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Bundan 165  yıl önce  8 mart 1857 ‘de 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.

Erkek egemen sistem ve siyasi iktidar her alanda 
olduğu gibi kadınlara yönelik uygulamalarında da 
eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığını, söylemleri ve 
uygulamalarıyla giderek derinleştiriyor; savaş ve 
gerici politikalarıyla yaşamımızı kuşatıyor. Yarattığı 
ekonomik krizle emeğimizi  daha fazla sömürüyor.

Yaşamımızın  savaş, işsizlik, yoksulluk, baskıcı ve 
gerici-muhafazakar uygulamalarla koyu karanlığa 
mahkum edilmek istenmesine,  müjde gibi sunulan 
ancak  kadınları eve hapsetmeyi hedefleyen esnek, 
güvencesiz, yarım gün, kayıt dışı çalışmaya karşı 
biz kadınlar; dün olduğu gibi bugünde mücadeleye 
devam ediyoruz.

Bu sayımızda kadın emekçiler olarak kurumlarımızda 
ve toplumsal hayatta yaşadığımız sorunları ve çözüm 
önerilerimizi anlattık. Merkez kadın sekreterimiz 
Ayşe Noyan Koluman’ın özellikle son süreçte, kadına 
yönelik giderek artan baskı ve hukuksuzluklara 
ilişkin yazısıyla başlıyoruz. Sendikamızın kıymetli 
kadın üye ve yöneticilerinden gelen yazılarla devam 
ediyoruz. Hukuksuzca uygulanan OHAL KHK’ları 
ve 35. Maddenin zulmüne, toplumsal cinsiyet 
kavramına, ekonomik krize, kurumlarımızda kadınlar 
olarak yaşadığımız sorunlara, yönetim kademesinde 
kadınlara yer verilmemesine, kreş hizmetlerinin 
yetersizliğine, performans ve güvencesiz istihdamın 
giderek arttığına yönelik yazılarımızı, Afgan 
kadınlarının direnişini anlatan çeviri metnimizi 
ve son olarak kitap tanıtım sayfamızı da sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Her yıl olduğu gibi bu 8 Mart’ta da savaşa, 
yoksulluğa, şiddete, cinsiyet ayrımcılığına, emek 
düşmanı politikalara karşı itirazlarımızı haykırmak 
ve tüm taleplerimizi dile getirmek için hep birlikte 
alanlardayız.

 
YAŞASIN 8 MART! 

YAŞASIN 
KADIN DAYANIŞMASI!

Sevgili Kadınlar;

Bugün, 8 Mart’ta, yine bir arada 
olmamızın heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. 
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Sevgili kadınlar bugün, 8 Mart’ta, dünyanın dört bir 
yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti 
üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı 
meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının gücüyle 
buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla du-
yurmak için yine alanlarda olacağız. Çünkü biliyoruz 
ki toplumun her alanında ve her kesimine saldırıyı 
kendine hak gören iktidar bloğu ve zihniyeti antide-
mokratik faşizan uygulamalarını sürdürmeye devam 
etmektedir. Elbette bu saldırılardan başta kadınlar 
olmak üzere çocuklar, LGBTİ’ler ve tüm muhalif ke-
sim nasibini almaktadır.

Bir yandan kadın düşmanı politikalar hayata geçiri-
lirken diğer yandan savaş politikaları sürdürülüyor. 
Bu politikalar daha fazla erkek-devlet şiddeti, kadın 
cinayetleri, gözaltı, tutuklama getiriyor maalesef ki. 
İktidar muhafazakâr, milliyetçi söylemlerini arttıra-
rak yıllarca mücadele ile kazandığımız haklarımıza 
saldırmaya devam ediyor. Çocuk istismarını meşru-
laştıran yasa, İstanbul Sözleşmesinin feshi, 6284 e 
dair tehditler, devlet işlerinde diyanetin belirleyici ol-
ması; tüm bunlar yeni rejimin biz kadınlara dönük eril 
devlet tahakkümünün tezahürüdür. Gün geçmiyor ki 
yeni bir hak gaspıyla, kazanılmış haklara dönük bir 
saldırıyla karşılaşmayalım. Nitekim şu anda tartışı-
lan ve torba yasayla birlikte meclisten geçirilmeye 
çalışılan nafaka hakkının gaspı da yine varolan hak-
larımıza dönük ciddi bir saldırı anlamını taşımaktadır.

İktidar ve erk zihniyetin uzantıları, her alanda oluş-
turduğu kadrolarla cinsiyetçi politika ve söylemlerini 
giderek artırıyor. Örneğin ‘’sendika’’ olduğunu iddia 
ettiği için; işverene karşı emekçinin cinsiyet, dil, din 
ayrımı yapmaksızın varoluştan gelen haklarını sa-
vunması gereken, ülkenin en fazla sayıda üyesi ol-
masına rağmen yönetim mekanizmalarında kadın-
lara yer vermeyen memur konfederasyonu Memur 
Sen, İstanbul sözleşmesinin feshi için çağrı yapmış 
ve bunun Cumhurbaşkanı tarafından karşılık bulma-
sı ile övünmüştür.  Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshedilmesi yeterli gelmemiş olacak ki 6284 sayılı 
yasanın da İstanbul sözleşmesinin uzantısı olduğu-
nu ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini akla ziyan 

bir şekilde açıklamıştır. Kadın yoksulluğunun gide-
rek arttığı, emeğinin sömürüldüğü, günde en az dört 
kadının katledildiği, balkondan birden bire ‘düşerek’ 
hayatını kaybeden kadınların, Gülistan Doku gibi 
aylardır şüpheli bir şekilde kayıp olan ve akıbetleri 
için hiçbir çaba sarf edilmeyen kadınların olduğu bu 
ülkede, sarı sendikanın yaptığı bu açıklamalar; kat-
liamların sorumluluğuna ortak olmak anlamına gel-
mektedir. Aynı zamanda malum sendikaların emeğin, 
emekçinin, hak ve hukukun temsilcisi ve savunucusu 
olamayacağını bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Tüm bu uygulamalar ve söylemlere rağmen kadınla-
ra, kadının bir tür mülk haline getirilmesine, LGBTİ+ 
lara ve çocuklara yönelik her türden ayrımcılığın, şid-
detin son bulması için mücadele yürüten sendikamız, 
ataerkiye ve bu temeldeki cinsiyetçi politikalara, uy-
gulamalara karşı mücadelesini her zeminde olduğu 
gibi hukuksal zeminde de kararlılıkla sürdürmeye 
devam edecektir. Kadınlar da; çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve eşit değerde işe, eşit ücret talebi ile 
İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını tanımadığını 
ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması için müca-
deleyi ısrarla ve inatla her platformda sürdürecektir.

Son dönemde iktidar bloğu, seçime giden süreci 
uzatmak, gidişini geciktirmek ve ekonomik krizi göl-
gelemek adına; savaş politikalarına, toplumu kutup-
laştıran antidemokratik uygulamalara ve söylemlere 
daha fazla sarılmaktadır. Haklarımızı korumaya yö-
nelik en ufak bir söylem ‘atasözü’, eleştiri sebebiyle, 
kendisinden farklı düşünen gazetecileri, sendika-
cıları, siyasetçileri, yıllar önce yazılan şarkı sözleri 
sebebiyle de sanatçıları; kısaca kendisine muhalif 
gördüğü herkesi hain ya da ‘’irtibatlı, iltisaklı’’ olarak 
nitelendirmektedir. Topluma bu kesimler üzerinden 
gözdağı veren iktidar, sıklıkla haksız hukuksuz ev 
baskınları,  gözaltı ve tutuklamalara başvurmakta-
dır. Cezaevlerinde başta kadınlar, çocuklar ve hasta 
tutsaklar olmak üzere tüm tutsakların maruz kaldığı 
hak ihlalleri tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 
artarak devam ediyor. İnfaz süresi dolanların infa-
zı yakılıyor, cezaevi tutukevi olmaktan çıkıp ayrıca 
işkence mekanizmalarına dönüşüyor. Kendi başına 

İTİRAZ EDİYORUZ…
AYŞE NOYAN KOLUMAN
HABER-SEN GENEL MERKEZ KADIN SEKRETERİ
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ihtiyaçlarını karşılayamayan ağır hasta tutuklulara 
yönelik haksız uygulamalar, tedavilerinin engellen-
mesi, infazların ertelenmemesi telafisi olmayan ağır 
sonuçlara ve ölümlere sebep oluyor. 

İktidarın bu hukuksuz uygulamaları, tahakkümcü,  
kutuplaştırıcı söylemleri, savaş politikaları, yolsuz-
luklar, liyakatsiz yöneticiler, kurumların içinin boşal-
tılarak ücret karşılığı peşkeş çekilmesi ekonomik krizi 
daha da derinleştirmiştir. Kriz aynı zamanda çalışma 
yaşamında var olan cinsiyet eşitsizliğini gün yüzüne 
çıkarmış, artan kadın işsizliği ve yoksulluğuna dair 
hiç bir önlem alınmamıştır. İşyerlerimiz tüm emekçi-
ler için, özelde de kadınlar için ne yazık ki şiddetin 
kendisi haline gelmiştir.

Çalışma yaşamında esas hale getirilen güvence-
sizlik ve performans kadınlar açısından mobbingi, 
ayrımcılığı, eşitsizliği arttırmıştır. Eşitsiz koşullarda 
istihdam edilen kadınlar, cinsiyetçi iş bölümünün 
hâkim olduğu çalışma hayatında tutunmaya, ayak-
ta kalmaya, yaşamlarını sürdürmeye çalışmakta-
dırlar. Bununla birlikte OHAL uygulamalarının hala 
devam etmesi sebebiyle, birçok arkadaşımız geçici 
35. maddeyle haksız hukuksuz bir şekilde işlerinden 
edilmiştir. İhraç edilen, ekonomik, siyasi ve temel hak 
ve özgürlükleri gasp edilen emekçiler içerisinde, ka-
dınlar, ihraç sonrası toplumun dayattığı cinsiyet rol-
lerine hapsolmaya zorlanmışlardır. Çalışma hakkının 

ihlali ile emek hayatından dışlanan kadınlara, sistem 
eve kapanmak dışında bir seçenek bırakmamıştır. Bu 
süreçte ev içindeki yükleri, karşılıksız ve görünmez 
emek süreçleri daha da yoğunlaşmıştır. 

Tüm bu hukuksuz uygulamalarla birlikte Muhafa-
zakâr milliyetçi iktidar bloğu toplumun her alanını 
dinselleştirmeye çalıştığı gibi kamusal alanı ve hiz-
met ürettiğimiz kurumları da zapturapt altına alarak 
denetim kurmaya çalışmaktadır. Sermayenin saldı-
rıları ve iktidarın emek düşmanı politikaları, çalışma 
hayatının koşullarını her geçen gün ağırlaştırıyor. Biz 
kadınlar, bu kötüye gidişten ve egemen politikalar-
dan, tüm kriz dönemlerinde olduğu gibi elbette çok 
yönlü etkileniyoruz. 

İktidarın neoliberal politikalar sonucu belirlediği 
parçalı, esnek ve güvencesiz istihdam biçimini her 
birimiz çalıştığımız kurumlarda deneyimliyoruz. Ör-
neğin; hizmet ürettiğimiz kurumlardan olan PTT’de 
A.Ş olduktan sonra İHS statüsüyle alım yapılmış, 
emekçi arkadaşlarımız performans sistemi ve düşük 
ücretlerle çalışmak durumunda bırakılmışlardır. Yine 
taşeron firma aracılığıyla çalışan emekçiler verdiği 
emeklerin çok çok altında ücretlerle güvencesiz bi-
çimde çalışmaya zorlanmaktadır. Kurumda kreşlerin 
yetersiz olması, çalışma sisteminin güvencesiz ol-
ması, personel eksikliği ve iş yükünün fazla olması 
ile mobbingin sıklıkla yaşanması; kadınları maalesef 
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ki iş yaşamından uzaklaştırmakta, sistemin dayattığı 
gibi eve hapsolmaya mecbur bırakmaktadır. 

Şairlerin ve yazarların bir dönem hizmet ürettiği, 
köklü kurumlarımızın içinin nasıl boşaltıldığına ta-
nıklık etmekteyiz, itirazımız buna. Bir dönem Refik 
Halit Karay’ın PTT’de genel müdürlük yaptığı, Orhan 
Veli, Sezen Aksu ve ilk kadın tiyatro sanatçısı Bedia 
Muvahhit’in yer aldığı asırlık kurumumuzda bugün li-
yakatsiz yöneticiler ve hukuksuz atamalarla, bunun 
sonucunda verilen sürgün kararları, varlık fonuna 
bağlanan dolaylı hortumla nasıl zarar ettirildiğine, 
içinin nasıl boşaltıldığına şahit oluyoruz.

Örgütlü olduğumuz diğer bir kurum olan TRT ‘de 
son dönemlerde ÖHT çalışma biçimi yaygınlaşmış 
TRT’nin yetişmiş kadrolu emekçilerine mobbing uy-
gulayarak, istihdam fazlası gösterilerek kurumdan 
uzaklaştırmaya çalışılmıştır. Çalışan kadın sayısı 
fazla olmasına rağmen yönetim kademelerindeki 
kadın sayısının azlığı, ekran önündeki kadın emekçi-
lerin giderek azalması, cinsiyetçi politikaların da ay-
rıca bir ürünüdür. Bununla birlikte halkın vergileriyle 
finanse edilen ve halkın olan TRT, yandaş bir yayın 
organı misali tamamen iktidarın yayın organına dö-
nüştürülmüştür. RTÜK’te de durum farksız değil. Mu-
halif yayın organlarına uyguladığı yaptırımlarla, ifade 
özgürlüğüne vurduğu darbelerle ne yazık ki sıklıkla 
gündeme gelmektedir. Bu yanıyla İktidarın muhafa-
zakâr-milliyetçi- tekçi anlayışını her birimiz çalıştığı-
mız kurumlarda ne yazık ki tek tek deneyimliyoruz.

