İstenmeyen cinsel ilgi veya yakınlık: Kişiye yö-
neltilen ama kişi tarafından karşılık verilmeyen 
ve istenmeyen uygunsuz cinsel davranışların 
tümüdür. Bu davranışlar cinsel içerikli söylem-
ler gibi sözel veya istenmeyen dokunuşlar gibi 
fiziksel davranışları içerebilir.

İŞ YERİNDE CİNSEL 
TACİZ’E KARŞI 
YAPILMASI GEREKENLER

Mehtap ÖZKAN DELİDUMAN
İŞÇİ
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Cinsel taciz basit, orta ve ağır olmak üzere üç 
kategoriye ayrılmaktadır. 

Basit cinsel taciz: Tehdit içermeyen fakat kişiyi 
rahatsız eden davranışlardır. Örnek vermek ge-
rekirse argo kelimeler kullanmak, cinsel içerikli 
şakalar yapmak, laf atmak basit kategoride cin-
sel taciz olarak değerlendirilebilir. 

Orta düzeyde cinsel taciz: Basit cinsel taciz ey-
lemlerinin sürekli olarak ve sıklaşarak devam 
etmesi durumudur. 

Ağır cinsel taciz: Tacizin sürekli ve şiddetli ol-
duğu, kişi için tehdit oluşturacak unsurların 
çoğaldığı ve kişiyi kontrol etmeye yönelik olan 
hareketleri içeren taciz durumlarıdır. Bu du-
rumlar kişiyi sürekli telefonla rahatsız etmek-
ten istenilenleri yapmadığı takdirde verilecek 
zararla tehdit etmeye kadar gidebilir.(2)

Ne Yapmalı?

Türk İş Hukuku iş yerinde oluşabilecek cinsel 
tacizle ilgili ayrıntılı maddelere ve düzenleme-
lere sahiptir. Bu kanuna göre iş yerinde cinsel 
tacize uğrayan bir kişi;

İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı kap-
samında iş akdini feshedebilir,

Maddi ve manevi tazminat ya da devam eden 
bir tecavüz durumunda tecavüzün tespiti ve 
durdurulmasına yönelik davalar açabilir.

İş yerinde cinsel tacize maruz kaldığımızda 
bundan utanmamalı ve korkmamalıyız. Bu 
duruma sessiz kalmak ya da geçeceğini bek-
lemek sadece tacizciyi cesaretlendirmek olur. 
Unutmayalım ki yalnız olmayabiliriz sadece 
bize karşı değil başka insanlara karşı da taciz 
davranışı geliştiriliyor olabilir, tek mücadele 
yöntemi korkmadan üzerine giderek yasal yol-
lara başvurmaktır. Bu duruma tepki göstermeli 
sendika temsilcimizle ve/veya sendikamızda-
ki ilgili kişilerle durumu paylaşmalı tacizcinin 
cezai yaptırıma tabi tutulması için muhakkak 
şikâyetçi olmalı ve hukuki süreci başlatmalıyız. 

Cinsel Tacizin Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel tacize verilecek 
ceza çok açık ve net bir biçimde belirtilmiştir.  

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU MADDE 1055

Cinsel taciz

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden 
kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli 
para cezasına (Değişik ibare: 6545 - 18.6.2014 
/ m.61) “, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde 
altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur”.

(2) (Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.61) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya 
da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan fay-
dalanmak suretiyle, 

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, ba-
kım veya gözetim yükümlülüğü bulunan ki-
şiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolay-
lıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçla-
rının sağladığı kolaylıktan faydalanmak su-
retiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre ve-
rilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil ne-
deniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya 
ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise veri-
lecek ceza bir yıldan az olamaz.

Yararlanılan Kaynaklar:

[1, 2] http://www.bilgiacikkapi.com/toplumsal/is-yerinde-cin-

sel-taciz-2/
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15 
Temmuz ‘Darbe Girişimi’ sonrasında 
tüm Türkiye’de ilan edilen OHAL ve 
ardı sıra yürürlüğe giren Kanun Hük-

münde Kararnameler(KHK)… İşlerinden yakla-
şık 120 bin kişi, kapatılan kurumlarda çalışan-
ların da işsiz kaldığını düşünürsek aileleri ile 
birlikte yaklaşık 1 milyon insan… Suçlarının ne 
olduğunu bilmiyorlar, mahkeme yok, savunma 
yok. Belgeselde bu rakamların insan olduğunu 
gözler önüne sermek istedik. Yıllarca büyük 
emeklerle inşa ettikleri hayatları hukuksuzca bir 
gecede değişiyor ve büyük bir kuşatma ile karşı 
karşıyalar… 

