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Bütün dünya seferber olmuş, büyük bir salgınla mücadele ediyordu. İnsanların 
mümkün olduğu kadar dışarı çıkmaması öneriliyor hatta bazı bölgelerde ka-
rantinaya giren insanlar, işlerini evden yürütüyordu. Bu olağanüstü günleri, evin 
içinde dayanışarak atlatmaktı akla yatan. Çoğu insan dayanışsa da, ne yazık ki 
birçok evden yükselen sesler, şehrin sessizliğine karışıyordu.

İşte 2020 yılının 25 Kasımına böyle bir tabloda girdik. Belki 100 yıl sonra dünya-
daki insanların hepsi, bugün kanıksandığının aksine; pandemi günlerinde kadın-
ların evin içinde eşi, sevgilisi, kardeşi, babası, evladı veya diğer erkeklerin şidde-
tine maruz kaldığını, garipseyerek okuyacak veya izleyecek. 

Günümüzde yapılanlarsa var olan şiddeti raporlamak, çözüm önerileri sunmak, 
devletleri uyarmaktan ibaret daha çok. Biz de Kadına Şiddet sayfalarımızda, sa-
dece BM’nin ve Türkiye’deki bazı kuruluşların rapor ve araştırmalarını değil, iyi 
niyetli insanların el verdiği kuruluşların çabalarını da aktardık. 

Pandemi döneminde fiziksel şiddetten korunabilen pek çok kadın ise işsizlik ve 
ekonomik sorun kıskacında kaldı. Onbinlerce insanın işsiz kaldığı veya gelirinin 
düştüğü bu zor günlerde, emekçiler yeni yasal düzenlemelerle güvencesiz ça-
lıştırılmaya zorlanıyor. Emeğimiz sayfalarında akademisyenlerimiz, ekonomik 
sarsıntıdan etkilenen kadın çalışanların sesi oldu. 

Şiddet, işsizlik, işyerinde eşitsiz muamele, erkek çalışanla eşit ücret alamama… 
Kadınların ortalama 150 yıldır yoğunlukla mücadele ettiği bu sorunlara karşı bü-
yük bir kalkanı var: İstanbul Sözleşmesi. Her ne kadar aile içi şiddeti önlemek 
için yola çıksa da İstanbul Sözleşmesi, kadınların yaşadığı şiddetin kaynağında 
eşitsizlik yattığını, bunu gidermek için bakış açısının değişmesi gerektiğini vur-
guluyor. Toplumda kadına bakışın yani toplumsal cinsiyet rollerinin eşit olması 
için de devlete pek çok yükümlülük getiriyor. İstanbul Sözleşmesi Dosyamızda 
tüm bu konularla birlikte, kadınların en temel hakkı olan şiddetsiz yaşama iste-
ğine ses olduk. Kadının ve çocuğun dayak yediği bir yerde aileden bahsedilebilir 
mi dedik. Ülkedeki neredeyse bütün kadınlarla birlikte, bırakın sözleşmeden çı-
kılmasını, tam olarak uygulanması gerektiğini haykırdık. 

 

Sendikamız üyesi iki sağlık çalışanıyla yaptığımız röportajla kadın sağlık çalışan-
larını da unutmadık. Virüs tehlikesine rağmen kendilerinin ve sevdiklerinin sağ-
lığını tehlikeye atarak bizlere hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına yürekten 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

11.  sayımızda görüşmek dileğiyle; 

Yeni yılınızı şimdiden kutluyor, huzurlu ve esenlik dolu yıllar diliyoruz.

Merhaba
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ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER

İstanbul 4 No’lu Şube
başarılı kadınlarla büyüyor

İstanbul 4 No’lu Şube, Tez-Koop-İş Sendikasının en büyük 
şubesi. 8 binden fazla üyenin ve işyeri temsilcilerinin yüzde 
35’ini kadınlar oluşturuyor. 

Her sayımızda bir şubemize misafir olarak üye kadınla-
rın sesi oluyoruz. Bu sayı İstanbul 4 No’lu Şube’deydik. 
Şubenin toplantı salonunda, 20’ye yakın kadın karşıla-
dı bizi. Hepsi mağaza temsilcisi olan kadınlar, sendika-
larını da, dergilerini de sahiplenen çalışanlardı. Bizimle 
sorunlarını paylaşırken, işlerini ne kadar önemsedik-
lerini, sendikayı ne kadar sahiplendiklerini görmekten 

mutluluk duyduk. 

İstanbul 4 No’lu Şube, Tez-Koop-İş Sendikasının en 
büyük şubesi. 8 binden fazla üyesi var. Üyelerin yak-
laşık yüzde 35’ini, işyeri temsilcilerinin de yüzde 35’ini 
kadınlar oluşturuyor. Şube yönetimi, kadın üye ve ka-
dın temsilci sayısını artırmayı hedefliyor. İki yıl önce 
Şube Başkanı seçilen Hasan Dere, kadınların yönetim-

de yer almasını destekliyor. “Kadın elinin 
değmediği yerde erkek başarısızdır. Ka-
dınlar bizim her zaman başımızın tacıdır. 
Kadının olduğu yerde huzur vardır” diyen 
Hasan Dere, ilk yılında yönetim kurulun-
da kadın olmasını da istedi ve Pelin Hel-
vacıoğlu yönetime seçildi. Bu yıl da Şube 
Eğitim Sekreterliği görevini Yasemin Şa-
hin yürütüyor.

Hasan Dere: 

ÇALIŞANLARA VİTAMİNLER VERDİK,  
HAMİLELERİ EVE YOLLADIK

İstanbul 4 No’lu Şube çalışanları iki ku-
rumda çalışıyor: Migros ve Medya Markt. 
Dolayısıyla hepsi mağaza çalışanı. Hani, 
karantina günlerinde büyük çoğunluk 
evden çalışırken, markette gıda temi-
nimiz için canla başla çalışan o cefakâr 
çalışanlardan. Hasan Dere ile ve üye ka-
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dınlarla sohbetimizden, şubenin pandemi günlerinde 
çalışanlarını koruyup kolladığını öğreniyoruz. Pande-
minin ilk günlerinde Migros yönetimiyle gece yarıla-
rına kadar görüştüklerini söyleyen Hasan Dere, alınan 
tedbirleri aktardı: 

“Medya Mark’taki arkadaşlarımız daha şanslıydı, ka-
rantina günlerinde eve gittiler ama Migros açıktı. Arka-
daşlarımız kötü günler geçirdiler. İlk tespitlerimizden 
biri, çalışanların bardaktan Covid bulaşır düşüncesiyle 
su içmediğiydi. Herkese günlük 1,5 litre su temin et-
tik. Sebilleri kaldırdık. Arkadaşlara vitaminler, meyveler 
verdik. Hamileleri ve kronik hastalarımızı eve yolladık. 

"Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi, İstanbul 4 No’lu 
Şube Yönetimi ve Migros Genel Merkezi bir araya ge-
lerek dayanışma içinde birbirimize yardımcı olduk. Sağ 
olsunlar, üyelerimizin hepsi duyarlı. Pandemi kaynaklı 
sorunları beraber yendik. Temsilci arkadaşlarımız ol-
masaydı bu sorunları zor aşardık." 

ŞOK MARKET ÇALIŞANLARININ  
YÜZDE 35’İ BİZE ÜYE OLDU

Market çalışanlarının önemli bir sorunu da, pandemi-
de normalden fazla mesai yapmalarıydı. Migros işçile-
rinin haftada 45 saati tamamlaması gerekiyor. Günde 
7,5 saat ve 6 günlük mesai ile bu süreyi dolduruyor-
lar. Ancak pandemide karantina günlerinde marketler 

erken kapanınca veya bazı günler açılmayınca, market 
yönetimi eksik çalışma saatlerinin doldurulmasını iste-
di. Şube yönetimi de, Migros çalışanlarının eksik kalan 
4 saatini, güne yaymayı tercih etti; 7,5 saat olan günlük 
çalışma süresini, 9 saate uzatmayı önerdi. Hasan Dere, 
sendikasız işçilerin ise günde 16 saate, haftada 70 sa-
ate kadar çalıştıklarını söyledi. İşçilerin bir kısmı, bu 
tempoya isyanını, Tez-Koop-İş Sendikasına üye olarak 
gösterdi. Pandemi döneminde Şok market çalışanları-
nın yüzde 35’inin üye olduğunu açıklayan Hasan Dere, 
“Biz söylemeden onlar talep etti. Çünkü korku içinde 
çalışıyorlardı, ne olacağını bilmiyorlardı” diye konuştu.

ÖZEL HASTANELERLE VE DERSANELERLE  
ANLAŞMA PLANLIYORUZ

Hasan Dere, İstanbul 4 No’lu Şube’nin yakın geleceğe 
ilişkin projelerini de aktardı. Pandemi olmasaydı, kadın-
larla beraber özel hastanelerle, dersanelerle anlaşma 
yapacaklarını açıklayan Dere, “Kadın üyelerimiz bizim 
için önemlidir. Pandemiden önce sık toplanıyorduk. 
Ancak şimdi sağlık güvenliği birinci gündem madde-
miz oldu. Pandemide çalışanlarımızı ve ailesini riske 
atmıyoruz. Yarın ne olacağını bilemiyoruz ama bizim 
planlarımız var” diye konuştu. 

Şimdi sözü Şubenin işyeri temsilcilerinden dördüne; 
Çiğdem Yayla, Hamidiye Meşe, Nurgül Evren ve Pelin 
Helvacıoğlu’na veriyoruz.

“Kadın elinin değmediği yerde erkek başarısızdır” diyen 
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Hasan Dere, kadınların 
yönetimde yer almasını destekliyor. 
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Çiğdem Yayla:  
Her işçi sendikalı çalışmayı 

hak ediyor

Çiğdem Yayla 31 yaşında, 21 yaşında Migros’a girdiğin-
den beri sendikalı, Tez-Koop-İş üyesi. Ondan önce iki 
yıl sendikasız çalışmış. Sendikalı ve sendikasız çalışma 
arasındaki farkı yaşayarak gören biri olarak, sendikanın 
hak arama konusundaki far-
kındalığı artırdığını söylüyor. 
Bu haklar içinde mesai sa-
atleri, sosyal haklar, işçilerin 
üzerinde kurulan baskılarla 
mücadeleyi örnek veren 
Çiğdem, düşüncelerini şöy-
le aktarıyor: 

“Sendikalı çalışmak, sendi-
kasız çalışmaktan bin kat 
daha iyidir. Her işçinin bunu 
hak ettiğini düşünüyorum. 
Herkesin sendika hakkı ol-
malı. Çünkü iş hayatı ger-
çekten çok zor. Bizi koru-
yup kollayacak, arkamızda 
duracak bir örgütün olması 
kadar güzel bir şeyin olmadığını düşünüyorum.” 

HER GÜN EVE YÜRÜYEN BOMBA GİBİ GELİYORUM

Kasiyer olarak çalışan Çiğdem’e pandemi döneminde 
yaşadığı zorlukları da sorduk. Öncelikle çok yorulduğu-
nu anlattıktan sonra, kadın olmaktan kaynaklı bazı so-
runları da aktarıyor. Bazı insanların, özellikle 40 yaş üstü 
bazı erkeklerin maskeyi kolay kabullenemediğini dile 
getiren Çiğdem, “Maske konusunda yediğimiz haka-
retlerin haddi hesabı yok. Psikolojimizi bozan insanlarla 
karşılaştık. Bazı erkekler maskeden çabuk daralıyor. Bu 

toplumda erkeklerin baskın olma eğilimi var” diye ko-
nuşuyor.

Babası koah hastası olduğu için riskli grupta olan ve bu 
nedenle hijyene çok dikkat 

eden Çiğdem, gün içinde 
çok sayıda insana yakın ol-
duğu için, eve girerken ken-
disini yürüyen bomba gibi 
hissettiğini söylüyor. Girer 
girmez çoraplarına kadar çı-
karıp makineye atıyor, ayak-
kabılarını da balkonda hava-
landırıyor.

KONUŞUYORUM, 
ANLATABİLİYORUM, 
SUSTURULMUYORUM

Sendikanın, bütün beklenti-
lerini karşıladığını belirtiyor 
Çiğdem. Kadın çalışma ku-

rulu kurulması ve kadın sorunlarının daha fazla dile ge-
tirilmesi isteğini aktararak şunları söylüyor: 

“Sendikada sıkıntılarım ciddiye alınıyor, dinleniyor. Bu 
konuştuklarımı yayımlayacak olmanız benim için mutlu-
luk verici bir şey. Konuşuyorum, anlatabiliyorum, sustu-
rulmuyorum. Dergimizi bütün kadın arkadaşlarıma hatta 
bazı erkek arkadaşlarıma da okutuyorum. Diğer yandan 
hâlâ erkek egemen bir toplumuz. Ataerkil anlayış hâkim. 
Benim ailem muhafazakâr sayılmaz ama onlarda bile 
bazen ataerkilliğin etkisini görebiliyorum. Mesela akşam 
10’da işten çıktığımda babam bana o saatte yürümenin 
sorun olduğunu söylüyor ama erkek kardeşime bir şey 
demiyor. Kardeşim istediği saatte dışarı çıkabiliyor.”

Sendikalı çalışmanın, sendikasız çalışmaktan bin kat daha iyi 
olduğunun altını çizen Çiğdem, “Çünkü iş hayatı gerçekten çok zor. Bizi 
koruyup kollayacak bir örgütün olması kadar güzel bir şey yok” diyor. 
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Hamidiye Meşe:  
Kadınlar haklarını daha güzel 

savunuyor 

Hamidiye Meşe, 31 yaşında ve 7 yaşında bir kız çocuğu 
annesi. 13 yıldır sendikalı olarak çalışıyor. 3 yıldır Medya 
Markt'ta sendika temsilcisi olan Hamidiye, daha önce 
10 yıl CarrefourSA’da çalışmış. Hamidiye, bilinçli bir ça-
lışan olarak, Medya Markt’a 
ilk başladığı dönemlerde 
CarrefourSA'daki hakları-
nın olmadığını görmüş ve 
Şube Başkanı Hasan Bey’i 
davet etmiş. Sonrasını şöy-
le aktardı bize: “Üye olmak 
ve haklarımızı öğrenmek 
istiyoruz, dedim. Başkanı-
mız bize haklarımızı anlattı. 
Mağaza temsilcisi olmayı 
önerdim. 

KADINLAR YÖNETİCİ 
OLMALI

Temsilci olarak yeni çıkan 
haklarımızı takip ediyorum. 
Zam oranlarımızı, hangi 
durumda neler yapmamız 
gerektiğini arkadaşlarımı-
za aktarıyorum. Yeni gelen 
arkadaşlara sendikanın 
yararlarını anlatıyorum. 
Sendikanın her durumda 
bize yardımcı olabileceğini 
söylüyorum. Yüz kızartıcı suç işlemediğimiz sürece iş-
verenin bizi çıkarma hakkı yok, bu konuda sendika hep 
arkamızda. Mağazada her çalışanı sendikalı yapmaya 
çalışıyorum. Kadınlar daha kolay ikna oluyor ve haklarını 
daha güzel savunuyor.”

Sendikanın sadece maddi değil manevi desteğini de 
düşünmek gerektiğine dikkat çeken Hamidiye, kadınla-
rın kesinlikle sendikaya üye olması gerektiğinin altını çi-
ziyor. Hamidiye’nin gözlemleri de, kadınların sendikaya 

daha sıcak baktığı yönünde. 
“Erkeklere güvenmiyorlar 
ve kendilerine güvence 
arıyorlar” diyen Hamidiye, 
kadınların sendikadan bek-
lentilerinin genellikle ayrım-
cılıkla alakalı olduğunu dile 
getiriyor. Mağazalarda daha 
fazla kadın yönetici olması-
nı isteyen Hamidiye, şunları 
söylüyor: “Bizim şubemizde 
neden sadece 1 tane kadın 
yönetici olduğunu sordum. 
Bunun açıklamasını yapar-
ken ayrımcılık gütmedikle-
rini söylediler. Ama bence 
kadınlar da yönetici olabilir 
hatta kadınlar yönetici ol-
malı. Aslında bunu bazen 
kadınlar da istemiyor. Çün-
kü evdeki işlere yeni yük 
istemiyorlar.”

7 yaşında kızı doğduğun-
dan beri çalışan Hamidiye, 
ona güzel bir gelecek sağ-

lamaya, güçlü bir kadın yetiştirmeye çalışıyor. “Kızım il-
kokul ikinci sınıfa başladı, şu anda İngilizce kursu araş-
tırıyorum. Kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın 
olmasını sağlayabildiğimde, ikinci çocuğu düşünebili-
rim. Bugünün gülen kız çocukları yarının güçlü kadınları 
olacaktır.”

Kadınların sendikaya daha kolay ikna olduğunu ve haklarını 
daha güzel savunduğunu düşünen Hamidiye, kadın 
çalışanların kesinlikle sendikaya üye olması gerektiğinin altını 
çiziyor.
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Nurgül Evren:  
Kadınlara sendikalı olmayı 

öneriyorum

Nurgül Evren, 26 yaşında, 8 yıldır Migros’ta kasiyer ola-
rak çalışıyor. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi’nde 
uzaktan eğitimle Bilişim Teknolojileri okuyan Nurgül, 
izin günlerinde, sabahçı olduğunda ya da akşam iş çıkı-
şı ders çalışıyor. 

İşe ilk başladığından beri 
sendikalı olan Nurgül, şans-
lı çalışanlardan ve bunun 
farkında. Sendikasız çalışan 
diğer market çalışanlarının 
dezavantajlarını görüyor. 
“Onlar bizden çok daha 
fazla çalışıyor. Biz günlük 
7,5 saati doldurunca işi bı-
rakıyoruz. Ayrıca yakacak 
yardımı, gıda çekilişi, kasa 
tazminatı gibi avantajlarımız 
var” diyor. 

Kadın üyelerin de sendikalı 
olmaktan memnun olduğu-
nu aktaran Nurgül, kadınla-
ra sendikalı olmayı öneriyor 
ve “Sendika ile arkanda bir 
güç oluşuyor. Herhangi bir 
sorun olduğunda sendika 
çözüyor” diyor. 

İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM

Nurgül, kadın çalışanların birbiriyle dayanışma içinde 
olduğuna ve kolay iletişim kurduğuna dikkat çekiyor. 
Bir süre sonra müşteriyle de akraba gibi olduklarını kay-
deden Nurgül, işini severek yaptığını vurguluyor. 8 yıldır 

müşteriyle hiçbir sorun yaşamadığını belirten Nurgül, 
“Sabit müşterilerimizle aile gibi oluyoruz. Bana selam 
vermeden kesinlikle geçmezler” diyor.

Nurgül’e sendika temsilcisi 
olarak yaptığı işleri de sor-
duk. Bize şu bilgileri verdi: 
“Her cuma 12.30’dan sonra 
kasamı kapatıyorum ve sivil 
kıyafetimi giyip marketteki 
arkadaşlarımın yanına gidi-
yorum. Mağaza temsilcisi 
olarak tek tek sıkıntılarının 
olup olmadığını soruyo-
rum. Telefonumda market-
teki sendikalı arkadaşları-
mın hepsinin üye olduğu 
bir grubum var. Oradan da 
yazıyorum. Dile getirdikleri 
sorunlara çözüm üretmeye 
çalışıyorum.” 

DAHA FAZLA ETKİNLİK 
YAPILMASINI İSTİYORUZ 

Nurgül, kadın üyeler olarak 
daha fazla bir araya gelme 

ihtiyacı duyduklarını söylüyor. “Hem sohbet edip güzel 
vakit geçiriyoruz hem de sorunlarımızı paylaşıyoruz, çö-
züm arıyoruz. Bilmediğimiz konularda fikir alışverişinde 
bulunuyoruz. Bu nedenle etkinliklere severek katılıyo-
ruz” diyor ve daha fazla etkinlik yapılmasını istiyor. 

Nurgül, okurlarımıza ise kadınların hakkını savunması 
mesajını iletiyor. “Bir kadının özgüveni olması, hakkını sa-
vunması gerekir” diyen Nurgül, hakkını savunan insanın 
çok güzel yerlere geleceğine inanıyor. 

Bir kadının özgüveni olması ve hakkını savunması gerektiğini 
düşünen Nurgül, kadınlara sendikalı olmayı öneriyor.

ŞUBELERİMİZDEN 
HABERLER
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Pelin Helvacıoğlu:  
Yönetici olmak, kadınları biraz 

ürkütüyor

Pelin Helvacıoğlu, 20 senedir Migros’ta kasiyer olarak 
çalışıyor ve iş hayatına başladığından bu yana sendikalı, 
Tez-Koop-İş Sendikası üyesi. 12 senedir sendika tem-
silcisi olan Pelin, geçtiğimiz yıl İstanbul 4 No’lu Şube’de 
yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yaptı. 

Önce yönetim kurulunda-
ki görevini konuşuyoruz. 
“Şubemize bağlı işyerinde 
kadın temsilci çoktu ancak 
şube yönetiminde hiç ka-
dın yoktu. İlk defa Hasan 
Bey’in yönetimiyle birlikte 
benim dâhil olmamla ka-
dınlar da yönetime girmiş 
oldu” diyen Pelin, o dönem 
yapılan eğitimlerde etkili 
görev aldığını aktardı. 

İstanbul 4 No’lu şube-
nin kadın yöneticiye sıcak 
baktığını vurgulayan Pelin, 
hemen ardından kadınların pek istekli olmadığını ekli-
yor. Bunun nedenini ise ataerkil toplum kurallarından 
kaynaklı sorumluluklara bağlayarak şunları söylüyor:

“Kadınlar yönetimde daha çok bulunmak istiyorsa ge-
lebilirler, yönetim de aralarına alır, bu konuda sıkıntı 
yok. Ama genelde yönetime gelmek isteyen kadın pek 
olmuyor. Toplum ataerkil olduğu için kadınlar kendini 
çekiyor, ben bu işlerle uğraşamam diye. Dışardan gö-
züktüğü gibi değil. Yönetici olmak kadınları biraz ürkü-
tüyor. Çünkü mağazalarda çalışanların sorunlarını din-
leyip onlara çözüm üretmek gerekiyor. Erkeklerin başka 
sorumlulukları olmadığı için daha rahat çalışıyorlar ama 
kadınların işinden veya yöneticilikten başka işleri de ol-

duğu için zorlanıyorlar.  Ek sorumluluk almaktan çekini-
yorlar. Mesela çocuklu kadınlar daha çekimser kalıyor.” 

Pelin de 15 yaşında, ergen bir kız çocuğu annesi ola-
rak, yönetimde sadece 1 yıl kalmayı tercih etmiş. Kızının 

şimdiden kararlı, ne istediği-
ni bilen bir çocuk olmasını, 
evin içinde kadın erkek ayrı-
mı olmayışına bağlıyor biraz 
da. 

SENDİKAMIZ PANDEMİ 
KAYNAKLI SORUNLARLA 
YAKINDAN İLGİLENİYOR

Pelin, temsilcilik görevini 
12 yıldır severek yapıyor ve 
“Temsilci olmak çok güzel. 
Arkadaşlara yardımcı olmak 
bizi mutlu ediyor” diyor. 
Temsilciler olarak pandemi 
döneminde şube yöneti-

miyle çok iyi organize olduklarını ve sorunlara çözüm 
üretildiğini aktarıyor. Sendikanın öneminin pandemi 
döneminde daha da belirginleştiğini ifade eden Pelin, 
okurlarımıza mutlaka sendikalı olmaları mesajını veriyor: 

“Pandemi sürecinde yaşanan sorunlarla sendikamız ya-
kından ilgileniyor.  Yöneticilerimiz bize bir telefon kadar 
yakın. Her saat, her konu için arayabiliyoruz. Çözüm bul-
mak için gerekirse mağaza müdürünü, bölge müdürü-
nü veya merkezi ararlar ve bir çözüm bulurlar. 

Sendikalı olmak şart. Dışarda çalışma şartlarını görüyo-
ruz. Sendikasız işyerlerinde işten çıkarılan işçinin kimse 
arkasında durmuyor. Sendika her zaman arkanızdadır. 
Bir telefon kadar uzağınızdadır.”

Kadınların ataerkil rollerden kaynaklı iş yükü nedeniyle yöneticiliğe 
mesafeli durduğunu ifade eden Pelin, erkeklerin genellikle işten başka 
sorumlulukları olmadığı için daha rahat çalıştığına dikkat çekiyor.
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SİZDEN
GELENLER

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

10 Tez-Koop-İş Kadın
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Hayat devam ediyor, 
ölmedin ki…

Bundan sekiz yıl önce mememde şişlik fark ettim. Gitti-
ğim cerrah “Bunlar süt bezeleridir, masumdur, 15 yaşın-
daki çocukta da olabilir ama düzenli mamografi çektir” 
dedi. O yıllarda tek başına annelik yapıyordum. Eşimden 
ayrılmıştım. Yoğun çalışıyordum. Ara ara muayene gittim, 
ultrasona girdim ama mamografi çektirmedim. 

İki buçuk yıl önce rahim ameliyatı oldum. Bir süre sonra 
da göğsümün içi acımaya başladı. Doktor süt bezesinin 
su topladığını, sıvının enjektörle çekilmesi gerektiğini 
söyledi. İki yıl önce enjektörle çekilen sıvı patolojiye gitti, 
temiz çıktı. Altı ay önce aynı yerde acı nüksetti. Yine enjek-
törle çekildi ama bu kez aynı doktor; “Kötü olan sıvı kanlı 
gelir. Bu sıvı kanlı değil, bence patolojiye göndermeye 
gerek yok” dedi. Bu olay pandemiden yaklaşık 1 ay önce 
yaşanmıştı. 

Ertesi gün şiddetli zonklama, yanma, morarma oluştu. 
Doktorum başka şehirde eğitime gittiği için ulaşamadık. 
Cerrah, göğüs içindeki iltihaplı dokuyu boşaltmak için 
drenaj yapma kararı aldı. Ama içerden enfeksiyon çık-
madı, kan çıktı. Bu durum, orada farklı dokunun geliştiği 
anlamına gelirmiş. Doktor, ilaçlarım bitip göğüsteki yara 
iyileşince mamografiye gelmemi söyledi. Tam o dönem-
de pandemi ve karantina başladı. 2,5 ay evde idari izinli 
olarak doktora gidemedim. Zaten hastanede cerrahi, on-
koloji bölümleri kapalıydı. Antalya geneli böyleydi.

Onkoloji bölümü açılır açılmaz gittim. Meme kanseri ta-
nısı konuldu ve kemoterapi tedavisi başladı. Kemoterapi 
aralık başı bitecek, yılbaşına doğru da ameliyat için gün 
alınacak. 

Ziynet Özgen, pandemiden çok kısa süre sonra meme kanseri 
olduğunu öğrendi. Yaşadığı sarsıntıyı, yakın çevresinin sevgisi 
ve desteğiyle bir hafta içinde aştı. Hastalığı kabullendikten sonra 
doktorun önerdiği tedavilere, içindeki yaşama sevincini kattı. Kendi 
ifadesiyle ne arkasına attı hastalığı, ne önünde tuttu; önemsizleştirip 
kaçmadı veya çok büyütüp korkmadı. En ağır kemoterapileri alırken 
bile yaşama sımsıkı sarılan, Antalya Şube üyemiz Ziynet Özgen’in, 
hepimize ibret veren hikâyesine kulak verelim… 

 Ziynet Özgen – Antalya Konyaaltı CarrefourSA'da Tekstil Bölümü Çalışanı

11Tez-Koop-İş Kadın
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SİZDEN 
GELENLER
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HASTALIĞI YATARAK GEÇİRMEK İSTEMEDİM

Doktor başta bana 8 tane kırmızı kemoterapi ilacı öner-
mişti. Dördüncü kürün başında muayene ettiğinde çok 
şaşırarak kitlenin aniden küçüldüğünü, bu durumda 
seans sayısını azaltacaklarını söyledi. Böylelikle kırmızı 
ilaçtan beyaz ilaca geçtim. Beyazın yan etkileri daha az. 
Kırmızı ise çok zorlayan bir ilaç. Doktor, tedavinin en zo-
runu atlattığımı, bundan sonra yolumuzun daha kolay-
laştığını söyledi. 

Kitlenin nasıl küçüldüğünü de anlatayım size. Öncelik-
le diyetime, bütün yediklerime ve içtiklerime çok dik-
kat ettim. Kesinlikle endüstriyel gıda yemedim, sağlıklı 
beslendim. İçki ve sigara zaten içmem. Günlük sporuma 
dikkat ettim. Her gün kendimi zorlamadan koşu yapıyo-
rum, yürüyorum. Aslında baş dönmesi ve mide bulantı-
sı yürümeyi bile zorluyor. Ben ise çocukluğumdan beri 
spor yapan biri olarak hastalığı yatarak geçirmek iste-
medim. Bu da vücudu zinde tutuyor. 

Motosiklete binerim ayrıca. Onu da bırakmadım. Doktor 
elimde kaskı görünce şaşırdı. “Her geldiğinde seni bom-
ba gibi görüyorum. 
Motive olmuş geliyor-
sun. Hiç kendimi halsiz 
hissediyorum demi-
yorsun” diyordu. 

İYİLEŞMEK İÇİN 
ÖNÜME UMUT 
KOYMALIYDIM

Sadece spor ve sağ-
lıklı beslenmeyle ye-
tinmedim. Yaşamak 
için bir sebebim olma-
sı lazım diye düşün-
düm. Çok sevdiğim iki 
çocuğu var ama onlar 
büyümüştü, 24 ve 28 
yaşlarındaydı. Mut-
lu bir ilişkim de vardı. 
Ama hastalık benim 
başıma gelmişti. Önü-
me umut koymalıy-
dım, hedeflerim ol-

malıydı. Muhabbet kuşları, papağanlar ve sekiz tane 
üretim kafesi aldım. Evde muhabbet kuşu yetiştirmeye 
başladım. 

Annemin aldığı tarlaya hobi bahçesi yaptım. Benim bir 
bahçe yapacak gücüm var, bu hedefin üstesinden gelir-
sem çok mutlu olurum diye düşündüm. Küçük şeylerle 
mutlu olan bir kadın oldum hep. Gardırobunu giysiler, 
ayakkabılar, çantalarla doldurmaktan mutlu olan bir ka-
dın olmadım. 

Oğlum, “Önce hastalığı yenelim anne, bunları sonra ya-
parsın” dedi. Ben ise hedefime hastalığı koymuyorum. 
Hastalığı arkama atmıyorum, önüme de tutmuyorum, 
sadece yanımda duruyor. Kendimi ara sıra hastaneye 
uğruyormuşum gibi görüyorum. Tek sorunum bu rahat-
sızlığım değilmiş gibi baktığımda, daha kolay baş ede-
biliyorum. Böyle yaklaşmak moralimi yüksek tutuyor. 
Yatmayı, hasta olma halini sevmiyorum. Kanser de ha-
yatımın merkezinde değil. 

Her zaman sağlıklı yaşamayı severim, az ve öz olanı ter-
cih ederim. Savaşmak doğamda var. Hedefim hastalığı 

yenip köyde yaşamak. 
Küçük bir ahşap ev ve 
bahçe yapmak, kümes 
hayvanları, keçi, kuzu ye-
tiştirmek. 

SENDİKAMIZ DESTEĞİNİ 
HİÇ ESİRGEMEDİ

Tabii tüm bu hedeflere 
yol almak, hastalığı ka-
bullendikten sonra müm-
kün olabiliyor. Hastalığı 
kabullenme sürecinde 
eş, ahbap, dost herkese 
büyük görevler düşüyor. 
O süreç benim için de 
kolay olmadı. İlk birkaç 
gün çok ağladım. Sade-
ce 28 yaşındaki oğluma 
söyledim; kızıma, anne 
ve babama söylemedim. 
Oğlum, kendimi çok hır-
paladığımı görünce, “Sen 

Baş dönmesi ve mide bulantısı yürümeyi bile zorlaştırıyor ama ben 
hastalığı yatarak geçirmek istemedim. Hayata sarıldım, spor yaptım, 
diyetime dikkat ettim. Doktor dördüncü kürün başında şaşırarak, 
kitlenin aniden küçüldüğünü ve kemoterapiyi azaltacaklarını söyledi.
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Sendikamız desteğini hiç esirgemedi. Antalya Şube Başkanımız Barış 
Bey de sağ olsunlar beni yalnız bırakmadı. Mağaza müdürümüz, 
müdür yardımcılarım, hepsi yanımda olduklarını hissettirdiler.

rahimden bir bidon kitle aldırmış ve ameliyattan sonra 
yürümüş birisin” dedi. 

Benim kişilik yapımda kendini bırakmak yok. Durumu 
kabullendim ve bir hafta içinde o psikolojiden çıktım. 
Bu kadar kısa sürede toparlanmamda birçok kişinin 
payı var. 

Antalya Şube Başkanımız Barış Bey de sağ olsunlar 
beni yalnız bırakmadı. Mağaza müdürümüz, müdür yar-
dımcılarım, hepsi yanımda olduklarını hissettirdiler.

SAĞLIĞINIZ İŞTEN ÖNEMLİ, İHMAL ETMEYİN

Böyle bir rahatsızlıkla mücadele eden biri olarak ar-
kadaşlarıma kesinlikle kendilerini ihmal etmemeleri-
ni tavsiye ederim. Ben maalesef ki hastalığın takibini 
yapamadım. Hiç mamografi çektirmedim. Ta ki canım 
yanana kadar. Muayeneyi geciktirince pandemi süre-
cine yakalandım, bu da süreci olumsuz etkiledi.

Daha öncesinde hep bir iş, hep bir bahane girdi ama 
anladım ki hastalıkta hiçbir bahane yeterli değil. Sağlık 
bütün bahanelerden önemli. İş için sağlığı ötelemek 
kesinlikle geçerli bir bahane değil. Biz sağlıklı olursak 
zaten işimiz yolunda gidecektir.

“Yaşamak için sebepleriniz olması gerekir. Mis gibi deniz var 
önümde. İyot kokusunu içime çekiyorum. Kuşlarım, hobi bahçem, 
hayallerim var” diyor Ziynet. 

13Tez-Koop-İş Kadın
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Tıbbi sekreter olarak pandemide nöbet tutan Tuğba Kutluca, o dönemde 10 yaşındaki oğluna 
ve kız kardeşine virüs bulaşmaması için ilk üç gün maskeyle uyuduğunu ve eldivenle gezdiğini 
söylüyor. 

Sendikamız üyesi, tıbbi sekreter Tuğba Kutluca:  
Üç gün maskeyle uyudum

Sendikamızın üyelerinden Tuğba Kutluca, 14 yıldır iş 
hayatında; 11 yıldır İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakül-
tesi’nde (yeni adıyla İstanbul Tıp Fakültesi) tıbbi sekre-
ter olarak çalışıyor. Hastanenin sendika temsilci-
liğini yürüten Tuğba ile pandemi koşulların-
da sağlık çalışanı olarak görev yapmanın 
zorluklarını konuştuk. Özellikle doktor 
ve hemşire haricindeki sağlık çalışan-
larının yaşadıklarını bizimle paylaştı. 

Öncelikle pandemide ne iş yap-
tın? Bize anlatır mısın nöbet 
günlerini?

Pandemi servislerinde 12 saat 
boyunca 15 gün nöbet tuttum. 
1 gün gece (akşam 20-sabah 
08.00), bir gün sabah (08-20) ve 
ardından 1 gün dinlenme şeklin-
de çalıştım. Tıbbi sekreter olarak 
ilk başvuru yapan hastaların veri 
girişlerini, hastaların servise yatış 
işlemlerini, tahlil ve çıkış işlemlerini 
yürüttük.