Biz kadınlar, emekçiler tüm bu ayrıştırıcı politikala-
ra rağmen işyerlerimizden başlayarak kolektif ruh-
la, güçlü bir kadın ve emek örgütlülüğü yaratmakta 
kararlıyız. Tüm dünyada ve ülkemizde kazanılmış 
haklarımıza dönük yoğun saldırılara ve dinselleştir-
me politikaları ile bizi toplumsallıktan kopararak ya-
şamımız üzerinde kurulmak istenen denetime karşı 
hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. 
Özellikle son süreçte giderek artan; haksızlıklara, 
emek gaspına karşı hakkını arayan işçilerin başlattı-
ğı grevlerden güç alarak, dahil olarak ve dayanışarak 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Tüm kadınları gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bira 
arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip 
çıkmaya 8 Mart alanlarına çağırıyoruz. 

Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde 
emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 
Mart kadınlar gününü, mücadele gününü kutluyoruz.

 

Biliyoruz ki eşitlik ve özgürlük 
talebimiz devletin erkek egemen 
hukukuna sığmayacak. 

YAŞASIN KADIN
DAYANIŞMASI…

BİJÎ 8’Ê ADARÊ…
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Tanrı Kraliçeyi korusun… Şimdilik son Britanya 
Kraliçesi II. Elizabeth’in gerçekten korunmaya 
ihtiyacı var mı? Ya da Tanrı’nın koruması istenilen 
Kraliçe, Tanrıya bayrak açmış bir feminist sayılır mı? 
Tartışma Oscar Ödüllü aktrist Olivia Colman’ın Kraliçe 
Elizabeth’i nihai feminist olarak tanımlamasıyla 
ortaya çıktı. Netflix yapımı The Crown’da Kraliçe 
II.Elizabeth’i canlandıran Colman, Kraliçeye hayran 
olduğunu açıklayan bir röportaj verdi. Ülkemizde 
1-2 gazeteci dışında konuya ilgi gösteren olmasa da 
dünyada oldukça yankı buldu. Zaten tarih boyunca 
Kraliyet kadınlarının feministliği hep tartışma 
konusu olmuştu. 

Peki, Majestelerinin feminist kimliği neydi?

2019’da Radio Times’a verdiği röportajda Colman, 
rolü oynarken “Kraliçe’ye âşık olduğunu” söyledi.

Colman’a göre: “O bizim ekmek teknemiz. Bozuk 
paralarımızda ve banknotlarımızda resimleri var. 
Prens II. Philip arkasından yürümek zorunda.”

Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanmasına 
izin verilmezken, II. Elizabeth 1998 yılında 
Balmoral’de Kralı Abdullah’ı arabayla gezdirmişti.

Kraliçe, İkinci Dünya Savaşı’nda arabaları tamir etme 
işi de dâhil olmak üzere cinsiyet klişelerini kırmıştı.

Colman, bunların Kraliçenin feminist sayılması için 
yeterli olacağı görüşünde. 

Peki, bizce de öyle mi? Kraliyet kadınları feminist 
olabilir mi? 

Araştırmacılar dünyadaki Kraliyet, İmparatorluk, 
Hanedanlık kadınlarına baktığımızda; özellikle 
savaşlarda bizzat yer almış kadın kimliklerinin aslında 
kadın olarak karar verici olmadıklarını, eril dili devam 
ettirdiklerini söylüyor. Golda Meir, Margaret Thatcher, 
Condeleezza Rice, Babür Kraliçesi Nur Cihan… 
İngiltere’de uzunca süre iktidarda kalmış olan Kraliçe 
I. Elizabeth ya da kolonileştirme siyasetinin önemli 
ismi Kraliçe Victoria veya Rusya’nın dünyada önemli 
bir aktör olmasını sağlayan Catherina da bu listede 
yer alıyor. Otoritelere göre savaşa karar vermek, ya 
da eril dil kullanmak bizi feminist yapmıyor. Hatta II. 
Elizabeth’in feminist sayılabilmesi için şimdi sarayda 
değil, bir tamir atölyesinde çalışması gerekiyor.

Bu yazıda süslü laflar etmeye ve otoritelerin lafları 
üzerine ahkam kesmeye gerek yok. Ama konuya daha 
geniş bir perspektiften bakmak adına, II. Elizabeth’in 
büyük büyük büyük büyük atası I. Elizabeth nam-ı 
diğer Bakire Kraliçeye gözlerimizi çevirmemizi teklif 
ediyorum. Küçük bir tarih kazısı yapalım.

İngiltere Kilisesi, 16. yüzyıldaki Reformlara kadar 
Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı idi. İngiltere kralı VIII. 
Henry, eşi Aragonlu Catherine’dan boşanmasına 
izin verilmediği için Papa’nın otoritesini reddetti ve 
kiliseyi saraya bağlayarak, Anglikan Kilisesi’ni kurdu. 
VIII. Henry, evliliklerinin önündeki engeli kaldırarak 6 

GOD SAVE THE QUEEN
BANU SAVAŞ
HABER-SEN GENEL BASIN-YAYIN, EĞİTİM, SOSYAL ve DIŞ İLŞ. SEKRETERİ

Kadınların iktidarda başarılı 
olabileceği gerçeğini dünyaya 
modelledi. Saltanatı boyunca 
çevresindeki erkeklerden 
tavsiyeler alsa da, sonuçta 
son sözü o söyledi. 



2022

KADIN BÜLTENİ8

nikâh yaptı ve Kraliyet ailesinde ayrı bir rekora da imza 
atmış oldu. Hemen hemen bütün evliliklerinden kız 
çocuk sahibi olmuştu ve evliliklerinin lanetli olduğuna 
inanıyordu. Resmi olarak tek erkek evlat sahibiydi ve 
9 yaşında tahta çıkan oğlu 16 yaşında öldüğünde, 
kraliyete yine bir erkek evlat verilememişti. Yerine 
Henry’in Aragonlu Catherine ile evliliğinden kızı Mary 
Kraliçe oldu. İngiltere’de 400 yıl aradan sonra tahta 
geçen ilk kadın hükümdar olan Mary, bir Katolik’ti 
ve İngiltere’yi tekrar Katolik Kilisesi’ne bağlamak 
istedi. Ağır yaptırımlar uygulayarak, yüzlerce kişinin 
ölümüne sebep oldu. Bu sebeple kendisine “Kanlı 
Mary” denmiştir.

Burada, VIII. Henry’nin uğruna Papaya başkaldırdığı 
ve Anglikan Kilisesi’ni kurarak boşanma imtiyazını 
elde ettiği ve evlendiği Anne Boleyn’den olan kızı 
Bakire Kraliçeyi sahneye alalım. Mary’nin ölümünden 
sonra taht, Kardeşi Elizabeth’e geçti ve İngiltere’de 
“Elizabeth dönemi” başladı. Hayatı boyunca 
savaşmak zorunda olan Elizabeth, taç giydiğinde 
Avrupa’da din savaşları vardı. Zor bir dönemde, büyük 
bir sorumluluk ile ülkesini yönetmesi gerekti. Tahta 
çıktığında kendisini İngiltere Kilisesi Lideri seçtirmiş 
ve ülkeyi yeniden Protestanlığa döndürmüştü. II. 
Elizabeth akıllı ve kendini yetiştirmiş bir kadındı. 
Kiliseyi kendine bağlayabilecek zekâya sahipti ve 
o Meryem Ana’nın tezahürüydü. Kendini öncelikle 
Tanrı’nın temsilcisi olarak kutsattı. Saltanatı 
boyunca evlenmeyerek, ülkesiyle evli bakire imajını 
kuvvetlendirdi. Böylece kendinden sonra gelecek 
Kraliçe içinde bir dokunulmazlık alanı yaratmış oldu. 
Elizabeth, Tanrı’dan sonra ikinci olarak konumunu 
belirleyerek, tüm erkekleri kendi statüsünün altında 
bir statüye geriletti.

Elizabeth’in saltanatı dönemi ‘Altın Çağ’ olarak anılır. 
Kraliyet sarayının son derece bilgili bir yöneticisiydi 
ve İngiltere’yi art arda dini, ekonomik ve siyasi 
gelişmelere taşıdı. Kadınların iktidarda başarılı 
olabileceği gerçeğini dünyaya modelledi. Elizabeth’in 
saltanatı boyunca çevresindeki erkeklerden 
tavsiyeler alsa da, sonuçta son sözü o söyledi. 
Yüksek eğitimliydi ve birçok dil konuşabiliyordu, bu 
da ona uluslararası diplomasi konularında avantaj 
sağlayan bir beceriydi. 

Avrupa Rönesans’ı boyunca, kadınların eğitimi 
artmaktaydı, ancak bu sadece elit bir azınlık için olsa 
da kadınların önündeki engelleri aşmada bir ivme 
yarattı.

I. Elizabeth’i feminist olarak tanımlayamadığımız gibi 
70 yıl boyunca Birleşik Krallığı yöneten II. Elizabeth’i 
de feminist olarak tanımlamak doğru olmayacaktır. 
Ama kadınlar için özellikle eğitim alanında rol model 
oldukları gerçeğini değiştiremeyiz. II. Elizabeth de 
tahta çıktığında kutsal örtü altında Tanrıya olan 
bağlılığını ilan etti. Tabii ki biz ölümlüler bu anı 
göremedik. Kilise ve monarşiden aldığı güç ile Tanrıça 
olarak da kadın imgesine bakış açısını değiştirdi. 
Bizim göremediğimiz saray hayatı içerisinde ilk 
başkaldırışını annesine yaptı. İlkokula gidemeyen 
II. Elizabeth, annesiyle olan savaşında koleje gitme 
özgürlüğüne sahip olabildi. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında diğer çocukların moralini yükseltmek için 
radyo yayınları yaptı, hayır kurumlarını destekledi 
ve 18 yaşındayken şoförlük ve mekanik ustalığı 
eğitimi gördü. Elizabeth daha 13 yaşındayken o 
sıralarda Kraliyet Donanmasında yedek subay 
olan Prens Philip’e âşık olduğunu açıklayacak 
kadar da cesurdu. Hikâyeyi pek çoğumuz biliyoruz, 
evlendiler ama Philip hiçbir zaman kral olamadı ve 
kraliçesinin 2 adım gerisinde yürüdü. Örneğin, İngiliz 
Milletler Topluluğu için 2013’de imzalanan tüzük ile 
kadının yerini resmi olarak da vurguladı: “Toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinin 
insani gelişmenin ve temel insan haklarının temel 
bileşenleri olduğunun farkındayız.” Evet, II. Elizabeth 
için her ne kadar feminist diyemesek de, kraliyet 
kadınlarının feminizmin yolunu açmakta girişimleri 
her zaman oldu. 

Diğer taraftan, ilk gelini Lady Diana’yı gönüllerimizin 
Feminst Kraliçesi olarak görsek de tahta oturuşunun 
70’inci yılı vesilesiyle yayınladığı mesajında oğlu 
Prens Charles tahta çıktığında, eşi Cornwall Düşesi 
Camilla’nın “kraliçe” olacağını açıkladı. Kraliçe: “Ve 
zamanı geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, 
ona ve eşi Camilla’ya bana verdiğiniz desteğin 
aynısını vereceğinize eminim ve Camilla’da kraliçe 
olarak bilinmelidir” dedi.

Bu arada Camilla’nın “konsort kraliçe” olabileceğini 
hatırlatalım. Bunun nedeni de Camilla’nın bu 
unvanı aile bağları nedeniyle yani doğuştan değil 
eşi nedeniyle alacak olması. Konsort kraliçe, doğal 
yollarda bir monark olan eşinin sosyal konumunu 
paylaşmasına rağmen, onun siyasi ve askeri 
yetkilerini paylaşamıyor. Ama feminist olma yolunda 
bir engeli yok!
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KADIN VE YÖNETİM KADEMESİ
SEYRAN ŞIK KARABULUT
HABER-SEN MERKEZ DENETLEME KURULU ÜYESİ   

Kadının çalışma hayatındaki konumu üstlendiği 
roller ve karşılaştığı sorunlar, engeller geçmişten 
günümüze erkek egemen zihniyetin cinsiyetçi 
yaklaşımıyla karşılaşmıştır.