KESK İstanbul Kadın Meclisi’nin Mayıs ayında 
KHK’lar ile işlerinden ihraç edilmeye çalışılan 
KESK’li kadınlarla dayanışma kahvaltısında çık-
tı fikir. Yaşananlara daha yakından şahitlik et-
mek, sendika yöneticisi olmama rağmen yani 
konunun uzağında olmamama rağmen beni 
çok sarsmıştı. Görmemek, duymamak ve bir 
türlü peşimizi bırakmayan derin huzursuzluk... 
Bu anlatılanlar toplumsal bellek için önemli 
idi. Belgeseli biz KESK yapmalı ve görmemek, 
duymamaya karşı bir iz bırakmalıydı…Sinema 
ve televizyon emekçisi dostlarla kısa sürede bir 
araya gelip röportaj çekimlerini yaptık. Direniş 
alanı çekimlerinden sonra uzunca kurgu aşa-
ması oldu… Kolektif ürün 5 Ekim’de seyirci ile 
buluştu.

Bir sözlü tarih çalışması… Tarihe bir not düşüş…
Belgesel, çoğu İstanbul KHK Direnişçileri olan 
KESK üyesi kadınlar. Ağırlıklı eğitim emekçileri 
olmakla birlikte, büro emekçisi ve sağlık emek-
çisi de var… Temel olarak, kim oldukları, KHK ile 
ihraçlarını nasıl öğrendikleri, yakın çevrelerinin 
tepkileri, yaşadıkları hak kayıpları, onları direni-
şe götüren süreç, bu dönemde yaşadıkları fizik-
sel, psikolojik, ekonomik sıkıntılar kısaca insan 
hikayeleri… Belgeselde sadece KESK üyelerin-
den kadınlar, onların içinden de direnenler var 
ama biliyoruz ki sesini duyurmayan binlerce 
kadın var. 3 çocuğunu geride bırakıp intihar 
eden kadın emekçiyi, hapishanelerde bulunan 
668 çocuğu ve 17 bin kadın kadını unutmamız 
mümkün mü?

Belgeselde de aynı vurgu yapıldı 

‘Kadın olmak zor, KHK’lı kadın olmak çok daha 
zor!’. Kadınlar, ekonomik özgürlüklerini kaybe-
diyorlar, aile, toplumsal cinsiyet rollerine hap-
soluyorlar… Direnişi seçen emekçiye annesi “ 
sokaklarda sürünme, gel, erkek kardeşinin ka-
natları altına gir” diyor. Hayatını 17 yaşından 
beri kendi kazanan kadına söylenecek en ağır 
sözlerden biri... Evlerini kapatıp, ailelerinin yanı-
na dönenler baskı altında, evli olanların yükleri 
oldukça ağır… Kadınların direnişinin çok yönlü-
lüğü var; devlet, aile, toplum, hukuka direniyor-
lar, varoluşsal bir direniş… 

Yine belgeselden “çamurda ayak izleri” bırakan 
direniş… Fillere çimen değil diken olan kadın-
lar…

Kadın dayanışması bu varoluşsal direnişte çok 
önemli… Hayatlarımıza ve geleceğimize hep 
beraber bulunduğumuz alanlardan katkı sun-
mak zorundayız. Hayatın hiçbir alanını terk et-
meden varlığımızı ortaya koymak zorundayız.

Belgeselimizin en kıymet verdiğim yanlarından 
biri de kolektif olması… Paranın değil emek or-
taklığının ürünüdür belgesel. Biz başka dünya-
ya inananlar; eşitlik, adalet, özgürlük kısaca tüm 
canlıları kapsayan-sadece adem-i merkeziyetçi 
olmayan- güzel hayatı isteyenlerin üretim bi-
çimini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum.

Tüm emekçilerin bu olağanüstü dönemde 
aslında bizim, sizin, çocuklarımızın, güneşli 
günlerin mücadelesini yürüttüklerini düşünü-
yorum, bu sadece işini geri alma mücadelesi 
değil, adalet ve temel olarak yaşam mücadele-
sidir.  Kamu için gerçekten faydalı emekçilerin 
işlerine geri döneceklerinden eminim. Temel 
hukuksal normlara uymayan bu uygulamalar 
elbet, hukuk işleyince normalleşecek geriye 
bu dönemde kimin nasıl duruş sergilediği ka-
lacaktır.. Bu süreçte dayanışma bize ışık olacak-
tır. Kutuplaşmış, irinleşmiş bu toplumu yeni bir 
toplumsal sözleşme ile barış, eşit yurttaşlık, de-
mokrasi, evrensel hukuk ve özgür insan, özgür 
doğa mottosu ile yeniden inşa edeceğiz. Yolu-
muz uzun, çetin, toplumsal dayanışma ile zor 
günler geçecektir, bu süreçte tüm güzel günle-
re inanları dayanışmaya davet ediyorum. 

KESK’li kadınlardan belgesel :

Hakikatin Gücü
Deniz ÇANKAYA SALMANLI
HABER-SEN 5 NO’LU KADIN SEKRETERİ
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