Hastayı ilk karşılayan güvenlik eleman-
ları oluyor. Daha sonra Covid giriş alanında 
kayıt yapan arkadaşlarımız vardı. Biz hastalar-
la doğrudan temasta olmuyorduk ama onların do-
kunduğu evrakları, tahlil işlemlerini giriyorduk. 

Nöbet süresince çok tedirgindik. Evdekilere bir şey bu-
laştırmamak için 3 gün maskeyle uyudum, eldivenle 

gezdim. Kız kardeşim de bendeydi. 10 yaşındaki oğlu-
mun odasına kimseyi sokmadım. Onunla oyun oynar-
ken eldiven taktım. 

Bize 15 günlük nöbet süresi bittikten sonra test 
yapıldı. Hasta bakıcı arkadaşlar çok sıkıntı 

yaşadı çünkü hastayla birebir temas-
taydılar. Yemekhanedeki arkadaşlar 

odaya girmediler, yemek tepsilerini 
servis önüne bıraktılar, hastaların 
odasına hasta bakıcılar getirdi. 

Temizlikçi arkadaşlarımız da çok 
çalıştı. Covid hastaları kustuğun-
da odalarını temizlediler. Yoğun 
bakımdaki arkadaşlarımız da çok 
sıkıntılı dönem yaşadı. Hemşire-
lerin, doktorların gücü yetmediği 
durumlarda hastaya yatağında 
yön verilmesi için hasta bakıcılar 

devreye girdi.

Covid-19 virüsü kapan sağlık çalı-
şanı arkadaşlarınız oldu mu?

Hasta bakıcı, doktor, hemşire ve temizlik 
elemanı arkadaşlarımızdan virüs kapanlar 

oldu. Mesela göz bölümünden pandemi ser-
visine gelen bir hasta bakıcı arkadaşımız Covid’e 

yakalandı. Annesi kanser olduğu için eve gidemedi. 
Kardeşiyle beraber otelde kaldılar. Bu tür sorunlarda 
sağ olsun sendikamız araya girdi.

14 Tez-Koop-İş Kadın
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Aslında Covid servisinde çalışmanın bir avantajı var. 
Diğer servislerde kimin ne durumda olduğunu bilmi-
yoruz. Belki gelen hasta Covid-19 virüsü taşıyor. Şu an 
hastaneye gelen herkes bizim için potansiyel hasta. 
Buna rağmen yeterince korunma tedbiri alamıyoruz. 
Covid servisinde ise tedbirler daha yüksek. 

Pandemi sırasında koruyucu malzeme temininde siz 
de sorun yaşadınız mı?

Pandeminin ilk haftası maske, eldiven, tulum, siperlik 
ve gözlük vb. koruyucu malzemelerin temininde sorun 
yaşadık. Hasta bakıcı arkadaşlarımız, bu şekilde nöbet 
tutmak istemediklerini söyledi. Biz de sendika olarak, 
“Bunda haklısınız, talebinizi dilekçeyle bildirin. Size 
bunlar verilmiyorlarsa nöbet tutmayın” dedik. Daha 
sonra arkadaşlarımızın malzemeleri temin edildi ve 
çalışmaya başladılar. Sendikamıza üye olan öncü işçi-
lerimiz, dışardan bağışla önlük, forma, siperlik veya ye-
mek getirtti. Ağustos ayında da bir süre eldiven sıkıntısı 
yaşadık. Kısa bir süre, hasta bakıcı ve doktorlarımız po-
şet eldivenle çalışmak zorunda kaldı. Arkadaşlarımız 
Covid hastalarına poşet eldivenle temas ediyoruz, can 
güvenliğimiz yok diye isyanda bulundu. Şu anda da ara 
ara malzeme sıkıntısı yaşıyoruz. 

Sorunları nasıl çözdünüz?

Maddi sorunlarımızı veya malzeme yetersizliğinden 
kaynaklanan bütün sorunları sendikamızla, Tez-Koop-

İş İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Selahattin Karakurt 
ile paylaştık. Hastane yönetimiyle de irtibata geçtik. 
Bir dönem en büyük sıkıntımız, hasta bakıcı arkadaş-
ların kalacak yer sorunuydu. Evlere gitmek istemediler. 
Cumhurbaşkanlığı, İBB ya da hastane yönetimi bu ar-
kadaşlara yer sağladı. Ama belli süre sonra buralardan 
çıkarıldılar. Biz tekrar yer ayarlamak zorunda kaldık. 
Çünkü bu arkadaşlar haftanın her günü Covid servi-
sinde çalışıyordu. Hemen hemen her çalışan pandemi 
servisinde nöbet tuttu ama hasta bakıcılar daha uzun 
süreler tuttu. Bizler dönüşümlü çalışıyorduk. Onlar vi-
rüslü ortamda daha fazla kaldığı için eve gitmesi büyük 
tehlikeydi ve birçoğunun evinde kronik hastası vardı. 
Yurtlarda ya da otellerde kaldılar. 

Yurtlarda yemek sorunu oldu. Başkanımız Selahattin 
Bey buraya 4-5 kere geldi, ortamı gezdi, inceledi. Sen-
dikamız bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep beraber saha-
daydık. Yaşanan sorunlara kısmi de olsa çözüm bulduk.  

O yoğun dönemde motivasyon kaynağınız neydi?

Ailemizdi. Bugünü kazasız belasız bitirip ailemize ka-
vuşmaktı isteğimiz. 

Bu süreçte kadın olmaktan kaynaklı sorunlar  
yaşadın mı?

Ben yaşamadım ama sabah 8’de nöbete gelirken biraz 
ürktük. Çünkü sokağa çıkma yasağı var, sokaklar bom-
boş, köpekler meydanda. Tamam, hayvan severim ama 
sokak köpeklerinin çok olması ve sokakların bomboş 

“Sendikamız bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı. Başkanımız Selahattin Bey 4-5 kere 
geldi, sorunlara kısmi de olsa çözüm buldu. Mesela hasta bakıcıların kalacak yer ve 
yemek sorununu sendikamız yönetimle görüşerek çözdü.” 
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olması, bir kadın olarak ürküntü duygusu yarattı. Ken-
dimize ne kadar güvensek, korumayı bilsek de toplu-
mumuzda güvenilmeyecek insan sayısı çok fazla. 

Toplu taşıma sıkıntısı da yaşandı. Gece toplu taşıma 
saati bittikten sonra nö-
betten çıkan arkadaşların 
ulaşımı zor oldu. Belediye-
ler taksi gönderdi. Bir ara 
sağlık çalışanlarına taksiler 
ücretsiz olmuştu. Ben hiç-
birini kullanmadım. Çünkü 
bu hakkımı uzakta oturan 
arkadaşlarıma verdim, on-
ları zor durumda bırakmak 
istemedim. Ben Fatih’te otu-
ruyorum. Çapa ile Fatih ara-
sı çok uzak değil. Yürümeyi 
tercih ettim. Taksiye binsem 
de ödemeyi kendim yaptım. 

Şu anda (Ekim aşı başı) Co-
vid servisi daha rahat çalı-
şıyor. İlk başta kimse ney-
le karşılaşacağını bilmedi. 
Başlarda çok değerli ho-
calarımızı kaybettik. Bunlar 
da bizi yıprattı, motivasyon 
kaybı yaşattı. Karşımızda ne 
olduğunu bilmiyorduk. Şim-
di gerginliğimiz devam etse 
de Covid hakkında daha bil-
giliyiz. Nasıl korunacağımızı 
biliyoruz, etrafımıza da an-
latıyoruz. 

Doktor ve hemşire 
haricindeki sağlık çalışanlarına ödenek 
verilmeyişini nasıl yorumluyorsunuz?

Ödenek konusundaki uygulamayı tamamen ayrımcılık 
ve aşağılama olarak görüyorum. Ben bir sağlık çalışanı 
olarak Covid servisinde nöbet tutuyorsam, diğerleriyle 
birlikte benim de ödenek hakım var. Sağlık Bakanımız, 
sadece doktora, hemşireye ödeme yapılacak demedi. 
Madem sağlık çalışanına ödenek verilecek; temizlikçi, 

güvenlikçi, veri girişi, biyomedikalci… herkese verilme-
liydi. En azından bir maaş ikramiye verilebilirdi. Ama 
demek ki bizi sağlık çalışanı olarak görmediler. O hal-
de neden biz pandemi servisinde çalıştık? Bu konudan 
dolayı Sağlık Bakanlığına ve hastane yönetimine kır-

gınlığımız var. 

Hastane yönetimiyle gö-
rüştünüz mü?

Hastane yönetimiyle bunları 
görüştük. Sağlık Bakanlığı-
nın sadece doktor ve hem-
şirelere ödeme yapılacağını 
bildirdiğini söylediler. Bunun 
üzerine, diğer hastanelerde 
doktorların kendi arasında 
para toplayıp diğer çalışan-
lara verdiğini söyledim. “Siz 
de böyle bir şey yapabilirsi-
niz. Meblağın büyük olması 
gerekmiyor, ufak bir jest de 
olabilir” dedim. 

Gazeteciler, doktor ve hem-
şire dışındaki sağlık çalışan-
larının ne olacağını Sağlık 
Bakanına sorunca, “Çalış-
malar sürüyor” demişti. Üze-
rimizde 6 aydır çalışıyorlar. 
Pandemi süreci bitene ka-
dar da bu çalışma bitmez. 
Bizler yine dışlanan kesim 
oluyoruz. 

Başka önemli bir sorunu-
muz da sağlıkta şiddet. Has-
tane çalışanlarımızdan Rıfat 
Babayiğit, maskesini doğru 

takması için uyardığı kişi tarafından darp edildi ve şu 
anda sol gözü görmüyor. Keçiören Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde ve Trabzon’da yaşananları biliyorsunuz. 
Hem pandemiyle mücadele edip hem de şiddete uğ-
rayınca, bizde motivasyon kalmıyor. 

Bizler alkış değil, sadece hakkımız olanı ve saygı gör-
mek istiyoruz. Ayrıca sağlıkta şiddet yasasının uygulan-
masını istiyoruz.
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Daha uzakta oturan arkadaşlarını düşünerek nöbet çıkışı bedava taksilere binmeyen 
Kutluca, gösterdikleri fedakârlığın görmezden gelinmesinin ve haklarının verilmeyişinin 
hayal kırıklığını yaşıyor. 
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Serpil Kaya, 10 yıldır Çapa’da tıbbi sekreter 
olarak Beyin Cerrahisi bölümünde görev ya-
pıyor. Yaklaşık 20 yıldır çalışıyor. Daha önce 
muhasebe işi yapmış. Sendikalı yaşama 2,5 yıl 
önce Tez-Koop-İş üyesi olarak başlayan Ser-
pil’e, sendikalı olmanın avantajlarını soruyoruz. 
Haklarının çok daha iyi savunulduğunu ve ta-
leplerinin karşılandığını söyleyen Serpil Kaya, 
“En azından istekle-
rimizi ileteceğimiz 
birilerinin olması çok 
önemli. Her yönden 
sendikalı olmaktan 
çok memnunum. 
Uzun yıllar sendika-
sız çalışmanın farkını 
gördüm. Aktif bir üye 
olarak, sendikalı ol-
mayan arkadaşları-
mızla görüşüyorum. 
Yeni üyeler yapıyo-
rum. Olanakları an-
latınca zaten kimse 
beni geri çevirmiyor” 
diyor. 

Pandemiyle birlikte 
hasta sayısının ve iş 
yoğunluğunun azal-
dığını belirten Serpil 
Kaya, ancak Covid 
kapma riskiyle ça-
lıştıklarını da vurgu-
luyor. Karantina dö-
neminde riskli ve yoğun çalışmalarına rağmen 
ödenek alamadıklarının altını çiziyor ve “Ro-
matolojide veya beyin hastalıkları bölümünde 
çalışan sağlıkçılar olarak bizler de Covid’li has-
talarla muhatap olduk. Kan aldık, hasta veya 
hasta yakınlarıyla irtibatta olduk. Riski her gün 
yaşadık” diyor. Serpil, sağlık çalışanı olarak en 
büyük taleplerinin, işçi ayrımı yapılmaması ol-
duğunun altını çizerek şunları söylüyor: 

“Ben tıbbi sekreterlik yapıyorum ama kayıtlarda 
veri giriş elemanı olarak geçiyorum. Epikrizle-

Sendikamız üyesi, tıbbi sekreter Serpil Kaya: 
İşçi ayrımı yapılmasın

ri yazıyorum, buna karşın tıbbi sekreter maaşı 
almıyorum. Çünkü tıbbi sekreter diye bir görev 
tanımlaması yok. Diğer doğal haklarda, işçi ve 
memur arkadaşlarla aynı haklarda çalışmıyo-
ruz. Öncelikle maaşlarımız farklı; onların yar-
dımları, ikramiyesi, döner sermayesi, servisi 
var. Mesela aynı işi yapan arkadaşını ezebiliyor, 
‘Ben memurum, MR’a gitmiyorum, onu gönder’ 

diyebiliyor. En fazla uya-
rı yazısı alıyorlar veya 
başka bölüme sevk 
ediliyorlar. Üst yönetim 
de bizi hiç korumuyor 
diyemem ama gerektiği 
kadar korumuyor.”

En çok mustarip 
olduğum durum, 
eğitim sistemi

Serpil Kaya’nın 4 ve 10 
yaşında iki çocuğu var. 
Eşi de tekstil sektörün-
de çalışıyor. Eşi karan-
tina günlerinde çalışsa 
da, eşinden destek gö-
ren şanslı kadınlardan 
olduğunu söylüyor. 
“Buna karşın babaanne 
olmasaydı bu dönem-
de çalışamazdım” diyen 
Serpil, söyleşi yaptığı-
mız dönemde (Ekim 

2020) en çok mustarip olduğu durumun ise 
eğitim sistemi olduğunun altını çiziyor. Uzaktan 
eğitim döneminde, beşinci sınıftaki çocuğuyla 
birebir iletişim kuramamanın üzüntüsünü, bize 
şu sözleriyle aktarıyor: 

“Çocuğumu evde bırakıp buraya geliyorum. 
Dersini yaptın mı, canlı derse girdin mi diye 
sürekli arıyorum. Ben işe gittikten sonra canlı 
dersler başlıyor. Bizim televizyonumuz, bilgi-
sayarımız var ama onun yanında değilim. Özel 
öğretmen tuttum. Haftada bir geliyor.”

Bir sağlık çalışanı olarak Serpil Kaya’nın en büyük talebi, işçi ayrımı yapılmaması. 
“Epikrizleri yazıyorum ama tıbbi sekreter maaşı almıyorum” diyen Serpil, pandemide 
riskli ve yoğun çalışmalarına rağmen ödenek almadıklarını da vurguladı. 
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Türkiye’de hizmet sektöründe 3,5 milyona yakın kadın çalışan pandemiden doğrudan 
etkilendi ve bir kısmı işsiz kaldı. Berber, kuaför ve güzellik salonunda istihdam edilirken 
salgın nedeniyle çalışamayan 504 bin kişinin çoğu kadın. AVM’lerdeki 500 bin kişinin 
en az yarısı kadın. Gündelikçi olarak evlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişi şu an işsiz ve 
tamamı kadın… 

Pandemide kadın 
işsizler

Covid-19 salgını, insanların hayatını ve işlerini altüst eden bir 
finansal ve sağlık krizi olarak etkisini sürdürüyor. Tüm çalı-
şanlar değişik ölçülerde bu krizden etkilenmeye devam 
ediyor. Hangi sektörde çalışıldığına ilaveten, sınıf, cinsiyet, 
etnik köken ve yaş grubuna bağlı olarak olumsuz etkilen-
melerin şiddeti ve yaygınlığı değişiyor kuşkusuz. Kadınların 
salgın sürecinden etkilenmeleri, erkeklere göre çok daha 
fazla şiddetli. Kadınların erkeklere göre, gerek çalışma ha-
yatındaki dezavantajlı konumları (ücretli, kayıt dışı, mevsim-
lik işçi, gündelikçi ev işçisi, ücretsiz aile işçisi, kendi hesabına 
çalışan olarak) gerekse hane içindeki karşılıksız ev işi ve ba-
kım emeği sorumlulukları nedeniyle daha olumsuz koşul-
larla karşı karşıya kaldıkları biliniyor. Üstelik bu durum evli, 
bekâr, evli ve çocuklu olma vb. demografik özelliklerine, 
geniş aile/çekirdek ailede yaşama ve tabii ki kaç yaşında 
olduğuna bağlı olarak çeşitlilik gösteriyor.

Türkiye’de kadınların çalışma hayatlarına ilişkin yeterli, kap-
samlı resmî istatistik ne yazık ki üretilmiyor. Bağımsız araş-
tırmalar ve/veya ilgili kurumların yaptığı araştırmalar bu 
eksikliği gidermeye çalışıyor. Bu duruma ilaveten içinde 
bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde, kaotik ortam ve 
belirsizlik iyice arttı. Covid-19 virüsüne yakalanmış hasta/
vaka sayısında yapılan açıklamalar tatmin edici olmaktan 
uzak ve bu vakaların ne kadarının kadın olduğunu, hangi 
bölge/şehirlerde olduğunu, hangi sektörlerde çalışıldığını 
bilmiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte işsiz kalan kadınlara ilişkin 
çok fazla bilgimiz yok.

Kadın işsizlik oranı yüzde 31’e çıktı

Türkiye’de çalışma hayatına katılan (çalışan ve işsiz olarak) 
kadınların oranının yüzde 30 ile çok düşük seviyelerde oldu-
ğunu biliyoruz. Bu oran eğitim düzeyi ve yaş gruplarına göre 
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farklılaşıyor. Kadınların yarıdan fazlası hizmet sektöründe 
çalışıyor; alt sektörler olarak baktığımızda eğitim, sağlık ve 
büro hizmetlerinin kadın istihdamı yoğun sektörler olduğu-
nu görüyoruz. ILO, kadınların yoğun olarak çalıştığı Eğitim 
ve Sağlık/Sosyal hizmetlerde krizin etkisinin küresel ölçek-
te düşük olacağını tahmin etmektedir. Ayrıca salgından en 
fazla etkileneceği tahmin edilen sanat, eğlence, rekreasyon 
ve diğer hizmetlerde kadın istihdamı yüzde 34; konaklama 
ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,2;  gayrimenkul faaliyet-
leri, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 33,4;  toptan ve pe-
rakende ticarette yüzde 25,4 paya sahiptir. Kayıtdışı (sigorta-
sız) çalışma oranının kadın istihdamı için yüzde 40’dan fazla 
olduğu Türkiye’de, kendi hesabına çalışan (esnaf) kadınlar 
için ve çoğunluğu göçmen olan gündelikçi ev işçisi kadınlar 
için bu oran yüzde 80’in üstündedir.  

Kadın işsizlik oranları resmi verilere göre yüzde 18 ile erkek 
işsizliğinden yüksektir. Ancak DİSK-AR’ın geniş tanımlı iş-
sizlik verilerine göre, kadın işsizlik oranı yüzde 31’e çıkmış-
tır. (DİSK-AR http://disk.org.tr/2020/09/eylul-2020-issiz-
lik-ve-istihdam-raporu) Hem kadın işgücünde ve istihda-
mındaki azalma, hem de kadınların iş aramaktan daha fazla 
vazgeçip, “ümidi kırılmış işsizler” grubuna dahil olması, bu 
sonuçları ortaya çıkarmış görünüyor. Ayrıca ILO’nun eşde-
ğer tam zamanlı istihdam kaybı metodundan yararlanarak 
hesaplanan Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik 
oranı ise dünya genelinde Mayıs 2020’de genelde yüzde 
39,4, erkeklerde yüzde 35,2 ve kadınlarda yüzde 45,3 olarak 

gerçekleşmiştir. Covid-19 salgını döneminde, işten çıkartma 
yasaklarına rağmen kısa çalışma ve zorunlu ücretsiz izin 
uygulamaları nedeniyle, işbaşında olan kadınların sayısı da 
azalmıştır.

Sevda Karaca’nın tahminine göre: “Berber, kuaför ve gü-
zellik salonunda istihdam edilirken şu an salgın nedeniyle 
çalışamayan kişi sayısı 504 bin; çoğu kadın... Alışveriş mer-
kezlerinde istihdam edilen ve şu an çalışamayan kişi sayısı 
500 bin; en az yarısı kadın. Salgında eğitime ara verilen okul, 
üniversite ve yurt kantinlerinde çalışan kişi sayısı yaklaşık 
150 bin; en az üçte biri kadın. Okul servis araçlarındaki şoför 
ve görevlilerin sayısı yaklaşık 360 bin; servis hosteslerinin 
tamamının kadın olduğunu düşünürsek yarı yarıya. Günde-
lik olarak evlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişi şu an işsiz; 
tamamı kadın… Faaliyetleri sınırlandırılan ya da kapatılan lo-
kanta, restoran ve kafelerde çalışan kişi sayısı 1 milyon 900 
bin; bu işletmelerde bulaşıkçı, garson, kasiyer olarak çalışan 
bir hayli kadın var... Konaklama ve yiyecek zincirleri, pera-
kende, ticaret, tekstil, hazır giyim sektörlerinde 190 bini kayıt 
dışı olmak üzere 700 bin civarında kadının işini kaybedece-
ği öngörülüyor. Ev eksenli çalışan ve çok farklı sektörlere iş 
üreten kadınlar da bu süreçte büyük oranda gelirlerini kay-
betmiş durumda (https://www.evrensel.net/yazi/86201/
korona-gunlerinde-kadin-emegi/24 Nisan). 

Bu tahminlere göre hizmet sektöründe 3,5 milyona yakın 
kadın çalışanın doğrudan etkilendiğini ve bir kısmının da iş-
siz kaldığını söylemek mümkün.

ILO’nun Covid-19 etkisiyle küresel ölçekte revize edilen geniş tanımlı işsizlik 
oranı, Mayıs 2020’de genelde yüzde 39,4, erkeklerde yüzde 35,2 ve kadınlarda 
yüzde 45,3 olarak gerçekleşti.

"İşimi kaybettim"
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Pandemi sürecinde yaygınlaşan esnek çalışma biçimi, sanıldığı kadar masum mu? 
Betül Urhan, bu soruya cevap aradığı makalesinde; Ekim ayında Meclise sunulan 
torba yasadaki, 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışma getiren istihdam paketinin, 
işgücünden alacağı haklara dikkat çekiyor. Sermayenin 1970’li yıllardan beri ihtiyaç 
duyduğu iş güvencesi, emeklilik, kıdem tazminatı ve örgütlenme hakkını ortadan kaldıran 
esnek çalışma modeli tehlikesine karşı, sendikaları çözüm üretmeye davet ediyor.

Esnek ve güvencesiz 
çalışma virüsü

Covid-19 salgının etkileri, eşitsizlikleri derinleştirerek devam 
ediyor. Bu süreçte çalışma hayatının derinden etkilendiğini 
söylemek gerekiyor. Özellikle evden çalışma gibi esnek ça-
lışma modelleri, olağan bir çalışma haline dönüşüyor. Hatta 
salgın döneminde evden çalışmanın bir ayrıcalık olduğu, 
çalışanların büyük oranda bu çalışma şeklini benimsediği, 
araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılıyor. Kuşkusuz salgın 
döneminde virüse maruz kalmadan evden çalışmanın, ça-
lışan açısından olumlu tarafları var. Virüsten korunmak, tra-
fiğe maruz kalmamak, kendi çalışma saatlerini belirlemek 
gibi. Ancak bu durumun geçici olmadığını ve esnek çalışma 
şeklinin yeni çalışma biçimi halini alacağını söylemek ge-
rekiyor. Bunu kanıtlamak için birçok örnek arasından ikisini 
vermek istiyorum. Bunlardan ilki Facebook’un kurucusu ve 
CEO'su Mark Zuckerberg’in verdiği bir demeçtir. Zucker-
berg, koronavirüs salgınının çalışma uygulamaları üzerinde 

uzun dönemli etkileri olmasını beklediğini ve gelecek 10 yıl 
içinde Facebook çalışanlarının yarısının evden çalışmasını, 
gelecekte istihdam edilecek personelin evden çalışmakla 
ilgili hazırlanan sözleşmeye göre işe alınmasını beklediğini 
belirtmiş. Başka bir teknoloji firması Twitter da çalışanları-
nın sosyal mesafe kısıtlamaları gevşetildikten sonra evden 
çalışmaya devam edebileceğini belirten açıklamalar yaptı. 
Bu açıklamalar özellikle hizmet sektöründe salgından sonra 
da evden çalışmanın, başka bir ifadeyle esnek çalışmanın 
yaygın bir çalışma olacağını, yani bir norma döneceğini gös-
teriyor.

25 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışmayla 
güvencesizlik getiriliyor

Bir başka örnek Türkiye’den.  16.10.2020 tarihinde TBMM’ne 
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
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pılması Hakkında Kanun Teklifi” sunuldu. Bu teklifin mad-
delerinden biri işverenlere, işe alacakları 25 yaş altı ve 50 
yaş üstü işçilerle belirli süreli sözleşmeleri koşulsuz olarak 
yapabilme olanağı tanıyor. İş Kanunu’nun 11’inci maddesine 
göre belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için, belirli 
süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir 
olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşulların sağlanmış 
olması gerekmektedir. Yine mevcut kanun, belirli süreli iş 
sözleşmesinin, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst 
üste (zincirleme) yapılamayacağını hükme bağlıyor. Eğer 
bir işçiyle esaslı bir neden olmaksızın birden fazla üst üste 
belirli süreli sözleşme yapılırsa, o işçinin sözleşmesi başlan-
gıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilecektir. Ancak sözünü 
ettiğimiz yasa teklifine göre işçinin 25 yaşını doldurmamış 
veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kay-
dıyla, mevcut koşullar aranmadan belirli süreli iş sözleşmesi 
yapılabilecektir. Çalışma hayatını ilgilendiren birçok madde-
den sadece birisi olan bu düzenleme teklifinin amacı, istih-
damın artırılması olarak belirtilmiştir.  

 Bugünkü işsizlik oranları ve istihdam kayıpları göz önün-
de bulundurulduğunda, esnek çalışma uygulamalarının 
istihdamı artırdığını söylemek pek mümkün görünmüyor. 
Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak binlerce 25 
yaş altı ve 50 yaş üstü işçinin birçok işçilik hakkından mah-
rum kalacağı açık. Örneğin bu sözleşme ile çalışanlar iş söz-

leşmelerinin sona ermesi durumunda kıdem ve ihbar taz-
minatı hakkını kazanamazlar. İş Kanununun iş güvencesine 
yönelik hükümlerinden yararlanamazlar. Bu durumda sal-
gının ve ekonomik krizin etkisi ile sürekli artan işsizlik koşul-
larında özellikle gençlerin, kadınların ve 50 yaş üstü çalışan 
grubunun, yaşamsal bir zorunluluk olan işe erişebilmek için 
daha güvencesiz, geçici, belirsiz ve istikrarsız çalışma ilişki-
lerini kabul etmek zorunda kalacakları neredeyse kesindir. 

İşgücü piyasasını esnekleştirme girişimleri yeni değil

Bu iki örnek bize salgının,  uzun süredir devlet ve sermaye 
tarafından talep edilen daha da esnek bir işgücü piyasasının 
yaratılması bakımından geniş olanaklar sunduğunu göste-
riyor. Uzun süredir diyoruz, çünkü işgücü piyasasını esnek-
leştirme girişimleri yeni değildir.  

1970’lerin sonlarından beri yeni liberal politikaların ihtiyaç 
duyduğu en önemli araçlardan biri, işgücü piyasasının 
mümkün olduğunca esnekleşmesiydi. Çünkü esnek işgü-
cü, sermayenin öteden beri işçiyi sadece ihtiyaç duyduğu 
anda çalıştırmayı, ihtiyaç duymadığında ise herhangi bir 
maliyete katlanmadan işten çıkartmayı sağlayan en önemli 
araç. Dolayısıyla istediği zaman çekebileceği bir işgücü ha-
vuzu ve bu havuzun genişletilmesi, söz konusu politikaların 
hayata geçirilmesinde hayati bir önem taşır. 

1980 sonrası dönem,  esnek çalışma uygulamalarının haya-

Yasa teklifine göre, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak binlerce 25 yaş 
altı ve 50 yaş üstü işçinin çok önemli hakları elinden alınıyor. Örneğin kıdem ve 
ihbar tazminatı alamıyor, İş Kanununun iş güvencesine yönelik hükümlerinden 
yararlanamıyor. 
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ta geçirildiği, “ucuz ve itaatkâr bir işgücü olarak” kadınların 
işgücü piyasasına çekildiği bir dönemdir. Bu iki olgunun eş 
zamanlı olarak gerçekleşmesi tesadüf değildir. Kadınlar 
esnek çalışmaya en uygun işgücü grubu olarak kabul edi-
liyor. Neden? Çünkü çoğunlukla kadınların gündelik yaşa-
mın idamesi için ücretsiz ola-
rak yaptığı evdeki işlerin yerini 
doldurmak ve bu işleri kesin-
tisiz sağlamak hem devletler, 
hem sermaye hem de erkek-
ler için çok zor ve maliyetlidir. 
Üstelik salgın ve ekonomik 
kriz dönemlerinde bu daha da 
zordur. Düşünün, çocuklar do-
ğurulacak, onlara bakılacak, 
her gün işyerlerini dolduran 
milyonlarca işçinin bir sonraki 
güne işyerine gidebilmesi için 
yemekler yapılacak, bulaşık ve 
çamaşır yıkanacak, ev temizle-
necek, misafirler ağırlanacak, 
alışveriş yapılacak, yaşlılara, 
hastalara bakılacak, çocukların 
eğitimi ile ilgilenilecek….Günlük 
hayatın ve sistemin devamı 
için olmazsa olmaz bütün bu 
işler hem  ücretsiz yapılacak 
hem de hiç değeri olmaya-
cak. Bunun alternatifi devletin 
bakım hizmetlerini kadınların 
omuzlarından almak olabilirdi. 
Başka bir ifadeyle ucuz, gü-
venilir kreşler, hasta ve yaşlı 
bakım yurtları açmak ve bu 
nüfus gruplarına kaliteli hiz-
metler sunmak olabilirdi. Ken-
dine bakabilecek durumda 
olan erkeklerin evin içindeki 
işleri paylaşması da en az di-
ğeri kadar mümkün olabilirdi. 
Ancak devlet, bu hizmetleri 
karşılamanın maliyetine asla katlanmak istemedi, istemi-
yor. Erkekler de ataerkil değerlerin evin içinde kendilerine 
sunduğu üstünlüğü, güç ve iktidarı bırakmak istemiyor. Bu 
durumda kadınlar bu rol ve sorumluluklarının omuzlarında 

yarattığı yükle işgücü piyasasına girip girmemeye karar ver-
mek zorunda kalıyor. İşgücü piyasasındayken çocuk doğu-
ran çoğu kadının işinden ayrılıp çocuk belli bir yaşa gelince-
ye kadar işgücü piyasasının dışında kalması bundandır. 

Esnek çalışma, kadınların 
ücretsiz bakım yükünü 
artırarak işgücü 
piyasasındaki eşitsizliği 
derinleştiriyor

Esas olarak devlet ve erkekler, 
kadınların ücretli bir işte çalışa-
caklarsa bile bu rol ve sorum-
luluklarını aksatmadan çalış-
malarını bekler.  Bu nedenle 
de kadınlar işgücü piyasasında 
toplumsal rol ve sorumlulukla-
rı ile uyumlu işleri ve koşulları 
arar. Dolayısıyla evden çalışma, 
belirli süreli iş sözleşmesi ile 
çalışma, tele çalışma* part-ti-
me çalışma, geçici çalışma gibi 
esnek çalışma biçimleri tam 
da kadınlar için uygun çalışma 
olarak görülür. Nitekim esnek 
çalışma hükümetler tarafından 
da kadınların istihdamını artır-
manın bir yolu olarak benim-
senmiş durumda. En azından 
Türkiye’de bunun böyle oldu-
ğunu görmek için hükümet-
ler tarafından çıkarılan plan ve 
programlara bakmak yeterlidir. 
Esnek çalışma, sermaye için 
çalışmaya hazır ucuz işgücü 
havuzunun genişlemesi bakı-
mından büyük avantajlar su-
nar. Çünkü esneklik işverenler 
açısından, çalışma yeri, çalışma 

zamanı, çalışma süresi, işgücü miktarı, ücret düzeyi gibi ko-
nularda büyük bir serbestlik sağlayarak maliyetleri düşür-
mesine imkân sağlar. Peki, çalışma sürelerinin çalışanların 
beklentilerine, ailedeki rol ve sorumluklarına göre ayarlan-
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EMEĞİMİZ

İstihdamı artırmak gerekçesiyle benimsenen esnek istihdam politikaları; kadınların 
ücretsiz bakım yükünü artırarak, hem işgücü piyasasındaki hem de evdeki kırılgan 

konumlarının yarattığı olumsuzluğu ve eşitsizliği derinleştiriyor.
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masına olanak sağladığı, istihdamı artırdığı, yabancılaşmayı 
ortadan kaldırdığı için genelde çalışanlar özelde ise kadınlar 
tarafından tercih edildiğine dair süslü cümlelerle sunulan es-
neklik gerçekte işçiler için ne anlama geliyor? İddia edildiği 
gibi çalışanlar tarafından tercih edilen bir çalışma biçimi mi 
yoksa zorunlu olarak katlanmak zorunda oldukları bir durum 
mu? Eğer çalışanlar için insanca yaşayabilecekleri bir gelire, 
güvenceye, emeklilik hakkına, çalışma sürelerinin kısalması-
na ve örgütlenmelerine olanak veren bir çalışma olsaydı, es-
nek çalışma elbette kadın-erkek bütün çalışanların isteyebi-
leceği bir çalışma biçimi olabilirdi.  Kaldı ki insanlığın yarattığı 
teknoloji ve bilgi, çalışma sürelerinin kısalmasını sağlayacak 
üretim yöntemlerini geliştirmiş durumda. Ancak esnek çalış-
ma uygulamaları daha güvencesiz, ucuz ve uzun sürelerle 
çalıştırılabilecek bir işgücü sağlayarak işverenlerin işgücü 
maliyetlerini düşürmesinin önemli bir yöntemi olarak be-
nimsenmiştir. Sık aralıklarla yaşanan ekonomik kriz ve salgın 
döneminde de “ne pahasına olursa olsun istihdamı artırmak” 
yoluna gidildiği görülüyor. İstihdamı artırmak gerekçesiyle 
benimsenen istihdam politikaları; işin sürekliliğini, çalışanla-
rın iş güvencesini, emeklilik, kıdem tazminatı ve örgütlenme 

hakkını ortadan kaldırıyor. Kadınların ücretsiz bakım yükünü 
artırarak, hem işgücü piyasasındaki hem de evdeki kırılgan 
konumlarının yarattığı olumsuzlukları ve eşitsizlikleri derin-
leştiriyor. Uzun zamandır savunmaya çekilen sendikalar, 
salgın sonrasında esnek çalışmanın normalleştirilmek isten-
diği i bir çalışma düzeniyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu yeni 
duruma eski kavramlarla yanıt veremeyecekleri çok açıktır. 

* Tele çalışma: Merkez bürodan veya üretimin yapıldığı yerden 
uzak bir yerde yapılan, işçinin merkez büroda veya üretim bi-
riminde çalışan diğer işçilerle doğrudan kişisel ilişki yerine yeni 
teknolojileri kullanarak ilişki kurabildiği çalışma.