Kadınlar gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfus 
açısından önemli bir ağırlığa sahip olmasına karşın 
benzer oransal eşitliğin çalışma yaşamı, siyaset ve 
yönetim açısından gözlenmediği bir gerçektir. Bu 
eşitsizliğin başta gelen gerekçesi bize göre erkeğin 
ilk çağlarda(neolitik dönem sonrası) kadının bütün 
kazanımlarını ele geçirdiği dönemden başlıyor. 
Kadın; o dönemde üretimdeki öncülüğü ve gücü 
toplumdaki düzeni sağlamış, üretimi ve üretimden 
sağlanan her türlü geliri topluma adaletli ve eşit bir 
dağılım sağlamıştır. Ancak erkek bütün bu oluşumu 
gasp edip kadına karşı bir güç olarak kullanmaya 
başladığı yerde kadını her alanda yönetim ve karar 
mekanizmalardan uzak tutmaya başlamış. Bu 
dönemi ve tarihsel boyutuyla çokça yazıp çizdiğimiz 
oluyor ben burada çok değinmeyeceğim ancak şunu 
her fırsatta önemle belirtmek gerekir ki kaybedilen 
bir rolü-emeği kaybedilen yerden başlayarak tekrar 
kazanılabileceğini unutmamalıyız. Kadın tarih 
içerisinde geçirmiş olduğu bir diğer süreç kapitalist 
anlayışın ortaya çıkmasıyla birlikte toplumda artık 
kapitalist üretim ilişkilerinin içerisinde kadın erkek 
emeğinin ayırımı doğmuştur cinsler arasında iş 
bölümünün ayrıştığı bu sistemde, kadının savaş vb. 
durumlar haricinde toplumsal üretimin ve nitelikli 
ekonomik faaliyetlerin dışında tutulduğu görülmüştür. 
Kadının ucuz ve vasıfsız iş gücü olarak değerlendiren 
toplumsal anlayış istihdam politikalarının kadının 
aleyhinde şekillenmesine yönlendirmektedir. Evet, 
bu durum aynı zamanda kadının üstlenmesi gereken 
rollere dair çizdikleri çerçeveden kaynaklanmaktadır. 
Yine buna bağlı olarak toplumda ekonomik yaşamda 
iş tanımlarının iş ortamının ve iş koşullarının 
genellikle erkek ağırlıklı olması kadını iş dünyasında 
ikinci plana itmiştir. Kadın ilk olarak emeğini ücret 
karşılığı vermesi dünyada tüm toplumları derinden 
etkileyen sanayi devrimi ile başlamıştır. Yaşanan 
sosyo-ekonomik gelişmeler toplumsal bakış açısını 
da yönlendirerek kadına aile içinde ve toplumda 
başka yeni roller yüklemiştir. Böylece artık kadın, dış 

dünyada yeni iş yaşamında yerini yavaş yavaş almıştır. 
Ancak sistemin kar ve tüketim güdümlü olmasından 
kaynaklı kadının yapısıyla ters düşüyor. Burada da 
belirli işlerde çalıştırılıp (işçi statüsünde) yönetim 
kademesinden uzak tutulmuştur erkek işi olarak 
görülmekte olan yöneticilik mantık olarak yönetim 
cinsiyeti olmaması gerekirken zihniyet ve sistemsel 
olarak erkek yaklaşımıyla kendine göre bazı kriterler 
ortaya koymuştur. Örneğin risk alma, cesaret, 
rekabete yatkınlık gibi davranışların erkeklerde 
daha fazla olduğu algısı yaratılmıştır. Ancak kadınlar 
bu algıyı yıkmak için tarihten günümüze kadar 
hep mücadele etmişler. Bize göre kadının yönetim 
kademelerinden uzak tutulmalarının en önemli 
gerekçesi olarak kar ve sömürü zihniyetinden uzak 
emek eksenli toplumsal değerleri koruyan ekolojik 
döngü içerisinde bir ekonomik yaşamın olabileceğini 
düşünmesindendir. Ancak son yıllarda İLO tarafından 
da gelişmekte olan ülkelerde yapılan bir çalışmaya 
göre kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına 
çıkmasındaki en önemli 15 engel önem sıralamasına 
göre şöyle sıralanmıştır:
1-Kadının erkekten daha fazla aile sorumluluğu 
üstlenmesi,
2-Toplumun kadın ve erkeğe biçtiği rol(toplumsal 
cinsiyet),
3-Erkek egemen şirket kültürü,
4-Kadının yeterince genel yönetim veya departman 
yönetimi tecrübesine sahip olmaması,
5-Az sayıdaki kadın rol model,
6-Erkeğin aile sorumluluğu alma konusunda teşvik 
edilmemesi,
7-Şirketlerde eşitlik politikasının yada programlarının 
olmaması,
8- Kadına karşı ön yargılar(stereotipler),
9-Kadınlara yönelik liderlik programlarının olmaması,
10-Esnek çalışma yöntemlerinin olmaması,
11-Yetenekli kadınların işte tutulmasını sağlayacak 
stratejilerin olmaması,
12-İşe alımlarda ve terfilerde erkek lehine taraf 
tutma kültürü,
13-Yönetici rolünün genellikle erkek görevi olarak 
görülmesi,
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14-Cinsiyet eşitlik politikalarının olması ancak 
uygulanmaması,

15- Uygun olmayan iş ve ayrımcılık yasaları,

Yakın geçmişte yaşanan finansal krizlerin ardından 
çok sayıda yorumcu bazı büyük şirketlerin ve 
bankaların yönetim kurullarında kadınların daha fazla 
yer almamış olmasına dikkat çekmiştir. Bu kar ve 
menfaat yaklaşım zihniyetinde de kadınların başarılı 
yöneticiler olduklarını kabul ediyor. Şöyle ki her geçen 
gün biraz daha küreselleşen dünya ekonomisinde 
şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalamaları ideal 
yönetim kadroları oluşturup sürekli iyileştirilebilen 
yönetim sistemleri kurmaları ile mümkün 
olabilmektedir. Şüphesiz bu ağır sorumlulukta 
kadınların yönetimlerde hatırı sayılır bir biçimde söz 
sahibi olmaları çok önemli ve kaçınılmaz bir husus 
olduğu belirtiliyor. Bu sistemde günümüzde liderlik 
kavramı sorgulanmaya başlanmış ve liderlik tanımın 
kadınların üstünlüklerini de dikkate alacak şekilde 
değişime uğrayarak bu tanımın yeniden yapılmasına 
ihtiyaç duyulan bir döneme girilmiştir artık tüm farklı 
yetenekleri bir kuruluş bünyesinde barındıra bilmenin 
şirketlere yönetsel zenginlik kattığı kabul edilmiş 
bir gerçektir. Bilişsel kapasiteleri, eğitim düzeyleri 
bilgi birikimleri ve donanımlarına ilaveten kadınların 
detaycı yaklaşımları planlı ve sistematik çalışma 
tarzları ve günümüz modern yönetim yöntemleri 
içerisinde daha da önem kazanan duygusal zekâları 
onları öne çıkartmaktadır. Dünyanın küreselleşen 
ekonomisinde kadının yönetim kademesinde yer 
alması gerektiğine dair tartışmalar gündemin 
başında yer alıyor. Bu durumun devamında da G20 
kapsamında hayata geçirilen W20 zirvesinin sonuç 
bildirgesinde de kadınların yöneticilik pozisyonlarına 
katılımının kota sistemiyle veya gönüllülük esasıyla 
belirlenerek kamuya açıklanacak ölçülebilir hedefler 
konularak artırılması gerektiği belirtilmiştir. 
Bildirgede iki yıllık bir hoşgörü süresinin ardından 
daha az düzeyde temsil edilen cinsiyet için en az %25 
in yıllık hedef olarak belirlenmesini veya söz konusu 
ülkedeki mevcut ulusal cinsiyet temsilinin yılda 
en az %25 oranında iyileştirilmesinin sağlanması 
önerilmektedir.

Kadının Yönetim kademelerinde sayıca fazla 
bulunduğu ülkelerin sosyo ekonomik gelişmelerinin 
daha gelişmiş olduğu açık bir farkla gözlemlenmiştir. 
Dünyada Almanya, İsviçre İsveç Fransa, Hollanda gibi 
ülkelerde yönetim kademelerinde kadın sayısı fazla 
olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Avrupa 
Birliği’ne üye diğer ülke uygulamaları incelendiğinde, 
bazı ülkelerin düzenlemelerle zorunlu kadın yönetim 
kurulu üyesi kotaları getirdiği ve zorunlu kota 
düzenlemesi olmayan diğer ülkelerde de bu konuda 
yoğun çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Ülkelerde 
kadınların yönetim ve karar alma mekanizmalarda 
sayılarının artırılması için genellikle %40 kota 
uygulanması gerektiği ne dair raporlar düzenlemiştir. 
Bu ekonomik ve refah gelişmenin farkına varan bazı 
ülkelerde genelde özel şirketlerde gönüllük esaslı 
girişimlerde bulunmaktalar. Dünyada kadının iş 
hayatında ve yönetim kademelerinde bulunmasının 
önemine değinirken Ülkemizde ise cumhuriyet 
tarihiyle beraber kadınların iş yaşamında yeri ve 
kazanımları son yıllarda liyakatsizlik ve adaletsizlik- 
kanun dışına çıkma uygulamalar sonucunda yapılan 
araştırmalara göre kadının iş yaşamındaki durumu 
olumsuz bir şekilde geriye gidildiği tespitinde 
bulunmuştur. Özellikle kamu kurumlarındaki yönetim 
kademelerinde kadın sayısı bir elin parmaklarını 
geçmeyecek sayıdadır. Bizim emek-üretim 
alanımız olan PTT, TRT VE RTÜK kurumlarında 
kuruluş tarihlerinden bu güne kadar kadın sayısına 
baktığımızda genel müdürlük düzeyinde hiçbir zaman 
kadın yer almamıştır. Yönetim kurullarında da bir veya 
iki sayısını aşmamıştır. Liyakatsiz atamalarda (kadın 
yapısına ve yaklaşımına uymayan) daire başkanı 
veya başmüdürlük – müdürlük kademelerinde 
zaten hiç kadına yer verilmiyor. Demem o ki kadının 
yönetim kademelerinde ve karar mekanizmalarında 
yer almadığı bir ekonomik düzen ve iş yaşamı ülkeye 
kazanım elde edemez hizmet üretiminde eksik 
kalır ve başarılı olamaz hep krizlerle ve sorunlarla 
boğuşur. Bir an önce toplumsal cinsiyet eşitliği 
oluşturup iş yaşamında karşılığını bulmalıdır. Ve 
yönetim kademelerine ve karar mekanizmalara 
kadınlar getirilmelidir. 
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15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi ile beraber ülkede 
OHAL ilan edilmiş ve bu süreç tamamen iktidar rejiminin 
keyfi muamelesiyle adeta sıkı yönetim şeklini almıştır. 
Öncelikle HDP’li belediyeler hedef alınarak kayyumlar 
atanmış ve halk iradesi gasp edilmiştir. Kamu görevinde 
çalışan binlerce kişi haksız ve hukuksuz bir şekilde, hiçbir 
gerekçe ve somut delil olmadan; yıllarca girmek için 
emek verdikleri işlerinden ihraç edilmiştir. Mevcut sistem 
kişileri karalayarak insanların emeklerini, uykusuz 
gecelerini, yarınlara olan inancını hiçe saymıştır. İhraç 
olan kamu emekçileri Ohal İşlemleri İnceleme komisyonu 
tarafından tam beş yıldır oyalanmaktadır. Süresi dolan 
bu komisyonun her yıl süresi uzatılarak hukuksuzluğa 
devam edilmektedir. 19 Temmuz 2018 tarihinde Ohal 
kaldırılmış olmasına rağmen, bazı düzenlemelerle 
antidemokratik uygulamalar sürdürülmüştür. Bu 
düzenlemelerden biri 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 26. Maddesi ile 375 Sayılı KHK ya eklenen geçici 
35. Maddesidir. Kurum yöneticilerinin görüşleri ya da 
mahkemece kesinliği olmayan bilgileri esas alarak irtibatlı 
yada iltisaklı gibi ağır ithamlarla değerlendirmişlerdir. 
Böylece bu madde gerekçe gösterilerek kendinlerine 
biat etmeyen, kendi gibi düşünmeyen tüm emekçileri 
kamu görevinden alınmıştır. Bu durumda sağlıklı bir yargı 
sürecinden bahsetmek mümkün değildir. Hemen hemen 
tüm alanlarda oluşturulmak istenen tekçilik anlayışı 
kamu kurumlarında emekçilerin çeşitli mobinglere 
maruz kalınmasına sebep olmuştur. Sessizliğe mahkum 
edilmek istenen emekçiler disiplin suçları ile tehdit 
edilmiş; eleştiren, hak arayan kimi arkadaşlarımız 
sürgün edilmiştir. Hukukun işletilmediği, hukuksuzlukla 
beslenen hiçbir yönetim kalıcı değildir.

İktidar bin bir emek ve çabayla kamu görevinde çalışmaya 
hak kazanmış emekçileri görevden ihraç etmekle 
yetinmeyip aynı zamanda diploma haklarını da ellerinden 
almıştır. Ayrıştırıcı ve ötekileştiren bu tutum karşısında 
halklar arasındaki kutuplaşma derinleşmiş ve ekonomik 
krizle beraber toplumun her kesimi açlık sınırına kadar 
gelmiştir. Ülkede ki ekonomik krizin derinleştiği böylesi 
bir süreçte ne yazık ki emekçiler hala 35. Maddeye 
istinaden görevden alınmaktadır. Ekonomik krizin bedeli 
emekçelilere ödetilmektedir.

ihraç edilen kamu emekçilerinin tüm sosyal ve özlük 
hakları da elinden alınmıştır. İktidar kendisine yakın 

olmayan toplumun tüm kesimlerine neredeyse yaşam 
alanı dahi bırakmamıştır. Yıllarca maaşlarında sağlık 
kesintisi yapılmasına rağmen sağlık sorunu yaşan 
ihraç arkadaşlarımız sağlık sektöründen yeterince 
yararlanamamaktadır. Kimi zaman ise maalesef uğradığı 
haksızlık neticesinde içinde bulunduğu pisikolojik 
durumdan kaynaklı oluşan rahatsızlıklar için uygun 
tedavi imkânı bulamamaktadır.

Kamu kurumlarından ihraç edilenler arasında en çok 
kadınlar olumsuz etkilenmiştir. Ülkede kadınlar; kadın 
olmanın zorluğu karşısında yaşam mücadelesi verirken 
işinin elinden alınmasıyla beraber ekonomik sorunlarla 
da mücadele etmeye başlamıştır. Aslında kurumlardan 
emekçileri ihraç etmek, topyekün aileyi ihraç etmek 
demektir. Çocuklarının bakımlarını karşılamayan 
kadınların gelecek kaygısı yaşayarak yıprandıkları 
görülmektedir. Dışarda ekonomik krizin derinleştiği, 
içerde ekonomik buhran, pek çok ailenin aile birliğini 
bozmuştur. Öte yandan bu süreçte yaşanılan ağırlığı 
kaldıramayarak hayatını sonlandıran emekçiler ve geride 
kalanlar...

Elbette ki devam eden hayatta geçinmek için mücadele 
ediyoruz. Pek çok ihraç arkadaşımız kendilerine yeni bir 
iş alanı aradı. Yeni iş alanlarında kendilerini geliştirenler 
de oldu. Evet, kamudaki işlerimizi kendi emeğimizle, 
liyakata dayalı kazandık ve tüm haklarımızı da alacağız. 
Ancak unutmamalıdır ki hiç birimiz bekledikleri gibi 
boyun eğmedik. Bilakis içimizdeki mücadele ruhu bize 
güç verdi. En son arkadaşımız iade oluncaya ve tüm 
haklarını alıncaya kadar da direneceğiz. KHK’ler gidecek 
biz işimize geri döneceğiz.

KHK’LAR GİDECEK
ESRA ADEMHAN
HABER-SEN 4 NO.LU ŞUBE KADIN SEKRETERİ
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Bir 8 Mart daha geldi, hoş geldi… Biz kadın ve 
LGBTİ+’lar için, dört taraftan sıkıştırıldığımız dünyaya 
karşı sözlerimizi yine dünyanın dört tarafından 
söyleyeceğimiz gün geldi. Benim öznel hayatımda 
bu bir yılda çok değişiklik oldu. Size anlatacaklarım 
birikti.

Nisan 2021’den başlamalıyım. Hakkımda soruşturma 
başladığını, 23 Nisan belgeseli için gittiğim, Bayburt 
Baksı’da öğrendim. Kurumda yürüttüğüm kamu 
hizmeti ile ilgisi olmayan ve kişisel hesabımdan 
attığım tweetler yüzünden hakkımda soruşturma 
başlatılmıştı. Soruşturmaya konu sosyal medya 
paylaşımları, TRT Harbiye binasındaki taşınma 
süreci ile ilgili; görevde yükselme sınavının 
haremlik-selamlık düzende yapılması protestosu; 
Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Barış Atay 
ve Kızıldere katliamının yıldönümü üzerineydi. 
Soruşturmanın başlama tarihi anlamlı idi. Yıllardır 
beklenen, ‘görevde yükselme’ sınavında (Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi’ne ihale edilen) bazı 
sınıflar harem-selamlık düzenlenmişti, Anayasa’ya 
aykırı idi her türlü ayrımcılık, kadın-erkek ayrımı 
olamazdı,  protesto amacı ile 01.04.2021 tarihinde 
Haber-Sen tarafından başlatılan tweet eyleminin 
hemen ardından 02.04.2021 tarihinde soruşturma 
başlatılması anlamlı idi. 2019-2023 arasında kamu 
personel rejiminde değişiklik yapılacağı, çalışmaların 
olduğu biliniyor. Kamu görevlilerinin tıpkı TRT’nin 

tek sesli olması gibi, tek sesli olacağının bir işareti… 
Devlete bağlılık yanlış yorumlanıyor, hükümete 
bağlılık ile karıştırılıyordu.

09 Nisan 2021 günü, “Teslim Olmuyoruz!” ve 
On’ların isimlerinin olduğu Kızıldere hashtagli tweet 
terörü desteklediği için, görev başında bulunmam 
‘sakıncalı’ denilerek, soruşturma sürecince açığa 
alındım. Belgeseli, arkadaşlarıma emanet ederek o 
gün TRT’yi terkettim (şimdilik).

Sendikam Haber-Sen’in, suçsuzluk karinesi ve 
kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkelerine aykırılık 
nedeniyle Yürütmeyi Durdurma talebinde bulundu. 
Yazılı savunmamızı yaptık, TRT’nin kendini hâkim 
savcı yerine koyarak bir mahkeme gibi karar 
veremeyeceğini de belirttik. Tam yazılı savunmamızı 
yaptığımız sırada benzer paylaşımlar için savcılığın 
‘kovuşturmaya gerek yoktur’ kararını TRT’ye 
bildirdik. TRT yargının kararlarını dikkate almayarak 
ve hakkımda herhangi adli soruşturma olmamasına 
rağmen, 375 Sayılı KHK’nın 2018 yılında geçici olarak 
yürürlüğe giren 31.07.2021’de 1 yıl uzatılan, 35. 
maddesinin B fıkrasının 10. Bendine göre, “…terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olduğu değerlendirilen; bir Bakanlığa bağlı, ilgili veya 
ilişkili olmayan diğer Kurumlarda her türlü kadro, 

BİR İHRAÇ HİKAYESİ
DENİZ ÇANKAYA SALMANLI
HABER-SEN 5 NO.LU ŞUBE ÜYESİ
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pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen 
personel birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili 
amirin onayı ile kamu görevinden çıkarılır” denilerek 
22 yıllık şef montajcılığı görevimden çıkarıldım.

Kulağa biraz tuhaf geliyor, akla pek yatmıyor ama 
kişisel alanım olan sosyal medyadaki bir tweet 
somut delil kabul edilerek terör propagandası 
yaptığım iddiası ile suç duyurusunda da bulunuldu. 
OHAL 2018’de bitmesine rağmen, bu geçici maddeler 
ile OHAL aslında uzatılmış, benden olmayanı, suçlu 
gibi göstererek, hukuksuzca kamudan süpürme aracı 
gibi mi kullanıyordu? Sendikal ve kadın mücadelesi 
mi cezalandırılıyordu? Aklımızda pek çok soru ile bu 
sürecin hukuki ve meşru mücadelesini sendikam, hak 
mücadelecisi değerli büyüğüm Celal Ülgen ile birlikte 
yürütüyoruz. Haklılığın verdiği güçle, dayanışma ile 
bunlar da geçer…

4 ay boyunca açıkta kalmıştım ihraç öncesi. Yazın, 
epeydir istediğim biyografik ögeler de taşıyan 
deneysel bir belgesel için doğduğum yer, Erzincan’a 
gitmiştim. Film atmosferinde kur, sararmış otlar, 
sıcak hava, sapsarı güneş olsun istiyordum. Gittiğim 
günden itibaren sürekli yağmur yağıyordu, çekimleri 
güneş açar açmaz yapıyordum bir anda rüzgâr 
esiyordu. Olmuyordu, derken iki ayrı telefonu birkaç 
gün ara ile aldım. İstanbul Emniyeti terörle mücadele 
biriminden ifadeye davet ediliyordum, Ağustos sonu 
için randevulaştık, diğeri ise TRT bürodan idi, tebellüğ 
etmem gereken bir evrak varmış. Anlamıştım aslında 
ve ertesi gün yola çıktım. İhraç edildiğimi TRT’nin 
geçici Ayazağa yerleşkesinde öğrendim, sendika 
yöneticilerim, dostlarımla beraber. Benden daha 
üzgündüler. 22 yıllık TRT emekçiliğim süresince 
genel müdürler ile pek karşılaşmadım ama o gün 
yeni atanan Genel Müdür yani beni isten atan kişi 
Ayazağa’da idi. Bir şekilde kendisi ile görüştüm, 
gözüne bakıyordum. İtirazlarımı, teessüflerimi! 
elbette ilettim.

İhracın duyulması ile telefonlarım susmadı, mesai 
arkadaşlarım üzüntülerini iletti ve bunun haksızlık 
olduğunu bildiklerini söylediler. Sosyal medyadan 
benim fotoğraflarımı paylaşıp, geri döneceksin, 
bekliyoruz dediler. Basın açıklamaları ile kamuoyuna 
durumun garabetini anlattık. Haksızlık, hukuksuzluk,  
keyfilik olağan hale gelmişti memlekette. Yazıktı, 
üzücü idi. Böyle zamanlarda korku, sinme refleksi 
görülürdü ‘çoğunluk’ denen kitlede, öyle de oldu; 
basın açıklamalarına TRT’den az katılım oldu. 
Sendikam ve kadın arkadaşlarımın desteğini asla 

unutmam. İyi ki sendikal yol arkadaşlarım var 
diyorum, memleketin her bölgesinden destek yağdı.

İşte bizim payımıza da bu günler düştü. Ülkemiz 
darbeler cenneti, biliyoruz… 75 yıllık çok partili 
dönemde darbeler, cuntalar ile nesiller öğütüldü. 
Kadın olarak, yurttaş olarak, kamu görevlisi olarak 
hak arama mücadelesinde yer aldığım için ve geçici 
maddeler ile adeta suçlu gibi gösterilerek çalışma 
hakkım elimden alınmıştı. Demokratik toplum 
hususunda bir arpa boyu yol alamıyorduk, Sevgisiz, 
şefkatsiz, saygısız, düşman yaratan bir toplum 
olmamız dünyanın en az gülen toplumu haline 
getiriyordu. Peki neden? Zorumuz neydi? Yanıtları 
buluruz umarım sağ salim kaldığımızda…

İhracımın üzerinden yaklaşık 7 ay geçti, hızlı aktı 
zaman… Hiç yalnız hissetmedim, arayan soran hiç 
eksilmedi sağ olsunlar. Maddi manevi yanımda olan 
sendikam, tüm dostlar hep içimi titretti. Köyde yarım 
kalan çekimler ile ihraç sürecimi anlatan bir belgeseli 
bitirdim. Sizlerle en kısa sürede buluşacak. Yine tarihe 
küçük notlarımızı bırakalım, belleği zayıf topluma 
bellek olsun isterim. Adaletin, eşitliğin, ezenin 
ezilenin olmadığı şefkatli topluma, belleğimizi taze 
tutarak ulaşırız belki. Belgeselin sonunda evrensel 
temel hukuk doktrinlerinden bazılarını yazdım. OHAL 
döneminde yaptığımız ‘Hakikatin Gücü’ belgeselinde 
de hukuk ilkelerini hatmetmiştim hayatımda ilk kez. 
Ne kadar önemli idi ‘adalet’, memleket bize bunu 
öğretti.

Evrensel hukukun demokratik toplumun vazgeçilmezi 
olduğunu biliyoruz. Sömürülmeden, tahakküm 
altında olmadan yaşayıp bir tüy hafifliğinde bu 
yaşamdan geçmek istiyoruz. Yani cinsiyetimiz, 
meşrebimiz, mezhebimiz, düşüncemiz yüzünden 
kanunsuz cezalandırılmak istemiyoruz. İnsan hakları 
ihlalleri son bulana kadar, eşit, laik, demokratik, 
sosyal ve erkek değil gerçek adaletin olduğu ülkede 
kardeşçe yaşayana kadar mücadeleye devam kız 
kardeşlerim… 

Doğduğumuz andan ölene kadar 
toplumda ayrımcılığa, adaletsizliklere 
uğrayan biz kadınlar ve LGBTİ+’lar 
önce ‘adalet’ istiyoruz. Ezilmek 
istemiyoruz.
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Bilindiği gibi, bireyin kadın ya da erkek olarak 
gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklere 
“cinsiyet (sex)” denir. Toplumsal cinsiyet (gender) 
ise, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen 
rollerini ve sorumluluklarını ifade eder. Toplumsal 
cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın 
ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl 
algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı 
beklediği ile ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyette 
eşitlik (genderequality) denildiğinde, fırsatları 
kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, 
hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle 
ayrımcılık olmaması/yapılmaması ifade edilmektedir. 
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet (genderequity) 
ise, kadın ve erkek arasında sorumlulukların ve 
kazançların dağılımında adalet ve hakkaniyetin 
olmasıdır. Bu kavramda, kadın ve erkeğin farklı 
gereksinimi ve güçlerinin olduğu kabul edilmektedir. 
Bu farklılık belirlenerek iki cinsiyet arasındaki 
dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması 
benimsenmektedir.(Akın,2006,2)

Toplumsal cinsiyet kavramı başlangıçta cinsiyet 
kavramının sınırlılığından, yani cinsler arasında 
var olan farklılıkları sadece biyolojik temelli olarak 
tanımlamanın sınırlamasından kurtulmak için 
kullanılmıştır. Yani toplumsal cinsiyet kavramı, 
kadın ve erkekler arasındaki farklılıkların sadece 
biyolojik farklılıklar olmadığını vurguladığı gibi, bu 
biyolojik farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkan 
sosyal ve kültürel değerlerin oluşturduğu farklılıkları 
işaret etmek için kullanılmıştır. Böylece toplumsal 
cinsiyete ilişkin kategoriler, örneğin kadınlık ve 
erkeklik kavramına ilişkin olan davranışlar, kişilik 
özellikleri, roller, tümü aslında sosyal ve kültürel 
bir dizi yapı dolayında oluşturulmuş kategorilerdir. 
Bu kategoriler toplumsal olarak oluşturuldukları 
ölçüde, sabit ve evrensel tanımlara sığdırılmazlar, 
tam tersine toplumsal değişim sürecinde değişip, 
dönüşürler (Nicholson, 1994,79).