Not:
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında Kanun Teklifi”nin daha geniş bir değerlendirmesi için 
bkz. 
Aziz Çelik: “Sermayeye Yeni Teşvikler, İşçilere Yeni Hak Kayıpları ve Ay-
rımcılık: İstihdam Değil, İstismar Paketi”, Birgün, 19.10.2020, 
Murat Özveri  “İşçi Haklarını Sınırlandırarak, İşvereni Korumak İçin Ha-
zırlanmış Bir Kanun Teklifi”, Evrensel, 21.10.2020 

Yeni liberal politikalar 1970’lerin sonlarından beri işgücü piyasasının esnekleşmesini 
istiyor. Çünkü esnek işgücü, sermayenin işçiyi sadece ihtiyaç duyduğunda çalıştırmayı, 
ihtiyacı olmadığında ise herhangi bir maliyete katlanmadan işten çıkarmayı sağlayan en 
önemli araç.
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PANDEMİ VE KADIN

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve UNDP tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre; 
salgın, kadınlar ve erkekler arasındaki yoksulluk farkını derinleştirecek, 47 milyon kadını 
ve kız çocuğunu yoksulluk sınırına sürükleyecek. 

Covid-19, kadın 
yoksulluğunu 

derinleştirecek

BM Türkiye sitesinde ya-
yımlanan haberde; UN 
Women İcra Direktörü 
Phumzile Mlambo-N-
gcuka’in konuya ilişkin 
açıklamaları da yer aldı. 
Kadınların maruz kaldığı 
eşitsizliğe vurgu yapan 
Mlambo-Ngcuka, şunları 
söyledi: “Kadınlar ailesi-
nin bakımıyla ilgili büyük 
sorumluluk alıyor;  daha 
az kazanıyorlar ve güven-
cesiz işlerde çalışıyorlar. 
Eşitsizliklerle ilgili bu ve-

riler, kadınların salgın sürecinde güçlenmesine destek 
olacağımız hızlı aksiyonlar gerektiriyor.”

96 milyon kişi aşırı yoksullaşacak, bunun 47 milyonu 
kadın

UN Women tarafından yayımlanan From Insights to Ac-
tion: Gender Equality in the wake of Covid-19 (İçgörüden 
müdahaleye: Covid-19 salgını bağlamında toplumsal 
cinsiyet eşitliği) raporu da salgının 96 milyon insanı 2021 

Birleşmiş Milletler Ka-
dın Birimi (UN Women) 
ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın 
(UNDP) yayımladığı bir 
rapora göre, Covid-19 
krizi dünya genelinde 
yoksul kadınların ora-
nını çarpıcı bir şekilde 
artırarak, yoksulluk 
içinde yaşayan kadın 
ve erkekler arasındaki 
uçurumu derinleştire-
cek.

Kadınlar için yoksulluk 
oranının 2019 ve 2021 yılları arasında yüzde 2,7 oranında 
düşmesi bekleniyordu. Ancak tahminler salgın ve etkile-
ri dolayısıyla yüzde 9,1 oranında artış öngörüyor.

Denver Üniversitesi Pardee Centre for International 
Futures (Pardee Uluslararası Gelecekler Merkezi) tara-
fından gerçekleştirilen çalışma, 2021 yılında 25-34 yaş 
arasında aşırı yoksulluk içinde yaşayan her 100 erkeğe 
karşılık, 118 kadın olacağını gösteriyor. 2030 yılında bu 
rakamın 121’e çıkması bekleniyor.
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yılına kadar aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini gösteri-
yor. 96 milyonun 47 milyonunu kadınlar ve kız çocukları 
oluşturuyor. Bu da, aşırı yoksulluk içinde yaşayan kadın-
ların ve kız çocuklarının sayısının 435 milyona çıkması 
anlamına geliyor. Tahminlere göre, bu rakam 2030 yılına 
kadar pandemi öncesi seviyelere geri dönemeyecek.

UNDP Başkanı Achim Steiner ise Covid-19 krizinin etki-
lerini en ağır olarak kadınların yaşadığını belirterek şun-
ları söyledi: “Eğer hükümetler kadınların ve kız çocukla-
rının eğitim, aile planlama, eşit ücret ve sosyal haklara 
erişimini iyileştirmek için kapsamlı stratejiler uygularsa, 
100 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu yoksulluktan 

kurtulabilir. Hükümetlerin toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizlikleri azaltmaya yatırım yapmaları ve salgının yok-
sulluk üzerindeki etkilerini aksi yönde değiştirmek için 
acil aksiyon almaları gerekiyor.”

Raporda, dünyayı 2030 yılına kadar aşırı yoksulluktan 
kurtarmak için küresel gayrisafi hasılanın yüzde 0,14’ü 
oranında bir rakamın (2 trilyon ABD Doları) ve kadın ve 
erkekler arasındaki yoksulluk farkının kapatılması içinse 
48 milyar ABD Dolarının gerektiği belirtiliyor. Rapor, eğer 
hükümetler bu konuda gerekli önlemleri almazsa ya da 
önlem almakta geç kalırsa bu rakamların daha fazla ola-
bileceğinin altını çiziyor.

Birleşmiş Milletler’in başka bir araştırması, 
dünyadaki devletlerin çoğunun, kadınları ve 
kız çocuklarını Covid-19 krizinin neden olduğu 
ekonomik ve sosyal etkilerden korumak için 
yeterince tedbir almadığını açığa çıkardı. 

 UN Women (BM Kadın Birimi) ve UNDP (BM 
Kalkınma Programı) tarafından açıklanan Co-
vid-19 Küresel Toplumsal Cinsiyet Müdahalesi 
İzleme Aracı verileri, 
206 ülkede ve bölge-
de 2.500’ün üzerinde 
tedbiri içeriyor ve dev-
letlerin bu tedbirleri-
ni toplumsal cinsiyet 
çerçevesinde, üç alan-
da analiz ediyor. Bu 
alanlar; Kadınlara ve 
kız çocuklarına yöne-
lik şiddetle mücadele, 
Ücretsiz bakım desteği 
ve Kadınların ekono-
mik güvenliğinin güç-
lenmesi alanlarından oluşuyor.

Sonuçlar, 42 ülkenin, diğer bir deyişle analiz 
edilen ülkelerin beşte birinin Covid-19 müda-
halelerinde toplumsal cinsiyete duyarlı hiçbir 
tedbire yer vermediğini gösteriyor. Yalnızca 
25 ülkenin, yani dünyanın yüzde 12’sinin bu üç 
alanı da kapsayan tedbirleri hayata geçirdiği 
görülüyor. Bu tedbirler arasında, salgın esna-
sında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şid-
dette artışın önüne geçmek için destek hatları, 
barınma imkânları veya adli müdahale, doğru-
dan kadınlara yönelik nakit transferleri, çocuk 
bakım hizmetleri veya ücretli aile ve hastalık 
izni gibi imkânlar yer alıyor.

Devletler kadınlar için yeterince tedbir almıyor

Veriler, devletlerin Covid-19 çalışmalarında 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti 
önlemeye ve/veya şiddete müdahale etmeye 
odaklandığını gösteriyor. Bu tedbirler, belir-
lenen tüm çalışmaların yüzde 71’ine, yani 135 
ülkede 704 tedbire tekabül ediyor. Bunların 
arasında yüzde 63’ü barınma imkânları, des-
tek hatları ve diğer bildirim mekanizmaları gibi 

temel hizmetlerin güç-
lendirilmesine odakla-
nıyor. Ancak yalnızca 48 
ülke, yani analiz edilen 
ülkelerin 4’te 1’inden 
daha azı, kadınlara ve 
kız çocuklarına yönelik 
şiddetle bağlantılı hiz-
metleri ulusal ve yerel 
Covid-19 müdahale 
planlarının ayrılmaz bir 
parçası olarak görür-
ken, çok az sayıda ülke 

bu tedbirlere yeterli finansman sağlayabiliyor.

Bunun yanı sıra sosyal koruma, bakım krizi 
ve istihdam müdahalelerinde çoğunlukla ka-
dınların ihtiyaçları göz ardı ediliyor. 85 ülkede 
yalnızca 177 tedbirde (toplamın yüzde 10’u) 
doğrudan kadınların ekonomik güvenliğinin 
arttırılması hedeflenirken, ülkelerin 3’te 1’in-
den daha azı (tüm ülkeler arasında 60 ülke) 
ücretsiz bakıma yönelik teşvikleri destekle-
mek ve çocuklar, yaşlılar veya engelli birey-
lere yönelik bakım hizmetlerini güçlendirmek 
için çalışıyor.
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PANDEMİ VE KADIN

BM’nin araştırması, Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal olarak pandemiden daha 
çok etkilendiğini gösteriyor. DİSK-AR’ın raporu da salgın döneminde her iki kadından 
birinin işsiz kaldığını gösteriyor. Kadınların işini daha fazla kaybetmesi ve ücretsiz ev içi 
bakım işlerinin artması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğini ortaya koyuyor. 

Pandemi, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini 

derinleştiriyor

araştırma, 18 – 25 Nisan ta-
rihleri arasında, 759 kadın ve 
749 erkekten oluşan temsili 
örneklem ile telefon üzerin-
den gerçekleştirildi. Araş-
tırmaya katılan kadınların 
yüzde 51’i evli, yüzde 37’si 
bekâr, erkeklerinse yüz-
de 63,6’sı evli, yüzde 32’si 

bekâr. Katılımcıların yüzde 30’unun ise 18 yaş altında çocuk-
ları bulunuyor.

Covid-19 salgınının iş hayatına etkileri

Araştırma sonuçlarına göre, Covid-19 salgınının başlamasıy-
la tüm kesimlerden kadınlar ve erkekler, iş kaybı, gelir kay-
bı, ücretli çalışma saatlerinde azalma yaşadı. Araştırmaya 
katılan ücretli çalışanlar arasında işini kaybettiğini söyleyen 

Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi (UN Women) Tür-
kiye ofisinin liderliğinde 
gerçekleştirilen “Türki-
ye’de Covid-19 Etkileri-
nin Toplumsal Cinsiyet 
Açısından Değerlendi-
rilmesi” araştırması, sal-
gının kadınların ve er-
keklerin iş ve ev hayatları üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. 
Araştırma sonuçlarına göre, koronavirüs; toplumsal cinsiyet, 
bölge, yaş ve diğer tüm etkenlere bağlı olarak kadın ve er-
kekleri farklı etkiliyor.

Covid-19 salgınının başlangıcıyla birlikte günlük hayattaki 
değişimleri ölçmeyi amaçlayan araştırmanın saha çalış-
ması, araştırma şirketi SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. ta-
rafından yapıldı. İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği 
Ajansı (SIDA) aracılığıyla verdiği destek ile hayata geçirilen 
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kadınların oranı yüzde 19’u bulurken, bu oran erkeklerde 
yüzde 14,4 olarak gerçekleşti. Kendi hesabına çalışan kadın-
lar arasında işini kaybedenlerin oranı yüzde 27, erkeklerde 
yüzde 16 oldu. İşverenler arasında işini kaybettiğini söyleyen 
kadınlar yüzde 19 iken, erkeklerde bu oran yüzde 8,7. Kadın-
ların yüzde 46’sı salgının başlamasıyla birlikte ücretli çalışma 
saatlerinin azaldığını ifade etti. Bu oran erkeklerde yüzde 57 
olarak gerçekleşti.

Salgının başlamasıyla birlikte ücretli çalışan kadınların üçte 
biri, erkeklerin ise dörtte biri işlerinden izin aldığını bildirdi. 
Ücretli kadın çalışanların yüzde 15,7’si ücretsiz izin alırken, bu 
oran erkeklerde yüzde 11 olarak gerçekleşti. 

Katılımcıların yüzde 83,2 gibi büyük çoğunluğu salgın dö-
neminde iş için evden çıkmak durumunda olduğunu belir-
tirken, işe gidenlerin yüzde 85,1’ini erkekler, yüzde 80,3’ünü 
kadınlar oluşturuyor. Kadın katılımcıların yüzde 18’i, erkekle-
rin yüzde 14’ü evden çalışmaya başladı.

Bu sonuçlar, Covid-19 salgınının, iş hayatındaki kadın ve er-
kekler arasındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri de-
rinleştirdiğini gösteriyor.

Ev ve bakım işleri kadınların üzerinde!

Araştırmaya katılan kadın ve erkek katılımcıların çoğu, Co-
vid-19 salgınının başlamasıyla birlikte ev ve bakım iş yükü-
nün ciddi oranda artış gösterdiğini kaydetti. Ancak kadınlar 
için bu oran çok daha fazla arttı. Kadınların yüzde 77,6’sı en 
çok “Ev temizliği ve bakımı”na vakit ayırdığını söylerken, “Ye-
mek pişirme ve servis etme” yüzde 60 ile ikinci sırayı aldı. Bu 
oranlar sırasıyla erkeklerde yüzde 47 ve yüzde 24 olarak ger-
çekleşti. Araştırma erkeklerin önemli oranının bazı ev işlerini 
hem Covid-19 döneminde hem de öncesinde yapmadığını 
ortaya koydu. Yemek yapmadığını söyleyen erkeklerin oranı 
yüzde 40,7 iken, temizlik yapmadığını söyleyen erkeklerin 
oranı ise yüzde 25,5 olarak gerçekleşti. 

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Covid-19 
Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Ra-
poru”nu açıkladı. Mart 2019-Mart 2020 arası 
kadın işgücünün yüzde 11, kadın istihdamının 
ise yüzde 9 azaldığının tespit edildiği raporda, 
kadın işsizlik oranının yüzde 45,3 olarak hesap-
landığı kaydedildi.

TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verilerinde görülme-
yen kadın istihdamındaki gerçek erimeyi ortaya 
koymayı amaçlandığının belirtildiği raporda, bu 
nedenle kadın işsizliğinin yeniden hesaplandı-
ğına işaret edildi.Yeniden hesaplanarak ortaya 
çıkan veriler raporda şöyle verildi:

• Son bir yılda toplam işgücü yüzde 6,9 ve iş-
gücündeki erkeklerin sayısı yüzde 4,9 azalırken 
işgücündeki kadınların sayısı yüzde 11,1 oranın-
da azaldı. Kadınlar işgücü piyasasından çekildi 
ve iş aramaktan vazgeçti. 

• İstihdam edilen erkeklerin sayısı bir yılda 858 

Salgın döneminde  
her iki kadından biri işsiz kaldı

bin azalarak 18 milyon 11 bine, kadınların sayısı 
ise 804 bin azalarak 8 milyon 122 bine geriledi. 
Son bir yılda istihdam edilenlerin toplam sayısı 
yüzde 6, istihdam edilen erkeklerin sayısı yüz-
de 4,5, istihdam edilen kadınların sayısı ise yüz-
de 9 azaldı. Böylece çalışma çağındaki her dört 
kadından sadece biri istihdama katılmış oldu.

• Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik 
oranı Mayıs 2020’de genelde yüzde 39,4, er-
keklerde yüzde 35,2 ve kadınlarda yüzde 45,3 
olarak gerçekleşti.

• Covid-19 döneminde kısa çalışma ve ücretsiz 
izin uygulamalarının yoğunlaşmasıyla birlikte 
işbaşında olanların sayısında ciddi düşüş oldu. 
Mart 2019’da 8 milyon 663 bin olan işbaşında-
ki kadınların sayısı Mart 2020’de 1 milyon 818 
bin azalarak 6 milyon 845 bin oldu. İşbaşında 
olan kadınların sayısı bir yılda yüzde 21 oranın-
da azaldı.

DİSK-AR’ın raporuna göre; işsizlik oranı Mayıs 2020’de genelde yüzde 
39,4, erkeklerde yüzde 35,2 ve kadınlarda yüzde 45,3’e yükseldi. 
Böylece çalışma çağındaki dört kadından sadece biri istihdama katılmış 
oldu, işbaşında olmayan kadınların sayısı da bir yılda 5 katına çıktı.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI
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İstanbul Sözleşmesi  
şiddetten korur ve yaşatır
Kadınları şiddetten koruyarak sağlıklı toplum oluşmasına büyük 
katkı sağlayan İstanbul Sözleşmesi, geçtiğimiz yaz toplumun az 
sayıdaki kesiminin ve iktidarın hedefindeydi. Toplumun çok büyük 
kısmı ise Sözleşme’ye sahip çıktı. İktidarın geri adım atmasında 
etkili olan kadın hareketinin sözcüleri, tehlikenin belirebileceğine 
işaret ediyor. Şiddetsiz, eşit bir yaşam için zemin hazırlayan ve 
sağlıklı toplumun temel taşı olan İstanbul Sözleşmesi’ni, herkesin 
yürekten sahiplenmesi gerekiyor. 

Tez-Koop-İş Kadın
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“Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.”  
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. maddesi böyle diyor. 
TC Anayasası’nın 17. maddesi de aynen şu şekilde: “Herkes, 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir.”

Yasaların güvence vermesi şart çünkü yaşamak, canlının en 
kutsal hakkı. Şiddet de, ucu ölüme kadar varabilen, en ağır 
insan hakları ihlali. Hiçbir insanın, insana veya diğer canlılara 
şiddet uygulama hakkı yok. Buna karşın yüzyıllardır ataerkil 
zihniyet, kadına şiddet uygulayarak en ağır insan hakları ih-
lalinde bulunuyor. Kadınlar da özellikle son 150 yıldır dünya-
nın her yerinde baskıya, eşitsizliğe, ayrımcılığa, şiddete dur 
demek için eylemlerde bulunuyor. İşte o eylemlerin belki 
de hepsinin birikerek günümüze taşıdığı en kapsamlı kaza-
nımlar, İstanbul Sözleşmesi’nde buluştu. 

Tam adı “Kadınlara Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, CEDAW’ın devamı ni-
teliğinde bir sözleşme. Birleşmiş Milletler sözleşmesi olan, 

1980 tarihli CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi), kadını şiddetten koruma-
da hukuken yetersiz kalıyordu. Avrupa Konseyi’nin, kadına 
şiddetin önlenmesini amaçlayan, hukuken bağlayıcılığı olan 
bir belge ihtiyacı duyması sonucunda, 2011’de İstanbul Söz-
leşmesi hayata geçti. Sözleşme ihtiyacının tespiti, yazılması, 
denetlenmesi aşamalarının hepsinde bulunan ve kamuo-
yunda İstanbul Sözleşmesi’nin mimarı unvanıyla bilinen Prof. 
Dr. Feride Acar, takip eden sayfalarda sürecin ayrıntılarını an-
latacak bize. 

Bugün itibariyle kadını koruyan sözleşmeler içinde dünyanın 
en iyi sözleşmesi olarak değerlendirilen İstanbul Sözleşme-
si ile kadınlar, güçlü bir koruma kalkanı ve güvence kazandı. 
Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi 45 ülke, ka-
dınlara şiddetsiz bir yaşamı temin etme sözü vermiş oldu. 
Üstelik öncülüğünü yapan ve ilk imzalayan ülke de Türkiye 
idi. Çok uzağımızda değil, sadece 9 yıl önce yaşanan o gün-
lerden, geçtiğimiz aylarda sözleşmenin tehlikeye düştüğü 
duruma nasıl geldiğine kısaca göz atmakta fayda var. 
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SÖZLEŞMEDE İKİ TÜRK BAŞKAN

Uluslararası olmasına rağmen sözleşmenin adının İstanbul 
Sözleşmesi olarak bilinmesi, sözleşmeyi hazırlayan Avrupa 
Konseyi’nin (AK) dönem başkanının o esnada Türkiye ol-
masından ve İstanbul’da imzalanmasından kaynaklanıyor. 
11 Mayıs 2011’de İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Kurulu toplantısında, İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya 
açılması kabul edildi ve ilk imzayı da Türkiye attı. 1 Ağustos 
2014’te 10 ülkenin onayı üzerine yürürlüğe girdi. Sözleşmeyi 
Avrupa Konseyi üyesi toplam 47 ülkeden 45’i ve Avrupa Bir-
liği imzaladı.

Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra oluşan Taraf Devletler 
Komitesi’nin Başkanı, Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay oldu, 
iki dönem boyunca 2018’e kadar bu görevi sürdürdü. 

Sözleşme’nin denetim organı GREVIO üyelikleri için yapılan 
seçimlerde, sözleşme sürecini başından itibaren yürüten 
Prof. Dr. Feride Acar, ilk turda en yüksek oyu alarak başkan 
seçildi ve üç dönem bu görevi yürüttü. Böylece, İstanbul 
Sözleşmesi’nin iki temel organının ilk başkanlıkları, biri kadın 
iki Türk temsilci tarafından yürütülürken, Sözleşme sadece 
kadınların değil, Türkiye’nin de gururu oldu. 

SÖZLEŞME’NİN İPTALİ İSTEĞİ, 

BİRİLERİNİN GÜNDEMİNE GİRDİ

İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının hemen peşinden, 
2012 yılında TBMM’de 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Ka-
dına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kabul edildi. 
Böylelikle Türkiye’deki kadınlar, şiddete karşı iki büyük yasal 
güvence elde ederken kadın dernekleri her iki yasanın da 
takipçisi olmayı sürdür-
dü.

Bundan belki bir buçuk 
yıl öncesine kadar İs-
tanbul Sözleşmesi’nin 
adını çok az insan bili-
yordu. Bazı politikacıla-
rın gündeme getirme-
siyle, İstanbul Sözleş-
mesi imzalandıktan 9 yıl 
sonra birden Türkiye’nin 
bir numaralı gündem 
maddesi oluverdi. Özel-
likle iktidardan kimi politikacıların “Kadın erkek eşitliği koca 
bir tantanadır. İstanbul Sözleşmesi, başka toplumsal sıkın-
tıların kapısını araladı”, "Nasıl usulünü yerine getirerek imza-

lanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır", “Bu 
Sözleşmenin etkinliği arttıkça kadına yönelik şiddette de 
artış olduğunu görebiliyoruz” sözleri, başta kadın örgütleri 
olmak üzere Sözleşme’yi savunanları ayağa kaldırdı.

En ağır çıkışta bulunan Abdurrahman Dilipak oldu. “AKP’nin 
papatyaları” başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında, “felaket” 
olarak nitelendirdiği İstanbul Sözleşmesi’nin sorumlusunu 
Fatma Şahin olarak gösteren Dilipak, “KADEM bir, Fatma 
Şahin iki” dediği yazısında, “fahişe” kelimesini kullandı. İşte 
ne olduysa bu sözlerden sonra oldu. Sadece muhalefetten 
ve sivil toplumdan değil, iktidar içinden de bu sözlere tepki 
yağdı.

KADEM: ZULMEDİLEN BİR İLİŞKİDE  
ARTIK AİLEDEN BAHSEDEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Er-
doğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve 
Demokrasi Derneği’nin (KADEM), İstanbul Sözleşmesi’ni 
savunan açıklaması, ülkemizdeki her politik görüşten ka-
dınların sözleşmeyi savunduğunu göstermek bakımından 
anlamlıydı. KADEM’in 16 maddelik açıklamasında, İstan-
bul Sözleşmesi'nin "aileyi dağıtacak", "kadını üstün gören", 
"LGBTİ eğilimlere kapı açan" bir anlaşma olmadığı vurgusu 
yapıldı. Aile içi cinsel şiddet konusunda da “Koca tecavüzü 
denilen durum, insan onuruna da İslam değer yargılarına da 
ters biçimde yaşanan zorbalıklardır. Bu tür zorbalıklara ma-
ruz kalan bir insanın yaşadığı şiddetten kurtulması için imkân 
sağlamak, ailelerin yatak odasına karışmak değil, İslami öğ-
retideki karşılığıyla mazluma yardım etmek olarak nitelen-
melidir. Ailelerin dağılması kimsenin isteyeceği bir durum 

değildir. Ancak ilişkilerin 
sürdürülebilmesi eği-
timin yanı sıra iki taraflı 
sağlıklı iletişime, sevgi 
ve saygıya bağlıdır. Bu 
iletişimi, sevgi saygı 
göstermeyip şiddete 
başvurup bir tarafa zul-
medilen bir ilişkide artık 
'aile'den bahsedeme-
yiz" ifadeleri kullanıldı.

Her görüşten bütün ka-
dın örgütlerinin tek yü-

rek olması ve muhalefet partilerinin çok büyük kısmının da 
Sözleşme’yi savunması sonucunda İktidar geri adım attı. İs-
tanbul Sözleşmesi’nden çıkılacağına yönelik iddiaların gün-

Kadınların şiddet ve ayrımcılığın uzağında, özgür yaşamlar kurabilmesi için 
çok önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli özelliği, şiddetin 

eşitsizlik sonucu ortaya çıktığını tespit etmesi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI



31Tez-Koop-İş Kadın

İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük 
katkısı, şiddet önlemleriyle kadınların 
güçlenmesini ve toplumda kadın 
erkek eşitliğini sağlaması. Sözleşme, 
aile ilişkilerinden iş yaşamına, 
siyasetten sosyal hayata kadar 
eşitliğe giden yolun, ancak toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla 
mümkün olabileceğinin altını çiziyor. 

demde olacağı Ağustos’un ilk haftasındaki MYK toplantısı 
ertelendi. Hükümetten ilerleyen günlerde, milli bir belgenin 
yapılabileceğine dair bir açıklama yapıldı.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ,  
SÖZLEŞME’Yİ SAVUNANLARI ARTIRDI

Şimdilik geri adım atılmış görünüyor ama bunun nedeni 
öncelikle başta kadınlar olmak üzere toplumdan çok sert 
bir karşı çıkış gelmesiydi. Kadınlar tek yürek olarak İstanbul 
Sözleşmesi’ni savundu. Hele ki Sözleşme’yi savunan kimi 
kadınların tatsız muameleyle karşılaşması, sokak sanatçısı 
Melek Mosso’nun konserinde İstanbul Sözleşmesi’ni des-
tekleyen sözlerinin ardından sahneden indirilmesi, kadınları 
daha da harekete geçirdi. 

Toplumu harekete geçiren asıl olay ise sözleşmeden çıkıl-
ması tartışmaları sürerken Pınar Gültekin’in, “Hayır” dediği er-
kek tarafında vahşice öldürülmesi oldu. 27 yaşındaki üniver-
site öğrencisi Pınar’ın öldürülmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin 
tartışmaya açılmasının, aslında kadınların yaşam hakkının 
tartışmaya açılması anlamına geldiğini de gösterdi. Binlerce 
kadın pandemi koşullarına rağmen Türkiye’nin farklı illerin-
de, sokaklarında, meydanlarında bir araya geldi, kitlesel ey-
lemler gerçekleştirdi. Sokaktaki eylemler, sosyal medyaya 
da taşındı. 

HALK SÖZLEŞMEDEN  
ÇEKİLMEK İSTEMİYOR

Kadınların mücadelesi ve baskısı sonucu, İstanbul Sözleş-
mesi’nden çıkılması gündeme getirilemedi. MetroPoll Araş-
tırma’nın Temmuz ayında yaptığı anket çalışmasına göre 
toplumun yüzde 63,6’sı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi 
doğru bulmuyor. Çekilmeyi doğru bulanların oranı ise sade-
ce yüzde 17. 

Konda’nın Ağustos ayındaki anketinde ise “İstanbul Sözleş-
mesi’nden çıkmalıyız” diyenlerin oranı yüzde 7'de kaldı. Söz-
leşmede kalınması gerektiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 
36 oldu. Ankete katılanlar arasında olumlu ve olumsuz gö-

rüş verenlerinin oranının düşük olması, çoğu insanın sözleş-
meyi bilmemesinden kaynaklanıyor. Nitekim Konda’ya göre 
toplumun yüzde 62'si, İstanbul Ekonomi Vakfı’nın araştırma-
sına göre yüzde 51,7’si sözleşmeyi bilmiyor. 

Yaz boyu süren tartışmaların belki de en büyük faydası, İs-
tanbul Sözleşmesi’nin çok sayıda insan tarafından tanınması 
ve tanındıkça da sahip çıkılması oldu. Tam da bu noktada 
Konda’nın yukarıda değindiğimiz araştırmasında, "Erkek se-
ver de döver de" diyenlerin oranının 2015 yılında yüzde 20 
iken bu yıl yüzde 6’ya inmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin içeri-
ğiyle bağlantılı, önemli bir gelişme olarak vurgulanmayı hak 
ediyor. 

SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARINI  
EN İYİ TESPİT EDEN SÖZLEŞME

İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğinin daha çok kişi tarafından bi-
linmesi, toplumda kadın ve erkeklerin eşit olmasını da sağla-
yacak bir gelişme. Çünkü insanlar sözleşmenin içeriğini oku-
dukça ne kadar faydalı düzenlemeler getirdiğini de görüyor.  

Kadınların şiddet ve ayrımcılığın uzağında, özgür yaşamlar 
kurabilmesi için çok önemli bir metin olan İstanbul Sözleş-
mesi’nin en önemli özelliği, şiddetin eşitsizlik sonucu ortaya 
çıktığını tespit etmesi. Sözleşme, şiddet sorununun toplum-
sal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir insan hakkı ihlali 
olduğunu vurguluyor. Bu yönüyle bir insan hakları sözleş-
mesi olması, Anayasamızın 9. maddesi gereğince Sözleş-
me’yi yasaların üstünde kılıyor. Yasalarla çeliştiği takdirde, 
İstanbul Sözleşmesi’nin üstünlüğü kabul ediliyor. 

Sözleşme aynı zamanda, şiddeti tanımladıktan sonra, şiddet 
konusunda her ülkenin neler yapması gerektiğini gayet so-
mut hükümlerle belirtiyor. Önce konuyu 4 ayağa oturtuyor: 
“Şiddeti önleme”, “Mağduru koruma”, “Şiddet uygulayanı 
kovuşturma, gerekirse cezalandırma” ve “Konuya bütüncül 
siyasetle yaklaşma” olarak belirtilen bu maddeler, şiddet bi-
çimlerini tek tek engelleyen hükümler getirerek kadınların 
güçlenmesini sağlıyor. Bu konuda devlete pek çok sorum-
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luluk da yüklüyor: Şiddete uğrayan kadınlar için sığınak sağla-
mak, şiddet mağdurları için 7/24 çalışan bir şikâyet hattı kur-
mak, mağdura tazminat hakkı, şiddet uygulayana acil uzaklaş-
tırma tedbiri, devletin öne çıkan yükümlülükleri arasında. 

Sözleşmenin önemli bir noktası da sadece kadınların haricin-
deki aile üyelerini de şiddetten koruması. İsteyen devlet, İstan-
bul Sözleşmesi hükümlerini erkekler, yaşlılar, çocuklar için de 
uygulayabiliyor. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE BÜTÜN TOPLUMUN  
SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR

İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli kazanımı, imzalandıktan 
hemen 1 yıl sonra, 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
oldu. Şiddeti önlemede İstanbul Sözleşmesi’nden daha ağır 
yaptırımlar içerdiği ifade edilen 6284 sayılı yasa da, İstanbul 
Sözleşmesi de, Türkiye’deki kadınların en büyük güvence-
si. Yeterince uygulanmasa da bu yasaların varlığı bile şiddeti 
azaltmak için başlı başına etkili oluyor. Avukat Selin Nakipoğ-
lunu’nun söylediği gibi, İstanbul Sözleşmesi’nin metninde Gül-
dünya Töre’nin, Ayşe Paşalı’nın kanı var. Kadın örgütleri, artık 
Özgecan’lar, Pınar’lar ölmesin diye yasayı canla başla savunur-
ken, İstanbul Sözleşmesi’ne göz koyan küçük azınlığın hede-
finde 6284’ün olduğu düşüncesini de aklından çıkarmıyorlar 
ve toplumu desteğe çağırıyorlar. Sadece kadını değil, bütün 
toplumu ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi’ne, herkesin sahip 
çıkması gerekiyor. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI

Türkiye’deki kadınların sosyal medya ağı Ins-
tagram aracılığıyla siyah beyaz fotoğraflarını 
#İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketiyle paylaşıp 
çevresindeki kadınları da davet çağrısına, dün-
yaca ünlü oyuncular da katıldı. Evan Rachel 
Wood, Instagram hikâyelerinde "Türkiye'deki 
kadınlara neler oluyor” ve “İstanbul Sözleşmesi 
nedir" paylaşımı yaparak Türkiye'de artan kadı-
na şiddetine dikkat çekti.

Jessica Biel, “Türkiye'deki kadınlar, yanınızdayız 
ve sizi duyuyoruz" yazarken, Nicole Kidman, 
"Zeki ve sıcak kadınlarla çevrili olduğunu", Mi-
chelle Pfeiffer da "Hayatımdaki tüm kadınlara 
minnettarım" diye yazdı. Jennifer Aniston, kam-
panyada ABD'deki seçimler için oy kullanma 
vurgusu yaparken şunları yazdı: "Bana bugün 
motivasyonumu artıran tüm zeki ve güzel ka-
dınlara teşekkür ederim. Doğruyu söylemem 
gerekirse, bu #challengeaccepted olayını çok 
anlamıyorum... ama kadınları desteklemenin 
güzel bir yolunu kim sevmez!” 

TÜRKİYE'DEKİ KADINLARA NE OLUYOR?
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Kadın Savunma Ağı’ndan Buse Üçer, kadınların evde, 
işte, okulda, sokakta, her yerde mücadele etmek zo-
runda kaldığını dile getirdi. Cinsiyet eşitsizlerinin ve şid-
detin, pandemiyle daha da derinleştiğini belirten Üçer, 
buna karşın kadınların dayanışmayı da büyüttüğünü 
ifade etti. “Bir kadın şiddete uğradığında hepimiz şidde-
te uğradık diyerek kurduğumuz ortak kader birliğimizle 
kadın dayanışmasını büyüttük ve şimdi sokaklarda ver-
diğimiz mücadele ile de dünden daha güçlüyüz” diyen 
Üçer, bu mücadeleyle İstanbul Sözleşmesi’ne yapılan 
saldırıları da bertaraf ettiklerini aktardı. 

Sözleşmenin uygulanmasının, hele de pandemi ko-
şullarında ne kadar hayati olduğuna işaret eden Üçer, 
bunun için mücadele etmeye ve somut taleplerini 
yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu yıl 25 
Kasım'a salgın koşullarında girdiğimizi hatırlatarak, ka-
dınlarını taleplerini şöyle aktardı:

• “Gerekli tedbirler alınarak kreşlerin ve okulların 
açılması, bakım emeğinin kamusallaştırılması, 

• Sığınma evlerinin sayısının nüfusa oranla 
artırılması,  

Sözleşme yaşamdan yana taraf olmaktır
 
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı kenetlenen grup içinde kadın edebiyatçılar da yer aldı. Aralarında Pınar Kür, 
Latife Tekin, Buket Uzuner, Müge İplikçi, İnci Aral’ın da olduğu 153 kadın edebiyatçı, ortak bir metin yayım-
layarak İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının söz konusu olamayacağını dile getirdi. 

“Her geçen gün çoğalan taciz, tecavüz ve ölüm vakaları ile en temel ihtiyacımız olan şiddetsiz bir toplum 
ideali paramparça ediliyor. Böyle bir süreçte sessiz kalmamız mümkün değil” diyen edebiyatçılar, tüm 
yurttaşlar adına güvence olan İstanbul Sözleşmesi’nin, yaşamdan yana taraf oluşuna dikkat çekerek şun-
ları söyledi:  “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumun bir yaşam pratiği haline gelebilmesi için 2011 yılında 
imzalanmış olan Sözleşme’nin söz konusu her durumda uygulanması gerekirken, bugün Sözleşme’den 
çekilmenin tartışılması kabul edilemez! Baskın erkekliğin ve erilliğin taarruzu altında yaşayamıyor, ürete-
miyor ve kendimiz olamıyoruz! Oysa devletin yurttaşını önemsediğini, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmak-
sızın, bütün toplumsal cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler dâhil herkesin yaşam hakkını savunacağını 
göstermesi bakımından İstanbul Sözleşmesi tüm yurttaşlar adına bir güvencedir, yaşamdan yana taraf 
olmaktır.