Toplumsal cinsiyet kavramının son zamanlardaki 

kullanımı, sosyal bilimlerdeki post-modern 
tartışmalardan yakından etkilenmiştir. Bu 
tartışmalar çerçevesinde farklılığa, marjinalliğe ve 
‘ötekine’ yapılan vurgudan dolayı, toplumsal cinsiyet 
kavramı önemli analiz birimlerinden biri haline 
gelmiştir. Toplumsal cinsiyet kavramı “kadın ve erkek 
arasındaki her türlü sosyal olarak yaratılan farklılığa 
hitap ettiği gibi, aynı zamanda ‘kadın vücudunu’ 
‘erkek vücudundan’ ayıran her türlü ayrımlaştırmayı 
da kapsamaktadır” (Nicholson, 1994:79).

Post-yapısalcılar içinde yer alan feminist yazarlardan 
Butler ve Scott toplumsal cinsiyet kavramını daha da 
öteye taşımışlardır. Onlara göre, var olan kurumsal 
güçlerin cinsler arasında yarattığı eşitsizliklerin 
ötesinde, toplumda var olan cins temelli işbölümü hem 
eşitsizlikler ve hem de baskılar yaratırken, bu durum 
erkekler için avantajlı konumlar oluşturmaktadır. 
Var olan toplumsal cinsiyet kimlikleri, bazı kimlikleri 
(maço erkek, heteroseksüellik gibi) görünür ve 
doğal kılarken, bazılarına karşı ayrımcılığa neden 
olmaktadır. Bütün güç ilişkilerinde bir cinsiyet temeli 
olduğunu kabul ederek, Butler ve Scott şunu ifade 
etmektedirler; kadın-erkek; dişil-eril gibi cinsiyete 
dayalı ayrımlaşmaya işaret ederken, unutmamalıyız 
ki bu ayrımlar sadece bazı söylemsel (discursive) 
yapıların özel birer sonuçlarıdır.(Dedeoğlu,2000,143)

Cinsiyet kelimesinin Türk Dil Kurumu resmi internet sitesindeki tanımı şöyledir: Bireye üreme işinde 
ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey.

CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI
MUHTEREM NUR ERDOĞAN
HABER-SEN 6 NO.LU ŞUBE ÜYESİ



2022

KADIN BÜLTENİ 15

Toplumsal cinsiyet her ne kadar, zaman zaman, 
dile yeni giren bir terim olarak yadırgansa ve 
belirli bir dirençle karşılanmış olsa da cinsiyetin 
biyolojik ve toplumsal belirlenmeleri arasındaki 
farkı anlayabilmek ve süreçleri birbirlerinden ayırt 
edebilmek açısından son derece önemli ve işlevsel 
bir kavramdır. İşlevsel bir kavramdır çünkü bir değer 
sistemi olarak devlet kurumlarını ve sosyal ilişkileri 
belirler, dolayısıyla insanların bu sistemde nasıl 
yer alıp yaşayacaklarını, haklarını nasıl koruyup 
geliştireceklerine ilişkin ipucu verir. Özetle, toplumsal 
cinsiyet, değişim ve dönüşümü içsel bir öge olarak 
barındıran sistem ve ilişkiler bütünüdür.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Kısaca “GENDER” sözcüğü ile ifade edilen ve her 
iki cinsiyet açısından da ele alınması gereken 
“Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, yani toplumun bireyin 
cinsiyeti nedeni ile ona biçtiği rol ve beklentileri, 
buna bağlı olarak yapılan “Toplumsal Cinsiyet 
Ayrımcılığı”, her iki cinsiyetin sağlığını da olumsuz 
etkileyebilmektedir. Pek çok toplumda kadın ve 
erkek farklı varlıklar olarak görülmekte ve her birinin 
kendine ait imkânları, rolleri ve sorumlulukları 
olduğu kabul edilmektedir. Bunun en açık göstergesi 
kamusal alanda çalışma ve politika “doğal” olarak 
erkek, ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar “doğal” 
olarak kadın işidir görüşünün birçok toplum tarafından 
benimsenmesi ve uygulanmasıdır.(Akın,2007:2)

Toplumsal cinsiyet rolleri erkekler ve kadınlar 
arasındaki farklılıkların toplumsal olarak nasıl 
algılandığına bağlı olarak ortaya çıkar, toplumsal 
cinsiyete dayalı iş bölümü içinde pekişir, erkeklerin ve 
kadınların düşünce, davranış ve hissediş biçimlerini 
belirler.

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

Toplumsal cinsiyet “Gender” ayırımcılığı her 
iki cinsiyeti de olumsuz etkileyebilmektedir; 
ancak, dünyadaki uygulamalar ve istatistikler 
incelendiğinde, sonuçların genel olarak kadınların 

daha fazla aleyhine olduğu kolayca görülmektedir.

Toplumsal cinsiyet alanındaki normlar; eğitim, 
istihdam ve sağlık hizmetlerinde kadınları eşit 
fırsatlardan yoksun bırakmakta ve insan hakları 
ihlalleri karşısında daha kırılgan hale getirmektedir. 
Erkekler açısındansa ‘erkek adam’ olmayla ilgili 
mevcut normlar yıkıcı davranışları beraberinde 
getirebilmektedir. Örneğin yeni evli gençlerin bir an 
evvel çocuk sahibi olmaya cesaretlendirilmesi gibi 
genel sosyal baskılar büyük engeller yaratmaktadır.

Eğitim, bireylerin sosyalleşme sürecinin çok önemli bir 
aşamasını içermektedir. Ailede başlayan sosyalleşme 
süreci, okul öncesi dönem ve okul çağı ile birlikte 
devam etmekte, dolayısıyla sosyalleşmenin bu 
aşamasında aile dışındaki kurumların etkisi daha çok 
göze çarpmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğini önleyen 
etkenler, coğrafi etkenler (köy, kent ayrımı, bölgesel 
ayrım), sosyal etkenler (etnik gruplar, din ve dil 
ayrımı, nüfus, ataerkil aile yapısı), ekonomik etkenler 
(ailenin ekonomik düzeyi, devlet kaynaklarının 
sınırlılığı) şeklinde sayılmıştır. Bu etkenlerle eğitim 
hakkını kullanamayan insanların toplumsal yaşama 
tam olarak katılmalarının önünde önemli bir engel 
oluşmaktadır.(Çakır,2008:30)

Eğitimde kadınlara yönelik eşitsizlik; biçimsel eğitim 
düzeylerinin düşük tutulması, beceri isteyen işlere 
hazırlayıcı özel eğitimlerin verilmemesi, işyerinde 
verilen geliştirici eğitimlerden daha düşük düzeyde 
yararlandırılmaları şeklinde olmaktadır. Eğitim düzeyi 
kadınların ve erkeklerin işgücüne katılma oranlarını 
ileri düzeyde etkilemektedir ve daha da önemlisi, 
eğitim kadınların ücretli bir işte çalışma kararlarını 
vermedeki belirleyici rolü, erkeklerle kıyaslandığında 
daha güçlü olmaktadır. Türkiye’de erkek işveren ve 
işçilerin kadın çalışanlara karşı bazı yerleşik önyargı 
ve tutumları, kadınlar ve erkekler için kafalarında 
oluşturdukları belli geleneksel rol beklentileri vardır. 
Örneğin, erkeğin evin reisi ve asıl eve ekmek getiren 
kişi olması gereği, kadınların asıl görevinin anne ve 
eş olduğu, dışarıda çalışmasının ikincil öneme sahip 
olduğu gibi geleneksel basmakalıp yargılar vardır. 
Bu yüzden kadınların ücretinin erkeklerinkinden 
daha düşük olması ve düşük statülü mesleklerde 
yoğunlaşması, toplum açısından bir sorun olarak 
görülmemekte ve böylece de bu durum süreklilik 
göstermektedir.  

NOT: Yazı “İş Yaşamında Kadın ve Cam Tavan 
Sendromu” başlıklı tez çalışmamdan derlenmiştir.
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Acının, dışlanmışlığın, bir başınalığın, yok sayılmanın; 
kısaca kökten bir ötekiliğin simgesidir Medusa. Deyim 
yerindeyse cehennem azabını yaşar da kimseye 
yaranamaz. Hem mağdurdur hem mağrur gözleriyle 
taş eder ona bakanı. Mitoloji de kötü karakter olarak 
bilinir ama o kadar acıklıdır ki hikâyesi. Acıların 
Bergen’idir bana göre.

“Hesiodos’un verdiği bilgiye göre bu üç kız kardeş 
arasında sadece Medusa ölümlüdür. 

Medusa lanetten önce güzelliğiyle tanrıları kendine 
âşık eden Athena’nın tapınağında kendini tanrılara 
adamış genç ve güzel bir rahibedir. Efsanelerin 
kiminde Poseidon’un Athena’ın kocası olduğu 
kiminde ise en azılı düşmanı olduğu söylenmektedir.

Denizlerin Tanrısı Poseidon, karısı Athena’ nın 
tapınağındaki Medusa’ nın güzelliğinden etkilenip 
ona âşık olmuş fakat bir ölümlüye aşık olduğu 
için küçümsenmekten korkup aşkını gizlemiş. 
Bir gün Athena her şeyi bilen baş Tanrı Zeus’un 
izniyle öğrenmiş Poseidon’un, Medusa’ya karşı 
ilgisini. Poseidon bunu şiddetle reddetmiş ve 
Tanrıça Athena’ya da yeryüzü ve gökyüzünde 
ondan daha güzel ve alımlı hiçbir canlının olmadığı 
üzerine yeminler etmiş. Athena da Poseidon’un bu 
söylediklerine inanarak olayı çok fazla büyütmemiş. 
Poseidon Athena’ya öyle demiş demesine ancak 
yine de bir türlü çıkaramıyormuş aklından dünyalar 
güzeli Medusa’yı, bir gün gözü dönmüş ve Athena’ 
nın tapınağında Medusa’ ya tecavüz etmiş. Medusa 
berbat bir biçimde tapınakta kalmaya devam etmiş. 
Athena bu olayı duyunca derin bir kıskançlık içinde 

Medusa’ yı çok kötü bir şekilde cezalandırmaya karar 
vermiş. Medusa ve kız kardeşlerini Gorgon denilen 
korkunç dişi canavarlara çevirmiş. Gorgonlar, Yunan 
mitolojisinde keskin dişli, saç yerine başlarında 
canlı yılanlar olan, dişi canavarlar. Efsaneye göre 
gözlerine bakanı taşa çevirirler. Bu olaydan sonra 
üç kızkardeşi Athena, dünyanın en kuzeyindeki 
Hyperborea’ya sürmüş.  Athena,  Medusa’yı gorgon 
yapma cezasını ve sürgünü az bulmuş olmalı ki; 
Medusa’ya duyduğu öfke ve kıskançlık ile Perseus’a 
gider; Medusa’yı öldürmeye ikna eder ve iş birliği 
yaparlar. Hyperborea’ya giden Perseus, Medusa ve 
kardeşlerini uyur halde bulur. Medusa’ya başındaki 
görünmezlik miğferi, elindeki sihirli kılıç ve ayağındaki 
kanatlı sandaletlerle yaklaşıp başını gövdesinden 
ayırır.

O esnada halen Poseidon’dan hamile olan Medusa’nın 
başsız gövdesinden, efsaneye göre kanatlı at 
Pegasus ile dev Khrysaor meydana gelmiştir. 
Perseus, Medusa’nın başını da çantasına atarak 
Olimpos’a dönmüş.”

Foucalt’un Söylem Analizi’ne göre Medusa’nın 
öldürülmesi bir töre cinayetidir. Tecavüzcü 
Poseidon’un erk bir Tanrı olmasından mütevellit 
erkek hegemonyasının baskın oluşu ve herhangi 
bir yaptırıma tabii tutulmaması bize çok yabancı 
gelmemektedir. Kendisi de maalesef tecavüz 
mağduru bir anneden olma Perseus’un, bu cinayeti 
işlemesi oldukça hazin bir hikâyedir. Ayrıca kadın 
kadına ancak ve ancak yurt olmalı dediğimiz Athena 
ablamız olayın azmettiricisi rolündedir. (Athena’nın 
laneti üzerine kısa bir analiz yapacak olursak eğer 
tam bir Anadolu irfanıyla bu gidişatı bolluk ve 
bereketin simgelediği yılan metaforuyla süslemesi 
olayın ironisidir. Bir bakışıyla taşa çevirmesi; Hitit 
damarlarımızı hedef alması olayın tarafımdan ofansif 
mizah yönünü desteklemektedir.)

Kadın Evrimi, eseriyle günümüz toplumu öncesi 
kadın tarihine antropolojik açıdan ele alan Evelyn 
Reed’in ortaya sunduğu teoriden bahsetmeden de 

Yıllar Yılı Dert Yolunda Ne İlk Ne de Son
ACILARIN KADINI MEDUSA

DUYGU SARISÜLÜK
HABER-SEN 5 NO.LU ŞUBE ÜYESİ - KIRKLARELİ
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geçemeyeceğim. “Kadın sorunu bir azınlık grubu 
sorunu değildir; kadınlar insan türünün yarısını temsil 
eder.  Eski Ahit’e göre dünya 5000 yıl önce kadar önce 
başlamıştır. Gerçekte ise ataerkil dünya o sıralarda 
başlamıştır ve ondan önce bir milyon yıl kadarlık bir 
anaerkil geçmiş vardır.”