Bizler, yazarak var olmaya çalışan kadınlar, Gülten Akın’ın “Yanlış mı belledim, insan sorumluluktur” dize-
sini omuzlayarak İstanbul Sözleşmesi’nin ivedilikle uygulanması için sorumluluk ve yetki sahiplerini söz-
leşmeye taraf olmaya davet ediyoruz.”

Kadın Savunma Ağı’ndan Buse Üçer: 

Özgürlüğümüz için mücadeleye devam

153 KADIN EDEBİYATÇIDAN ÇAĞRI: 

• Tüm kamu kurumlarında ve işyerlerinde 
toplumsal cinsiyet eğitiminin zorunlu hale 
gelmesi, 

• Her eve tablet/bilgisayar ve ücretsiz inter-
netin sağlanması, 

• Parasız, kamusal eğitim ve parasız sağlık, 
erkek şiddetine karşı önleyici ve koruyucu 
tedbirlerin alınması ve etkin soruşturma yü-
rütülmesi... 

Kadın Savunma Ağı olarak bundan 3 yıl önce er-
kek şiddeti, taciz, tecavüz, emek sömürüsü karşı-
sında feminist öz savunmamızı sağlama inancıyla 
yola çıkmıştık. Bugün hâlâ aynı inançla birbirimizi 
savunma sözümüzü daha da güçlü yineliyoruz. 
Antep'te Sezay Koçak için adalet diyerek adliye 
önünde buluşurken, Aleyna Çakır için sokaklara 
çıkarken aklımızda hep aynı şey vardı: Birbirimizi 
eşit, özgür ve hayatta istiyoruz. Bu 25 Kasım'da 
çıkıp iki oda bir salondan kendi özerk varlığımız, 
yaşamlarımız, haklarımız ve özgürlüğümüz için 
kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Buse Üçer, “25 Kasım'da iki oda bir salondan  
çıkıp kendi özerk varlığımız, yaşamlarımız, haklarımız  

ve özgürlüğümüz için kararlı mücadelemizi 
sürdüreceğiz” dedi.



34 Tez-Koop-İş Kadın

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI

İstanbul Sözleşmesi eşitlik ve 
demokrasi meselesidir

Prof. Dr. Feride Acar:

İstanbul Sözleşmesi’nin fikir aşamasından yazılmasına, bütün 
süreçlerindeki katkısı nedeniyle “İstanbul Sözleşmesi’nin 
mimarlarından önde gelen kişi” sıfatını hak eden Feride Acar, 
sözleşmenin sadece kadın meselesi olmadığının altını çiziyor. Acar’a 
göre eşitlik ve demokrasi meselesi olan İstanbul Sözleşmesi’ni, 
başta sendikalar ve siyasi partiler olmak üzere bütün toplumun, daha 
candan savunması gerekiyor.

Söyleşi: Dürdane Abdal
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ODTÜ siyaset sosyolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Feride 
Acar, akademik hayatının önemli kısmını kadın erkek eşit-
liği konularına ayıran bir akademisyenimiz. 40 yıldan uzun 
zamandır Türkiye’de, aynı zamanda 20 yıldan uzun süredir 
de BM, Dünya Bankası, AB ve Avrupa Komisyonu gibi ulus-
lararası platformlarda kadınların insan hakları konularında 
emek veren Acar’ın dünya kadınlarına en büyük katkısı, 
İstanbul Sözleşmesi. Tam 
adıyla, Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Av-
rupa Konseyi Sözleşme-
si’nin fikir aşamasından 
yazılmasına kadar bütün 
sürecine dâhil olan Acar, 
daha sonra da sözleşme 
gereğince kurulan GRE-
VIO’nun iki dönem baş-
kanlığını yürüttü. 

2018 yılında Apolitical ta-
rafından ilan edilen “Dün-
yada Toplumsal Cinsiyet 
Politikalarının Geliştiril-
mesinde En Etkili 100 Kişi” 
listesinde yer alan Feride 
Acar, 2019’da Kanada hü-
kümetince İnsan Hakları 
Ödülüne layık görüldü. 
Aynı yıl, kendisine kadın 
hakları ve kadın erkek 
eşitliği alanındaki çalış-
maları nedeniyle Avrupa Konseyi Liyakat Madalyası (Pro 
Merito Medal) verilen Acar’a sözü vermeden önce, kadın 
hakları konusundaki bütün katkıları için Tez-Koop-İş Kadın 
Dergisi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Feride Hanım siz, Avrupa Konseyi’ne kadına şiddeti en-
gellemeyi içeren bir sözleşme yapılmasını öneren sekiz 
isimden biriydiniz. Süreçten kısaca bahseder misiniz?

Öncelikle çokça karıştırılan Avrupa Konseyi (AK) ile AB’nin 
farklı kurumlar olduğunu söylemek isterim. AK, merkezi 
Strazburg’da, kuruluş amacı ve faaliyet alanı insan hak-
ları ve demokrasi olan, Türkiye’nin de kurucu üye olduğu 
bölgesel bir örgüttür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 
AK’ne bağlıdır.

Demokrasi ve insan haklarıyla evvelden beri ilgilenen Av-
rupa Konseyi (AK), 2000’li yılların başından itibaren Avru-

pa’da kadına yönelik şiddeti durdurmak için harekete geç-
miş ve çeşitli tavsiye kararları üretmişti. Bu kurum, 2006 
yılında, kadınlara yönelik şiddet konusunda çalışma yapan 
8 kişilik bir uzmanlar heyeti  (Görev Gücü) kurmaya karar 
verdi ve beni de davet etti. Benim bu grupta görevlendiril-
memin sebebi, zannediyorum, öncesinde uzun yıllar BM 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nde (CE-

DAW) üye ve Başkan ola-
rak görev yapmış olmam-
dı. 2006 yılının Kasım ayın-
dan itibaren hepimiz farklı 
ülkelerden gelen (6 kadın, 
2 erkek) 8 kişilik Görev 
Gücü olarak Strazburg’da 
çalışmaya başladık. Görev 
Gücünün amacı, kadınla-
ra yönelik şiddetin Avru-
pa’nın değişik ülkelerinde 
ne şekilde tezahür ettiğini 
ve alınan önlemleri araş-
tırmak, eşgüdümlü ve et-
kili önlemlerin yaygınlaş-
tırılması için öneriler getir-
mekti. İki yıllık çalışmamız 
sonunda, Görev Gücü 
olarak hazırladığımız ra-
porun ilk maddesinde, 
Avrupa çapında hukuken 
bağlayıcılığı olan bir söz-
leşme ihtiyacını belirttik 
ve böyle bir sözleşmenin 
yapılmasını önerdik. Bu 

önerinin yetkililerce kabulü sonrasında 2008’de AK, üye 
47 devletin temsilcilerinin katıldığı CAHVIO heyetini oluş-
turarak sözleşme sürecini başlattı. Bu noktadan sonra ben, 
bütün müzakere sürecinde (2009-2010), CAHVIO’da Türki-
ye’yi temsilen bulundum. CAHVIO toplantılarına AK üyesi 
olmayan, ABD, Kanada, Japonya, Meksika gibi devletler, 
bazı uluslararası sivil toplum örgütleri ve AK Parlamenter 
Meclisi de gözlemci gönderdi. Bu heyetin iki yıl boyunca 
yaptığı kapsamlı ve hararetli tartışmalar sonucunda söz-
leşme metni üzerinde anlaşmaya varıldı ve metin AK’nin 
yetkili organlarına sunuldu.

O dönem Türkiye, Avrupa Konseyi dönem başkanıydı. Dev-
let başından beri bu konuda bir sözleşme yapılması fikrini 
çok benimsemişti ve süreci destekliyordu.  Türkiye olarak, 
müzakerelerde hep güçlü ve etkili bir sözleşme çıkma-
sı yönünde pozisyon aldık. Bu süreçte bana yetkililerden 
Sözleşme’nin içeriğine ilişkin hiçbir olumsuz müdahale ol-
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madı. Kadınların insan hakları alanında küresel düzlemde 
kabul gören ilkelere uygun, ileri standartlar belirleyen bir 
sözleşme olması yönünde devletten de, sivil toplumdan 
da destek vardı. Metnin ortaya çıkması ve Konsey’in yetkili 
organlarına sunulması aşamasında ise olumlu sonuç alın-
ması için, Türkiye’nin Strazburg’daki AK Daimi Temsilciliği 
çok aktif ve etkili rol oynadı. Sözleşme metninin kabulü ve 
imzaya açılması gibi hususlarda biraz daha yavaş davranan 
bazı devletlerin temsilcilerini Türkiye ikna etti. Böylece, Av-
rupa Konseyi kısa sürede Sözleşmeyi onayladı ve 11 Mayıs 
2011’de İstanbul’da yapılan AK Bakanlar Kurulu toplantısın-
da, imzaya açılmasını kabul etti. O gün Çırağan Sarayı’nda 
güzel bir imza töreni yapıldı ve Türkiye, büyük bir gururla, o 
günden sonra İstanbul Sözleşmesi olarak anılacak olan bu 
belgeye, ilk imzayı attı.  

Sözleşmeye devletten büyük destek geldiğini vurgula-
dınız. Sonraki aşamayı da kısaca aktarır mısınız?

Sözleşmelerin imzalanması yeterli değildir, uygulama so-
rumluluğu “onaylanma” aşaması ile başlar. İstanbul Söz-
leşmesi de 25 Kasım 2012’de TBMM tarafından bütün par-
tilerin olumlu görüş bildirdiği bir oturumda onaylandı. Böy-
lece Türkiye uluslararası ortamda (henüz yeterince sayıda 
devlet tarafından onaylanmadığı için) yürürlüğe girmemiş 
olan bu Sözleşmeyi en erken onaylayanlardan biri oldu ve 
takip eden dönemde bu belgeyi başka devletler nezdin-
de de aktif şekilde savunma ve onaylanmasını teşvik etme 
görevini de üstlendi. 

Aynı yıl, 8 Mart 2012 gününde, dönemin ilgili Bakanı Sayın 
Fatma Şahin’in kadın sivil toplum temsilcilerinin de katıldı-
ğı ayrıntılı bir görüş alışverişi sonucu Sözleşme’ye uygun 
6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun” da TBMM’de kabul edildi.            

Türkiye, o dönemde, uluslararası ortamlarda saygınlı-
ğı artan ve gelişmekte olan ülkelere örnek gösterilen bir 

devletti. O yıllarda kadın erkek eşitliği, kadına ayrımcılığın 
ve şiddetin önlenmesi değerlerine karşı çıkan kesimlerin 
etkisi bugünkü gibi hissedilmiyordu.  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, BİR İNSAN HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ OLDUĞU İÇİN YASALARIMIZIN 
ÜSTÜNDEDİR

İstanbul Sözleşmesi’nin, kadınların dünya genelindeki 
150 yılı aşan mücadelesinin en kapsamlı kazanımı oldu-
ğunu söyleyebilir miyiz? 

Bu sözleşme şüphesiz kadınlara yönelik şiddetle müca-
dele alanında günümüzde dünyada var olan en kapsamlı, 
en ileri hükümleri içeren belgedir. Ancak, kanımca İstanbul 
Sözleşmesi’ni güçlü yapan, bu belgenin temeli ve amacı 
itibariyle yalnızca kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddet 
sözleşmesi olmanın ötesine geçen bir nitelik taşımasıdır.  
Bu Sözleşme şiddet konusunda her devletin neler yapma-
sı gerektiğini gayet somut hükümlerle belirtiyor ama diğer 
yandan şiddetin eşitsizlik sonucu ortaya çıktığını, mesele-
nin bir “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” ve insan hakları ihlali 
olduğunu söylüyor. Bu yüzden de bir insan hakları sözleş-
mesi olarak İstanbul Sözleşmesi Anayasamızın 90. mad-
desi ve AYM kararları uyarınca yasalarımızın üstündedir. 
Yasalarla çeliştiği takdirde, sözleşmenin üstünlüğü vardır. 

Sözleşme’yle kadınlar güçlü bir koruma kalkanı ve güven-
ce kazanıyor; onaylayan devlet kadınlara, “şiddetsiz bir ya-
şam sizin insan hakkınızdır ve devlet olarak bu hakkınızı en 
iyi şekilde koruyacağız” sözü veriyor. 

Sözleşmenin kadınlara ve topluma kazanımlarını konu-
şalım. Kadınları korumak adına ne gibi hukuksal yenilik-
ler getiriyor? 

Öncelikle Sözleşme’nin ‘dört ayak’ üstüne oturmasının 
öneminden bahsedeyim. İstanbul Sözleşmesi  “Şiddeti 
Önleme”, “Mağduru Koruma”, “Şiddet Uygulayanı Kovuş-

Sözleşme imzalandığı dönemde 
Türkiye, uluslararası ortamlarda 
saygınlığı artan bir devletti. Kadın 
erkek eşitliği, kadına ayrımcılık ve 
şiddetin önlenmesi gibi değerlere 
karşı çıkan kesimlerin etkisi bugünkü 
gibi hissedilmiyordu.  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI
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turma ve Gerekirse Cezalandırma” ve “Konuya Bütüncül 
Siyasetle Yaklaşma” esasları üzerine oturmuştur.  

Bu dört unsur içinde sonuncusu İstanbul Sözleşmesi’nin 
ayırıcı özelliğini belirtmek açısından özellikle önemlidir. Bu 
yaklaşım değişik şiddet biçimleriyle tek tek mücadele et-
menin yanı sıra bu tür şiddetin yapısal nedenlerini ortadan 
kaldırmak için devletin bütün kurumlarının eşgüdümlü ve 
bütüncül bir mücadele yürütmesi gereğine işaret etmek-
tedir. Daha açık deyişle İstanbul Sözleşmesi, devletlere 
şiddeti yok etmek için kadınların güçlenmesini ve “top-

lumsal cinsiyet eşitliği”nin sağlanması yükümlülüğünü ge-
tirmektedir. Sözleşme, siyasette, iş yaşamında, aile ilişkile-
rinde, toplumun her alanında eşitlik sağlayan politikaların 
uygulanması gereğini vurgulamakta ve bunu şiddeti orta-
dan kaldırmanın ön koşulu olarak görmektedir. 

Bugün bütün dünyada örnek olarak gösterilen İstanbul 
Sözleşmesi, bu konuda kendisinden önce yapılan bütün 
sözleşmelerden ileri ve bundan sonra yapılacak sözleş-
melere de ilham kaynağı olan, temel teşkil eden bir sözleş-
medir. Kadınlara yönelik şiddet alanında günümüzde Latin 

Sözleşmenin getirdiği somut kazanımlara 
birkaç örnek verir misiniz?

En önemlisi, kadına yönelik şiddeti tanımlıyor. 
Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddetin 
ötesinde; örneğin “ısrarlı takip” de bir şiddet bi-
çimi olarak belirtiliyor ve ceza yasalarında suç 
olarak tanımlanması isteniyor. İstanbul Sözleş-
mesi’ne kadar birçok ülkede suç olarak belirtil-
meyen ancak sonrasında çok yerde ceza yasa-
larına giren ısrarlı takip, bizim ceza yasamızda 
hâlâ suç değil. 

Zorla evlilik, Türkçede “kadın sünneti” denen 
“kadınların genital sakatlanması” , gebeliğin 
zorla sonlandırılması, zorla kısırlaştırma da İs-
tanbul Sözleşmesi’nin tanımladığı şiddet tür-
leridir. Bir diğer çok önemli husus ise Sözleş-
me’de kültür, gelenek, adet vb. olguların hiçbir 
zaman kadınlara yönelik şiddet için gerekçe 
kabul edilemeyeceği, bu nedenlerle ceza indi-
rimi vb. uygulamaların olamayacağının belirtil-
miş olmasıdır. 

İstanbul Sözleşmesi, üzerinde oturduğu dört 
ayaktan biri olan “Koruma” alanında çok ciddi 
adımlar atılmasını istiyor. Bütün taraf devletler-
den çıkardıkları yasalar ve uygulama biçimle-
riyle konuya “mağdur odaklı” bakmalarını isti-
yor. Şiddet mağdurunun etkili şekilde korun-
masının en önemli hedef olduğunu vurgulu-
yor. Bu bağlamda, şiddete uğramış kadınların, 

ŞİDDET MAĞDURLARI İÇİN 7/24 ÇALIŞAN  
BİR ŞİKÂYET HATTI KURULMALI 

olayın soruşturma ve kovuşturulması sırasında 
birtakım “ikincil mağduriyet”ler yaşamasının 
önlenmesini zorunlu kılıyor. Mesela, bir cinsel 
saldırı vakasına ilişkin kolluk ve yargı süreçleri 
sırasında mağdurun cinsel hayatının veya ya-
şam biçiminin hiçbir şekilde gündeme getiril-
memesi gerekiyor. 

Devlet şiddete uğrayan kadınlar için sığınak 
sağlamak zorunda. Bu sığınaklar yeterli sayıda, 
kolay ulaşılabilir ve güvenli olabilmeli. 

Devletin şiddet mağdurları için 7/24 çalışan bir 
şikâyet hattı kurması, buradaki personelin de, 
arayan kadını nereye nasıl yönlendireceğini bi-
lecek donanımda olması gerekiyor. 

Kadınlara yönelik şiddetin kolaylıkla ve ülkenin 
her yerinde bildirilebilir olması, devletin bunu 
teşvik etmesi ve düzenli raporlama yapılması 
gerekiyor. 

Sözleşme kadına şiddette acil uzaklaştırma ve 
koruma tedbirleri ve tazminat hakkı getiriyor. 

Şiddet vakalarına mutlaka anında müdahale 
edilmesi gerekiyor. Kolluk güçlerinin müda-
halesi de hızlı ve yetkin olmalı. Örneğin, ülke-
mizdeki kadın cinayetlerinin büyük kısmı, ‘ben 
geliyorum’ diyen, aslında maalesef engellene-
bilecek cinayetler. Anında müdahale için kolluk 
gücünün ve bütün ilgili personelin muhakkak 
iyi eğitilmiş ve duyarlı olması lazım. 

İstanbul Sözleşmesi’ne göre devlet şiddete uğrayan kadınlar için 
sığınak sağlamak, sadece şiddet mağdurları için 7/24 çalışan bir şikâyet 

hattı kurmak, mağdura tazminat hakkı, şiddet uygulayana da acil 
uzaklaştırma tedbiri getirmek zorunda. 
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Amerika ve Orta Amerika ülkelerini kapsayan bir sözleşme 
(Belem de Para) var ama bu daha erken tarihli ve görece 
dar kapsamlı. Afrika ülkelerini kapsayan Moputo Protokolü 
ise çok kısıtlı alanlarda ve çok genel nitelikli hükümler içeri-
yor. Nitekim bugün Afrika Birliği, İstanbul Sözleşmesi’nden 
ilham alan, onun benzeri yeni bir sözleşme yapmak için 
harekete geçmiş durumda. Avrupa Konseyi üyesi olmayan 
bazı devletler (örn. Kazakistan, Tunus) İstanbul Sözleşme-
si’ne taraf olma girişimleri yapıyorlar. 

Sözleşme, devletlere, okul müfredatlarında toplum-
sal cinsiyet derslerinin eklenmesinden tutun, zihniyet 
dönüşümü için atılması gereken adımlara kadar birçok 
düzenleme öneriyor. Türkiye, bu önerilerden hangilerini 
yerine getirdi? 

Kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlikten kaynaklanıyor. Kadın 
erkek eşitliğini toplumun temel değeri haline getirme-
diğiniz sürece, şiddetle etkili şekilde mücadele etmenin 
imkânı yok. Eşitliği temel değer haline getirmenin önemli 
yollarından biri, eğitim sisteminde ve medyada “toplumsal 
cinsiyet eşitliği”nin ne demek olduğunu açıklamak, sürekli 
vurgulamak, bu yapıyı güçlendirmektir. 

Ancak, son yıllarda Türkiye’de, bazılarının gözünde “top-
lumsal cinsiyet eşitliği” neredeyse olumsuz bir anlam ka-
zandı. Burada ciddi bir “kafa karışıklığı” olduğunu, bu kav-
ramın doğru anlaşılmadığını ve bazılarınca da maksatlı 
olarak çarpıtıldığını düşünüyorum.

TOPLUMSAL CİNSİYET,  
BİYOLOJİK CİNSİYETTEN FARKLIDIR 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Türkiye’de olumsuz bir an-
lam kazanma eğiliminin nedeni nedir sizce?

Bunun nedenini anlamak güç. Çünkü toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadın ve erkeğe eşit yaklaşılması, onların toplumun 
gözünde eşdeğer kabul edilmesi demek. 

Burada iyi anlaşılması gereken nokta şu. Sözleşme’de top-
lumsal cinsiyetten kastedilen, biyolojik cinsiyetten farklı 
bir kavramdır. Bu terim sosyolojik olarak –yani toplumca- 
oluşturulan “kadınlık” ve “erkeklik” kavramlarına işaret et-
mektedir. Bütün toplumlarda “kadınlık” ve “erkeklik” rolle-

rine ilişkin beklentilerin, algıların sosyolojik olarak geliştiği 
bilinen bir gerçektir. Bunun en iyi kanıtı da tarih içinde ve 
toplumdan topluma ciddi farklar gösterebilen “kadınlık” ya 
da “erkeklik” tanımlarının varlığıdır. İşte İstanbul Sözleşme-
si’nde “toplumsal cinsiyet” ile kastedilen de bu, diğer bir 
deyişle toplumun kadınlara ve erkeklere biçtiği roller, on-
lara tanınan haklar ve farklı beklentilerdir.  

“Toplumsal cinsiyet eşitliği” ise toplumların kadınlara ve er-
keklere yüklediği farklı rol ve beklentilerin eşit değerlen-
dirilmesi, toplum tarafından eşdeğer olarak algılanması 
demektir. “Toplumsal cinsiyet” uzun yıllardır toplumbilim 
literatürünün parçası olan, yıllardır derslerde okuttuğumuz 
bilimsel bir yaklaşımın parçasıdır. İstanbul Sözleşmesi ile 
ortaya çıkmadığı gibi, bu Sözleşme’de de yeni bir anlam 
taşımamaktadır. 

İstanbul Sözleşmesi bir toplumun kadınlar ve erkekler için 
tanımladığı rollerde ve beklentilerde eşitsizlik varsa ve bir 
cinsiyet diğerine hükmetme hakkı ya da beklentisi içindey-
se, insanlar böyle algı ve değerlere sahipse, hem bu algı 

“Aile içi” terimi, sözleşmenin Türkçe 
tercümesinde geçiyor. Uluslararası hukuk 
açısından geçerli olan İngilizce ve Fransızca 
aslında ise “ev içi şiddet” tabiri kullanıyor. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI
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Sözleşme, adı üstünde, kadınlara yönelik şid-
deti ve aile içi şiddeti önlemeyi amaçlıyor. Ai-
ledeki erkek, çocuk ve yaşlıları da şiddetten 
koruyor mu? 

Sözleşme sadece kadınlara yönelik şiddetle kı-
sıtlı değil, isteniyorsa herkes için uygulanabilir 
ve bu daha da iyi olur. Ama Sözleşme öncelikle 
kadınları koruyor çünkü ev içinde ve toplumsal 
ilişkilerde diğer cinsten şiddet görmek kadınlar 
için daha yakın ve büyük tehlike. Nitekim İstan-
bul Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen 
GREVIO Komitesi’nin bakış açısı da bu yönde. 
GREVIO da taraf devletlerin, Sözleşme hü-
kümlerini kadınlara ilişkin olarak uygulamasını 

SÖZLEŞME AİLEDEKİ HERKES İÇİN UYGULANABİLİR

birinci koşul olarak görüyor ama ”İsteyen dev-
let, aynı hükümleri erkekler, yaşlılar, çocuklar 
gibi diğer aile üyelerine de (çocuklar için başka 
sözleşme de var) uygulayabiliyor” diyor.  

Bu arada önemli bir şey söyleyeyim. “Aile içi” 
terimi, Sözleşmenin Türkçe tercümesinde ge-
çiyor. Uluslararası hukuk açısından geçerli olan 
İngilizce ve Fransızca aslında ise, “ev içi şiddet” 
tabiri kullanıyor. Bu çeviri, kanımca ülkemizdeki 
konuya yaklaşım farkını yansıtıyor ama aslında 
Sözleşmenin kapsamını da daraltıyor. Sözleş-
me uyarınca, evli olmayıp da aynı evi payla-
şanlar veya örneğin  “imam nikâhlı” olanların da 
korunması gerekir.  

Kadın erkek eşitliği toplumun temel değeri olmadığı sürece, kadınlara 
yönelik şiddetle mücadele etmenin imkânı yok. Toplumda eşitliği 
sağlamanın koşullarından biri ise, eğitim sistemi ve medya yolu ile 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” anlayışını güçlendirmektir.  

ve değerlerin hem de onlardan kaynaklanan kadın-erkek 
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması gereğine işaret eder. 

Yani Sözleşme, toplumda kadın ve erkeğin eşit olmasını 
amaçlıyor…

Aynen. Sözleşme “Eşitsizlik önlenmeden şiddet önlene-
mez” diyor. Kadın ve erkeğe bakış da eşit olmalı; kadın ve 
erkeğin toplumun kurallarından etkilenmesi ve toplumsal 
kaynaklardan yararlanması da eşit olmalı. 

Bu anlayışa kim, niye karşı çıkar, doğrusu ben açıklaya-
mıyorum. Kanımca bunun tek açıklaması, mevcut eşitsiz 
ilişkilerden mutlu olan insanların bunları sür-git devam et-
tirmek istemesidir. 

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanların bir kısmı, erkeği 
mağdur ettiğini söylüyor. Örneğin “Kadının beyanı esas-
tır” ifadesinden mağduriyet yaşadığını ileri süren erkek-

ler var. Sözleşme sizce erkeği mağdur ediyor mu? 

İstanbul Sözleşmesi şiddete uğrayanların haklarını koruyan, 
şiddet konusuna mağdurlar açısından bakan bir sözleşmedir. 
Bir cinsi koruma ya da ona karşı olma amaçlı değildir. 

“Kadının beyanı esastır” gibi bir cümle Sözleşme’de yok-
tur. Ancak, şiddet vakalarında mağdurun haklarının ko-
runması ön plandadır. İstanbul Sözleşmesi,  şiddet vaka-
larına anında ve şikâyete bağlı olmaksızın müdahale edil-
mesini öngörüyor; hatta şiddet mağduru şikâyetini geri 
çekse bile devletin kovuşturmayı sürdürmek zorunda 
olduğunu söylüyor. Bunu, insan haklarının korunmasının 
gereği olarak görüyor. Sözleşme için önemli olan, her şid-
det vakasına anında ve etkili müdahaledir. Çünkü şiddet 
uygulandığı sırada delil gösterilmesine, mahkeme karar 
çıkarılmasına vakit olmadığı için, saldırganın hemen mağ-
durdan uzaklaştırılması ve mağdurun sonraki süreçte de 
korunması gerekir. Bu önceliği olan konudur. Bu yüzden, 
tabii ki, o esnada şikâyetçinin beyanı esastır. Aksi halde, 

“Sözleşme, kadına şiddetin temelinde eşitsizliğin ve ayrımcılığın yattığını 
tespit ediyor” diyen Feride Acar, şiddetin kaynağını kurutmak için de 

eşitsizliği gidermek gerektiğinin altını çiziyor. 
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yani kimin ne kadar ve nasıl haklı olduğunun saptanması için 
kaybedilen zamanda çok defa kadınlar ölüyor! 

Türkiye’de sanki kadınlara şiddet uygulayan erkekler aleyhi-
ne alınan bütün kararlar, verilen hükümler salt mağdur ka-
dınların beyanı üzerinden oluyormuş gibi bir algı yaratılmaya 
çalışılıyor... Gerçeklere bakınca, karşı çıkanların, “kadının be-
yanı esastır” gibi bir ifadeyi kötü niyetle ve gerçekleri çarpıt-
ma amaçlı olarak kullandığını düşünüyorum. 

İRAN VE VATİKAN KADIN HAKLARINI  
ENGELLEMEK İÇİN BİRLEŞTİ

Macaristan ve Polonya’da da sözleşmeden çıkılmasına 
dair tartışmalar yaşandı. Sizce bu ülkelerdeki tartışmala-
rın Türkiye ile aynı döneme denk gelmesi tesadüf mü? 

Polonya ve Macaristan’da yetkililerin Sözleşme’den çekil-
meye dönük birkaç 
açıklaması oldu 
ama bu girişimler 
o ülkelerde de çok 
ciddi toplumsal 
tepkiyle karşılaştı. 
Şu ana kadar bu 
hükümetlerin Av-
rupa Konseyi’ne 
resmi bir “çekilme” 
başvurusu olma-
dı. İşin o noktaya 
gelmesi bir dizi 
uluslararası siyasi 
ve ekonomik geliş-
meyle de bağlantılı 
olacaktır. Bunların 
Türkiye’deki bazı 
İstanbul Sözleşme-
si karşıtı taleplerin 
yükselen sesleriyle 
aynı döneme gel-
mesi ise, kanımca 
tesadüf değil. 

Bu ülkelerde şu anda popülist siyasetler prim yapar 
durumda. Oralarda da kadın hakları ve toplumsal cin-
siyet eşitliği konularında, dünyada son 50-60 yılda alı-
nan mesafeyi içine sindiremeyen gruplar var. Bunlar 
farklı din odaklı perdeler altında faaliyette bulunmayı 
amaçlarına uygun görüyor. Bu ülkelerde olanlarla son 
aylarda Türkiye’de olanların şaşırtıcı benzerliğine sık sık 
dikkat çekmek lazım. 

Tam da bu noktada, İran ve Vatikan’ın önceki yıllarda, 
bazı kadın haklarının engellenmesinde birleşmesini na-
sıl değerlendiriyorsunuz? 

1995’deki Pekin Dünya Konferansı ve öncesinde BM çer-
çevesinde hareketlenen kadın hakları gündemi karşısında, 
Vatikan ile İran’ın bu alandaki bazı gelişmeleri engellemek 
için birlikte hareket ettikleri gözlenmişti. Güncel bir olay 
değil ama sorunun kökü itibariyle bugünkü durum açısın-
dan da ilginçtir. O dönemde, uluslararası ortamda Vatikan 
(Katolik kilisesi) veya İran İslam Cumhuriyeti’nin temsilcileri, 
kadın haklarına sınır koyacak görüşlerde birbirini destek-
lediler. Dinlerin önerdiği toplumsal düzenleme biçimlerini, 
günümüzde katı biçimde uygulamaya kalkan, bugünkü 
uygulamaları eleştirmek için din kaynaklı düzenlemeler-
den kendilerine dayanak çıkarmaya çalışanlar o zaman da 
vardı, şimdi de var. Kanımca ortak olan erkek egemen dü-

zeni devam et-
tirme amacı ve 
gayreti.

Avrupa Kon-
seyi’ne üye 
47 ülke içinde 
sadece Rusya 
Federasyonu 
ve Azerbaycan 
sözleşmeyi im-
zalamadı. Bunu 
neye bağlıyor-
sunuz?

CAHVIO görüş-
meleri sırasında 
Sözleşme’nin 
içeriği tartışı-
lırken Rusya 
Federasyonu 
başından sonu-
na kadar birçok 
hükme karşı çık-

tı. Azerbaycan da müzakere sürecinde çok etkin olmasa 
da, bazı konularda olumsuz görüşlerini belirtiyordu. Rusya 
Federasyonu’nun İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olmasının 
temelinde çeşitli iç ve dış siyasi etmenler rol oynamıştır. 
Bu bağlamda, Sovyetler sonrası oluşan düzende yeşeren 
toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı söylemlerin ve kilisenin 
toplumda artan etkisi gibi faktörlerin önemli rolü olduğunu 
düşünüyorum. Ancak, Rusya Federasyonu da Azerbaycan 
da, son kertede kendileri imzalamasalar da, İstanbul Söz-

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
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leşmesi’nin Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmesine 
ve imzaya açılmasına itiraz etmemişlerdir. 

Rusya, genelde toplumsal cinsiyet eşitliğini önemseyen 
bir ülke mi?

Genel olarak bu konuda ile-
rici olduğunu söyleyemem. 
Hatta son yıllarda ciddi bazı 
geriye gidişler yaşanıyor.  

İKTİDARIN SÖZLEŞMEDEN 
GERİ ADIM ATIP 
ATMADIĞINI BİLMİYORUZ

İktidar şimdilik İstanbul 
Sözleşmesi tartışmalarını 
rafa kaldırmış görünüyor. 
Sizce bu konuda geri adım 
atıldı mı? 

Tartışmalar şu anda gün-
demden kalkmış görünü-
yor ama iktidarın geri adım 
atıp atmadığını bilmiyoruz. 
Gelinen noktada, bence, 
sivil toplumun gösterdiği 
duyarlılık çok önemli oldu. 
Bunun önderliğini de kadın 
hareketi yaptı. Yerel yöne-
timlerden çok yerde destek 
geldi. Her tarafta görülen ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ afiş-
leri beni çok etkiledi, gözlerimi yaşarttı. 

Bu dönemde siyaseten çok farklı kadın gruplarının İstan-
bul Sözleşmesi’ni destekleme konusunda ortaklaştığı da 
görüldü. Bu bağlamda, iktidar partisine yakın kadın sivil 
toplum örgütünün Sözleşme’ye ilişkin olumlu görüşü ne-
deniyle Sözleşme karşıtı gruplardan çok sert tepkiler al-
ması da, sanırım, toplumda İstanbul Sözleşmesi’nin daha 
gerçekçi olarak değerlendirilmesine neden oldu.

Bu süreçte Türkiye’de insanlar Sözleşme’yi de hayli öğ-
rendi, toplumun bu konuda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi 
arttı. Konu medyada ilk gündeme geldiği günlerde halkın 
önemli bir bölümü İstanbul Sözleşmesi denilince bunu 
İstanbul Boğazı ile ilgili bir sözleşme zannediyordu. İn-
sanlar sözleşmenin içeriğini öğrenmeye başladıkça, top-
lumda “Bunda ne var ki? Tabii ki kabul edilmeli, Türkiye 
için konu çok önemli” diyenlerin oranı arttı. Nitekim, ka-
muoyu araştırmaları Sözleşme’ye desteğin yüzde 60’ları 
geçtiğini gösterdi. 

Bu tür gelişmeler iktidarın nihai kararını ne kadar etkiler 
bilemem ama konu bir süredir, gündemden kalkmış gibi 
görünüyor. İnşallah bu durum geçici değildir.

Bu tartışmaların bir daha geri gelmemesi, Sözleşmenin 
korunması için neler yapıl-
ması gerekir? 

Sadece kadın sivil toplum 
örgütlerinin değil bütün si-
vil toplumun, sendikaların, 
siyasi partilerin daha can-
dan, daha güçlü bir şekilde 
Sözleşme’ye sahip çıkması 
gerekir. Sendikalar, işveren 
kuruluşları, özel sektör olu-
şumları, en önemlisi siyasi 
partilerin konuyu açıkça 
sahiplenmesi (ki muhalefet 
partilerinin çoğu bunu yaptı) 
ve bu konunun unutturul-
maması gerekiyor. 

Sözleşme’nin daha fazla bi-
linmesi de çok önemli. Bu-
rada vurgulanması gereken 
husus, bunun bir kadın me-
selesi olmadığıdır. Bunun 
bir demokrasi meselesi, bir 
toplumsal eşitlik, bir ekono-
mik kalkınma, bir çağdaş-

laşma meselesi olduğunu kadın-erkek herkesin anlaması 
gerekiyor. 

Gerçek bir toplumsal-zihinsel dönüşüm için, bütün toplum 
kesimleri konuyu sahiplenmeli ve eğitim sisteminin her ba-
samağında, çocuklar ve gençler yaşlarına uygun biçimde 
bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

En son, İstanbul Sözleşmesi’nin sizin için ne ifade ettiğini 
sormak isterim.

Sözleşme’den tabii ki kişisel olarak gurur duyuyorum. Ba-
şından sonuna kadar bu işin içinde olduğum için kendimi 
talihli hissediyorum. Aynı zamanda, Sözleşme’yi ilk imzala-
yan, onaylayan ülkemle, devletimle gurur duyuyorum. 

En çok da istiyorum ki, biz bu sınavı bir kez daha verelim. 
“Bazı sorgulama ve karşı çıkışlar yaşamış olsak da, Türki-
ye’nin durduğu yer, İstanbul Sözleşmesi’nin yanıdır” diyebi-
lelim. Ve tabii Sözleşme’yi etkili biçimde uygulamaya da bir 
an önce başlayalım.
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İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlar için önemi nedir?

İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlaya-
rak kadınların şiddete uğramayacağı bir toplum yaratmayı 
hedefler. Bütünlüklü olarak kadın-
ların korunması, güçlendirilmesi, 
yaşatılması için imzalayan dev-
letlere yükümlülükler getirir. Tüm 
bunların politikalarının üretilmesi 
gerektiğini anlatır.

• Önleme,

• Koruma,

• Kovuşturma,

• Politika geliştirme diye 4 
maddede atılması gereken 
adımları, eğitimden medyaya, 
kolluk birimlerinden yargıya 
kadar her şeyi yapıcı olarak sı-
ralar. 

İstanbul Sözleşmesi, başta kadın-
ları yaşatacak olan bir sözleşmedir. 
2011 yılında Türkiye, Sözleşmenin 
ilk imzacısı olduğunda, Türkiye’de tüm siyasi partiler ve 
farklı görüşten herkes, “Kadına yönelik şiddete sıfır tole-
rans” diye konuşmalar yaptı. Böylesi bir atmosferin, kadın-
ların hayatına doğrudan olumlu yansıdığını gördük. Sade-
ce 2011 yılında kadın cinayetleri önceki yıllara göre azaldı. 
Kadın hareketinin mücadelesiyle bunlar olabildi. Kadınları 

her türlü şiddetten koruyacak olan 6284 sayılı kanun, İs-
tanbul Sözleşmesi sayesinde çıkabildi, temel mantığı aynı 
oldu. Fakat sonraki yıllar Sözleşme ve 6284 etkin uygulan-

madığı için ve kadın düşmanı politika-
lar geliştirilmeye çalışıldığı için kadın 
cinayetleri arttı. Kadınlar her gün öl-
dürülürken, bir kısmı boşanamadığı 
için öldürülürken; katiller ise çok sevdi 
diye, pişman diye, saygın biri diye in-
dirimler alırken, neler yapıldı bakalım. 
Boşanmaları araştırma komisyonu 
kuruldu, bakanlıklar birleştirildi, top-
lumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi 
iptal edildi, kadın erkek eşit değildir 
dendi. İstanbul Sözleşmesi etkin uy-
gulansa birçok kadın hayata tutuna-
bilir. Kadınların eşit ve özgür yaşaması 
için İstanbul Sözleşmesi’nin uygulan-
ması şart. 

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı 
Yasanın etkin uygulanması için sizin 

önerileriniz var. Bunları sıralar mısınız?

Her ay bir önerimizi hayata geçirseler kadın cinayetleri-
ni durdurmak mümkün. 12 Maddelik çözüm önerilerimiz 
şunlar:

1. 6284 etkin uygulanacak, uygulamayan kolluk birimle-

Kadın cinayetlerinin çözümü 
İstanbul Sözleşmesi’nde

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri 
Genel Sekreteri Fidan Ataselim:

En önemli sorunlardan birinin kadın cinayetleri olduğuna işaret eden 
ve çözüm için İstanbul Sözleşmesi’ni adres gösteren Fidan Ataselim, 
sözleşmenin imzalandığı 2011 yılında kadın cinayetlerinin önceki yıllara 
göre azaldığını hatırlattı. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DOSYASI
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ri için yaptırım caydırıcı 
olacak.

2.  Şiddeti önleme mer-
kezleri ve sığınaklar ye-
terli sayıya ulaşacak.

3. Boşanma süreçleri 
kolaylaştırılacak, şiddet 
varsa uzlaşma önerilme-
yecek.

4. Kadınların iş yaşamına 
eşit ve güvenceli katılımı 
sağlanacak.

5. Kadına yönelik suçlar-
da cezasızlık son bula-
cak, adalet sağlanacak.

6. Şüpheli kadın ölümlerinde soruşturma süreci titizlikle 
yürütülecek, gerçek açığa çıkacak.

7. Bireysel silahlanma yasaklanacak.

8. Kadınlar için 7/24 çalışacak acil yardım hattı oluşturula-
cak.

9. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi müfredatta yerini ala-
cak.

10. Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği olan bireylere 
ayrımcılık yapılmayacak.

11. Kadınlar için çalışacak 
ayrı bakanlık kurulacak.

12. Kurumlar arası koor-
dinasyon sağlanacak. 

İŞSİZLİK VE KADIN 
CİNAYETİ AYNI 
BAKANLIKTA
İktidar şimdilik İstanbul 
Sözleşmesi tartışmaları-
nı rafa kaldırmış görünü-
yor. Hükümetin bu ko-
nuda geri adım atmasını 
neye bağlıyorsunuz?

Kadınların örgütlü poli-
tik mücadelesi sonucu İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını 
gerilettiğimizi düşünüyorum. Yılları bulan bir kadın cinayet-
lerini durdurma mücadelesi ve hedefi olan bir toplumsal 
hareket olduğu için bu tartışmalar geri püskürtülebildi. 

En önemli sorunlardan 
biri kadın cinayetleridir. 
Bunun çözümünde de 
İstanbul Sözleşmesi en 
kritik unsurlardan biridir. 
Bireysel kurtuluş model-
lerinin yanı sıra kamusal 
düzenlemelerle, bütün 
kadınları etkileyecek bir 
çözüm ortaya çıkartabili-
riz. Ve bu noktada bakan-
lığın aslında “bakamadı-
ğının” açığa çıkması da 
yine kadınların mücade-
lesi sonucudur. Düşünün, 

bakanlığın adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
yani işsizlik ve kadın cinayeti gibi temel iki krize birden ba-
kan bir bakanlık olamadığı ortadadır. Bizler mücadelemizle 
hem kadın cinayeti verilerini ortaya koyuyor hem de çö-
züm yollarının mücadelesini yürütüyoruz. Bu ağırlıkla ya-
sanın uygulanmasını sağlıyor ve siyasi iktidarı adım atmaya 
zorluyoruz.   

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN DİYEREK  
BÜTÜN KADINLAR MÜCADELEYE KATILMALI 

Sizce sözleşmeyi koru-
mak, bu tartışmaların 
yeniden gündeme gel-
memesi için neler yapıl-
ması gerekir?

Asla yalnız yürümeye-
ceksin diyerek bütün ka-
dınların mücadeleye ka-
tılması gerekir.  

Ayrıca İstanbul Sözleş-
mesi tartışmalarında bir-
çok firmanın “İstanbul 
Sözleşmesi yaşatır” diye-
rek birer reklama dönüş-
türdüklerini de gördük. İs-
tanbul Sözleşmesi yaşatır 
diyen tüm firmaların da 

gözümüz üzerlerinde olacak. Tek bir kadın işçiye ayrımcı-
lık yaptıkları, ücretsiz izne çıkarttıkları, işsiz bıraktıkları anda 
karşılarında bizleri göreceklerini belirtmek isteriz. 
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İstanbul Sözleşmesi’nin, kadınların yıllarca verdiği adalet 
ve eşitlik mücadelesinin sonucunda elde edilen bir kaza-
nım olduğunu dile getirdi. Berfu Şeker, bütüncül bir bakış 
açısı taşıyan Sözleşme için şu bilgileri verdi:

“Hem kamusal alanda hem de kadınların en çok şiddete 
maruz kaldığı özel alanda, yani ev içinde yaşanan şiddet 
olaylarını önlemeyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi; şid-
detin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını, 
sona ermesi için de cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması 
gerektiğinin altını çizer. Devletlere, okul müfredatlarında 
toplumsal cinsiyet derslerinin eklenmesinden tutun, yasa-
ların düzenlenmesinden, zihniyet dönüşümü için atılması 
gereken adımlara kadar birçok düzenleme önerir.” 

Dayanışmayı canlı tutmak gerekir

Bir avuç erkeğin, erkek egemen sistemden kaynaklanan 
avantajlarını sürdürmek için bu düzenlemeleri kaldırma 
girişimine, toplumun her kesiminden kadının karşı çıktığını 
ifade eden Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü politik 
görüşü ya da inancı ne olursa olsun Türkiye’de kadınlar 
haklarına sahip çıkıyorlar. Hiçbir kadın ikinci sınıf vatandaş 
olmak istemiyor; bastırılmaya, toplumsal hayatın dışına 
itilmeye, geleneksel kadınlık rollerini benimseyip susma-
ya evet demiyor. Kadınlar daha çok eşitlik istiyor, şiddete 

isyan ediyor, bunu iktidarın da artık görmesi gerekir.”

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarından geri adım atılmasın-
da, kadın dayanışmasının etkisinin büyük olduğunu kay-
deden Berfu Şeker, süreçte yaşanan adımları özetledi: “Ka-
dınlar her türlü gösteri, toplantı ve yürüyüş hakkının gasp 
edildiği bu günlerde her türlü devlet şiddetini de göze 
alarak sokağa çıktılar ve ‘Haklarımızı elimizden almanıza 
müsaade etmeyeceğiz’ dediler. Kadınlar Birlikte Güçlü’nün 
çağrısıyla örgütlenen ‘Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! İs-
tanbul Sözleşmesini Uygula’ kampanyası, sokaktaki ey-
lemlilikleri örgütlerken, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) 
politikacılara yönelik İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kampan-
ya yürüttü. Derneğimiz de dâhil pek çok feminist örgüt 
ve LGBTİ+ örgütü kendi kampanyasını yürüterek İstanbul 
Sözleşmesi’nin ne işe yaradığını anlatan içerikler üretti. ‘İs-
tanbul Sözleşmesi Yaşatır’ etiketiyle milyonlarca kadın ins-
tagramda birbirlerini siyah beyaz fotoğraflarını paylaşma-
ya davet ederek kadın cinayetlerine tepkisini dile getirdi, 
kampanyaya dünyaca ünlü isimler de katıldı. Çok sesli ka-
dın dayanışmasının sonucunda İstanbul Sözleşmesi’nden 
imza çekileceği yönündeki beyanlar şimdilik geri çekildi.” 

Berfu Şeker, Sözleşme’nin uygulanması ve kadına şidde-
tin önlenmesi için sürekli olarak devlete sorumluluklarını 
hatırlatmak; yerelde, ülke çapında ve uluslararası daya-
nışmayı canlı tutmak gerektiğinin altını çizerek sözlerini 
noktaladı. 

Kadınlar ikinci sınıf 
vatandaş olmak 

istemiyor

Kadının İnsan Hakları – Yeni 
Çözümler Derneği’nden Berfu Şeker:

Politik görüşü ya da inancı ne olursa olsun Türkiye’deki 
kadınların haklarına sahip çıktığını ifade eden Berfu 
Şeker, “Hiçbir kadın geleneksel kadınlık rollerini 
benimseyip susmaya evet demiyor” diye konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
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Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler 
Derneği’nden Berfu Şeker:
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Gazeteci Yazar Ece Temelkuran, OT Dergi’de yayım-
lanan :”Toprak, Su, Hava, Kadınlar” başlıklı yazısında, 
kadın dayanışmasının dünyanın geleceğini belirle-
yeceğinin altını çizdi. Dişi olan her şeyin, dünyanın, 
kadınların, tohumların, derelerin, denizlerin ve top-
rağın öldürülmeye çalışıldığını belirterek yazısına 
başlayan Temelkuran, “Dağların karınlarını deşiyor-
lar. Dağları korumak mecburiyetindeyiz. Dağlar dişi 
çünkü, hayatı doğuruyorlar durmadan. Ceylanları, 
karacaları ve para için ölüm pazarına çıkardıkları bü-
tün o eşsiz canlıları doğuruyorlar. Siz ne pismişsiniz 
hakikaten. Bir karacayı niçin öldürür insan” sözlerinin 
ardından şöyle devam etti: 

“Bak kadınları öldürüyorlar. Öldürecekler, mec-
bur. Çünkü betondan, paradan ve cahillikten bir 
dünya ancak kadınlar dize gelirse kurulur. Döve 
döve, vura vura. Korkmadı mı? Sinmedi mi? Öy-
leyse daha çok. Ne kadar örtsen kendini, ne kadar 
saklansan, işe yaramaz. Sen de ceylan gibi, karaca 
misali, çıkarılmışsın artık ölüm pazarına. Tohum gi-
bisin, dağ ve dere gibi, deniz ve göl gibi. Dişi olan 
her şey birleşmeli. Kadın, dişi olan her şey ile daya-
nışıp, ondan güç alıp ona güç vermeli. Tohum için, 
nehir için, kadın için, dağ için ne kadar ses varsa 
aynı şeyi bağırmalı: Öldüremezsiniz! Ölmeyeceğiz.

Kendimizi ve dünyayı korumak zorundayız

Sudanlı kadınlara bakıyorum şimdi. Silkeleyip atı-
yorlar ölüm getiren her şeyi. Bağırıyorlar: “Kadının 
yeri evi değil. Kadının yeri al-thawra!”

Başkent Ankara’ya bir toz bulutu yaklaşıyor. Polat-
lı’dan doğru kana kana kusuyor gök kendini. Ola-
cak bunlar, daha neler olacak. Çünkü dişi olan her 
şey, insan olan her şeye yalvarıyor. Toz bile konu-
şuyor duyulmadıkça havanın diğer dilleri.

Bak, bir şeyler olacak, yazıyorum buraya. Dişi olan 
her şey örgütlenecek. Olsun diye yazıyorum. Ol-
mazsa çünkü çocuklarımız beton yiyecek. Beton 
ruhlular hepimizi ve gelecekteki çocuklarımızı öldü-
recek. Kupkuru bir erkeklik olacak hep buralar.Bak, 
olay şu: Kendimizi ve dünyayı korumak zorundayız.”

“Kadınların bu vahşi dünyadaki haklarını ve hat-
ta hayatlarını çeşitli sözleşmelerle korumak zo-
runda olduğumuz bu sistemi sorgulamadıkça, 
aslen hiçbir sözleşmenin ya da yasanın derin 
bir anlamı olduğunu düşünemiyorum.” İstanbul 
Sözleşmesinin anlamını bu sözleriyle açıklayan 
Mine Söğüt, bu tür düzenlemelerin ancak gün-
delik sorunları üstün körü çözmeye ve fiili sorun-
ların korkunç sonuçlarının açtığı yaraları kısmen 
sarmaya yaradığını söylüyor ve ekliyor: 

“Tabii ki bu da çok önemlidir ama asıl ihtiyacımız 
olan, kadınları erkeklerden, çocukları büyükler-
den, hatta insanı insandan yasalarla ve yasaklar-
la korumak zorunda kalmayacağımız bir ahlak 
felsefesini nasıl oluşturabileceğimizi, bunun için 
değerlerimizi nasıl gözden geçireceğimizi ve 
hangilerini çöpe atıp hangilerini baş tacı edece-
ğimizi düşündüğümüz bir bilinç düzeyine eriş-
mektir.” 

Sinsice ve geçici bir geri adım

Hükümetin bu konuda geri adım atmasını, “sin-
sice ve geçici bir geri adım” olarak yorumlayan 
Söğüt, “Biz bu tartışmalarla sanki hükümeti geri 
adıma ikna etmekten çok, kendimizi başımıza 
geleceklere ikna ediyoruz. Bu kadar önemli bir 
konuda bu tür tartışmaların gündeme bile gele-
mediği akılcı ve yapıcı bir düzene geçilmedikçe 
her türlü hak ve özgürlük tehdit altında olacak” 
vurgusunda bulunuyor. 

Bu tartışmaların yeniden gündeme gelebile-
ceğini de belirten Söğüt’e göre sözleşmeyi ko-
rumak için yapılması gereken, öncelikle parla-
menter sisteme geçilmesi: 

“Yeniden parlamenter sisteme geçilmesi ve son 
20 yıl içinde adım adım gerçekleştirilen karşı 
devrimle alt üst edilen laik sistemin, hukuktan 
eğitime en baştan hızla inşa edilmesi gerekiyor. 
Bu gerçekleştirilmedikçe sadece kadınlar değil 
bu ülkede yaşayan herkesin hayatı ve geleceği 
tehlikede.” 

Gazeteci Yazar 
Ece Temelkuran:

Dişi olan her 
şey birleşmeli

Gazeteci Yazar 
Mine Söğüt:  

Yeni bir ahlak 
felsefesine 
ihtiyaç var
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İçmimar Demet Ortaköylüoğlu Vardarman İstan-
bul Sözleşmesi’ni, Türkiye gibi muhafazakâr bir 
ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermenin 
yanı sıra sadece kadını değil yaşlıyı, çocuğu ve 
hatta erkeği de korumak bakımından son derece 
evrensel buluyor. İstanbul Sözleşmesi’nin varlı-
ğını bile teminat olarak gören Vardarman, şunları 
söylüyor: “Son derece muhafazakâr olan ülkenin 
daha da tutuculaşması karşısında bir kadın olarak 
ürküntü duyuyorum ve gitgide daha baskıcı olan 
toplumsal hayatın dişlilerinden kadının ve çocu-
ğun hukuken kurtarılabilmesi için, bu sözleşmeyi 
güvence olarak görüyorum. 

Bu noktada KADEM’in karşı duruşu da çok önemli. 
Bu duruş aslında bir nevi Laik kesimle dindar kesi-
min kadınlarının sadece yönetimdeki iktidar değil, 

erk karşısında da bütün-
leşmesini sağladı. Bu 
kadın hareketi; işçi, Alevi, 
dindar, laik, öğrenci ya 
da Kürt vs. gibi toplumun 
çok farklı kesimlerinden 
kadınların yan yana ge-
lip, unuttuğu gücünün 
tekrar farkına varması 
adına çok önemli bir ka-
zanımdı. Ana muhalefe-
tin olmadığı ülkemizde 
tek gerçek muhalefetin 
kadın gücü olduğunu da 

bir kez daha herkes görmüş oldu.”

Kadınlar arasındaki bu içten bağ devam etmeli

Demet Vardarman, sözleşmenin korunması için, 
toplumun farklı kesimlerinden kadınların hızlıca 
kurduğu içten bağın devam etmesi gerektiğini 
vurguluyor. Bu konuda STK’ların önemine dikkat 
çeken ve sendikaları da işbirliğine davet eden 
Ortaköylüoğlu, “Kadın erkekten çok daha hızlıca 
dayanışabiliyor. Bileşenler arasındaki bağ diri tutu-
lursa ki gençler en güçlü iletken burada, olası bir 
karşı atakta daha güçlü olarak hızla yapılanmak 
mümkün olacaktır. Sendikalar, öğrenci dernekleri, 
eşitsizliğin farkında olan genç ya da yaşlı tüm er-
kekler, hatta işverenler dahi işbirliğine çağırılmalı-
dır”  diye konuştu.

Doğa, çevre, tarih ve kutsal olanla ilgili çalışma-
lar yürüten Resim Sanatçısı Serap Başol, şiddete 
yönelik davranışların, insan hakları ihlali ve ay-
rımcılık olduğunu vurguladı. Bu yüzden kadına, 
çocuklara ve tüm bireylere yönelik şiddetin art-
tığı bu zaman diliminde, İstanbul Sözleşmesi ve 
ona dayanan 6284 sayılı yasanın eksiksiz uygu-
lanmasının ve kadın cinayetlerine dur demenin, 
öncelikle üzerinde çalışılacak bir alan olması 
gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Sözleşmesini 
korumak için öncelikle 
kamuoyu farkındalığı-
nı artırmak gerektiğini 
düşünen Başol, şun-
ları söyledi: “Konda’nın 
araştırma sonuçları-
na göre halkın yüzde 
57’sinin konudan fikri 
bile yoktur! (yüzde 36 
kalınmalı, yüzde 7 çıkıl-
malı demiştir). Bu çok 
çarpıcı bir sonuç, aynı 
zamanda çalışma ala-
nıdır. Bu yüzden, Söz-
leşmeye dair halkı bilinçlendirmek, ilk ve sürekli 
adım olmalıdır. Halk, devletin şiddeti önlemesi, 
yaptırım uygulanması, mağdurları koruyucu ve 
failleri cezalandırıcı yöntemlerin anlatılması ko-
nusunda bilinçlendirilmelidir.

Tutum ve davranış değişikliği sağlayarak kadın-
lara yönelik her türlü şiddeti ve ev içi şiddetini 
önlemek için eğitimler hazırlanmalıdır. Şiddetin 
tanımı bile eğitimin bir parçasıdır. Bu yüzden 
sözleşme metninde kullanılan “ev içi şiddet” te-
rimi doğru ve yerinde bir seçimdir. Bir evin içinde 
şiddet varsa orada bir aile yok demektir!”

İçmimar Demet Vardarman: 
Gerçek muhalefetin kadın 

gücü olduğunu gördük

Resim Sanatçısı Serap Başol: 
Bir evde şiddet varsa aile 

yok demektir

Kadına karşı her tür şiddeti 
önlemek için eğitimler 

hazırlanmasını öneren Serap 
Başol, şiddetin tanımının bile 
eğitimin bir parçası olduğunu 
düşünüyor ve ekliyor: Bir evin 

içinde şiddet varsa orada bir aile 
yok demektir!
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Oyuncu Janset, kadına dair 
seçme ve seçilme hakkı 
kadar kıymetli olan İstanbul 
Sözleşmesi’nde imzamızın 
olmasının önemine işaret 
ederek, “Öncelikle bu im-
zayı atan herkese bir insan 
olarak teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. İnsan hakla-
rından bağımsız olarak bir 
de "kadın" haklarına ihtiya-
cımızın olmasını, insanlık 
adına üzücü bulan Janset, 
değerlendirmelerine şöyle 
devam etti:

“Kadın olarak bir de insan 
olduğumuzu ispatlamak 
zorundaymışız gibi davra-
nılması ve hissettirilmesi 
öncelikle erkekler adına 
utanç verici. Kadına ve di-
ğer tüm canlılara şiddet 
uygulamak çok normalmiş 
gibi davranan kişilerden 
masumları korumak adına 
imzalanmış en önemli sözleşme iken, bunun tersi 
adına onay verilmesini ve hatta destek görmesini, 
anlayamadığım bir üzüntüyle seyrediyorum ve ca-
nım acıyor. Bu şiddeti onaylayan, susan ve sözleş-
meyi karalamak adına tuhaf mesajlar yazan kişilere 
diyoruz ki: Bizi harcama hakkını nereden buluyorsu-
nuz? Biz ne zaman ana, bacı, kardeş, yar, dost, can 
yoldaşı, öteki yarısı, kankası, arkadaşı olmanın dışına 
itildik? Hangi cüretle bize karşı şiddet uygulayana 
dilsiz, insani yaşam hakkımıza kör olursunuz? Biz size 
ne yaptık, ne zaman yanınızdan karşınıza geçtik ve 
neden sürekli savaş halindeyiz? Neden sürekli bu 
gaza geliyorsunuz? Neden sevmeyi unutturmaları-
na izin veriyorsunuz ve neden bir arada yaşayamıyo-
ruz? Biz insan değil miyiz? Peki siz insan mısınız?”

Seçme ve seçilme hakkımıza nasıl sahip çıkıyorsak, 
İstanbul Sözleşmesi'ne de sahip çıkıp uygulanması 
için elimizden geleni yapacağımızı vurgulayan Jan-
set, sözlerine şöyle devam etti:  “Sırf kadın olduğu-
muz için kimseden özür dileyecek değiliz. Bu, ter-
cihle olan bir şey değil ve sırf erkek olduğunuz için 
kendinizi ayrıcalıklı zannedemezsiniz. Bütün bunlar 
kadını baskı altında tutabilmek için uydurduğunuz 
hurafeler. Hayvana uygulanan tecavüz, şiddet, kadı-

na yönelik şiddet almış ba-
şını giderken ve en acısı, bu 
şiddetli tavır marifetmiş gibi 
gösterilmeye çalışılırken, 
İstanbul Sözleşmesi'ne 
sahip çıkmamız şart. Ön-
celikli ayıbımız, tüm dünya 
insanları olarak, böyle bir 
sözleşme ihtiyacında ol-
mamız. Vah bize! Şiddet 
uygulamayı kendinde hak 
görmenin artık çivisi nasıl 
çıktıysa, kendimizi koru-
mak için böyle bir sözleş-
meye ihtiyaç duyuyoruz, 
imzalıyoruz ve sonrasında 
da iptalini isteyen kişilere 
karşı canımızı savunuyoruz. 
Yeter, gerçekten yorulduk. 
Bizi bir salın, kendimize bı-
rakın. İşinize nasıl geliyorsa 
oraya doğru çevirip sürekli 
bizi kullanmayı bırakın artık. 
Siyasi emellerinize, cinsel 
dürtülerinize, kendi tutma-

nız gereken nefsinize ve tuhaf cehaletinize alet edip 
durmayın. 

Kadın kadının kurdu değil yurdu olmalı. Bu, kadın ka-
dına yaşanan egosal duygulardan çok başka bir bo-
yut çünkü özgürlüğümüz ve güvenliğimiz söz konu-
su. Ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen 
tüm erkekleri de sesimize ses olmaları için yanımıza 
çağırıyoruz. Akıl ve gönül birliğine ihtiyacımız var. Ya-
nımızda olun.

Yardım edin.”

Oyuncu Janset Paçal: 
Kadın kadının kurdu değil yurdu olmalı

Kadın haklarına ihtiyaç 
duyulmasının, insanlık adına 
üzücü olduğunun altını çizen 

Janset Paçal, “Sözleşmeyi 
imzalıyoruz ve sonra da iptalini 
isteyen kişilere karşı canımızı 

savunuyoruz. Gerçekten 
yorulduk. Bizi siyasi emellerinize, 

cinsel dürtülerinize, kendi 
tutmanız gereken nefsinize alet 

etmeyin” dedi. 
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Kadınlar bu yılkı 25 Kasım’a da şiddet gölgesinde giriyor. Pandemi 
etkisi, 2020 yılında ne yazık ki kadına şiddeti artırdı. Evde kalan pek çok 

kadın ve çocuk, aynı zamanda şiddet failleriyle de baş başa  
kalarak mağdur oldu. 

Pek çok önleme ve girişime rağmen yıldan yıla azalma-
sı beklenen kadına şiddet, ne yazık ki 2020 yılında azal-
madı. Covid-19 pandemisiyle dünya genelinde evde 
karantinaya girmek durumunda kalınması, kadınların 
ve çocukların şiddet görerek mağdur olmasına yol açtı. 
Salgınla başlayan eve kapanma sürecinde sadece ül-
kemizde değil, Kanada, Almanya, İspanya, İngiltere ve 
ABD gibi gelişmiş ülkelerde de ev içi şiddet arttı. Bir-
leşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor, kadın ve kız 
çocuklarına uygulanan şiddetin pandemi döneminde 
arttığını ortaya koydu. 

Cumhuriyet gazetesinde çıkan 7 Temmuz tarihli habere 
göre, pandemi sürecinde kadınların ve kız çocuklarının 
maruz kaldığı şiddet nedeniyle istedikleri yardım talebi 
Fransa, Avustralya, Arjantin ve Singapur’da yüzde 25 ile 
33 oranında arttı. Türkiye’deki artış yüzde 27,8 olarak ra-
porlandı.

Raporda, kadına yönelik şiddetin çok yaygın olmasına 
rağmen çoğunlukla rapor edilemediği ve şiddete maruz 
kalan kadınların, yüzde 40’ından azının bu suçlarla ilgili 
şikâyette bulunduğu vurgulandı.

KADINA 
ŞİDDET
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Kadına şiddet  
dünya genelinde arttı
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Kanada’da sokağa çıkma kısıtlaması süresinde açık kalan sığınma evleri 
için 50 milyon dolarlık yardım paketi açıklandı. İtalya’da mahkemeler, 
şiddete uğrayan kadının değil, saldırganın evi terk etmesini zorunlu 

kılıyor. Avustralya, Fransa ve İngiltere’de şiddete maruz kalan kadınların 
ve örgütlerin desteklenmesi için fon ayrıldı.

Fransa'da ev içi şiddet şikâyetleri yüzde 30 arttı

Dünyada son 12 ayda, 15-49 yaşları arasında 243 milyon 
kadın eşi ya da sevgilisi tarafından cinsel ve/veya fiziksel 
tacize maruz kaldı. Pandemi sürecinde ise, Fransa’da, 17 
Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından itibaren ev 
içi şiddet şikâyetleri yüzde 30 arttı. Kanada, Almanya, İs-
panya, İngiltere ve ABD’de acil sığınak talepleri arttı. Sığı-
naklar kapasitesinin sınırlarına ulaştı veya karantina koşul-
ları nedeniyle daha fazla ihtiyaç duyan kadınları alamadı. 
Bazı durumlarda ise sağlık merkezleri olarak kullanıldılar.

Avustralya’da yapılan araştırma sonuçlarına göre yardım 
çalışanlarının yüzde 40’ı, kendilerine daha fazla talep gel-
diğini belirtti. Bunların yüzde 70’i ise vakaların Covid-19 sü-
recinde daha da ağırlaştığını dile getirdi.

Ölmcül sessizlik

Diğer yandan evde şiddetin artmasına karşın, yardım çağ-
rısı için fırsat bulamayan kadınların sayısı da oldukça yük-
sek. Rapora göre, İtalya’da ev içi şiddet destek hattı, birçok 
kadın için eve kapanma sürecinde yardım istemenin daha 
da zorlaşması nedeniyle,  Mart ayının ilk iki haftasında yüz-
de 55 daha az çağrı aldığını açıkladı.

Eldeki verilere göre, erkek şiddetine maruz kalan 100 ka-
dından yalnız 40’ı hatta daha azı yardım istedi. Bu 40 kadın-
dan da yalnızca dördü polise şikâyette bulundu. Geri ka-
lanlar, bir sığınma evi ya da benzeri bir kuruluşa gidebildi.

Sosyal mesafe uygulamaları nedeniyle hareketlerin sınır-
landığı bu dönemde, telefon, e-posta veya diğer platform-
lar aracılığıyla destek sunuldu ancak destek taleplerinin 
miktarı azaldı.

Vakaların şiddeti de artıyor

Kadına yönelik şiddet olaylarının artmasının yanı sıra vaka-
ların şiddeti de arttı. Ebola salgını daha önce, kriz dönem-
lerinde şiddetin çoklu biçimlerinin arttığını göstermişti; ço-
cuk kaçakçılığı, çocuk evliliği, cinsel istismar gibi. Covıd-19 
sürecinde de muhtemelen benzer artışlar ortaya çıkara-
cak. 

Erkekler sınır tanımıyor: Telekonferansta bile taciz 

Rapor, erkek şiddeti ve tacizinin sınır tanımadığını da ortaya 
koydu. Avrupa Birliği’nde 15 yaşın üstündeki her 10 kadından 1’i 
bir siber-tacize uğradığını belirtmiş. Yani, saldırgan veya cinsel 
içerik barındıran e-posta, SMS mesajları ya da hakaretlere ma-
ruz kaldığını söyledi.

Milyonlarca kadın bu süreçte video konferansı iş veya ders için 
sıklıkla kullandı. Çeşitli medya kaynaklarında belirtilen verilere 
göre, farklı online taciz biçimleri yaygınlaştı. Cinsel taciz, trol-
leme hatta örnekler arasında, bir telekonferansa bağlanmaya 
çalışırken pornografik videolar gönderenler bile var.

Kanada 50 milyon dolarlık  
bir yardım paketi açıkladı
Türkiye’nin aksine birçok ülkede kadına yönelik artan şiddete karşı 
acil önlemler hayata geçirildi.

- Kanada’da sokağa çıkma kısıtlaması süresinde sığınma evleri açık 
kaldı. Cinsel şiddet ve diğer cinsiyet temelli şiddet biçimlerine ma-
ruz kalanlara yönelik sığınma evlerinin desteklenmesi için 50 mil-
yon dolarlık bir yardım paketi açıklandı.

- İtalya’da şiddete uğrayan kadının evi terk etmesi yerine, mahke-
meler saldırganın evi terk etmesini zorunlu kılıyor.

- Fransa’da sığınaklar dolup taştığı için ev içi şiddet ile mücadele 
için otellerle alternatif barınma olanağı sağlanıyor.

- Çin’de sokağa çıkma yasağı döneminde şiddete maruz kalan 
kadınlara destek olmak ve sessizliği kırmak amacıyla, #SalgınSı-
rasındaEviçiŞiddeteKarşı başlıklı bir hashtag (etiket) kampanyası 
başladı.

- Avustralya, Fransa ve İngiltere’de şiddete maruz kalan kadınların 
ve örgütlerin desteklenmesi için fon ayrıldı.

- İspanya’da, konum bilgisi fonksiyonu da içeren bir chat (sanal ko-
nuşma) uygulaması, şiddete uğrayan kadınlara anında psikolojik 
destek ve yardım sunuyor.

- İspanya’da kadınlar eczanelerde “Maske-19” şifreli mesajı kullana-
rak yardım isteyebiliyorlar ve eczaneye polis geliyor.

- İngiltere’nin bazı bölgelerinde polis, postacı ve kuryelere, şiddet 
veya istismar emarelerine dikkat etmeleri görevini verdi. Ayrıca ‘Bri-
ght Sky’ adında bir yazılım ise tacize uğrayan kadınlara destek ve 
bilgi sağlıyor.
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Kadın Dayanışma Vakfı’nın “Pandemi ve Şiddet Kıskacında  
Kadınların Mücadele Deneyimi” raporu, pandemide “evde kal” 
çağrısının birçok kadına şiddet getirdiğini açığa çıkardı. Şiddet 
uygulayan erkeklerle 7/24 aynı evde kalan kadınlar, şiddetten  

korunma yollarına ulaşmada da zorlandı.

Kadınlar evde kaldı ama  
güvende kalamadı

Kadın Dayanışma Vakfı, yakın zamanda “Pandemi ve Şiddet 
Kıskacında Kadınların Mücadele Deneyimi” başlıklı bir 
rapor yayımladı Rapor kapsamında Mart –Eylül 2020 dö-
neminde Kadın Dayanışma Vakfı’nın danışma merkezine 
ulaşan 360 kadınla görüşüldü. Bu görüşmeler sonucun-
da, kadınların şiddet uygulayan erkeklerle 7/24 aynı evde 
olmasının şiddeti artırdığı gözlendi. Bazı kadınlar geçmiş-
teki şiddet deneyimleri yüzünden bu süreçte daha tedir-
gin olduklarını ve güvende hissetmediklerini dile getirdi. 
Örneğin pandemiden önce defalarca şiddete maruz kal-
dığı için darp raporu ve uzaklaştırma kararı bulunan bir 
danışan, uzaklaştırma kararının sürekli ihlal edildiğini, bu 
nedenle üç kez ev değiştirdiğini ve buna rağmen ihlalle-
rin ve şiddetin sürdüğünü paylaştı. 