Uygarlık öncesi toplumlarda kadınlar himaye altına 
alınacak, tehdit edilecek, yönlendirilecek “eşyalar” 
değildirler ve iktisadi açıdan bağımsızdırlar ve 
erkekler tarafından saygı görürlerdi. Statükonun 
bekçiliğini üstlenen erk iktidar gibi de bir cinsin 
diğer cins üzerinde hegemonyası söz konusu değildi. 
Beauvoir’ın deyimiyle” Ne yazık ki insanlık doğuran 
cinsiyete değil, öldüren cinsiyete üstünlük tanımıştır.”

Özel mülkiyet ve Tek Tanrılı dinlerin gelmesiyle 
ortaya çıkan aile kavramı matriyarkanın sonunu 
hazırlar. Engels bunu şöyle tanımlar “Famulus, ev 
kölesi demektir, familia ise tek bir adama ait olan 
kölelerin tümü.” Yani burada bir tür efendi-köle ilişkisi 
olarak kadın; evcimenlik gettosu dediğimiz yerde 
kısır döngüye girmiştir. Ta ki mülkiyet kavramı ortaya 
çıkıp sanayi devrimiyle kadının eksi-değer dediğimiz 
emeği için ilk feminist mücadeleler ortaya çıkana dek. 
İşte burada bu kadınlar; kadının siyasi, ekonomik ve 
sosyal haklar açısından erkeklerle aynı haklara sahip 
olması kazanımını sağlamıştır. Kadınların ekonomik 
özgürlüğünün yansıdığı günümüzde ise aile yaşam 
standardını korumak için yalnızca bir değil en az iki 

gelir sahibinin var olmasına bağlıdır. Yani kadının artık 
yeniden eve dönebileceği günler geride kalmıştır. Bu 
da kendi içinde birtakım kısır döngülere yol açmıştır. 
21. Yüzyıl feministlerinin daha geniş konjoktürel 
açıdan bakmasını sağlayan itkiler ortaya çıkarmıştır.

Feminizm. Kadını erkekten üstün tutma çabası, karşı 
cins düşmanlığı değil; toplum ve sistem eleştirisidir. 
Amacı karşı cinsleri yarıştırmak ve ayrıştırmak 
değildir.  Yani bir kadın ırkçılığı hiç değildir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğine inanıyoruz. Cinsiyet kimliği ne 
olursa olsun atanmış cinsiyetlerin değil cinsel 
yönelim eşitliğinin safındayız. Homoseksüellik 
değil transfobi hastalıktır. Maalesef tolumun bilinç 
ve farkındalık seviyesi değişmedikçe de cinsiyetçi 
etiket yapısının değişmesini hemen beklemek pek 
olağan değildir. (Bu durum benim ofansif yönümü pek 
ilgilendirmez zira cinsiyet yönelimi olağan bir şeydir. 
LGBTİ+Q kardeşlerime selam ederim. Eğer erkekler 
de; feminizmi savunurken paternalizmden uzak 
dururlarsa yan yana bu mücadeleyi sürdürmekte bir 
sakınca görmüyorum. )

Yine kendisinin Adana’da kurucusu olduğu; World 
Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani 
Dayanışma Derneği’nden de bahsetmek istiyorum. 
Evdeki Barış’tan dünyadaki Barışa sloganıyla oldukça 
geniş bir alanda hizmet vermektedir. (Köy Okulları/
Kalkındırma Projeleri, şiddet/travma önleme, Çocuk 
istismarını/evliliklerini önleme, psikolojik ilk yardım/
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rehabilitasyon ) Bu tip merkezlerin artması gerekli. 
Her eve her aileye bir terapist de işimizi görebilir 
ancak dar gelirli ve yoksul ailelerin geçim derdinden 
buna fırsat bulamayacağı açıktır. Refah düzeyinin 
azaldığı toplumlarda şiddet eğiliminde artış olduğu 
herkes tarafından bilinir. Aile içi şiddet ve istismar 
da bunlardan birisidir.

Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin 
önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 
Sözleşmesi)’nden vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı 
kanunun kaldırılmasını doğru bulmuyor ve 
bu kararı tanımıyoruz.

Günümüz erk iradeleri(mafyalar, 
cemaatçiler falan) buyuruyor ki; 
İstanbul Sözleşmesi aile birliği önünde 
engeldir. Biz kadınlar da biliyoruz ki, 
tek derdimiz yasamak. Aile içindeki 
şiddetin mağduru, kadın değil de 
sorumlusu gibi aksettiriliyor. Bir 
tür genetik kod, kol kırılır yen 
içinde kalır mantığıyla kadınlara 
nesilleri yetiştirmeye devam 
edin diyor. Sonuç hastalıklı bir 
toplum ile ortada.

Kadınkırımları, istismarlar, şiddetin her türü eril 
tahakküme sabrı öneriyor. Ve hiçbirinin sorumlusu 
uzakta değil en yakınlarımıza bakmamız yeterli. 
Baba, erkek kardeş, eş, amca, dayı, bilcümlesi erkek 
akraba ya da kayın yoluyla kurulan akrabalıklar. 
Ve en önemlisi erk iradelerin desteğiyle,  hukuk 
ve bürokrasi tarafından korunan erkek devlet 
anlayışı.  

Ne yazık ki sadece kendi ülkemize mahsus değil! 
Eril kalemlerden çıkan kanunlar maalesef kadınları 
koruyamıyor. Tecavüz mağduru olan, öldürülen, 
istismara uğrayan birçok kadına ithaf edilmiştir 
bu heykel. Erk zihinleri bilinçli bir farkındalıkla 
reddetmeli, Kızlarımızı, oğullarımızı paşa, prenses 
gibi yetiştirmemeli! Feminist yetiştirmeli! Cinsiyet 
eşitsizliği kaderimiz değil!

Bize erk iradelerin, entrikalarına boyun 
eğmeyecek Medusa’lar lazım. Marx’ın dünyanın 

tüm işçileri birleşin dediği motto lazım bize! 
Dünyanın bütün kadınları, bütün transları, 
kızkardeşlerim birleşin. Bu organize 
kötülüğü ancak ve ancak örgütlü mücadele 
bitirebilir. Kökten ötekiliğe boyun 

eğmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız. 
Bütün direngen öfkemizle hep beraber 
bağıralım;  İstanbul Sözleşmesi 
yaşatır.

2022

2008 yılında New York Ceza 
Mahkemesi’nin bahçesine, Luciano 
GARBATİ’nin yaptığı müthiş bir heykel 
dikilmiştir. Medusa’nın masum 
olmasına rağmen yaşadığı onca şey ile 
kötü bir karakter olmasından rahatsız 
olan heykeltıraş; elinde Perseus’un 
(ben Poseidon’un da olmasını tercih 
ederdim) kesik başını elinde tutan 
Medusa olarak değiştiriyor.
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Bir grup Afgan kadın, dikkatleri üzerlerine çekmeden, 
art arda, hızlıca ve dikkatlice Kabil’deki küçük bir 
apartman bloğuna giriyor. Taliban’a karşı filizlenen 
bir direniş için örgütlenen Afgan kadınları, hayatlarını 
tehlikeye atıyor.

Afgan kadınları, Ağustos’ta iktidarı ele geçiren ve 
kadınların hayallerini elinden alan aşırı İslamcı rejime 
karşı bir sonraki tutumunu planlamak için bir araya 
geldiler.

İlk zamanlar, çoğu birbirini önceden tanıyan 20’li 
yaşlardaki kadınlardan oluşan bu grupta 15’ten fazla 
aktivist yoktu.

Şimdi ise, son 6 aydır Taliban’a karşı gösteriler 
düzenlemek için gizlice çalışan, ev kadınlarının yanı 
sıra eski öğrencilerin, öğretmenlerin ve sivil toplum 
kuruluşunda (STK’lar)  çalışan kadınların yer aldığı,  
düzinelerce kadından oluşan bir ağ var.

İsminin açıklanmasını istemeyen 20 yaşındaki bir 
protestocu AFP’ye verdiği demeçte  “Evde oturup, 
kaybettiğimiz her şeyi düşünerek bunalımlı bir ruh 
hali içinde kalacağıma neden onlara kayıtılmayayım 
ki diye düşündüm” dedi.

Yeni yetkili makamlara karşı böylesi bir meydan 
okumanın Afgan kadınlarının her şeyine mal 
olabileceğini biliyorlar: halihazırda dört yoldaşları 
tutuklanmış vaziyette.

Ancak kalanlar mücadele etmeye kararlılar.

1996 ila 2001 yılları arasında ilk kez Afganistan’ı 
yönettiğinde, Taliban çoğunlukla kadınları eve kaparak 
insan hakları ihlalleri ile nam salmıştı.

Şimdi hükümete geri döndüler ve daha ılımlı bir 
yönetim vaadinde bulunmalarına rağmen bir kez daha 
kadınların özgürlerini yok etmeye dönük sert yasalar 
uygulamaya koydular.

Çoğu iş yerinde zorunlu segregasyon (ayrımcılık-
Afganistan’da cinsiyete dayalı ayrımclık) var. Bu da 
birçok işverenin kadın personeli işten çıkarmasına 
ve kadınların kilit niteliğindeki kamu sektöründeki 
işlerden men edilmesine yol açtı.

Birçok kız ortaokulu kapatıldı ve üniversite müfredatları 
Taliban’ın katı İslam yorumunu yansıtacak şekilde 
yeniden düzenlendi.

Son Taliban rejiminin hatıraları yakalarını bırakmayan 
bazı Afgan kadınları evlerinden çıkamayacak kadar 
korkmuş vaziyette. Bazı kadınlar ise evde kalmaları 

‘Kalbim ve Bedenim Sarsılıyor”:
Afgan Kadınları Taliban’a meydan okuyor.

BİRCAN DAĞ
HABER-SEN 4 NO.LU ŞUBE KADIN SEKRETERİ

Shala; “Sadece 
genç kadınlar 
için örnek olmak, 
onlara mücadeleden 
vazgeçmeyeceğimi 
göstermek istiyorum.” 
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için aileleri tarafından baskıya uğruyor. 

AFP’ye sadece ön adının kullanılmasını isteyen dört 
çocuk annesi Shala için böyle bir kadın hapishanesine 
geri dönmek en büyük korkusu.

Eski bir hükümet çalışanı olan Shala’nın işi 
halihazırda elinden alındı. Shala şimdi ise direnişin 
örgütlenmesinde yardımcı oluyor ve bazı zamanlar 
ülkenin başkentinin duvarlarına “ Yaşasın Eşitlik” gibi 
grafiti sloganları boyamak için geceleri gizlice evden 
çıkıyor.

Taliban ailesine zarar verebilir, ancak Shala, kocasının 
yaptıklarını desteklediğini ve evde eğitim gerektiren 
ilahileri pratik yaparak çocukların onun meydan 
okumasından öğrendiğini söylüyor.

‘Korku beni yönetemez’

AFP gazetecileri Ocak ayında grubun iki toplantısına 
katıldı.

Taliban tarafından tutuklanmak ve alıkonulmak ya da 
aileleri veya toplum tarafından dışlanmak tehlikesine 
rağmen 40’tan fazla kadın bir etkinliğe geldi.

Bir başka toplantıda, birkaç kadın gayretli bir şekilde 
bir sonraki protesto gösterilerine hazırlanıyorlardı.

Bir aktivist, bir elinde cep telefonu diğer elinde 
kalemiyle adalet talep eden bir pankart hazırladı.

Kadın aktivist “Bunlar bizim tek silahımız” diyor.

İsmini açıklamak istemeyen 24 yaşındaki bir kadın 
dünyanın dikkatini çekmek için beyin fırtınası yaparak 
parlak fikirlerin ortaya konulmasına yardımcı oluyor.

“Tehlikeli ancak bizim de başka yolumuz yok. 
Yolumuzun zorluklarla dolu olduğu kabul etmek 
zorundayız” diyerek davasından vazgeçmiyor.

Diğer kadınlar gibi o da, öğrenmesine mani olmak için 
kitaplarını çöpe atan amcası da dahil, muhafazakar 
ailesine karşı çıktı.

“Korkunun beni kontrol etmesine ve konuşup gerçeği 
söylememe engel olmasını istemiyorum” diye 
diretiyor.

İnsanların grubun üyeleri olarak saflarına 
katılmalarına izin vermek titiz bir süreçtir.

Kadınları güçlendirmek için atölyeler düzenleyen, 
şiirleri yayınlanmış bir şair ve eski bir STK çalışanı olan 
Hoda Khamosh, gruba yeni katılanların güvenilebilir 
olmasını sağlamakla görevlendirildi.

Belirlediği sınamalardan biri, kadınlardan kısa sürede 
pankartlar ve sloganlar hazırlamalarını istemektir.

Böylece Hoda, bunları çabucak hazırlayıp teslim eden 
kadınların davaya olan tutkusunu hissedebiliyor.

Diğer testler daha net sonuçlar verir. Hoda Khamosh, 
bir keresinde potansiyel bir aktiviste sahte bir 
protesto bilgisi verdiklerini anlatıyor. Taliban sahte 
olan bu protestonun öncesinde baskın düzenledi. 
Bunun üzerine grup üyeleri yetkililere haber 
verdiğinden şüphelendikleri kadınla olan tüm irtibatı 
kestiler.

Aktivistlerin çekirdek grubu,  protesto gününü 
koordine etmek için özel bir telefon numarası 
kullanıyor. İzlerinin sürülmediğinden emin olmak için 
daha sonra bu numaranın bağlantısı kesiliyor.