KADINA 
ŞİDDET
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Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle ailelerinin yanına 
dönen genç kadınların kendileri ya da anneleri için yaptıkları 
başvurular da arttı.

Kadın Dayanışma Vakfı, gelen başvurular üzerine telefon üze-
rinden sosyal ve hukuki destek sağladı. Şiddetten korunma ve 
şiddetin önlenmesi başta olmak üzere kadınların birçok yasal 
hakka da sahip olduğunu vurguladı. 

Vakıf, şiddetin yarattığı travmanın etkilerini azaltmak amacıyla 
online yöntemlerle psikolojik destek görüşmeleri sürdürdü.

ŞÖNİM’e ve sığınaklara ulaşmak zorlaştı

Başlangıçta kadınlar doğrudan ŞÖNİM’e (Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezleri) başvurabiliyorken, pandemi döneminde 
önce bir sağlık kuruluşundan risk taşımadıklarına dair rapor 
almaları ve ardından sığınağa kabullerinin gerçekleşmesi zo-
runlu oldu. 

Rapordan aldığımız bilgilere göre, salgının başlangıcında sağ-
lık raporu kolluk kuvvetleri tarafından hastaneye götürülerek 
alınıyordu. Önlemlerin esnemesiyle birlikte ŞÖNİM doğrudan 
başvuru almaya ve kadınların sığınağa geçişini sağlamadan 
önce sağlık raporu almaları için hastanelere sevk etmeye 
başladı. Fakat teste erişimin zor olması ve sonucun hemen alı-
namaması, kadınların şiddetten uzaklaşmasının önünde ciddi 
engel oluşturdu.

Kapasite yetersizliği ya da başka nedenlerle sığınağa kabul 
edilmeyen kadınlara 6284 sayılı Kanun kapsamında taahhüt 
edilen “Kadınların, varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarının da 
karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabileceği yerler sağ-
lanması” hakkı da çeşitli şekillerde gasp edildi.

“Karantina var, 24 saat içinde koruma kararı çıkaramayız"

Pek çok kadın sığınaklara hızlı ve etkin şekilde erişim sağlaya-
madı. Pandemi öncesinde de sığınak sayıları ve kapasiteleri 
yetersizken pandemi döneminde artan güvenli mekân ihtiya-
cını karşılamaya yönelik alternatifler de yetersizdi.

Kadınlar sığınak talebiyle karakollara yaptıkları başvurularda 

“Orası çok kalabalık gidip ne yapacaksın evin daha güvenlidir.”, 
“Virüs var artık sığınaklara götüremeyiz”, “Güvendiğin bir akraban 
yok mu, ona gitsen” gibi söylemlerle hakları konusunda doğru 
bilgilendirilmedikleri gibi şiddet gördükleri evlere geri gönde-
rildiklerini paylaştı. Bununla birlikte hâlihazırda sığınakta kalan 
kadınların temel ihtiyaçları için dışarıyla temaslarının kısıtlanması 
ve yalnızca barınma ihtiyacıyla başvuran kadınlara ise güvenlik 
riski taşımadığı gerekçesiyle öncelik tanınmaması, bu süreçteki 
temel sorunlardandı. 

Pandemiden önce de şiddetle mücadele mekanizmalarına 
ulaşmakta zorluk yaşayan kadınlar, pandemiyle birlikte daha da 
zorlandılar. Kadınlar acil durumda karakoldan korunma tedbiri is-
tediğinde, “Karantina var, 24 saat içinde koruma kararı çıkarama-
yız” cevabıyla karşılaştı.  155 Polis İmdat Hattı arandığında “Zaten 
yoğunuz hemen gelemeyiz” denildi.  Savcılığa suç duyurusunda 
bulunmak amacıyla giden kadın da “Sen neden evden çıkıp gel-
din, buraya gelip kalabalık ediyorsun, hayatımızı riske atıyorsun” 
diye cevaplandı. Birçok belediyenin kadın danışma merkezi, kül-
tür ve sosyal işler dairesi ya da sağlık ve sosyal hizmetler dairesi 
gibi birimlerine ulaşmakta zorluk yaşanıldı. Büyükşehir Belediye-
leri ile görece daha kolay irtibat kuruldu. 

Diğer yandan şiddet mağduru kadınlar pandemi döneminde 
adliyelerde ve hukuksal işleyişte de sorunlar yaşadı.

Mülteci kadınların kalacak evi bile olamadı 

Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği bu süreçte çok sayıda 
mülteci kadın da Kadın Dayanışma Vakfı’nın danışma merkezi-
ne başvurdu. “Evde Kal” denilen salgın döneminde kalacak eve, 
temiz suya, yeterli gıdaya ya da hijyenik koşullara ulaşmakta 
güçlük yaşadıklarını, sürece dair temel bilgileri edinmekte zor-
landıklarını aktardılar.

Komşusu tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan bir danışan, 
karakola giderek şikâyetçi olmak istediğini söylediğinde kendi-
sine “Git darp raporu al, almadan şikâyetçi olamazsın” denildi. 
Başka bir karakola gittiğinde ise evine en yakın karakola gitmesi 
gerektiği söylendi. Böylece polisler kadının şikâyette bulunması-
na engel oldu. 

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi’nin 3-8 
Nisan tarihlerinde 28 kentte yaşayan 1.873 kadının 
katılımıyla yaptığı araştırma; kadına yönelik erkek 
şiddetinin, pandemi sürecinde yüzde 27,8 oranında 
arttığını gösteriyor. En çok şiddet gördüğünü 
söyleyenlerin ilk iki sırasını diplomasız okuryazarların 
ve lisansüstü öğretim görenlerin oluşturması dikkat 
çekti.
• ”Karantina süreci kadına ve çocuğa şiddeti tetikliyor 
mu” sorusuna yüzde 45,9’u evet; yüzde 36,9’u 

Türkiye’de pandemide şiddet yüzde 27 arttı
kısmen; yüzde 17,2’si hayır şeklinde yanıt verdi.
• ”Karantina sürecinde hangisine maruz kaldınız” 
sorusuna yüzde 23,7’si psikolojik, yüzde 10,3’ü 
ekonomik, yüzde 4,8’i dijital, yüzde 1,7’si fiziksel, 
yüzde 1,4’ü cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.
•  Kim/kimler tarafından şiddete maruz kaldınız?’ 
sorusuna yüzde 32’si eş, yüzde 15,4’ü baba, yüzde 
14,8’i erkek kardeş, yüzde 11,6’sı anne, yüzde 7,5’i 
kız kardeş/abla, yüzde 7,1’i erkek arkadaş/flört, yüzde 
7,1’i akraba/tanıdık, yüzde 4,5’i oğul cevabını verdi.
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KADINA 
ŞİDDET

Kadın Dayanışma Vakfı’nın “Pandemi ve Şiddet Kıskacında  
Kadınların Mücadele Deneyimi” raporu, pandemide “evde kal” 
çağrısının birçok kadına şiddet getirdiğini açığa çıkardı. Şiddet 
uygulayan erkeklerle 7/24 aynı evde kalan kadınlar, şiddetten  

korunma yollarına ulaşmada da zorlandı.

Raporu hazırlayan Nihan Damarlı ve Büşra 
Sünetci: "Kurumlar pandemiye hazırlıksız 
yakalandı"

Raporu hazırlayan Nihan Damarlı ve Büşra Sünetci, Tez-
Koop-İş Kadın Dergisi için yaptığı açıklamada, pandemi 
sürecinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne bilgi edinme başvurularında bulun-
duklarını söyledi. Kadınların acil ihtiyaçlarının karşılanması 
için kurumlarla bizzat iletişim kurup süreci hızlandırmaya 
çalıştıklarını belirten Nihan Damarlı ve Büşra Sünetci, ge-
nellikle soruların karşılığı olmayan, yetersiz cevaplar al-
mışlar. Kurumların, hazırlıksız yakalandığı bu sürece geçici 
önlemlerle çözüm üretmeye çalıştığını açıklayan Damarlı 
ve Sünetci, bu yaklaşımın yalnızca kadınları değil pek çok 
dezavantajlı grubu etkilediğine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Kadın hareketi yıllardır kadınlara sunulan hizmet-
lerin yapılandırılmış biçimde sağlanması gereğini ortaya 

koyuyor. Pandemi öncesinde de pek çok kadın şiddet 
karşısında farklı kurumlara birden fazla kez başvuru yap-
mak durumunda kalıyordu. Pandemi, kadınlara özgü sis-
temlerin oluşturulmasının, şiddet sonrasında mümkün 
olan en kısa yoldan en donanımlı şekilde destek sağlan-
masının, aslında kadınlar için en ciddi önlemlerden oldu-
ğunu bir kere daha gösterdi.” 

ŞÖNİM’e yeterli bütçe ve personel ayrılmalı

Nihan Damarlı ve Büşra Sünetci, kadınların şiddetle 
mücadelesinde sığınakların ve ŞÖNİM’in öneminin 
altını çizdi. Gerekli durumlarda kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde 
alternatif imkânlar oluşturmanın, acil ihtiyaçlara hızla 
yanıt verilmesinde etkili olacağını dile getirerek şun-
ları söylediler:

“Şu anda 81 ilde ŞÖNİM bulunuyor, ama özellikle İs-
tanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde iş yükünün çok 

fazla olduğunu biliyoruz. Uğradı-
ğı şiddet nedeniyle herhangi bir 
kuruma başvuran kadınlar zaten 
şiddete uğrayanların çok az bir 
yüzdesiyken, bu başvuruların iş 
yoğunluğu veya başka gerek-
çelerle yeterli ve aktif şekilde ta-
kip edilmemesi kabul edilemez. 
Bu yüzden ŞÖNİM gibi şiddetle 
mücadele ve destek mekaniz-
masında kilit bir role sahip olma 
iddiasındaki kurumlar için yeterli 
bütçe ve personel ayrılmalı, ay-
rıca buralarda çalışan personelin 
gerekli uzmanlığa sahip olması-
na da dikkat edilmelidir.”

 

“Şiddet Çantası"  
hazır bulundurmak... 

Pandemi, önümüzdeki aylarda 
da devam edecek gibi görünü-
yor. Nihan Damarlı ve Büşra Sü-

Kadınlar sığınak talebiyle karakollara yaptıkları başvurularda “Orası
çok kalabalık gidip ne yapacaksın, evin daha güvenlidir”, “Virüs var,
artık sığınaklara götüremeyiz”, “Güvendiğin bir akrabana gitsen” gibi

söylemlerle karşılaştı.

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Büşra Sünetci
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netci, bu durumda evde şiddete maruz kalabilecek ka-
dınlar için sığınağa gitmenin yanı sıra ev içinde güvenlik 
planı yapmaya dönük önerilerini de bizimle paylaştı: 

“Güvenlik planı yapmak şiddet karşısında kadınların ve 
çocuklarının güvenliğini artırmaya yarayabilir. Şiddet uy-
gulayan kişinin davranışlarını kontrol edemeyiz ancak 
şiddet öncesi ya da şiddet sırasında alınabilecek ön-
lemleri önceden düşünmek bazen hayati önem taşıyor. 
Bir çanta hazırlayıp kolay ulaşabileceği bir yerde sakla-
mak, mümkünse bir miktar para, nüfus cüzdanı, varsa 
kullandığı ilaçları bu çantada bulundurmak, ailesi ya da 
komşusuyla bir kod belirlemek, yardım çağırmak için bu 
kodu kullanmak, şiddet öncesinde banyo, mutfak vb. 
zarar görebileceği odalardan uzak durmaya çalışmak, 
mümkünse evde her odanın anahtarının kapı üzerinde 
olmasına dikkat etmek, acil bir durumda kendini koru-
yabileceği bir noktada kalmayı sağlamak; alınabilecek 
önlemlerden bazıları olabilir. 

Uzun vadeli çözüm önerilerini düşündüğümüzde; top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek, kadınla-
rı şiddete karşı korumak, şiddet faillerini yargılamak ve 
şiddete karşı mücadele etmekle yükümlü kurumların 
koordineli çalışmasını sağlamak gerekir. Bu doğrultuda 
destek almak için kadın örgütlerine başvuru yapmak, 
şiddet karşısında yasal haklarını öğrenmek, şiddetten 
uzaklaşma ve güçlenme için psikososyal desteğe erişe-
bilmek kadınların atabileceği adımlardan.”

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi 
tekrarlıyoruz

Nihan Damarlı ve Büşra Sünetci, 6284 Sayılı Kanun’un ve 
İstanbul Sözleşmesi’nin bütün şartlarının tavizsiz uygu-

lanması talebinin altını çizerek, sözlerini şöyle noktaladı:

“Karantina tedbirlerinin gevşediği ancak salgının tüm 
hızıyla devam ettiği bugünlerde taleplerimizden, sal-
gın bahane edilerek gasp edilmeye çalışılan kazanılmış 
haklarımızdan ve taleplerimizin en büyük dayanağı olan 
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğimizi tekrar-
lıyoruz. Yetkililer, kadınların alanlardan yükselttiği sesi 
dikkate almak, kadın örgütleriyle, feministlerle ortak 
çalışma anlayışını geliştirmek zorunda. Böyle olmadığı 
sürece bunun bedelini pandemide de öncesinde de 
kadınlar canlarıyla ödedi, ödüyor. Şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da biz, haklarımızdan vazgeçmeye-
ceğiz ve kadına yönelik şiddete karşı mücadelemize de 
çalışmalarımıza da devam edeceğiz.”

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Nihan Damarlı

Pandemi döneminde, geçmişte şiddete maruz kalan kadınların birçoğu ne yazık ki eve kapanarak 
yoğun bir tedirginlik yaşadı ve travmatize oldu.
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ILO Türkiye Ofisi ve TÜİK tarafından 30 Eylül 2020 tarihinde yapılan webinarda 
açıklanan verilere göre kadın ve erkek arasındaki ücret farkı yaş ilerledikçe ve eğitim 
seviyesi düştükçe daha fazla artıyor.

Türkiye’de cinsiyete dayalı 
ücret farkı yüzde 15,6 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) ortak çalışmasıyla ilk defa kapsamlı 
veri kaynağı kullanarak ve farklı yöntemlerle hesaplanan 
cinsiyete dayalı ücret farkına dair veriler içeren “Cinsiyete 
Dayalı Ücret Farkının Ölçümü – Türkiye Uygulaması Ra-
poru”,  30 Eylül 2020 tarihinde 
yapılan bir webinar ile kamuo-
yuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan ILO Tür-
kiye Ofisi Direktörü Numan 
Özcan “Cinsiyete dayalı ücret 
açığının hesaplanması, çalış-
ma yaşamındaki eşitsizliklere 
ilişkin mevcut durumun tespit 
edilmesi, konuya ilişkin politi-
kaların belirlenmesi ve uygu-
lama sonrası izlenmesi açısın-
dan çok önemli” dedi.

ILO Türkiye Ofisi tarafından, 
İsveç mali katkısıyla yürütü-
len “Kadınlar için Daha Çok 
ve Daha İyi İşler” Programı 
kapsamında TÜİK işbirliği ile 
yapılan araştırmada ilk defa 
daha geniş bir sektörel kap-
sam incelendi ve kayıt dışı is-
tihdama ilişkin veriler de ele 
alındı. Hesaplamada kullanı-
lan verilerin önemine dikkat 
çeken Numan Özcan “Rapor 

çok önemli çünkü ilk kez cinsiyete dayalı ücret farkı, işgücü 
piyasasının yapısını daha iyi temsil eden ve daha kapsayıcı 
olan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) ve Ha-
nehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verileri ile de hesaplandı" 
şeklinde konuştu.

Türkiye’de daha önce cinsiyete 
dayalı ücret açığına dair hesap-
lamalarda TÜİK tarafından Ka-
zanç Yapısı Araştırması kullanı-
lıyordu.

Covid-19 salgını ücret açığını 
derinleştiriyor

Covid-19 krizinin cinsiyete da-
yalı ücret açığına etkilerine de 
değinen ILO Türkiye Ofisi Di-
rektörü Numan Özcan, şunları 
söyledi: 

“Krizin yarattığı sosyal ve ekono-
mik etkiler ücret açıklarını daha 
da derinleştiriyor. Zira kadınların 
yoğun çalıştığı hizmet, pera-
kende satış, turizm gibi sektör-
ler krizin en olumsuz etkilediği 
sektörler. Dolayısıyla salgınla ev 
ve aile içi bakım yükleri daha da 
artan kadınlar, bırakın yönetici 
pozisyonları için mücadele et-
meyi, evlerine daha fazla vakit 
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harcayabilmek için kısa süreli güvencesiz çalışma biçim-
lerine geçmek, hatta işlerinden ayrılmak durumunda ka-
labiliyorlar.”

TÜİK Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Kürşad Dosdoğru ise 
Türkiye'deki cinsiyetler arası ücret farkının resmi olarak he-
saplanmasına yönelik yeni bir metodolojinin geliştirilmesi-
ni de amaçlayan araştırmanın; çalışma hayatındaki mevcut 
eşitsizliklerin tespitine katkıda bulunmayı amaçlaması ba-
kımından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Webinarda ayrıca ILO-TÜİK ortak çalışması neticesinde 
ortaya konan cinsiyete dayalı ücret farkına ilişkin tüm ve-
rilerin ve metodolojiye dair bilgilerin yer aldığı “Cinsiyete 
Dayalı Ücret Farkının Ölçümü – Türkiye Uygulaması Ra-
poru”nun tanıtımı yapıldı. Ardından moderatörlüğünü ILO 
Türkiye Ofisi’nden Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk 
Anlı’nın yaptığı bir panel gerçekleştirildi. Panelde raporun 
hazırlanmasında önemli rol oynayan Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Emel Memiş ile 
TÜİK’ten İşgücü Girdi Göstergeleri Grup Başkanı Vekili Hü-
seyin Tancan Kale, rapordaki verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yaş ilerledikçe ve eğitim seviyesi düştükçe  
cinsiyete dayalı ücret farkı artıyor

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 verisi kullanılarak 
yapılan çalışmaya göre Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret 
farkı yüzde 15,6 düzeyinde. Araştırmaya göre ücret farkı 
yaş ilerledikçe artıyor. Ücret farkı, çalışma yaşamının baş-

larında düşük seyrederken (%3,8), 40’lı yaşlarda kadınların 
aleyhine dikkat çekici düzeyde artıyor (%25,9), izleyen yaş-
larda bu yüksek düzeyini koruyor.

Rapor, ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip ücretli çalışanlar 
arasında cinsiyete dayalı ücret farkı en yüksek düzeydey-
ken (%38,6), yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyine sahip ça-
lışanlarda (%15,8) en düşük düzeyde olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, kayıt dışı çalışanlarda (yüzde 24,2) cinsi-
yete dayalı ücret farkı kayıtlı çalışanlara (yüzde 11,5) kıyasla 
çok daha yüksek düzeyde.

18 Eylül Uluslararası  
Eşit Ücret Günü 
Bu raporun hazırlanmasındaki önemli bir ilham kaynağı, 
ILO tarafından “Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıklarını 
Anlamak” teması ile yayınlanmış olan “Küresel Ücret 
Raporu 2018/19” raporu oldu. Bu çalışma, geçtiğimiz 
yüzyıl içerisinde cinsiyete dayalı ücret açığını azaltmak için 
önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, bu sorunun 21. 
Yüzyılda da hâlâ devam ettiğini gösteriyor. Dünyada 70 
ülke ve ücretli çalışan dünya nüfusunun % 80’ini kapsayan 
ILO tarafından geliştirilen faktör bazında ağırlıklandırılmış 
ölçme yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, 
dünya genelinde cinsiyete dayalı ücret farkı %21,4. 
Araştırmaya göre bu oran İsveç’te %5,7, Romanya’da 
%7,8; Fransa’da %9,6; İtalya’da %14,3 ve Türkiye'de 
ise % 12,9 seviyesindedir. Birleşmiş Milletler, bu farkların 
ortadan kalkması amacıyla, 18 Eylül tarihini “Uluslararası 
Eşit Ücret Günü” olarak ilan etti.

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Hesaplanması” panelinde ILO Türkiye Ofisinden Ebru Özberk Anlı, 
Doç. Dr. Akademisyen Emel Memiş ve TÜİK’ten Hüseyin Tancan Kale yer aldı.
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ILO metodolojisi faktör bazlı hesaplamaya göre ücret 
farkı yüzde 21

ILO Genel Merkezi tarafından geliştirilen bir metodoloji olan 
ve TÜİK işbirliği ile gerçekleştirilen araştırmada ilk kez Tür-
kiye’de de kullanılan faktör bazlı hesaplamaya göre, cin-
siyete dayalı ücret farkı ortalama %21,1 düzeyinde. Faktör 
bazlı hesaplama metodolojisi, cinsiyet ücret farkının, ücret-
li çalışan kadınların ve erkeklerin farklı eğitim düzeylerinde 
ve sektörlerde yoğunlaşmasından kaynaklanabilecek et-
kilerinden bağımsız olarak ölçülmesine imkân veriyor.

Anne olmayan kadınlar ile babalar,  
anne olan kadınlardan fazla kazanıyor

Çalışmanın diğer önemli bir özelliği ise anne olan ve olma-
yan kadınlar arasındaki ücret farkı olarak tanımlanan “an-
nelik ücret farkı”nı hesaplamış olması.

Cinsiyete dayalı ücret farkı sadece çocuğu olan ve olma-
yan çalışan kadınlar arasında değil, çalışan anne ve baba-
lar arasında da görüldüğü için Rapor’da çalışan anne ve 
babalar arasındaki ücret farkı da ele alındı. Çalışmaya göre 
çocuğu olan ve olmayan kadınlar arasındaki ücret farkı ço-
cuğu olan anneler aleyhine %11; annelerin ücret düzeyi ba-

balar ile kıyaslandığında ücret farkı ise annelerin aleyhine 
yüzde 19 olarak tespit edildi.

Sektörel kapsamı daha geniş ve  
kayıt dışı verileri de içeren ilk çalışma

ILO Türkiye Ofisi ve TÜİK’in ortak ürünü olan Rapora konu 
olan cinsiyete dayalı ücret farkı ilk defa daha geniş sektörel 
kapsamı olan ve kayıt dışı istihdama ilişkin verileri de içe-
ren Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) kullanılarak 
elde edildi.

Kadınlar İçin Daha Çok ve  
Daha İyi İşler Programı hakkında

ILO Türkiye Ofisi, kamu kuruluşları, işçi ve işveren örgütle-
ri, özel sektör, sivil toplum ve akademi gibi farklı taraflarla 
işbirliği içerisinde, İsveç mali katkısıyla “Kadınlar İçin Daha 
Çok ve Daha İyi İşler II” programını yürütüyor. Türkiye’de 
insana yakışır koşullarda çalışan kadınların sayısını artırma-
yı amaçlayan bu programda, “cinsiyete dayalı ücret farkı”, 
“işyerlerinde cinsiyete dayalı şiddet”, “iş-yaşam dengesinin 
uyumlaştırılması” ve “kadın liderliği” öncelikli olarak ele alı-
nan konular arasında bulunuyor. 
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EMEĞİMİZ

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, krizin yarattığı sosyal ve ekonomik etkilerin, kadın ve erkek çalışan arasındaki  
ücret açığını daha da derinleştirdiğini söyledi.
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İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz

Almanya’da hükümet, cinsiyet eşitliğini kapsamlı bir önlem-
ler paketiyle toplum içinde daha da yaygınlaştırmayı hedefli-
yor. Kabinede yer alan Aile Bakanı Franziska Giffey’in bu bağ-
lamda hazırladığı “Ulusal Eşitlik Stratejisi” adlı tasarı hükümet 
tarafından onaylandı.

Giffey, federal hükümetin onaylama ka-
rarını, “Hükümetin bu konuyla ilgili ey-
lemleri açısından, önümüzdeki yasama 
dönemlerini de kapsayacak bir dönüm 
noktası” olarak değerlendirdi. Bakan Gif-
fey, cinsiyet eşitliği stratejisinin Almanya 
tarihinde ilk defa bir federal hükümet ta-
rafından çok sayıda bakanlığın katkısı ile 
hazırlandığını vurguladı.

Kültür ve bilim alanlarında eşitliğin artırılması hedefleniyor 

Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu’nun DW’den derlediği 
habere göre, kabinenin onayını alan ve 67 ayrı önlem mad-
desinden oluşan cinsiyet eşitliği stratejisi ile dokuz hedefe 
odaklanılıyor. Bunlar arasında gelir eşitliği, sosyal mesleklerin 
güçlendirilmesi ve dijital yaşam alanları ve çalışma dünyasın-

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, kadın ve erkek çalı-
şanlar arasındaki ücret eşitsizliğini yasaklayan yasa tasarısının 
kabul edildiğini açıkladı. Yasaya uyulmaması halinde şirketler 
187 bin avroya kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’ndan aldığımız habere göre, 
İspanya’daki kadınlar, erkeklere göre ortalama yüzde 22 
daha az kazanıyor. Yeni düzenlemeyle şirketlerin kadınlara 
ve erkeklere ne kadar maaş verildiğini kayıt altında tutacağını 
söyleyen Diaz, “Bugünden itibaren, bir erkek ve bir kadın artık 
farklı ücret alamaz” dedi. 

Eşitlik Bakanı Irene Moreno ise hüküme-
tin, şirketlerin Covid-19 salgınını kullanarak 
cinsiyetler arasındaki ücret farklılıklarını 
gizlemeye çalışmasını engellemek için 
ekstra tedbirli olması gerektiğini de sözle-
rine ekledi.

Yasaya göre şirketler artık çalışanları için 
taban maaşları ve diğer sosyal hakları 
belirlemek için kullandıkları sistemi açık-

Almanya’da “Cinsiyet Eşitliği Tasarısı” onaylandı

İspanya cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini yasakladı

da siyasi bakımdan cinsiyet eşitliği standartları oluşturulması 
geliyor. Ayrıca aile, bakım ve mesleğin bir arada götürülme-
sini kolaylaştırmaya yönelik hedefler de bu stratejinin hedef-
lerinden biri.

Tasarı diğer yandan kadınların kariyer 
yapmalarını kolaylaştırmayı ve ge-
lecekte parlamentolarda daha fazla 
sayıda yer almasını sağlamayı amaç-
lıyor. Bunun yanı sıra kültür ve bilim 
alanlarında eşitliğin artırılması ve fede-
ral hükümet bünyesindeki kurumların 
yönetici pozisyonlarında daha fazla 
kadının görev alması da belirlenen 
hedefler arasında yer alıyor.

Kadınlarla erkekler arasındaki gelir farkı

Almanya Aile Bakanı Giffey, “Yapılacak daha çok şey var ve 
bunu ancak ilgili bakanlıkların el ele çalışması ile başarabiliriz” 
diyerek kadınlarla erkekler arasında hâlâ kadınlar aleyhine 
ortalama yüzde 20 oranında bir fark olduğunu, emeklilikte 
bu farkın yüzde 50’lere çıktığını belirtti.

lamak zorunda kalacaklar, aksi takdirde 187 bin avroya kadar 
para cezası ile karşı karşıya kalacak. 50’den fazla çalışanı olan 
işletmelerin, işgücünde kadın ve erkek oranını dengelemek 
için dört yıllık bir plan hazırlaması gerekiyor.

İspanya cinsiyet eşitliğinde Avrupa’nın liderleri arasında

İspanya, cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar göz önünde bu-
lundurulduğunda, Avrupa’da lider ülkelerden biri olarak öne 
çıkıyor. Geçen yıl Aralık ayında İspanya, Dünya Ekonomik 

Forumu’nun Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda 
kadın haklarındaki iyileşmeler sayesinde 
2018’den bu yana 21 sıra atlayarak ilk 10’a 
girdi.

2007 yılında İspanya’da çıkarılan “Cinsiyet 
Eşitliği Yasası” ile siyasi partilere cinsiyet ko-
tası getirilmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan seçim-
ler sonucunda meclisteki kadın milletvekili 
oranı ilk kez yüzde 46,8 seviyesine yükseldi.

DÜNYADAN 
HABER
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PSİKOLOJİ

Uzman Psikolog  Ayla Yılmaz

Hayatımız boyunca yaşadığımız bütün değişimler, aynı 
zamanda kayıplara da işaret eder. Pandemi sürecinde insanlar 
sağlığını, mesleğini, işini, güvenlik duygusunu, gelecek planını, 
arkadaşlarını, günlük rutinini kaybetti öncelikle. Evde kalınan 

dönemlerde aynı zamanda yaslar yaşandı.

Pandemide paylaşılan 
yaygın duygular neler oldu?

Ekim ayı itibariyle yaklaşık 7 aydır toplumsal olarak olağa-
nüstü bir durumla karşı karşıyayız ve bu durumla hem bi-
reysel hem de uluslararası ölçekte başa çıkmaya çalışıyo-
ruz. Afet olarak da nitelendiri-
len Covid-19 salgını, her zorlu 
olayda olduğu gibi herkesi 
farklı şekillerde etkiliyor. Ço-
ğunluk ortak tepki gösterse 
de, insanlar stresli durumlara 
farklı tepkiler verebiliyor.

Salgınla birlikte herkesin ha-
yatında somut yeni durumlar 
doğdu. Fiziksel olarak ya-
kınlarından uzakta kalmak, 
günlük rutinin bozulması, 
okulların uzaktan eğitime 
geçmesi, çalışanların bir bö-
lümünün evden çalışmaya 
başlaması, sosyal etkinliklerin 
iptal edilmesi,  ortak yaşanan 
durumlar arasında. Bununla 
birlikte ekonomik kayıp, işten 
çıkarılma, çocukların evde 
olmasıyla artan ev işi yükü, 
öğrencilerin aile evlerine geri 
dönmesiyle özel alan yok-
sunluğu yaşanması gibi farklı 

olumsuz deneyimler yaşayan bir çoğunluk da oldu.  

Herkesin aynı anda olumsuz etkilerini gördüğü bilgi kirlili-
ği ve devletin süreci şeffaf 
yürütmediğine yönelik göz-
lemler ise hissedilen kaygıyı 
artırdı. Bir kısım işten çıkarıl-
dığı için, bir kısım toplu ta-
şıma kullanarak işe gitmek 
zorunda kaldığı için, bir kısım 
evde hem online çalışıp hem 
çocuklarına bakım vermek 
zorunda kaldığı için etkilen-
di; koşullar değişse de de-
neyimlenen duygular birçok 
kesimde benzerlikler gös-
terdi. Kaygı, korku, çaresizlik, 
suçluluk, üzüntü, isteksizlik, 
çökkünlük, bunaltı, karam-
sarlık ve yalnızlık;  paylaşılan 
yaygın duygular oldu. 

Hayatımız boyunca yaşadı-
ğımız bütün değişimler aynı 
zamanda kayıplara da işaret 
eder. Kayıp sadece birinin 
ölümüyle değil, bir eylemin, 
rutinin, duygunun kaybı da 
olabilir. 
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Bu süreçte neleri kaybetmiş olabileceğimizi sıralarsak; 

• Sağlığımızı,

• Mesleğimizi,

• Güvenlik duygumuzu,

• Gelecek planımızı,

• Arkadaşlarımızı,

• Günlük rutinimizi ve bunlara eklenebilecek birçok kayıp 
yaşadık.  Evde kalınan dönemlerde aynı zamanda yaslar ya-
şandı.

Fakat bu sefer kayıpların, ölümlerin ardından; kültürel ve dini 
ritüellerin gerçekleştiril(e)memesi, sevdiklerinden, yakınla-
rından uzakta kalarak yeterli şefkat ve yakınlığın alınamama-
sı, belki yasların tamamlanamamasına veya ertelenmesine; 
böylelikle tutulmamış yaslarla birlikte ruhsal problemlere 
yol açmış olabilir.

Her zorlu olayda olduğu gibi Covid-19 salgınının yarattığı 
olumsuz sonuçlara en çok dezavantajlı gruplar maruz kaldı; 
yaşlılar, yoksullar, mülteciler, kadınlar, evsizler vb. Açıklanan 
veriler kadınların sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte daha 
fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Kadına yönelik şiddetin 
en çok ev içinde ve en yakınları tarafından uygulandığı bi-
linmekle birlikte süreç boyunca devlet bu konuda herhangi 
bir önleme girişiminde bulunmadı. Benzer olağanüstü veya 
olağan durumlarda kadınların her zaman birbirleriyle daya-
nışma kurabilecekleri ağlar içinde bulunmaları, şiddeti önle-
mede ve korunmada en kıymetli araçlarıdır. 

BAŞA ÇIKMA GÜCÜNÜ ARTTIRMAK VE RUH SAĞLIĞINI 
KORUMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Bağlantı kurma ve paylaşım

Her ne kadar bir yandan fiziksel bir izolasyon içinde olun-
sa da, diğer yandan telefon ve internet aracılığıyla her an 
etkileşimde kalınabiliyor. Kaygının ve korkunun arttığı dö-
nemlerde içine kapanma ihtimali artar. Döngüyü kırmanın 
yolu da yakınlarımızla bağlantı kurmaktan, duygusal olarak 
yakınlaşmaktan, duygu ve deneyimlerin paylaşılmasından 
geçiyor. 

Bedene iyi bakma ve nefes egzersizleri

Birçok araştırma stresin ve kaygının hafifletilmesinde, 

kontrol altına alınmasında en önemli yöntemlerin beden 
ve nefes egzersizleri olduğunu kanıtladı. Hissedilen zor-
lu duygular (korku, kaygı, üzüntü, stres, çaresizlik, suçluluk 
vb) bedenin değişik bölgelerinde yer bulur ve bazen ağrı, 
bazen tutulma, bazen cilt sorunlarıyla kendini ifade eder. 
Genellikle birçok kişi bedeni son noktasına kadar zorlamaya 
devam eder ve bedenin ne demek istediğine kulak asmaz, 
ağrı kesiciyi alıp koşturmaya devam eder. Beden ve nefes 
farkındalığına yönelik yoga, meditasyon ve dans gibi çalış-
malar düzenli yapılırsa kişilerin zihinsel ve duygusal sağal-
tımını destekler, kaygı ve stresle kolaylıkla başa çıkmasında 
yardımcı olur. Pandemiyle birlikte ne mutlu ki birçok uzman 
ve eğitmen çalışmalarını ücretsiz paylaşıma açtı. Daha önce 
denenmediyse yeni deneyimler yaşamak ve bunları düzenli 
uygulamak, zorlu dönemden kazanımlarla çıkmak için  fır-
sat sağlayabilir. 

Duyguları fark etmek ve kabul etmek

Son olarak olağanüstü durumlarda ya da herhangi bir du-
rumda, değil, ruhsal iyi olma halini dengede tutacak en 
önemli eylemin duyguların farkında olunduğu anlar yara-
tabilmek olduğunu söyleyebiliriz. Biraz yalnız kalabildiğiniz 
bir alan ve biraz zaman ayırarak, belki meditasyonla, belki 
yazarak, belki çizerek... İçeride neler oluyor; bakmak ve din-
lemek, birçok ruh sağlığı sorununu önleyici bir alışkanlık ha-
line gelebilir. Yaşamdaki diğer birçok şey gibi duyguların da 
geçiciliğinin farkına varmak, zamanla hissedilenleri kabul et-
meye götürür kişiyi. Kabul ile birlikte duyguların yoğunluğu 
da azalır ve geçişi kolaylaşır.  

Bütün bunlarla birlikte kimsenin sorunlarla tek başa çıkmak 
zorunda olmadığını hatırlayarak gerektiğinde profesyonel 
bir desteğe başvurmayı unutmayalım. 

Kaynaklar
1. Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, “Ka-
rantinanın Ruhsal Etkı̇lerı̇ ve Koruyucu Önlemler”, https://www.psiki-
yatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/KarantinaCOVID.pdf
2. Işıklı, Sedat, 2020, “Covıd-19 Salgını’nın Psı̇kolojı̇k Sonuçları ve Etkı̇lı̇ 
Başa Çıkma Yöntemlerı̇”, Hacettepe Üniversitesi
3. Aşkın, Rüstem Bozkurt,Yasemin ve Zeybek, Zekiye ” Covı̇D-19 Pan-
demisi: Psı̇kolojı̇k Etkı̇lerı̇ ve Terapötik Müdahaleler” İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 
Yıl:19 Sayı:37 Bahar 
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Korku, kaygı, üzüntü, stres, çaresizlik, suçluluk gibi duygular, bedenin değişik 
bölgelerine yerleşir; ağrı, tutulma veya cilt sorunlarıyla kendini ifade eder. Bu durumda 
yoga, meditasyon ve dans; bedensel, zihinsel ve duygusal sağaltımı destekler.
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Kadınlar biyolojik yönden erkeklerden farklı olarak pek 
çok hormonun etkisi altında kalıyor. Bu hormonlar ka-
dınlarda yaşamı boyunca ergenlik, adet görme, gebe-
lik, lohusalık ve emzirme, menopoz olarak adlandırdı-
ğımız dönemleri oluşturuyor. 

Menopoz nedir?

Yunanca meno: ay, poz: son anlamına geliyor. Meno-
pozun en kısa tarifi, kadının doğurganlığının bittiği dö-
nemdir. Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) menopozu, yumur-
talık aktivitesinin yitirilmesi sonucu adet kanamasının 
kalıcı olarak sonlanması olarak tanımlamıştır.1 yıl bo-
yunca adet görmediyseniz menopozdasınız.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 verilerine göre 
kadınlarda beklenen yaşam süresi 80,7 yıldır. Yaşam 
süresindeki bu artışa paralel olarak son 20-30 yılda 
menopoz sonrası geçirilen yıllar uzamıştır. 

Kadınlar hangi yaşa geldiğinde menopoza girer?

Menopoz yaşı genellikle 45-55 arasındadır. 45 yaşın-

dan önce olursa erken menopoz, 55 yaşından sonra 
olursa geç menopoz olarak tanımlanır. Birden ortaya 
çıkmaz, yavaş yavaş ilerleyen bir süreçtir. Önce adet 
kanamaları azalır ve seyrekleşir, sonra adet görülmez. 
Ameliyatla yumurtalıkların alınması kaynaklı adet gö-
rülmeme durumu, cerrahi menopoz olarak adlandırılır. 
Rahmi yumurtalıkları ile birlikte alınan kadınlar cerrahi 
menopoza girmiştir. Ancak rahim alınmış, yumurtalık-
lar duruyorsa adet kanaması olmaz ama menopoz söz 
konusu değildir, yumurtalık fonksiyonlarının durumu 
ancak kanda bakılan hormonlarla anlaşılır.

Menopoz yaşını etkileyen faktörler nelerdir?

Genetik faktörler, annenin menopoza girme yaşı, ırk, bes-
lenme, sigara içme, geçirilen ameliyatlar, radyoterapi, ke-
moterapi menopoz yaşını etkiler. Erken yaşta menopoza 
girmek, üreme fonksiyon kaybının yanı sıra ateş basması, 
vajinal kuruluk, kemik erimesi, kabullenememe ve buna 
bağlı suçluluk duygusu, özgüven kaybı gibi problemlere 
neden olabilir. Geç yaşta menopozun meme kanseri ve 
rahim kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.

MENOPOZ
Kadın hayatının önemli bir döngüsü 

Menopoz bir hastalık değildir. Ergenlik, gebelik, lohusalık gibi bir döngüdür ve 
kadının doğurganlığının bittiği bir dönemdir. Menopoz yaşı genellikle 45-55 
arasındadır. Genetik faktörler, ırk, beslenme, sigara içme, ameliyatlar, kemoterapi 
menopoz yaşını etkiler. Sigara içmek menopozu 5 yıl önceye alır.
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Menopoz belirtileri nelerdir?

Menopoza giren her kadında şikâyetler ve bulgular 
farklıdır. Bu süreci çok rahatlıkla geçiren kadınlar ol-
makla beraber, şikâyetleri günlük yaşamı aksatacak 
kadar yoğun olan kadınlar da vardır. Kadınlarda görü-
len menopoz dönemi yakınmaları, kadının eğitim dü-
zeyi, yaşı, mesleği, ekonomik bağımsızlığı, gelir düzeyi, 
evlilik uyumu, medeni durumu, başka alanlara yönel-
miş olması, ailenin büyüklüğü, bu döneme özgü bilgi 
alma durumu, rol değişimi ve toplumun kadına verdiği 
değerden etkilenmektedir. 

• Adet düzensizlikleri: Genellikle gecikme şeklinde 
olsa da bazen sık ve yoğun adet kanamaları olabi-
lir. Sık ve yoğun olan adet kanamalarının temelin-
de başka patolojiler de olabileceği için muayene 
olunması önemlidir. Menopoza girdikten, yani 1 yıl 
boyunca adet görme süresi geçtikten sonra olan 
kanamalar normal değildir, araştırılmalıdır. 

• Sıcak basması, terleme: Sıcak basmaları menopo-
za giren kadınlarda en sık görülen belirtilerdir. Bu 
belirtiler bazen menopoz öncesi de olabilir. Genel-

likle menopozun ilk iki yılı yoğundur, zamanla şid-
deti ve süresi azalır. Nadiren menopozun ilk yılla-
rında ateş basması yokken, sonradan ortaya çıka-
bilir. Cerrahi menopozda bulgular daha yoğundur.

• Uyku bozukluğu: Bazen uykuya dalmada zorluk, 
uyuma süresinde kısalma, ateş basması nedeniy-
le uykunun kesintiye uğraması sık görülür. Sıcak 
basmalarından sonra en çok görülen belirtidir.

• Ürolojik ve genital değişiklikler: Östrojen yetersiz-
liği nedeniyle görülen şikâyetler, en sık menopoz 
dönemi sorunlarını oluşturur. Vajinal kuruluğa bağ-
lı ilişkide ağrı, ağrıdan dolayı cinsel isteksizlik, sık 
idrar ve idrar kaçırma, ciltte kuruluk, kaşıntı, rahim 
sarkması gibi problemler günlük yaşamı etkileye-
bilir. Ancak her menopoza giren kadın bu sorunları 
yaşamaz. Hormonal tedavi uygulamak şikâyetleri 
azalttığı gibi, kemik erimesine karşı da koruyacaktır.

• Duygudurum değişiklikleri: Ağlama krizleri, sinirli-
lik, kaygı, unutkanlık, konsantrasyon eksiliği.

• Kilo alma: Metabolizma yavaşladığından dolayı kan 
yağlarında artma ve kilo almaya eğilim gerçekleşir.
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Toplumların bakış açısı kadının duygu ve düşüncelerini yoğun olarak etkiler. 
Türk toplumunda kadınların aile içindeki konumu, eşlerin bakış açısı, görev ve 
sorumluluklar, menopoz dönemiyle başa çıkmada çok etkilidir. 
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• Kemik erimesi (osteoporoz): Yetersiz kalsiyum alı-
mı, kalsiyum emiliminde azalma, fiziksel aktivitede 
azalma, kemik erimesine neden olur. Bu değişik-
likler menopoza girdikten 5 yıl sonra meydana gel-
meye başlar.

• Kalp damar hastalıkları riskinde artış: Kanda kötü 
huylu kolesterol miktarında artış, kalp krizi ve felç 
riskini artırır.

Menopoza giren kadın ne hisseder?

Toplumların bakış açısı kadının duygu ve düşüncelerini 
yoğun olarak etkiler. Türk toplumunda kadınların aile 
içindeki konumu, eşlerin bakış açısı, görev ve sorum-
luluklar, bu dönemle başa çıkmada çok etkilidir. Çoğu 
kadın bu süreci normal karşılar, ancak bazı kadınlarda 
da kadınlığın kaybı, yaşlılık, işe yaramazlık algısı oluşa-
bilir. Suçluluk, utanç duyguları ve depresyon bulguları 
olabilir.

Menopoz yaşı geciktirilebilir mi?

Menopoz yaşını geciktirme şansı yoktur. Ancak sigara 
içimi menopozu 5 yıl önceye aldığından sigaranın bı-
rakılması kişisel olarak yapılabilecek en önemli önlem-
dir. Menopoz cinsel yaşamı, vajinal kuruluk oluyorsa 
etkileyebilir. Yoksa menopozda cinsel istekte ciddi bir 

azalma olmaz. Hatta bazı kadınlar gebe kalma korku-
su olmadan cinselliğini daha özgür yaşayabilir. Meno-
pozda ilaçla adet görmek menopoz yaşını geciktirmez. 
İlaçla adet görmeyi sağlamak her zaman mümkün ol-
mayabilir. Adet düzensizliği olan, muayene ve hormon 
tetkikleri ile yakın zamanda menopoza gireceğini dü-
şündüğümüz kadınların yumurtaları dondurularak sak-
lanabilir ve daha sonra dondurulmuş yumurtalarla tüp 
bebek yapılarak anne olunabilir.

Menopozda nelere dikkat edilmeli?

Menopozu kabullenmek aile hayatında ve sosyal ha-
yatta daha rahat olmanızı sağlar. Menopoz bir hastalık 
değil, ergenlik, gebelik, lohusalık gibi bir döngü olarak 
kabul edilmelidir. Metabolizma zayıflayıp, kilo almaya 
eğilim oluşturduğu için sağlıklı ve dengeli beslenmeye 
özen göstermek gerekir. Kalsiyumlu gıda alımı artırıl-
malı, günde 1 kase yoğurt, 1 kase süt tüketilmeli, yağ 
alımı azaltılmalıdır. Kemik yıkımını azaltmak için yapıla-
cak en iyi egzersiz yürüyüştür. Yürüyüşler kapalı spor 
salonlarında değil açık havada ve haftada 3 kez yarım 
saati geçecek şekilde yapılmalıdır. Sigara bırakılmalı, 
yıllık jinekolojik muayeneler ihmal edilmemelidir. Uyku 
düzenli olmalıdır. Ateş basmaları oluyorsa (ki bu süre-
cin 6 ayla-2 yıl içinde biteceği bilinmeli) ve muayene 
bulgularınız uygunsa bu süreci rahat atlatmak için te-
davi alabilirsiniz.
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Menopoz tedavi edilmeli midir?

Menopoz tedavi edilmesi gereken bir hastalık değildir. 
Şikâyetlere ve sağlık sorunlarına göre tedavi planla-
nabilir. Hormon tedavisinde amaç östrojen eksikliğine 
bağlı şikâyetleri gidermek, yaşam kalitesini artırmaktır. 
Hormon tedavisi ateş basmasını, vajinal kuruluğu, ke-
mik erimesini önlemek için kullanılabilir. Hormon ilaç-
ları ağızdan alınan tabletler, buruna sıkılan sprey, cilde 
sürülen krem ya da bant, vajinal krem veya fitil şek-
lindedir. Meme kanseri, rahim kanseri, kalp hastalığı, 
karaciğer hastalığı, melanom, sigara içme ve trombo-
embolik atak hikâyesi olan kadınlara hormon tedavisi 
verilemez.

Vajinal kuruluk tedavisi için vajinal kayganlaştırıcı ola-
rak vajinal östrojen içeren krem ya da fitiller, ağızdan 
östrojen içeren tabletler, östrojen içeren bantlar kulla-
nılabilir. İlaç içermeyen kayganlaştırıcı vajinal jeller de 
cinsel ilişki öncesi rahatlatır.

Ateş basması tedavisi için hormon ya da bitkisel ilaçlar 
kullanılabilir.
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Menopoz dönemi yakınmaları, kadının eğitim düzeyi, yaşı, mesleği, ekonomik 
bağımsızlığı, gelir düzeyi, medeni durumu, evlilik uyumu, başka alanlara yönelmiş 
olması, rol değişimi ve toplumun kadına verdiği değerden etkilenir. 

***Tedavi kişiselleştirilmelidir. Her kadının 
şikâyeti ve beklentisi farklıdır. Yaşam tarzı 
değişiklikleri, beslenme (yağın azaltılması, 
kalsiyum içeren besinlerin artırılması), fi-
ziksel aktivitenin artırılması, sigaranın bıra-
kılması önemlidir.

***Hormon tedavisi alsın veya almasın tüm 
kadınların yıllık jinekolojik muayenele-
ri önemlidir. Yıllık muayene ile papsmear 
testi, kan biyokimyası, meme kanseri tara-
ması için mamografi takipleri yapılmalıdır. 
Unutmayınız ki menopoz, kadın hayatının 
bir döngüsüdür, hastalık değildir.
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Dergimizin bu sayısında size bir TV dizisini, daha doğrusu 
bir dijital platform olan Netflix’in son dönemdeki en etkile-
yici dizilerinden biri olarak özellikle kadın seyircilerin büyük 
beğenisini kazanan bir yapımını tanıtmak istiyorum. Orijinal 
adı Unorthodox olan bu dizi gözden kaçırdığım bir şey yok 
ise her yerde Türkçeye “Geleneklere Uymayan” başlığıyla 
çevrilmiş. Oysa ben Unorthodox’u “Törekıran” olarak yeni 
bir sözcükle dilimize çevirmek istiyorum. Doğrusunu söy-
lemem gerekirse, en başta amacım yeni bir kelime türet-
mek değildi, sadece filmin içeriğini en iyi yansıtacak Türkçe 
karşılığı arıyordum. Bunu yaparken, dilin ve ifadenin sınır-
larını zorladığımı fark etmem uzun sürmedi. Bu yaptığımın 
yani dilin bana ve bize çizdiği sınırları -yaratıcılık yoluyla- aş-
maya çalışmanın filmin hikâyesiyle ne kadar örtüştüğünün 
farkına vardığımda ise şaşırmaktan çok mutlu olmuştum. 

Çünkü aslında ben de bir kadın yazar/çevirmen olarak baş 
kahramanımız Esty gibi çemberin içinde kalmak ve ben-
den öncekilerin izlediği yoldan gitmek yerine özgün olma-
yı arzuluyordum. Ve bu arzumun peşinden gitmeye karar 
verdim, böylece Unorthodox’un karşılığı olarak  “Törekıran” 
kelimesi ortaya çıktı. Peki ne demek Törekıran?  Törekıran, 
tıpkı zincirkıran gibi kendisini tutsak eden kurum, gelenek, 
töre, adet ve normları yıkan demek. Bence bu diziyi izler-
ken, genç bir kadının içinde bulunduğu koşullara rağmen 
nasıl bir mücadeleyle adına gelenek ya da töre denilen 
zincirleri söküp attığına tanıklık ettiğinizde neden böyle bir 
kültürel çeviri yaptığımı daha iyi anlayacak ve umarım Tö-
rekıran’ı seveceksiniz. 

Uyarlandığı romanın yazarı, dizinin yaratıcıları, yönetmeni, 
başrol oyuncusu ve hikâyenin kendisi dâhil tam bir kadın 
filmi Unorthodox / Törekıran. Ve bu haliyle her yıl dağıtılan, 
televizyon dünyasının en prestijli ödülü olan, TV Oscarları 
olarak da adlandırılan Emmy ödüllerinde Maria Schrader’e 
en iyi yönetmen ödülü getirdi. Gerçekten de tek sezonluk 
dört bölümden oluşan bu mini dizi gerek konusu gerekse 
oyunculuk başarısıyla son zamanların en iyi yapımlarından 
biri. Gelin sizinle birlikte bu sayfada Esty’nin eski dünyasının 
dehlizlerinde bir tura çıkalım. Karanlık ve dar geçitlerde en 

SİNEMA
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Unorthodox  
TöreKıran

Filme en iyi Türkçe karşılığı ararken dilin bize çizdiği sınırları 
aşmanın, filmin hikâyesiyle örtüştüğünü fark ettiğimde çok 
mutlu oldum. Baş kahramanımız Esty gibi çemberin içinde 
kalmak yerine özgün olmayı arzulayan bir kadın yazar/çevirmen 
olarak bulduğum “Törekıran” kelimesi, kendisini tutsak eden 
töre, kurum ve normları yıkan demek.

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

KÜNYE
Orijinal adı: Unorthodox
Yaratıcılar: Anna Winger,Alexa Karolinski
Yönetmen: Maria Schrader
Oyuncular: Shira Haas,Amit Rahav,Jeff Wilbusch
Bölüm sayısı: 4



65Tez-Koop-İş Kadın

çok ihtiyaç duyacağımız şeylerden birini, toplumsal cinsi-
yet fenerini de elimize alalım ki nereye ışık tuttuğumuzu 
görelim.

Ancak bu sayfanın diziye dair spoi’ler yani heyecan dozu-
nu düşürecek ipuçları içerebileceğini baştan uyarmalıyım. 
Ancak zaten diziyi asıl değerli kılan şey ne içerdiği aksiyon 
düzeyi, ne de yarattığı gerilim; aksine bir sosyal gerçekliği 
tüm yalınlığı ve çıplaklığıyla beyazperdeye yansıtmayı ba-
şarmış olması. Bu nedenle uzun metraj bir film tadındaki bu 
diziyi izlerken, bir sonraki sahnede nasıl bir aksiyonla kar-
şılaşacağınızdan daha önemlisi, her bir sahnede Esty’nin 
dünyasıyla sizin/benim dünyamızın matriks’lerinin bir adım 
daha yaklaştığını hissettiğiniz o tuhaf tanıdıklık duygusu. 
Çünkü bu dizi aşırı muhafazakâr, dış dünyaya kapalı bir ce-
maatte yaşayan bir kadının başından geçenlerden ibaret 
değil asla. Kadınlar olarak hepimizin hayatımızın bir döne-
minde yaşadığımız ya da bir gün yaşayabileceğimiz, için-
de bulunduğumuz çevreyle ilişkilerimiz yoluyla kendimizi 
keşfetme yolculuğunun hikâyesi daha çok. Üstelik sosyal 

statünüzden ve ”mahalle”nizden bağımsız olarak kendinizi 
Esty’nin yerine koyabilmenizin biricik nedeni kadın olmanız. 
Evet, tam adıyla Esther Saphiro’nun hikâyesi çok başarılı bir 
kadınlık durumu anlatılarından biri olarak beyaz perdeye 
taşınıyor. 

Ataerkil muhafazakârlığın kâbus gibi çöken kuralları 

Tıpkı bir başka ikonik Netflix uyarlaması olan Damızlık Kı-
zın Öyküsü gibi Unorthodox / Törekıran da ataerkil mu-
hafazakârlığın kadınlar açısından ne anlama geldiğini en 
çarpıcı biçimde anlatıyor. Bir kadının asli görevi evlenmek, 
kocasına itaat etmek ve çok sayıda çocuk doğurmaktır. Bu 
kâbusta yaşayan kadınlar kocaları, aileleri ve yaşadıkları 
toplum için çocuk yapma makinelerinden başka bir şey 
değildirler. Esty New York’un dünyaya kapalı, aşırı tutucu 
Hasidik cemaatinin ördüğü duvarların arkasında kimliğini 
yitirmek üzere olan genç bir kadın olarak kâbusun tam or-
tasında çıkar karşımıza. 
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Unorthodox / Törekıran’ı izlerken elimizdeki fenerin aydınlattığı bir başka yer,  Esty’nin etrafındaki “diğer” kadınlardır.

Unorthodox / Törekıran dizisi aşırı muhafazakâr bir cemaatte yaşayan bir kadının başından geçenlerden ibaret değil. Daha çok, 
kendimizi keşfetme yolculuğunun hikâyesi.
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Bu kimlik yitimi ve bir kadının kendisi olmaktan vazgeç-
mek zorunda kalışı dizinin belki de en çarpıcı sahnelerin-
den birinde çıkar karşımıza.  Esty’nin evlilik kurumunun 
gereklerinden biri olarak saçlarının kazındığı o anlarda 
çaresizce akıttığı gözyaşlarının tuzu tanıdıktır belki bazı-
larımıza... Ya da belki şimdi sadece çerçevelerde kalan 
Esty’nin düğün fotoğraflarındaki buruk gülümsemesi gibi 
uzaklarda kalmıştır hayallerimiz ve tıraşlanan saçlarının 
yere düşmesi gibi sessizce vazgeçtiğimiz biricik benliği-
mizdir.

Ataerkiyle işbirliği içinde olan kadınlar  

Unorthodox/Törekıran’ı izlerken elimizdeki fenerin aydın-
lattığı bir başka yer,  Esty’nin etrafındaki ”diğer” kadınlardır.

Kendilerini ezen, özgürlüklerini kısıtlayan erkek egemen 
sistemi benimsemiş  (görünen) ve ataerkiyle işbirliği için-
de olan anneler, teyzeler, kayınvalideler vd. Erkeklerin 
yarattığı ve en çok onların çıkarlarına ve iktidarına hiz-
met eden dinsel/kültürel normları, kuralları ve kodları 
içselleştiren kadınların bu sisteme itiraz etmeleri, bireysel 
özgürlüklerini kazanmak üzere bir meydan okuma yap-
malarını gerektirir ki bu da ağır bedeller ödemeyi göze al-
maları anlamına gelir. İyi bir eğitimden, maddi bir gelirden 
yoksun, özel alana hapsedilmiş ve tamamen erkeklere 
bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan diğer kadınları 

izlerken kendi etrafındaki özgür tercihlerini yaşamayan/ 
yaşayamayan “diğer” kadınları düşünmeden edemiyor 
insan… 

Hayallerinin peşine düşmeye değer mi?

Ataerkil sistem kadınların hayatlarının her alanını de-
netler. Kadın cinselliği de bu denetimden azade de-
ğildir. Esty de evliliğinin ilk gecesinden itibaren kadın 
bedeninin ve cinselliğinin tahakküm altına alınarak, 
denetlenmesi gereken bir tür mal olarak gören ve 
bunu da örf adet ve gelenekler yoluyla yapan sistem-
le yüzleşmek zorunda kalır. Cinsellik bir kadının duy-
guları, arzusu ve hazzının söz konusu olmadığı, yeri-
ne getirilmesi gereken bir görevdir. Kadın izleyiciler 
arasında Esty’nin yaşadığı hayal kırıklığına en azından 
aşina olanlarımız vardır, kim bilir...

Unorthodox/Törekıran ilk bölümden itibaren Esty’nin 
özelinde erkek egemen sistemin gelenek, adet, norm 
ve töre gibi yazılı olmayan dinsel/kültürel imgeler yo-
luyla kadınları nasıl katı toplumsal cinsiyet rolleriyle 
belirlenmiş sınırlara hapsettiğini apaçık biçimde orta-
ya koyuyor. Ve Esty’nin kendi bedenine, hayatına dair 
kararları almak üzere birey/özne haline gelişi, tekil bir 
kurtuluş ve özgürleşme serüveninin ötesinde kadın 
izleyiciler olarak hepimize ilham veriyor ve hayalle-
rimizin peşine düşmenin tüm yaşananlara / yaşana-
caklara değdiğini anlatıyor.

SİNEMA
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Tıpkı Damızlık Kızın Öyküsü dizisi gibi Unorthodox / Törekıran da ataerkil 
muhafazakârlığın kadınlara yansımasını en çarpıcı biçimde anlatıyor: Bir kadının asli 
görevi evlenmek, kocasına itaat etmek ve çocuk yapma makinesi olmaktan başka bir 
şey değildir.

“Çocuk doğurmalısın ve bir aile olmalıyız, hoşuna gitsin ya da gitmesin!”
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HABER 
NOBEL

Fransız Emmanuelle Charpentier ve ABD’li Jennifer Doud-
na, gen biçimlendirme teknolojisindeki çalışmalarıyla No-
bel Kimya Ödülünü paylaşan ilk kadınlar oldu.

Crispr-Cas9 adıyla bilinen "genetik makaslar" yaşayan hüc-
relerdeki DNA'larda belirli ve hassas değişiklikler yapmaya 
izin veriyor. İkili, 1 milyon 110 bin dolarlık para ödülünü de 
paylaşacak.

BBC Türkçe’deki habere göre Charpentier ve Doudna'nın 
geliştirdiği araç, hem temel bilim araştırmalarında hem de 
kalıtımsal hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor.

Benlin'deki Max Planck Patojen Bilimi Birimi'nde çalışan 
Prof. Charpentier, ödülü kazandığını öğrendiğinde duygu-
sal anlar yaşadığını söyledi.

Chapentier, ödülü paylaşan ilk iki kadın bilim insanı olma-
ları konusunda ise "Umarım bu genç kızların bilim yoluna 
girişlerinde pozitif bir mesaj olur ve bilim yapan kadınların 
da araştırma alanlarında etkileri olabileceğini gösterebilir" 
dedi.

Prof. Charpehtier Streptoccocus pyogenes adlı bakte-
ri üzerine çalışmaları sırasında, tracrRNA adlı, daha önce 

Nobel Kimya Ödülü  
iki kadına verildi
2020 Nobel Kimya Ödülünü, “genetik makasları” keşfederek DNA biçimlendirme 
araçlarını geliştiren iki bilim kadını, Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna 
kazandı. Böylelikle bu yıl dağıtılan 8 Nobel ödülünden 3’ünü kadınlar aldı.

bilinmeyen bir molekül keşfetti. Çalışmaları, tracrRNA'nın 
organizmanın bağışıklık sisteminin bir parçası olduğunu 
gösterdi.

Crispr-Cas, genetik makaslar gibi DNA'larını kırparak, virüs-
leri silahsızlandırıyor.

Charpentier, 2011'de çalışmasını yayımladıktan sonra, Ber-
keley Üniversitesi'nden Prof. Doudna'yla işbirliğine başladı.

İkili, birlikte, bakterinin genetik makaslarını bir test tüpü 
içinde yeniden yarattılar. Kullanımının kolaylaşması için 
makasın moleküler yapısını basitleştirdiler.

Bakteriyel makaslar, doğal formunda DNA'ları virüslerden 
ayırt edebiliyor. Ancak Charpantier ve Doudna, 2012'deki 
çalışmalarında, makasların herhangi bir yerde, herhangi bir 
DNA molekülünü kırpmak üzere, yeniden programlanabi-
leceğini gösterdi.

Crispr-Cas9 genetik makaslarıyla çok sayıda bilimsel bu-
luş yapılırken, tıpta da yeni kanser tedavilerinin klinik ça-
lışmaları yapılıyor. Teknoloji, kalıtımsal hastalıkları tedavi 
etme vaadi de taşıyor. 

Bu çığır açan teknolojiye, ABD'de uzun süredir devam 
eden bir patent mücadelesi nedeniyle Nobel Ödülü veril-
mediği söyleniyordu.

Nobel Edebiyat ödülü ve Nobel Fizik ödüllerinden  
biri de kadınlara gitti

2020 Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı şair Louise Glück’e 
“sade güzelliğin bireysel varoluşunu evrensel kılan kusur-
suz şiirsel sesiyle” verildi.

2020 Nobel Fizik Ödülü da ikiye bölündü, yarısı Roger Pen-
rose'a “Kara delik oluşumunun genel görelilik teorisinin 
sağlam bir tahmini olduğunu keşfettiği için", diğer yarısı ise 
"Galaksimizin merkezinde süper kütleli kompakt bir nesne” 
keşfi nedeniyle  Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verildi.

Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna
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169 yıllık İBB Şehir Hatları’nda, ilk kez 
kadın gemiciler çalışmaya başladı. 
Yaşları 19-23 arasında değişen, lise ve 
üniversitede denizcilik eğitimi almış beş 
genç kadın gemicinin hedefi,  gemilerde 
kaptan olmak. Kadın gemiciler işe alınırken 
liyakat esas alındı.

İBB’de kadın 
gemiciler 

işbaşı yaptı

Her geçen gün daha fazla kadın istihdam eden İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk daha gerçekleşti.  
İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, beş kadın gemici-
yi bünyesine kattı. İBB’de daha önce de kadın şoför ve 
kadın cankurtaranlar işe başlamıştı. Kadın gemiciler işe 
alınırken, denizcilik meslek lisesi mezunu, stajlarını ta-
mamlamış ve deniz deneyimine sahip olmaları şartları 
arandı. Ayrıca kişisel kariyer planlamaları, denizciliğe 
karşı hevesleri, kurum kültürüne uyumlu olmaları gibi 
kriterler de belirleyici oldu. 

Cinsiyet faktörü işe alımda belirleyici olmayacak

Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden çıkardıklarını 
belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 
“Kadın gemici olmaz” algısını kırdıklarını söyledi. Şirke-
tin ilk kadın Genel Müdürü olan Dedetaş, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide çalışmayı ken-
dileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı prosedürler-
den geçtiler. Hevesleri ve liyakatleri olduğunu gördük, 
biz de memnuniyetle ekiplerimize kattık. İşin istekle ve 
severek yapılması halinde, kadın-erkek ayrımı olma-
ması gerektiğini düşünüyorum. Kadın gemicilerimizin 
işe başlamasıyla, cinsiyetçi yaklaşımı ortadan kaldır-
dığımızı düşünüyorum. İş başvurusunda yeterli ehliyet 
ve liyakat halinde, kadınlığın herhangi bir engel teşkil 
etmeyeceği müjdesini veriyorum.”
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MESLEKLER
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En genci 19 yaşındaki kadınlar,  
hayallerinden vazgeçmedi

Gemicilerden Özge Alp 23 yaşında. Bir süre yat sektö-
ründe çalıştıktan sonra kariyer.ibb’ye başvurdu. Deni-
zin kendisi için çocukluğumdan beri tutku olduğunu 
söyleyen, ayrıca sörf yapan ve dalgıç olan Özge Alp, 
şunları söyledi: “Başvurumdan iki hafta sonra mülaka-
ta çağrıldım ve sonuçta işe alındım. Eğitimim boyun-
ca, ‘Kadından denizci olmaz, uzun yola çıkamaz’ dendi, 
vazgeçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde koş-
tum ve şimdi Şehir Hatları’nın gemilerinde çalışmaktan 
gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve yakın yol kap-
tanlığı eğitimi aldım. Buradaki hedefim de ileride kap-
tan olmak.”

Beyza Adıgüzel 20 yaşında. Henüz lisedeyken stajını 
Şehir Hatları vapurlarında yapmış. Adıgüzel, “Hep ken-
dimi burada görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu 
yolu açtı. Çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu. 

21 yaşındaki Aynur Avcı da lise stajını Şehir Hatları va-
purlarında yaparak gemiciliğe ilk adımları atmış. Ço-
cukluğundan beri deniz âşığı olduğunu anlatan Avcı, 
hikâyesini şöyle aktardı: “Denizcilik öğrencisiyken bana 
‘Gemici olma, hemşire, öğretmen, doktor ol’ deniyor-
du. Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvurdum. 
Ancak kadın olduğum için CV’me bile bakmıyorlardı. 
‘Kadının gemide ne işi var, kadından gemici olmaz’ de-

niyordu. kariyer.ibb’ye başvurarak, hayalime bir adım 
daha yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle de oldu.  Gö-
rev başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyo-
rum.  Dua edenler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış tutanlar 
bile oluyor.”

İmran Bayar 21 yaşında. Gemide şimdiye kadar cinsi-
yetçi herhangi bir davranışla karşılaşmadığını anlatan 
Bayar, “Bizi gören yolcuların da ilk tepkisi çok güzel, 
bakışlarından şaşkınlıklarını anlıyorum. Gözler hepimi-
zin üstünde. ‘Yapabilecekler mi acaba?’ diye bakanlar 
da oluyor. Ama yapıyoruz ve gurur duyuyoruz” dedi. 

Dilara Çapa ise gemici kadınların en genci, henüz 19 
yaşında. Şehir Hatları’nın kadın gemici alacağını bilme-
den iş başvurusunda bulunduğunu belirten Çapa, “Bi-
zim gemide olmamızın yolcularımızın çok hoşuna gitti-
ğini gözlüyorum. Kim bilir belki yine biz Şehir Hatlarının 
ilk kadın kaptanları da oluruz” diye konuştu. 

İBB’nin ilk kadın cankurtaranları 

İstanbulluya şehir içinde günübirlik tatil imkânı sunan 
İBB plajlarında geçtiğimiz yaz üç kadın cankurtaran ça-
lışmaya başladı. Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Ça-
kır, İBB bünyesinde görev alan ilk kadın cankurtaranlar 
olarak misafirlerin deniz keyfini yaşaması için nöbet 
tuttu. 

Gemide şimdiye kadar cinsiyetçi herhangi bir davranışla karşılaşmadığını anlatan 
İmran Bayar, “Bizi gören yolcuların da ilk tepkisi çok güzel, ‘Yapabilecekler mi 
acaba?’ diye bakanlar da oluyor. Yapıyoruz ve gurur duyuyoruz” dedi. 
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En büyük sanat eserleri, en büyük duygularla yaratılıyor. 
Sevgi ve acı, duyguların en büyüğü olsa gerek. Uluslarara-
sı sanatçımız Hülya Vurnal İkizgül’ün içindeki yaratıcı gücü 
harekete geçiren de acı ve sevgi olmuş. Çok genç yaşlarda 
hayatına giren ölüm, sanatına yepyeni bir yön çizdi. Babası 
için yaptığı o sevgi yüklü anıt, onu mozaikle tanıştırdı; kısa 
zaman sonra da Ayasofya Müzesi’nde ve Darphane-i Ami-
re’de sergilediği büyük ebatlı mozaik beton ve ağaç hey-
kellerine hayat verdi. 

Bu sergilerin başarısı onu yurtdışı sergilere ve uluslararası 
ödüllere taşırken, aynı zamanda mozaiği mimariden kopa-
ran, bağımsız biçimde çağdaş sanat galerilerine taşıyan ilk 
sanatçımız olarak Türk sanat tarihinde yerini aldı. Sonrasın-
da kendi ifadesiyle, eşine duyduğu sevgiyle yeniden yapı-
lanan sanatçımız, kızının doğumuyla da yeniden büyüme-
yi öğrendi. “O doğacak yıkanırken bakir topraklar, usulca 
giyecek taştan elbisesini. Mavi kurdeleli kirpik uçları, mavi 
bir çocuk. Güneş takılı saçlarında, girecek içeri. Sarının tüm 
sıcaklığıyla, bedenlerin dirildiği, sokaktan gelecek. Yorul-
mamış bir yürekle gülümseyecek, Tanrı’nın armağanı O” 
dizeleriyle, dünyaya gelen kızını selamladı.

Sanatçımız, şimdilerde yaratıcı dişil düşünce gücüyle derin-
leştirdiği sanatına, yaşamın kutsallığını, doğal malzemelerle 
giydirmeye devam ediyor. Malzemelerin doğasındaki gü-
zelliği koruyarak, hayatın nüvelerini yorumlayan sanatçımız, 
doğaya bakışımızı güncelliyor. Sanatçının ektiği ve ona bü-
yük ilham veren manolya ağacının altında yaptığımız sanat 
ve samimiyet dolu sohbetimize, eril-dişil denge konusuyla 
birlikte, dişil güç de eşlik etti.

Ne istediğini bilen bir çocuk olduğunuzu söylüyorsunuz. 
Bu bilincin ve başarının arkasında ne vardı? Aileniz sana-
tınızı, hayallerinizi destekledi mi? 

Okul çağından önce bile kendimi resimle ifade eden bir 
çocuktum. Babam bu durumun farkındaydı. Bana resim 
malzemeleri getiriyordu. Okula başladığımda defterime 
yazmak yerine resim çiziyordum. Öğretmen babama beni 
şikâyet etse de babam benim bu tutumumu hep destek-
ledi. Daha sonra babam o defteri ciltleyip bana hediye etti. 
Hâlâ saklarım defterimi. 