Hoda “Genellikle yanımızda fazladan bir eşarp ve 
elbise taşıyoruz. Eylem bittiğinde, tanınmamak için 
elbiselerimizi değiştiriyoruz” dedi.

“Yine de zarar görebiliriz, bu çok yorucu. Ancak tek 
yapabildiğimiz direnmektir,” diye ekliyor Hoda.

France 24 Haber sitesinden HABER-SEN Kadın 
Dergisi için kısaltarak çeviren: Bircan DAĞ.

Bu makale aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. İfade 
edilen görüşler HABER-SEN Kadın Dergisi’nin 
editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Makalenin tamamına ve orijinal haline aşağıdaki 
linkten ulaşılabilir: 

https://www.france24.com/en/live-news/20220209-my-heart-
and-body-shake 
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181 yılı deviren asırlık kamu kurumu PTT, 2013’de 
A.Ş. olma sürecinden sonra giderek kamu hizmeti 
veren bir anlayıştan uzak, vatandaşı müşteri, 
çalışan personeli köle, yöneticileri de CEO olarak 
gören bir anlayışa dönüştürülmüştür. Bu da 
berberinde hem vatandaşın hem de çalışanların 
mağduriyetlerine sebebiyet vermiştir. Asırlık 
kurumun itibari her gün yeni bir ihale vurgunu, emek 
sömürüsü, zarar açıklamaları, liyakatsiz atamalar, 
sürgünler, mobbingler, sağlıksız çalışma koşulları 
ile gündemden düşmeyen bir hal almıştır. Bu süreci 
kurumda örgütlü sendikamız Haber-en ilk A.Ş olma 
sürecinde öngörmüş, hem halka hem de çalışanlara 
anlatmaya çalışmış ve grev çağrısı yapmıştır. Fakat 
maalesef yetkili ama etkisiz sarı sendikalar bu 
çağrıya kulak asmamış ve nihayetinde iktidarın 
politikası olan özelleştirme mantığı bu kuruma da 
sirayet etmiştir. 2013’ten sonra İHS (İdari Hizmet 
Sözleşmeli) personel adı altında yeni bir statü ile 
personel alımı yapılmıştır. Beraberinde güvencesiz 
çalışma şekli olan firma personeli (taşeron çalışma 
sistemi) giderek arttırılmıştır. Son durumda 
karşımıza, kurumda aynı işi yapmasına rağmen özlük 
hakları ve ücretler bakımından farklı olan 3 değişik 
statü ortaya çıkmıştır. Kurumda çalışanlar arasında 
oluşan bu durum iş barışını bozan ciddi bir sorun 
haline gelmiştir.

PTT’nin İHS yönetmeliğinde kronik hale gelen 
ve acilen düzeltilmesi gereken birçok sorun 
bulunmaktadır. Performans sistemi adı altında güya 
çalışan ile çalışmayanı ayırt etmek ve motivasyon 
arttırmak amaçlı uygulandığı iddia edilen sistem, 
tam tersi bir durum oluşturmuş, aksine çalışanlar 
arasında çatışmalar ve sorunlar yaratmış, iş barışını 
bozmuştur. İHS’li personel, birlikte çalıştığı 399’lu 
mesai arkadaşı ile arasındaki ücret farkını kapatmak 
için daha fazla çalışmak ve hatta bazen yanında 
çalıştığı arkadaşından iş kaçıran, daha fazla puan 
getirecek işlemlere yönelen, müşteri seçen bir 
durum ortaya çıkarmaktadır. Buna rağmen 399 

kadrosuna tabi arkadaşı ile arasındaki ücret fakını 
kapatamamaktadır.

PTT de her il, ilçe, merkez ve şubenin işlem 
yoğunluğu farklılık göstermektedir. Hatta aynı 
merkezde farklı işlem çeşitliliğine bağlı olarak da 
yoğunluk değişmektedir. Kurum iştiraklere ve yandaş 
şirketlere usulsüz bir şekilde kurum çalışanlarının 
emeği üzerinden ihaleler ile para aktarırken, 
kurumun taşınmazlarını, mal varlıklarını yandaşlara 
peşkeş çekerken, hesap kitap işi yapmaya bile 
tenezzül etmez iken, performans sisteminde her 
defasında yeni düzenlemeler ile çalışan “nasıl 
performans puanını tutturamaz” üzerinden yeni 
yeni düzenlemeler getirmektedir. Özcesi şudur: İHS 
yönetmeliğinde dayatılan performans sisteminin 
hiçbir faydası olmadığı gibi aksine sorunların 
kaynağını oluşturmaktadır.

2014 ten beri ciddi bir personel alımı yapılmadığı gibi, 
şef, baş dağıtıcı gibi unvanlar için liyakatli ve şeffaf 
görevde yükselme sınavları da yapılmamıştır. Bir tek 
müdürlük sınavı yapılmış fakat bu sınavda mülakat 
sistemi ile liyakatten uzak, çoğunlukla 
yandaş ve itaatkar olan yöneticiler 
seçilmiştir. Son yıllarda kurumun köle 
dayatması olan angarya ve mobbing 
uygulamalarını hayata geçiren bir 
yönetici sınıfı oluşturulmuştur. 
Şirket mantığı ile az personelle 
çok iş yapmaya çalışan kurum, 
özellikle İHS’li ve taşeron 

PTT’DE İŞ BARIŞI
NE ZAMAN BOZULDU

GÜLSEREN GÜNGÖRDÜ
HABER-SEN 4 NO.LU ŞUBE BAŞKANI
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firma personelleri üzerinden sözleşmelerindeki 
iş güvencelerinin zaaflarından faydalanarak, 
çalışanlara mobbing uygulayarak, angarya ve fazla 
iş yükü yüklemektedir. Fazla iş yükü ve personel 
eksikliği ile beraber PTT şube ve merkezleri önünde 
pandemi döneminde bile saatlerce süren kuyruklar 
oluşmaktadır. Mağduriyet yaşayan vatandaş 
şikâyetini, ilk muhatap olarak gördüğü personeli 
sorumlu görüp ona iletmektedir. Zaman zaman bu 
şikâyet ne yazık ki hakaret, şiddete dönüşmektedir.

TÜİK’in tüm çarpıtmalarına rağmen Aralık 2021’de 
%36.08 rekor seviyelerde yayınladığı enflasyon, 
gerçek hayatta halkın ve emekçilerin yaşamında 
%70’lerin üzerinde yansımaktadır. Tüm bu 
gerçekliklere rağmen kamu kurumlarında yetkili 
sendikanın kazanım diye elde ettiği %5, %7’lik zamlar 
daha maaşlara yansımadan eriyip gitmiş, emekçiler 
ekonomik kriz altında ezilmiştir. Asgari ücretin 4250 
TL’ye çıkarılması bile işe yaramamış işçiler ekonomik 
krizde açlık sınırı altında bırakılmıştır. Bu ekonomik 
kriz karşısında geçimini sağlayamayan milyonlarca 
emekçi direnişe geçmiş haklarını talep etmektedir. Bu 
günlerde dayanışmayı büyütmeli ortak bir mücadele 
hattını birlikte örmeliyiz.

Her yerde olduğu gibi tüm sıkıntıları her boyutu ile 
yaşayan kadın emekçiler, bu sıkıntıları iki kat daha 
fazla yaşamaktadır. Çalışma koşullarının ağırlığı, 
ekonomik krizin getirdiği geçim derdi yine kadınları 
daha fazla olumsuz etkilemiştir. Pandemi dönemiyle 
birlikte çalışma hayatında yoğun bir şekilde 
uygulanmaya başlanan esnek ve yarı zamanlı çalışma 
modelleri, özellikle kadın emekçilere olumsuz 
birçok yansımaları olmuştur. Kadını sosyal hayattan 
soyutlayan, örgütlenmelerinin önünde engel teşkil 
eden, ev içi emeğin kadına yıkılmasına yol açan, 
emeklilik ikramiyesinde kesinti olarak yansıyan 
bu uygulamayı kadınlara lütuf gibi gösterilmesini 
tabi ki kabul etmeyeceğiz.  Kreş hizmeti, sosyal 
devlet anlayışında olması gereken kamusal hizmet 
olmasına rağmen, bir türlü hayata geçirilmemiştir. 
Kadının sorumluluğu gibi görülen çocuk ve yaşlı 
bakımı aile içinde kadına yüklenmiştir. Bu da kadını 
iş yaşamından uzaklaştıran ve kadının yükünü 

iki kat arttıran başka bir durum oluşturmaktadır.  
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini her alanda yaşayan 
kadınlar PTT’de de aynı sorunları yaşamaya devam 
etmektedir. Fakat bununla birlikte kadın dayanışması 
her yerde olduğu gibi PTT’de de büyüyerek devam 
etmektedir.  Bizlerde PTT’de emekçi kadınlar olarak 8 
MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE yaklaştığımız bu 
günlerde; iş yaşamında, sokakta, evde, ülkemizde, 
dünyamızda BARIŞI tesis etmekte kararlıyız. Her 
yerde her koşulda emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz 
bizimdir demeye ve her alanda örgütlülüğümüzü 
büyüterek mücadele etmeye devam edeceğiz.
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Çalışan kadına pozitif ayrımcılık

Kadının çalışma hayatındaki en temel sorunu; 
çalışma disiplin ve koşullarının erkekler için 
düzenlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Örgütlü 
bulunduğumuz TRT ve PTT ilk bakışta bir birinden 
çok farklı iş kollarıymış gibi görünse de aslında 
sıkıntılar aynı. Kadın çalışanlara PTT de de TRT’de 
de daha işe girerken erkekler için hazırlanmış 
koşullar kabul ettirilmiş oluyor. Güvenlik, ulaşım, 
iş yükü (ağırlık), iş kıyafetleri, hijyen (adet olma) 
ilgili talepler şımarıklık gibi algılanıp tartışma 
konusu bile yapılmıyor. Eşit işe eşit ücret, yapılan 
işin ağırlığına uygun çalışma saati, çalışılan 
ortamın uygunluğu, konforu, işe ulaşım imkânları, 
sağlık güvencesi, sigorta, iş güvencesi gibi ortak 
mücadele konularının dışında, Kadın çalışanın 
doğasından kaynaklanan ihtiyaçları 
iş yasalarının içinde bulunmalı, kadın 
çalışan bunun için ayrıca bir talep de 
bulunmak zorunda bırakılmamalıdır. 
Ama maalesef böyle bakılmıyor. 
Kadının bir erkek çalışan kadar posta 
taşıyamaması “suiistimal” olarak 
algılanıyor.

Çocuk tamamen kadınla 
ilişkilendiriliyor

Çocuk tamamen kadın çalışan 
ile ilişkilendirilen bir konu olarak 
algılanıyor. Oysa çocuk yapma ve 
büyütme kararı tek başına kadın 
tarafından verilen bir karar değil ki! 
Ailevi bir karar. Yani iki taraflı, kadın ve 

erkek tarafından alınıyor bu karar. Çocukla birlikte 
gelen, hamilelikte çalışma koşulları, doğum izni, 
bebeğin bakımı ve süt izni iş hayatında tamamen 
kadın ile ilişkilendiriliyor. Oysa toplumsal bir konu 
olarak algılanmalı ve iş yaşamı kadının doğasına 
uygun hale getirilmeli. Sendikal mücadelede bu 
alışılagelmiş çerçevede sürdürülüyor. Sendikal 
yapılarda kullanılan dil ne kadar eril ise kadın 
sayısı buna paralel olarak düşüyor. “Yandaş” 
denilebilecek sendikalarda kadın yok denecek 
kadar az. Sol sendikalar bu açıdan bakıldığında 
biraz daha farklı. Örneğin KESK MYK’da kadın 
yöneticilerimiz var. Fakat amaç öncelikle sendikal 
mücadeleden eril dil ve işleyişi temizleyip, bunun 
mücadelesini tüm çalışma yaşamına yaymak 
olmalıdır.

KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA
KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR…

ÖZLEM BERKİT
HABER-SEN 5 NO.LU ŞUBE BAŞKANI

İş dünyasının Erkek çalışan için koyulmuş kuralları mutlaka değişmeli!

Sanayi devrimi ile tarladan fabrikaya geçen erkek iş gücü için oluşturulmuş kurallar kadın çalışana 
da dayatılıyor. 

Kadınlık durumu talepleri şımarıklık olarak görülüyor.
Çalışma hayatında eril düzenin değişmesi için tamamen yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.
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“Ama evde yemek yok.
Sen çok geç geliyorsun.
Hep sendika toplantısındasın!”

Hele bir de kadın sendikada yönetici olunca

Teoride herkes destek. Eş, çocuklar, anne, 
baba, arkadaşlar… Ne var ki pratikte şunu 
duyabiliyorsunuz; “Ama evde yemek yok. Sen çok 
geç geliyorsun. Hep sendika toplantısındasın!” 
Baktığımızda büyük bir eşitsizlik var. Sendikada 
birlikte çalıştığımız erkek arkadaşlar evlerine gidip 
dinlenirken, biz eve gittiğimizde yemek pişiriyoruz. 
Hele de örgütlenme için şehir dışına gidilecekse 
kadın sendikacıların evde bütün organizasyonu 
yapması gerekiyor. Bu da sendikal mücadeleye 
girmede kadın çalışanları iki kere düşünmeye itiyor.

Son yirmi yılda kurumlarımızda Yönetici kadın 
sayısı da giderek azaldı

TRT kurulduğu ilk günden beri kadın çalışanı 
diğer kurumlara göre fazla olan bir kurum olmuş. 
Fakat son yıllarda kadın yönetici sayısı giderek 
azaldı. Kadın yönetici olarak kuruma yapılan bazı 
atamalar da liyakate dayalı değil politik. Mesela 
yönetim kurulunda tek kadın var. Genel Müdür 
yardımcılıklarında ise hiç kadın yok. Üst düzey 
yöneticilerin tamamı erkek. TRT yine kurulduğu 
günlere dönmeli ve bize göre bu böyle devam 
etmeli. TRT’de kadın ve erkekler eşit koşullarda 
yan yana birlikte çalışırlar ve çalışacaklar.

Sendika bir sigortadır!

Sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma 
hayatı için topyekûn yeni bir sistemin üzerinde 
çalışılmalıdır. Üretim, tüketim, doğa ve 
sürdürülebilir bir gelecek için dişil bir sistemin 
oluşturulmasında da sendikalara çok büyük görev 
düşüyor. Bunun için çalışmalıyız. Eşit değil kadın 
ve erkek çalışanların doğalarına uygun koşulların 
alt yapısını biz oluşturmalı ve talep etmeliyiz. Sarı 
sendikalar yönetimlerle kol kola gezip çalışma 
hayatından kadının uzaklaşmasına sessiz kalırken 
biz doğruları söylemekten vaz geçmiyoruz. 
Doğrunun bir tane olduğunu ve durulan yere göre 
değişmeyeceğini hatırlatıyoruz.

 

 

 

Kadın ne iş yaşamında ne de 
çalışma hayatında yok sayılabilir 
görmezden gelinebilir. Aslında 
güç bizim elimizde ve bunu 
sık sık vurguluyoruz. Sessiz 
kalmanın en büyük ihanet 
sayıldığını her fırsatta dile 
getiriyoruz. Herkeste büyük 
bir umutsuzluk ve mutsuzluk 
var ama kadınlar asıl gücün 
kendilerinde olduğunu yavaş 
yavaş fark ediyorlar. Koşulların 
daha insanca olmasının sigortası 
sendikadır. 
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2009 yılında KESK olarak başlattığımız “Çocuklar 
Kreşe, Ebeveynler İşe” şiarımız bugün “Yaşamın 
Her Alanında Eşitlik, Bakım Hizmetlerinde Ortak 
Sorumluluk” şiarıyla devam etmektedir. Kreş hakkı 
mücadelesinden söz ederken ücretsiz bakım emeği 
meselesini de tartışmak gerekir.

Bakım emeği, en sade tanımıyla toplumları ve 
ekonomileri ayakta tutan, bir yandan çocuk, yaşlı, 
hasta ve engelli bakımını, bir yandan da yemek-
temizlik-çamaşır-bulaşık gibi ev işlerini kapsayan 
işlere harcanan emektir.

Ücretsiz bakım emeği, günlük işleri ve her türlü 
psikolojik ve sosyolojik, fiziksel ve duygusal 
desteği kapsayan (Koray, 2011:16) genellikle 
kadınlarla özdeşleştirilmiş, kadın olmanın doğal 
bir özelliği olarak kabul edilen emektir. Piyasadan 
para karşılığında da sağlanabilen bakım emeğinin, 
ekonomik bir değeri bulunmakla beraber, kadının 
kendi evi içinde ve hane halkına vermiş olduğu bakım 
emeğinin ekonomik anlamda bir değeri yoktur. Çünkü 
toplumda bakım emeği kadın olmanın doğal bir 
gereği olarak algılanmakta (Koray, 2011:16); çalışsa 
da çalışmasa da bu işlerin düzgün biçimde yerine 
getirilmesinden kadın sorumlu tutulmaktadır.

Küçük çocukların bakımı, kadınların bakım işleri 
içerisinde en fazla yeri almaktadır. Annenin çalışması 
halinde, okul çağında olmayan küçük çocukların 
bakım işi, ailedeki diğer kadınlara, özellikle anneanne 
ya da babaanneye bırakılmakta ya da dışarıdan ücret 

karşılığı bakım hizmeti alınarak karşılanmaktadır. 
Bunlardan ilki düşük veya sıfır maliyetli olduğundan 
sıklıkla tercih edilmektedir. İkincisi ise kreş ve dadı 
gibi resmi ve maliyetli bir çocuk bakım alternatifidir. 
Bu yöntemin tercihinde annenin gelir durumu ve 
çocuk bakım hizmetlerinin ücreti önemli bir etkendir.

Kreş hakkı mücadelesini salt bir kadın hakkı ve 
mücadelesi olarak görmek mümkün değildir. Bu 
bakış açsıyla, çocuk bakımını sadece kadının 
sorumluluğunda gören bakış açısının değişmesi 
mümkün değildir. Kreş hakkının öznesi çocuktur. 
Bu nedenle Kreş hakkı çocuk hakları açısından da 
önemli bir işleve sahiptir. Zira kurumsal çocuk bakım 
hizmetleri çocuğun gelişiminde de önemli bir yere 
sahiptir.

Türkiye’de kreş hakkından bahsetmek pek de 
mümkün değil. Çalışanların çocuklarına yönelik 
bazı düzenlemeler bulunmakla beraber bunlarda 
hakkın kullanımı açısından birçok sorun içermektedir. 
Türkiye’de profesyonel erken çocuk bakım 
hizmetlerinin önemi yeteri kadar anlaşılamamıştır.

Hem Anayasa hem de taraf olduğumuz uluslararası 
sözleşmeler, kadınların önündeki sosyal ve ekonomik 
engellerin kaldırılmasını ve kadın-erkek eşitliğine 
ilişkin kanunların uygulamaya geçebilmesi için 
çocuk bakım emeğinin sadece kadının işi olmaktan 
çıkarılıp toplumla paylaşılmasına ilişkin somut 
adımlar atılmasını gerektirmektedir. Bu adımların 
en önemlisi ve sonuç odaklı olanı kurumsal çocuk 

bakım hizmetlerinin devlet tarafından bir 
hak olarak herkese sağlanmasıdır. Bunun 
için kanunlarda somut düzenlemeler 
yapılmasına ihtiyaç vardır. İdeal olan 
kamu-özel sektör, çalışan-çalışmayan 
ve hatta anne-baba ayrımı yapılmaksızın 
bütün vatandaşların çocukları için çocuk 
bakımevlerinin ulaşılabilir olmasıdır.

KESK olarak yıllardır yürüttüğümüz 
emek ve demokrasi mücadelesinin temel 
ilkelerinden biri tüm yurttaşların nitelikli, 
erişilebilir ve parasız kamu hizmetleri 
alma hakkını savunmaktır.

KREŞ HAKKI MÜCADELESİ
MEDİNE ŞAHİN
HABER-SEN 2 NO.LU ŞUBE ÜYESİ - AMASYA
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Devletin emekçilerin temel haklarından biri olan kreş ve ebeveyn izni 
konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yıllardır 
çalışan ebeveynler (anne-baba) çocuk bakımı konusunda bireysel 
ve külfetli çözüm yollarına başvurmak zorunda kalmaktadırlar.

Devletin bu ihmali, sadece kadınların çalışma yaşamından 
kopmasına yol açmamakta, aynı zamanda çocuklarımızın daha 
sağlıklı ve nitelikli koşullarda yetiştirilmesini de engellemektedir. 
Son yıllarda yaşadığımız ve yaşamaya devam ettiğimiz pandemi 
süreci bu ihmali giderek derinleştirip, kadın emekçilerin yükünü 
arttırmıştır. Kapanan kreşler, verilmeyen idari izinler kadınları 
çocuklarıyla birlikte mesaiye gitmeye  zorlamıştır.

Pandemi sürecinde idari izin hakkını kullandırmayan kurumlardan 
biri de PTT’dir. Kadın personelin yükü zaten çok ağırken, kendini 
oldukça eril olan bu kurumda var etmeye çalışırken yükü daha da 
artmış, çocuklarının bakımı ve işi arasında bırakılmıştır. Personel 
yetersizliği bahane edilerek idari izinleri kullandırılmayan kadın 
emekçiler çocuklarıyla birlikte mesai yapmak zorunda bırakılmıştır.

KESK olarak 2022-2023 TİS sürecinde kreş hakkına yönelik 
talebimiz şöyledir:

Kapatılan kreşler ihtiyaçlar göz önüne alınarak tekrar açılır. 0-6 
yaş grubu çocuklar için kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın 
en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50’den az çalışanın 
bulunduğu işyerleri için çalışma alanına yakın ortak bebek bakım 
üniteleri ve kreşler açılır. Kreşler ücretsiz ve anadilinde eğitim-
bakım hizmeti verilerek, SHÇEK yönetmeliğine uygun düzenlenir. 
Gece çalışması olan ve vardiyalı işyerlerindeki kreşler 24 saat 
açık olacak biçimde düzenlenir. Kreşlerden istihdam biçimine 
bakılmaksızın tüm emekçilerin yararlanması sağlanır. Söz konusu 
kreşler açılıncaya kadar olan süre içerisinde yaşanan mağduriyetin 
giderilmesi için istihdam biçimine bakılmaksızın tüm emekçilere, 
0-6 yaş grubu çocuklarının her biri için her ay 1100 TL tutarında kreş 
yardımı yapılır.

Biz Haber-Sen’li kadınlar olarak pandemi süreci ile birlikte daha da 
elzem hale gelen kreş hakkı mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz!

KAYNAKÇA
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KESK TİS Kitabı 2022-2023



Sheila Rowbotham, sosyalist feminist, kuramcı 
ve tarihçi olarak ikinci dalga feminist düşüncenin 
önemli temsilcileri arasında sayılıyor. Manchester 
Üniversitesi sosyoloji kürsüsünde yıllarca emek 
tarihi ve toplumsal cinsiyet üzerine dersler veren 
Shelia’nın Türkçe’de yayınlanmış dört kitabı var. 
Alt başlığı “Çağdaş dünyada devrimin ve kadınların 
tarihi” olan Kadın, Direniş ve Devrim  bunlardan biri. 

“Bu kitap için tam anlamıyla bir feminizm ve devrim 
tarihidir diyemeyiz. Böyle bir anlatı geleceğe aittir 
ve her durumda ortaklaşa bir yaratımın ürünü 
olacaktır. Ben bunun yerine, bir fikrin zenginliğinin 
ve geleceğinin izini sürmeye çalıştım. Çok basit ama 
temasımızı kaybettiğimiz bu fikre göre, kadınların 
kurtuluşu tüm insanların kurtuluşunu gerektirir.“ 
sözleriyle açılan kitap 1974’te yayınlanmıştı. Biz 
bu ilk cümleye, bugünden bir katkı yapabiliriz: 
Kadınların kurtuluşu, dünyada yaşayan tüm canlıların 
kurtuluşunu gerektirir.  

“Biraderlik” ve “insanoğlu”nun kurtuluşu tarafından 
gölgede bırakılan kadınlık, kadınları tarih açısından 
görünmez kılmıştır ve bu dil, bir kaza ya da rastlantı 
değildir. Bizim denetlemediğimiz bu durum, 
toplum içindeki konumumuzun açıklayıcısıdır, ki 
bu konumlandırmanın failleri arasında sosyalist 
erkekler de vardır. Sadakat ve birlik sağlama amacı 
yüzünden cesaret ve imgelemimizi bastırmamıza 
sebep olurlar. 

Ancak sadece kadınların kurtuluşunu kavrayan bir 
bilinç hali, sadece erkekler tarafından tanımlanan 
devrimci hareket kadar tıkanıklık yaratıcıdır. 
1840’larda, Adem’in kaburgası ve Clarissa’nın  iç 
çektirici masallarının yerini kadınların özgürleşmesini 
yükselen sosyalist hareketin ayrılmaz parçası 

sayan kuramlar 
almıştı. Bununla 
birlikte Marx, 
kadınların gördüğü özel baskıyı teğet geçmişti. 
Marx’ın yazılarında sınırlı geçen kadınların gördüğü 
baskı konusunu çözümlemek için Engels, Bebel 
ve 19.yy’ın diğer devrimcilerinin konuyu ele alıp 
genişletme girişimlerine rastlanır. Aynı dönemde 
cinsel psikoloji ve antropoloji gibi görece yeni 
alanlardaki önemli ilerlemeler; tarihsel ve sosyolojik 
araştırma birikimi de oluşur. 

Bir ülkenin sömürgeleştirilmesi ile kadınların 
kapitalizmde gördüğü baskı arasında belirli 
benzerlikler vardır: Ekonomik bağımlılık, kültüre 
el koyma, baskı uygulayana benzeşerek saygın bir 
kimlik edinme. Mücadele hatlarını birleştirmenin yolu 
siyah, sarı, kumral, kızıl kadınların yan yana emekçi 
sınıfı kadın hareketinin kapitalizme, emperyalizme, 
ırkçılığa ve türcülüğün her türüne karşı bilinçli 
direnişten geçer. 

Sheila Rowbotham’ın Kadınlar, Direniş ve Devrim 
kitabı bu ana doğrultuyu, ütopya, komün, Fransız 
devrimi, din kurumu, savaş, işgal, farklı feminizmler 
gibi konular üzerinden takip eden bir çalışma. 
Toplumsal devrimler içinde kadınların “öteki” 
devrimine odaklanan; tarihte, kitaplarda, şarkılarda, 
hayat hikayelerinde yapılan 350 yıllık bir gezinti. 
Yüzyıllardır başkaları tarafından yönetildiğimiz için 
artık derimize ve içimize işlemiş maskeyi çıkarıp 
atabileceğimizi göstermek için.         
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