SANAT - SÖYLEŞİ

HÜLYA VURNAL İKİZGÜL
Sanatını dişil güçle besliyor
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Hayatına giren ilk ölüm, onu mozaikle tanıştırdı. Kızının doğumuyla 
da sanatına yaşamın kutsallığını giydiren ve dişil güçle derinleştiren 
Hülya Vurnal İkizgül, mozaik sanatına yaptığı yeniliklerle, Türk Sanat 
Tarihinde yerini aldı. Şimdilerde sanatçımız, doğurgan dişil gücün 
yansımalarını derinleştirdiği “Tohum” temalı yeni serisiyle, doğal 
malzemelere yaşamın gizini katmayı sürdürüyor.

Söyleşi: Dürdane Abdal
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İlk serginizi yüksek lisans öğrencisiyken açtınız, 
öğrencilikle birlikte bu sizin için zor olmadı mı?

Yüksek lisans tezimi yazarken, sergiye de hazırlanıyor ve bir 
firmanın tasarımcısı olarakta çalışıyordum. Üçünü birlikte 
götürdüğüm, çok yorulduğum dönemlerden biriydi.

Ayasofya sergisine hazırlanırken “Roma-Bizans mozaikle-
ri ve 1960 sonrası Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu 
mozaikleri” konulu tezimi de hazırlıyordum. Tez çalışması, 
bu sanata dair neyin yapılıp neyin yapılması gerekliliği ko-
nusunda beni bilinçlendirdi. Ve yapılmayanı yapmak üzere 
yola çıktım. Bu sanatın Türkiye’deki güncelini anlatan Fethi 
Arda’nın “Duvara Çakılı Resim” tezi dışında yazılı kayıt olma-
dığı için birebir görüşmelerle kendi kaydımı oluşturma şan-
sım oldu. Şimdiye dek bu tez birçok araştırmaya ve kitaba 
kaynak olmuştur. Ama bazı çalışmalarda kullanıldığı halde 
kaynakça da gösterilmemesi beni emeğe saygısızlık olarak 
üzmüştür. İki yıl sonra da Fransa’da Marseille Istres Müze-
si’nin özel daveti ile ikinci solo sergimi açmış oldum. Sanat-
çıya verilen gerçek değeri Fransa’da gördüm ve iki ödül ile 
döndüm. Ama asıl ödül onların bana davranışıydı. 

ÜÇ BOYUTLU MOZAİK RESİM VE HEYKELLER, İLK KEZ 
AYASOFYA’DA SERGİLENDİ

Bu topraklarda mozaik yüzyıllardır vardı ama mimariyle, 
arkeolojiyle ilişkiliydi. Daha çok yer ve duvar süslemesiy-
di. Siz 1990'larda mozaik sanatını mimariden çıkarıp gü-
nümüz sanatına taşıdınız. Kısaca aktarır mısınız o süreçte 

yaşadıklarınızı? Tabuları kırmanız nasıl oldu?

Ülkemizde mozaik, mimariden kopuk olarak düşünülme-
miş ve arkeolojik çerçevesinden dışarı çıkamamış bir resim 
diliydi. 1950-70 döneminde Bedri Rahmi Eyüboğlu ve öğ-
rencileri, mozaik sanatının ilk çağdaş örneklerini verdi. Bedri 
Rahmi ressam, şair, gazeteci olarak çok yönlü bir sanatçıdır 
ama mozaikte önemli bir çağ açtığını çok kişi bilmez; bu 
benim için çok değerlidir. Mozaik tekniği aracılığıyla Plastik 
Sanatları mimariye taşıyan Bedri Rahmi, kendi dönemine 
iz bırakmış, öncü bir sanatçıdır. Bedri Rahmi’nin tam tersi 
1990’larda, mimariden ayrı düşünülmeyen mozaik sanatını, 
çağdaş bir dil ve yeni tekniklerle, sanat galerilerine bağım-
sız bir sanat olarak taşıdım. Bu, Türk Resim Sanatında alı-
şılmadıktı. Bu sanatı Arkeolojik kalıbından çıkarıp günümüz 
sanatında dünyada olduğu gibi bizde de hak ettiği yerini 
almasını istedim. Böylelikle günümüzdeki çağdaş mozaik 
sanatçılarına ve sergilerine zemin oluştu.

Bu anlamda Ayasofya sergisi, benim için olduğu kadar, Tür-
kiye için de bir ilkti ve önemliydi. “Mozaik sanatı mimariyle 
bir bütündür” tabusunu bu sergi ile yıktım. Büyük ebatlı, üç 
boyutlu resim ve heykelleri, başlı başına bağımsız sanat bi-
rimleri olarak ilk kez Ayasofya Müzesi’nin galerisinde sergi-
ledim. 

Nasıl karşılandı ülkemizde? 

Mozaik sanatına arkeolojik algıyla bakan, mimari şablonun-
dan çıkamayan, sanattan çok zanaat kısmına takılan, yeniye 

Eskiçağ Anadolu kültüründe kadının yaratıcı gücünün 
tanrılaştırılması, sanatımı çok etkiledi. Ana tanrıçalarla dolu 
olan Anadolu, anaerkil bir uygarlıktı. Dişil güç, tüm insanlığı 

kucaklıyordu. Kadın, anaerkili eril güce isteyerek sundu.
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kapalı inatçı düşüncelerle de savaşarak üretmek zorunda 
kaldım. Asıl en yorucu kısmı benim için bu oldu. Mozaiğin 
bir resim dili olduğunu, mimariden bağımsız günümüz 
sanatına ayak uydurabileceğini savunmuş bir sanatçı-
yım. Eski bir sanatı, yeni teknik ve malzemelerle çağınıza 
göre yenilediğinizde onun kalıplarını değiştirmeniz çok 
zor. Plastik sanatlarda bu tür dinamikleri gerekli görürken, 
mozaik sanatının arkeolojik örtüsüyle tozlanması isteniyor. 
Tarihte çok popüler olan bu sanatın sanatçıları, dönemle-
rinin çağdaşlarıydı. Bedri Rahmi’nin dediği gibi “Sanatçının 
her devirde kendine göre bir tezgâhı vardır.”   Sanatçı çağına 
ait izleri, geleceğe araştırma yeteneğini ve heyecanını canlı 
tutarak taşıyabilecektir. O dönemler ilk olan bu düşünceyi 
kabul ettirmem zor olsa da artık günümüzde dünya sana-
tında mozaik sanatı, kendini sürekli deneyimlediği, yenile-
diği bir yerdedir. Bu nedenle kullanılan malzeme ve tek-
nikle bu resim dilini sınırlandırmayı sevmiyorum. Sanatçı, 
sanatın hangi disiplinden olursa olsun teknik, ortaya çıkan 
eserde, sanatsal söylemin önüne geçmemelidir.

Daha sonra da Türkiye’de çağdaş mozaik sanatını dün-
ya standartlarına getirebilmek için pek çok çalışmanız 
oldu. Bunlardan kısaca bahseder misiniz?

Türkiye’nin eksiği, dünya birincisi Zeugma Mozaik Müze-
si’ne sahip olduğu halde, çağdaş mozaik okullarına sahip 
olmamasıdır. Aslında bizim öncelikli hedefimiz buydu. Biz 
sanat mı, zanaat mı diye tartışırken, dünya çağdaş mo-
zaik okullarıyla çok yol aldı. Uzun yıllar bu hususta birçok 
projede çalıştım. Üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümüne 

bağlı, çağdaş mozaik sanat atölyelerinin açılması gerektiği 
önemine değindim. Bu projelerimizde Devrim Erbil ve bir-
çok değerli hocalarımız, bize destek oldu. Güzel projeler 
gerçekleştirsek de, istediğimiz gibi yeterli düzeye getirile-
medi. Uluslararası AIEMA üyesi olarak bu hususta, birçok 
konferans ve sempozyumda bildiri sundum, bildiri ve ma-
kalelerim yayınlandı. Artık söylem zamanını geçtik, ancak 
eğitimle, bu kavram kargaşasına bir son verip, dünya stan-
dartlarına ulaşabiliriz.

Sanatınızı nasıl yaptığınızı konuşalım biraz da.  Resimleri-
nizdeki doğal malzemeleri nasıl temin ediyorsunuz?

Teknik olarak doğal malzemelerle, doğayı kullanarak resim 
yapmayı seçtim. Benim sanatımı özel kılan hususlardan 
biri,  malzemenin de kendi üretimim olması. Kendi yaptığım 
kağıtları doğal yollarla renklendirip, sabırla eskitip resmime 
hazırlıyorum. Deniz ve dağ taşlarını, özel yaptırdığım ma-
kineyle şekillendirerek, kendi doğal renkleri ve dokusuyla 
kullanıyorum. Sanatımın felsefesiyle örtüşen, her türlü do-
ğal malzemeye ve bu malzemeleri bir araya getiren her 
türlü tekniğe de açığım. Bu nedenle üretim sürecim uzun 
sürüyor. Bu süreçteki sürprizler, bir sonraki yolculuğa beni 
hazırladığı için, üretimdeki bu keyfi çok önemsiyor ve se-
viyorum. 

“TORBA TORBA GÜNEŞLER GETİRECEĞİM 

 YARINLARINDA ÜŞÜMEDEN UYANACAKSIN” 

Resimlerinizde göz ve güneş figürü çok var. Anlamları 
nedir?

Tüm uygarlıkların inanç kültüründeki ortak hikâyelerinden 
etkilendim. Güneş ışığın, iyiliğin, bilginin, yaratıcı gücün 
sembolüdür. Göz entelektüel görsel algının simgesi olmak-
la beraber, as-öz kavramlarını içerir. Mitolojide, güneş ve 
göz gözleyen, gözeten tanrısal güçtür. Ağaç; hayatı, sürekli 
değişim ve gelişim içinde yaşayan evreni sembolize eder. 
Evrensel döngüyü sağlar. Tam da bu noktada Casa Costa 
Art’da açtığım “Gör Beni” solo sergime değinmek isterim. 
Bu sergimde doğanın bendeki izlenimlerini sunarken, as-
lında izleyiciyi de, doğayı algılama ve kullanma biçimimizi 
de görmeye, sorgulamaya davet ettim. İnsan nasıl ki evren-
de fark edilme arzusu ile Tanrı’ya yakarıyor ve sesleniyorsa; 
Hoyratça kullanılan doğa da, fark edilme arzusu ile insana 
serzeniştedir. Tanrı’nın yansıması olan doğanın içinde, insan 
varlık bildirimini sunarken, Tanrı’yı da ne kadar hak ettiğini 
sorgulamalıdır. 
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Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaik 
tekniği aracılığıyla Plastik 
Sanatları mimariye taşıyan ilk 
sanatçıydı. Benim getirdiğim 
yenilik ise mozaik sanatını 
mimariden koparıp çağdaş 
sanat galerilerine taşıyarak, 
günümüz sanatında hak ettiği 
yeri almasıdır.

SANAT-SÖYLEŞİ
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Annem bir dağ geyiği, / Üçgen analığın doğurgan yeteneği, / Ölüm sonrası yaşamda bile, / Tanrısallığın 
en güzel emeği. / Elleri emeğe alışan anam, donat beni, / Elle dizili taştan elbisem, giydir beni.
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Çok etkileyici, yüreğe dokunan şiirleriniz ve öyküleriniz 
var. Sergilerinizin, şiir tadındaki metinlerini de siz mi ya-
zıyorsunuz?

Bir sanatçı olarak duygularımı sadece görsel imgeye dök-
müyorum, söylem de benim için çok önemli. Şiir ve öykü 
ile ilişkim hep vardı. Bu yanım önceleri resme olan ilgimin 
arkasında kaldı. Daha sonra yazılarımı, eserlerimin altında 
dipnot gibi sergilemeye başladım ve çok etkili oldu. Üretim 
sürecinde eserle kurduğum bağ sırasında ortaya çıkan ya-
zılarımı, eserle birlikte sergilemeyi seviyorum. 

ERİL-DİŞİL GÜCÜN DENGESİNİ İNSAN BOZDU 

Sanatınızda dişil vurguyu görüyoruz. Anadolu kadının 
gücünden esinlenen, ana tanrıçalar ve Kibele temalı 
sergileriniz var. Kadının içsel gücü, sanatınızı nasıl bes-
liyor?

G-Art taki sergimde Kibele veya Hititçe “Kubela”dan, evreni 
kucaklayan, yaratıcı dişil insan düşüncesinin tanrılaştırılma-
sından etkilendim. Doğanın insana öğrettiği gerçek yaratı-
cılık sürecinde, sürekli doğuran, yaratıcı, üretken dişil dü-
şünce gücünü gördüm. Yaşama ve yaratma gereği birbirini 
gerekli kılmıştır. Çok tanrıcı dinden tek tanrılı dine geçişte, 
anaerkilden ataerkile dönüşen kültür, ana tanrıçaları yok 
etmiştir. Anadolu’da uzun süredir egemen olan dişil güç, 
yerini itiraz etmeden eril güce sunar. Her şeye rağmen ka-

dın bilir ki doğurganlık ile Tanrı tarafından ödüllendirilmiştir.

 

Anaerki, kendi gücünü neden eril güce isteyerek sunu-
yor? O sunumda nasıl bir yönelim var? 

Yaratıcı gücünün farkında olmak, kendinden emin olmak 
var. Kadın, yaratıcılığının Tanrı tarafından kendisine verilen 
ve geri alınmayacak bir hediye olduğunun bilincinde. Ana-
dolu insanı, bu dişil güçle gelen yaratıcı düşünce gücünü 
özümsemiş bir kültüre sahip. Eril ve dişil yaratıcı düşünce 
gücü birbirini tamamlayan yeteneklere sahiptir. Toplumsal 
ve kültürel gelişim için bu denge önemlidir. Biz ataerkil bir 
baskıyla bu bilinci unutmuşuz. Oysa Tanrı bizi, birbirimizin 
eksiğini tamamlayan, ayrılmaz bütün olarak yarattı. 

Kadınların yaradılışında var olan çok yönlü üretken dü-
şünce gücü ile fiziksel çok yönlü iş yapabilme gücü ye-
terince kullanılmıyor. Bu durum bütün dünya için geçerli. 
Tanrı’nın kutsallaştırdığı ve özelleştirdiği kadın, ataerkil 
düşünceyle sığlaştırıldı, Eril-Dişil gücün dengesi bozuldu. 
Aslında annelik sadece fiziksel değil, sezgisel, yaratıcı dü-
şünsel doğumu da kapsar. Kadın bu içsel gücü bir ağaca, 
bir hayvana, bir insana veya toplumda faydalı işler yapma-
ya da yönlendirebilir. Annelik içgüdüsü, yaratıcı düşünce 
gücü, sahiplenme, ileri taşıma, çoğalma, paylaşma gücü 
içeren, çok derin bir güçtür. Annelik kişisel değil, evrensel 
sorumluluk bilincine sahip olmadır. Unutmayalım ki eril 
gücü de yetiştiren odur. 
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Kadınların yaradılışında var olan üretken düşünce gücüyle, fiziksel iş 
yapabilme gücü yeterince kullanılmıyor. Tanrının kurduğu Eril-Dişil gücün 
dengesini insan bozdu. Oysa Tanrı bizi, birbirimizin eksiğini tamamlayan, 

ayrılmaz bütün olarak yarattı.

SANAT-SÖYLEŞİ
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KADIN, DÜŞÜNSEL ÜRETKENLİKLE DE DOĞURUYOR

Biraz da kadın olmakla ve sanat arasındaki bağı da açık-
lıyorsunuz sanki…

Aslında ister bedensel ister düşüncel üretkenlik olsun, Tan-
rı’nın kadına armağan ettiği gerçek bir yaratıcılık bu. Kadın, 
düşünsel üretkenlikle de doğuruyor. Topkapı Müzesi Darp-
hane-i Amire’deki sergimde bu temaya vurgu yaptım. 

Sanat yolculuğunuzda çok sayıda durak ve sergi oldu.  
Vakko Sanat Galerisi kapanana kadar Vakko’nun sanat-
çısıydınız. 

Vitali Hakko’yu çok seviyordum. Sanatıma verdiği değer 
benim için çok önemliydi. Vakko’nun sanat danışmanı Feri-
ha Büyükünal ile bu sergileri hazırlarken çok zorlandığımız 
gibi, çok da keyif aldık. Çünkü temiz duvarlara, normal bir 
tuval resmi asmıyorduk. Oldukça ağır, taş panolardı. Eserler 
düz temiz duvarda, kendi dokusuyla çarpıcı dururken, tarihi 
dokusu olan pürüzlü duvar ise eserimin dokusuyla bütün-
leşerek, Darphane-i Amire’de olduğu gibi, izleyicide bü-
yüleyici etki bırakabiliyor. Orada büyük boyutlu, 2 metrelik 
ham ağaç üzeri taş heykellerimi sergiledim. Tarih kokan bu 
eski taş binanın mistik dokusuyla, benim doğal taş heykel-
lerimin felsefesindeki tanrısallığı örtüştürdüm. Beşiktaş’taki 
İstanbul Modern Sanatlar Galerisi’ndeki sergi de bunun de-
vamıydı.

Çalışma biçiminizi konuşalım biraz da. Sanatçı sadece il-
ham gelince mi çalışır? Nelerden besleniyorsunuz, size 
neler ilham veriyor?

Ben ilhama inanmıyorum. İlham diye bir şey yok, sadece 
kendinizi beslemeniz söz konusu. Beslenme süreci çok 

hızlı olabildiği gibi çok kısır da olabiliyor. Mesela atölyede 
ne kadar zaman geçirirsem kendimi o kadar hazır ve dolu 
hissediyorum. Üretmesem de kendi mekânımda olmak, 
beslenme sürecini hızlandırıyor. Ama beslenme her yerden 
gelebilir. Yaşadığınız bir andan veya yaşayan başka birile-
rinin hayatından bile beslenebilirsiniz. Benim için beslen-
me, ilhamın kendisidir. Hazır hissettikçe üretirsiniz, ürettik-
çe düşünce doğmaya başlar. Benim en sevdiğim andır ve 
o esnada atölyeden uzaklaşmak istemem. Bir işi bitirmek 
üzereyken sonraki proje aklıma gelir ama mekân dışına çı-
kıp bölününce, düşüncelerin yönü değişiyor. Atölyede din-
lenmeyi tercih ederim. Dostlarımı da atölyemde ağırlamayı 
severim.

Yeni sergilerinizden de bahseder misiniz? Bugünlerde 
neler yapıyorsunuz?

Yeni olarak “Tohum” serisini ürettim, bu seri özel bir kolek-
siyona girdi. Bu tohum temasını yakın zamandaki sergime 
taşıyacağım. Öncesinde insanın yaş almış katmanlarıyla, 
ağacın yaş almış katmanlarını birleştiren bir “Ağaç” serisi 
oluşturmuştum. Bu seri farklı koleksiyonlara dağılınca şimdi 
bu iki seriyi birleştiren “Tohum” isimli sergimin hazırlığı için-
deyim. Tohum’un teması; hayatın ilk nüvelerinin (çekirdek, 
tohum, içindeki özün) oluştuğu, geliştiği kaynağı ifade eder. 
Ana rahminde tohum olmak doğmak, evrilmek, ölmek, 
toprağa dönmek ve tekrar tohum olup yeniden hayat bul-
maktır. Bu nedenle kadın doğurganlık, bereket tanrıçasıdır. 
Toprak patlayan tohumlarıyla, toprak anadır. Topraktan fış-
kıran ağaç, hayatın ve nesillerin devamlılığının sembolüdür. 
Hayatın ve evrenin sürekliliğini sağlayan bu döngü, yaratıcı 
düşünce gücünün de yansımasıdır.
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TIME’ın her sene yinelediği “En Etkili 100 İsim” listesi 2020 için açıklandı. 
Sanatçılar, doktorlar veya liderler gibi pek çok ismi birleştiren listede bu yıl 54 
kadın yer aldı. Listede ilk kez bu kadar kadın yer alıyor.

TIME’ın “En Etkili 100 İsim” 
listesinin yarıdan çoğu kadın

TIME dergisi, liderlerden sanatçılara farklı kategorilerde en 
etkili isimleri belirlediği “2020 TIME 100 En Etkili İsim” listesini 
açıkladı. “Öncüler”, “Sanatçılar”, “Liderler”, “Titanlar” ve “Ikon-
lar” kategorilerinde açıklanan 100 ismin 54’ünü kadınların 
oluşturduğu listede ilk kez bu kadar çok kadın bulunuyor.

Listede, ABD’de Covid-19’dan hayatını kaybeden ilk hasta-
yı tedavi eden ve kendisi de hastalığa yakalanan Dr. Amy 
O’Sullivan, Covid-19 semptomsuz vakaların hastalığı yay-
dığını ortaya çıkararak önlemlerin etkin şekilde alınmasını 
sağlayan Dr. Camilla Rothe, uzay yürüyüşü yapan ilk kadın-
lar olan Koch ve Meir, Black Lives Matter’ın kurucuları Alicia 
Garza, Patrisse Cullors, Opal Tometi ve Meksika’da toplum-
sal cinsiyet şiddetini protesto etmek için ulusal bir greve ön-
cülük eden feminist lider Arussi Unda gibi etkili birçok kadın 
yer alıyor.

Çin'in "Yarasa Kadın"ı,  
Dr. Shi Zhengli

Ocak ayında, Shi Zheng-
li, dünyayı kasıp kavuran 
koronavirüs SARS-CoV-
2’yi izole eden ilk bilim-
sel ekiplerden birine li-

derlik etti. Virüs bilim için 
yeniydi, ancak Shi, on altı 

yıl boyunca sürdürdüğü ça-
lışmalar neticesinden virüsün 

nereden geldiğini buldu: Yarasalar. 
Son 10 yıl boyunca yarasa mağaralarına düzen-

lediği virüs avlama seferleri yüzünden meslektaşları tara-
fından Çin'in "Yarasa Kadın"ı olarak adlandırılan virolog Shi, 
koronavirüsü salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü 

olduğunu öne sürdü. Shi, “Eğer insanlığı sıradaki bulaşıcı 
hastalık salgınından korumak istiyorsak, doğada vahşi hay-
vanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken 
uyarı vermeliyiz. Çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel 
salgınlar yaşanacak” dedi.

“Öncüler” kategorisinde listeye giren diğer kadınlar: Ceci-
lia Martinez, Megan Thee Stallion, Tomi Adeyemi, Christina 
Koch ve Jessica Meir, Julie K. Brown, Maya Moore Tourma-
line, Waad Al-Kateab, Gabriela Camara, Camilla Rothe, Re-
becca Goberts, Lauren Gardner, Shiori Ito.

“Sanatçılar” kategorisinde;  
Las Tesis

Şili’de feminist bir ko-
lektif olan Las Tesis, 
25 Kasım’da Santiago 
Plaza de Armas mey-
danındaki ve Kadın ve 
Cinsiyet Eşitliği Bakan-

lığı’nın önünde “Yolunda 
bir tecavüzcü” adını taşıyan 

bir performans sergiledi. Ka-
dın cinayetlerini, cinsel saldırı ve 

istismar olaylarını protesto etmek amacıyla 4 
ay boyunca hazırlanan dans performansında kadınlar göz-
lerine siyah bant çekip, dans ederek marş söyledi. Sosyal 
medyada yayınlanan görüntülerin ardından protestolar tüm 
dünyaya yayılmaya başladı, “Yolunda bir tecavüzcü” femi-
nistlerin marşı haline geldi.

Bu kategoride yer alan diğer isimler: Phoebe Waller-Bridge, 
Ali Wong, Selena Gomez, Jojo Siwa, Halsey, Jennifer Hud-
son, Anais Mitchell, Michaela Coel, Julie Mehretu.

DÜNYADAN HABER
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Yağmur ormanlarını 
kurtaran, Waorani kabilesi 
lideri Nemonte Nenquimo

Waorani kabilesi ve Ekva-
tor kamu denetçileri kurulu, 
hükumete karşı dava açmış 

ve Amazon arazisinin kendi-
lerine danışılmadan petrol ara-

maya açılmaması gerektiğini ifade 
etmişlerdi. Seslerini duyurmak için müca-

dele veren Waorani halkı, Nemonte Nenqu-
imo liderliğinde davayı kazanarak milyonlarca hektarlık 
alanı petrol bulmak için dev bir kazı alanına dönüşmekten 
kurtardı. Aynı zamanda yağmur ormanlarını da kurtaran 
Waorani lideri Nemonte Nenquimo, “Topraklarımızla ilgili 
kararları biz veririz ve şimdi de petrolün yaşam alanımıza 
girip bizi yok etmesine ve kültürümüzü öldürmesine izin 
vermeyeceğiz” dedi.

Lider kategorisinde yer alan diğer isimler: Kamala Harris, 
Tsai Ing-Wen, Angela Merkel, Nancy Pelosi, Anne Hidalgo, 
Mary Kay Henry, Ursula Von Der Leyen, Bonnie Castillo.

IMF Başkanı Kristalina 
Georgieva’dan yoksullar 

için harcama

Uluslararası Para Fo-
nu’nun (IMF) başkanı Bul-
gar ekonomist Kristalina 
Georgieva, en yoksul eko-

nomiler için sağlık harca-
malarına, mali teşviklere ve 

borçların yeniden yapılandırıl-
masına öncelik vererek kapsayıcı ekonomik iyileşmeyi teş-
vik etmeyi planlıyor. Georgieva aynı zamanda hükümetlerin 
ekonomi iyileştirme paketlerinin iklim kriziyle de mücadele 
etmesi gerektiğinin altını çizen bir isim.

Titanlar kategorisinde yer alan diğer isimler: Gwynne Sho-
twell, Gabrielle Union, Mackenzie Scott, Claire, Babinea-
ux-Fontenot, Shari Redstone, Lisa Nishimura.

3. kez şampiyon olan;  
Naomi Osaka

Osaka, 2016’dan bu yana ra-
ket salladığı Grand Slam tur-
nuvalarında üçüncü şampi-

yonluğuna uzandı. 2020’yi 
ABD Açık zaferiyle kapatan 

Osaka, ABD’de ırkçılığa karşı se-
sin daha yüksek çıkması gerektiğini 

her fırsatta ifade ediyor. Osaka henüz 22 ya-
şında fakat dünyanın en hızlı servisi listesinde, 125 mil/saat 
(201.1 km/s) ile dokuzuncu sırada. Serena Williams, aynı lis-
tede 128 mil/saat (205.9 km/s) ile beşinci sırada.

İkon kategorisinde yer alan diğer isimler: Angela Davis, Amy 
O’Sullivan, Black Lives Matter’ın kurucuları Alicia Garza, Pat-
risse Cullors, Opal Tometi, Megan Rapinoe, Allyson Felix, 
Norma Pimentel, Arussi Unda, Lina Attalah, Bilkis.

Kaynak: Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
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Mustafa Özgen 

Dışarıdan yoğurt almak yerine daha sağlıklı beslenmek ve bağışıklık 
sistemimizi güçlendirmek amacıyla evde yoğurt yapımı giderek yaygınlaşıyor. 
Peki, evde yoğurt nasıl yapılır ve mayalanır? Güzel bir yoğurt yapmak için ne 
yapmak gerekir?

Evde yoğurt 
nasıl yapılır?  

Malzemeler:

2-3 litre tercihen organik tam yağlı süt

3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı veya canlı bakteri 
içeren mayalık yoğurt 

Not: Mayalama aşamasında isterseniz bir çimdik tuz ve 
şeker (tuz ekşimemesi, şeker çabuk mayalanması için) 
ekleyebilirsiniz.

Yapılışı

Sütü boş bir tencereye koyarak kaynatın. Süt kaynadıktan 
sonra sütün sıcaklığı parmağınızı batırdığınızda yakmaya-
cak hale gelene kadar sütün ılımasını bekleyin. Süt çok sı-
cak ve çok soğuk olursa mayalanma gerçekleşmez. 

Yoğurt nasıl mayalanır?

Bir kâseye 3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı maya-
lanmış yoğurt alın. Üzerine 3-4 yemek kaşığı ılımış sütten 
alıp karıştırın. Bu karışımı yavaşça tencereye aktarın. Ar-
dından tencerenin kapağını kapatın. Sıcaklığın korunma-
sı için tencerenin üzerini birkaç örtü ile iyice kapatıp, 4-6 
saat kadar mayalanmaya bırakın. Mayalanan yoğurdun 
soğuması için buzdolabında bekletin. İyice soğumuş 
olan yoğurdunuz yenmeye hazır hale gelecektir. 

Le
zze

tin Göçmen Kuşu

LEZZETİN GÖÇMEN 
KUŞU

78 Tez-Koop-İş Kadın



79Tez-Koop-İş Kadın

Malzemeler:

 1 paket penne makarna, 500 gr ıspanak, 2 ya da 3 yemek kaşığı sıvı 
yağ, 1 adet kuru soğan (küp doğranmış), 1/2 çay kaşığı karabiber,  
1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için:

3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 su bardağı süt,

1/2 çay kaşığı muskat rendesi, 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

200 gr kaşar peyniri rendesi

Yapılışı

• Kaynayan tuzlu suda makarnayı haşlayıp süzün.

• Makarnalar haşlanırken soğanı bir tavaya alarak sıvı yağ ile ka-
vurun. Doğradığınız ıspanakları ekleyerek kavurmaya devam edin. 
Tuz ve karabiberle tatlandırın ardından ocaktan alın.

• Beşamel sos için, tereyağı ve unu bir tencereye alın. Unun kokusu 
çıkana kadar kavurun. Süt, muskat rendesi ve tuzu ekleyip bir çır-
pıcı yardımıyla karıştırarak kaynayana kadar kısık ateşte pişirin.

• Büyük bir kâsede ıspanak ve makarnayı karıştırın. Beşamel sosun 
ve kaşar peynirinin yarısını da bu karışıma yedirin. Büyük boy bir 
fırın kabını az sıvı yağ ile yağlayıp makarna karışımını aktarın ve 
dengeli yayın. Üzerine kalan beşamel sosu dökün ve bir kaşık yar-
dımıyla düzeltin. En üste, kalan kaşar peyniri rendesini serpin. Ön-
ceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

• Fırından alın ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis 
edin.

 Afiyet olsun.

KİŞİ SAYISI: 6 Kişilik

Ispanaklı Fırın Makarna 
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sayın çeyrek

geçtiğimiz kış gram altın henüz 300 tl'yi görmemişti. 
Üç kuruş param vardı, bot mu alsam, 1 gram altın mı 
alsam, derken "amaaan altını napcam ki bot alayım, 
giyerim" diyerek aklın yolunu seçmiştim. 1 gram altın 
alsaymışım bozdurup iki bot alırmışım bu kışa. aklımın 
yolu yol değilmiş.

gramı 488 tl’yi gören altını benim gibi yakından takip 
etti merkez bankası. benim gibi takip etmekle kalma-
dı, attığı tivitle “elindeki bütün araçları piyasadaki aşırı 
oynaklığı azaltmak” amacıyla kullanacağını da ifade 
etti. oynaklığa ben de müdahale edeyim dedim ve 
verdim kolonlara “erik dalı gevşektir”i. altın kurtları-
nı döktü ve 450’leri gördü bir ara. sonra gene geldi 
480’lere. e ne demişler? allah kimseyi gördüğünün 
gerisine düşürmesin.

pandemiydi, altın fiyatlarıydı derken düğün dernek 
kurmak da yalan oldu ama bundan sonraki düğün-
lerde öyle gevşek gevşek “damadın kankasından bi 
küçük altın” diye anons yapmak hiç hoş karşılanma-
yacaktır. “sayın çeyrek” şeklinde hitap etmeliyizdir. ül-
kemiz altın fiyatları bu saygıyı hak ediyor.

cenazeye gitcen ağlayacan,  
düğüne gitcen oynayacan 

düğün dernek dedim de bir anım geldi aklıma, durun 
onu anlatayım ben size. 

düğünle pek işim olmaz.  lakin toplumsal/sosyal bi 
varlık olduğumuzdan, katılmak zorunda kaldığımız 
düğünler oluyo. 

bi gün katılmak zorunda kaldığım kına gecesindeyim. 
"cenazeye gitcen ağlayacan, düğüne gitcen oyna-

yacan" ilkesiyle ortama uyum sağlıyorum. özne kızı 
oturttular evin ortasında bi sandalyeye. başına kırmızı 
örtüyü örttüler. akbabalar gibi döncez etrafında. ağ-
latcaz. çember olduk komut bekliyoz.

katılımcı ihtiyarlardan biri "önce kına duası okunsun" 
dedi. "tamam, oku" dediler. "bilmiyom ki" dedi. "töbe 
töbe bilmediğin şeyi niye öneriyon" dedim, içimden 
yüzüne karşı.

"filanca yenge bilir" dediler. mutfaktan tutup getirdiler 
yengeyi. dedi "ben bilmiyom kına duasını." haydaaa!

fişman hala okusun dediler. onu da bulamadılar evin 
içinde, kadın tuvalette falandı belki. dönecez, duacı 
bulamıyolar. kaldık ayakta.

dedim, "isterseniz ben size bi şiir okuyum". abuk bi 
sessizlik oldu. pis pis baktılar bana. "yahu ne bakıyo-
nus pis pis, en azından yapabileceğim şeyi öneriyo-
rum. maksat işler aksamasın, program aksın" dedim, 
içimden yüzlerine karşı. 

"bir arada yaşam"ı slogan olsun diye değil, inandığım-
dan savunuyorum, yeri geldikçe de gereğini yapıyo-
rum bence. neyse... bulamayınca bi duacı, başladılar 
"yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar" demeye. 
aldık komutu, başladık kızın tepesinde dönmeye. kız 
ağladı, çay içtik, pasta yedik, iki de göbek attık. dön-
düm geldim evime. açtım meşrebime yakışır bi içe-
cek. verdim coşkuyu kolonlara; şu dünyadaki en mut-
lu kişi mutluluk verendir, şu dünyadaki sevilen kişi 
sevmeyi bilendir la la la laylara ninay nom lala ninay 
nom...

kendinize iyi bakınız efenim, her şeye rağmen neşeli 
günler dilerim.

MİZAH

Müberra Allahverdi

pandemiydi, altın fiyatlarıydı derken düğün dernek kurmak da 
yalan oldu ama bundan sonraki düğünlerde öyle gevşek gevşek 
“damadın kankasından bi küçük altın” diye anons yapmak hiç 
hoş karşılanmayacaktır.
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Madde 1 – Sözleşme’nin Amacı
1) Bu sözleşmenin maksatları şunlardır:
 a) Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi 

şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;
 b) Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda 

bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, kadınlarla 
erkekler arasındaki temel eşitliği teşvik etmek;

 c) Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması 
ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler 
tasarlamak;

 d) Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla 
uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

 e) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül 
bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri 
birimlerinin birbiriyle etkili biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım 
sağlamak.

2) Tarafların söz konusu Sözleşme’nin hükümlerini etkili bir biçimde 
uygulamalarını sağlama amacıyla bu Sözleşme’de özel bir izleme mekanizması 
oluşturulmuştur.

Madde 2 – Sözleşme’nin Kapsamı
1) Bu Sözleşme, aile içi şiddet de dâhil olmak üzere, kadınları orantısız bir 
biçimde etkileyen, kadına karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır.
2) Taraflar bu Sözleşme’yi tüm aile içi şiddet mağdurları için uygulamaya 
teşvik edilir. Taraflar bu Sözleşme’nin hükümlerinin uygulanmasında 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat 
göstereceklerdir.
3) Bu Sözleşme, barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerli 
olacaktır.

Madde 3 – Tanımlar
a) “Kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık 
anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsin, söz 
konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir 
biçimde kısıtlanması da dâhil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete 
dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır.

Kadınlara Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi


