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MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

İLK SÖZ
En eski çağlardan bu yana toprak, insanlar taraf ından Ana Tanrıça olarak algılanmış, yaşamın yaratıcısı ve
üreme gücünün merkezi olarak, yaşamın gizler ini yöneten ana f igür özelliğini korumuştur. Toprağa kadın
cinsiyeti yakıştırması ise doğurganlık-üreme temelinde gerçekleşmiş ve bu durum süreç içinde, kadının eve
bağlanmasına dönüşmüştür.
Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanlar olarak, kadınların pek çok konuda geri planda olmasından,
başarılı çalışmalarının görünmez kılınmasından yakınıyor ve tarihte yolculuk yaptığımızda bu yakınmalarımızı
destekleyen birçok yaşantıyla karşılaşıyoruz.
Antik çağdan Rönesans’a kadar bütün betimlemelerde felsefey i bir kadın olan, Bilgelik Tanr ıçası Sophia
simgelemiş olmasına karşın, felsefe tarihinde kadın f ilozofların üretimleri ve bu üretimleri sürdürülebilir kılmak
için canlarını ortaya koymaları göz ardı edilmiş, başarıları tarihin gizli sayfaları arasında unutulmuş, hatta
çoğunun ölüm ile cezalandırılmış olması insanlık tarihinin kara sayfalarına yenilerini eklemiştir.
Bu kitap, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması mücadelesinde yer alıp, kadının kamusal alanlarda görünür
k ılınmasına bir damla eklemek iç in, TMMOB Makina Mühendisler i odası İzmir Şubesi Kadın Mühendisler
Komisyonunun, bilinç yükseltme etkinliği olan Mor Söyleşiler dizisinin metinleri ile şube bülteninde yayınlanan
kadına dair yazıların derlemesidir ve tarihe bir not düşülmesi amacı taşımaktadır.

Makina Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı
Yıldız SINMAZ UZGAN
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ÖNSÖZ YERİNE

LİLİTH
Adem ile Lilith yasak mey vey i yedi, cennet ten at ıldı, dünyaya kovuldu, yolculuk başladı ve sürgün nesil,
onlardan devam edip ,çoğaldı. Hayır, böyle olmadı… Lilith anamız ve Adem sonuna kadar eşitti, kimse kimsenin
kaburgasından yarat ılmadı. Hay ır böyle olamadı…Adem üstünlük istemedi. Lilith onu terk etmedi, k imse
cennetten kovulmadı Kabil ile Habil birbirine düşmedi, ilk kan akmadı, Havva diye biri hiç olmadı. Hayır, böyle de
değil…
Tarih böyle yazılmadı. Çünkü Lilith tam bir baş belasıydı.!
Musevilik ve Hıristiyanlık inançlarında, kutsal kitaplarda ve Sümer Babil, Pers mitolojilerinde geçen Adem’in ilk
karısı Lilith, Adem ile beraber yaratıldığı için eşitliği savundu. Cinsellik de dahil tüm alanlarda haklarını aradı.
Kendi hayatının ele geçirilmesine asla izin vermedi. Lilith’in isyankarlığından usanan Adem Tanrı’dan yardım
istedi.Tanrı, huzuruna çağırdı Lilith’i. Tanrı kadını yaratmıştı ve yarattığı kadından öyle çok etkilendi ki ona
herkesten gizlediği 100. adını bağışladı. Böylelikle o artık her yerde ve herkes ile olabilirdi.Tanrının 100.adını
bilmek yaratılanlar arasında en güçlü olmaktı. Lilith cenneti terk etti kendi isteği ile en güçlü olduğunda. Büyük
kanatlarını havalandırdı, Kızıl Deniz’e yerleşti. Adem öyle perişan oldu ki o gittiğinde, Tanrı dayanamadı Adem’in
haline, 3 Melek gönderdi, 3 defa Kızıl Denize. Melekler hem iyi hem kötü hem de ışıklı taraflarıyla çağırdılar onu.
Lilith gelmedi. Kızıl bir bayrak gibi dalgalandı deniz. Bağımsızlığını ilan etti ve bir daha cennete hiç dönmedi.
Tanrı baktı olacak gibi değil, Lilith’in suretinin benzeri ikinci kadını yarattı. Adem ona benzeyen ile unutsun
diye. Ama çekirdeği değil kabuğu, içi değil dışı benzemeliydi. Bu yüzden Adem’in kaburgasından yarattı onu. Hiç
isyan etmesin , eşitlik istemesin, yüzüncü adını değil , haddini bilsin istedi.
İşin ilginç yanı kutsal kitaplardan binlerce yıl önce sümer tabletlerinden ve hala yaşamakta olan Tanrıça;Muazzez
İlmiye Çığ’ın kaynaklarından öğreniyoruz ki ‘’bir Tanrıça Yeni bir Tanrıçayı kaburgasından yaratır.’’
Sümerler in en güçlü Tanr ıçası İnnanna’nın da Lilith olduğu varsay ılır. Anaerkil toplumdan ataerkile geç iş
döneminde biliyoruz ki, İnnanna’nın güçleri haf ifleştirilip, Yunan ve Roma mitolojisindeki kadın Tanrıçalara
bölünür. İsis, Kybele, Afrodit vs. olarak adları değişse bile değişik coğraf yalarda karşımıza çıkmaya devam
ederler.
Lilith, Anadolu mitolojisinde, doğum yapan kadınlara musallat olan, albastı kar ısı ve Lamia olarak bilinir.
Erkeklerin gördüğü erotik rüyaların bile sebebi olduğu düşünülür. Bazı kaynaklarda Lilith’in şeytan ile işbirliği
yapıp, yılan suretine bürünüp, Adem ile Havva’nın cennetten kovulmalarına sebep olduğu söylenir. Genelde
kötücül, baştan çıkarıcı ifadeler ile tarif edilir. Böylelikle, tek başına yaşama arzusu olan, ayakta kalabilen,
elçilere kafa tutan, erkeği ve cenneti kendi rızası ile terk eden Lilith’den intikam alındığı gibi Lilith’in izinden
gidenlere de gözdağı verilmiş olur.
Ya başkalar ının hikayesinde bize küçük bir yan rol ver ilir ya da yolculuğa ç ıkma cesaret i göster ip, kendi
hikayemizi kendimiz yazarız. İstemeden cennetten kovulanlar ve kendi isteği ile yapanlar bilgelik ve güce
oyalanmadan sahip olanlar. Bir metafor, bir simge olarak düşünürsek; kanatlanmak, Tanrı katına çıkmakla ve
her yerde her zaman olabilmek için, onun gizli adına kavuşmak nasıl mümkün? Belki şimdi İnanna ve Lilith’in
kanatlarının çırpıldığı yerde rüzgar 100. İsmi f ısıldıyordur.
					

BANU BAŞEREN -Tanrıçalar, Cadılar ve Aykırı Kadınlar 1.Baskı Syf:79
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BAŞKANDAN
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadınların ekonomik, sosyal ve politik yaşama tam katılımları ve etkin bir rol
oynayabilmeleri için hayati önem taşımaktadır. Kadın haklar ı, insan haklar ının ve tüm dünya ülkelerinin
demokratikleşme sürecinin en temel taşlar ından bir isidir. Siv il toplum örgütler i ile meslek örgütler inin,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini geliştirmek ve desteklemekte önemli bir rolü olmasının yanı sıra toplumun her
kesiminde farkındalığı arttırmak için, daha güçlü ses çıkarmaya, bu sesi duyurmak için projeler üretmeye
gereksinimi vardır.
Sosyal hayat tak i gelişim, kadının toplumdak i yer inin kabulüyle mümkündür. Topluluk halinde yaşamak
paylaşmay ı, paylaşmak ise, eşit haklar ı gerek t ir ir. Kadın ya da erkek ayr ımı gözetmeksizin, her bireye
uygulanan hak mahrumiyeti, şiddetle eş anlamlıdır. Türkiye’de giderek artan kadın cinayetleri ile gündemden
düşmeyen şiddet olgusunu yaratan pek çok faktörlerde öncelik; kadını ötekileştiren, ikinci cins konumuna
iten, kimliğini erkeğe tabi oluş üzerinden üreten aile, din, töre gibi kurumları baskı unsuru haline getiren
kültür içinde bir araya gelmiştir. Eğitimli-eğitimsiz ayrımı gözetmediği gibi, görünür ya da görünmez şekilde,
eksilmeyip artarak toplumun her kesimini etkisi altına alarak, ataerkil düzeni sağlamlaştırmıştır.
Mor Söyleşiler, bir bilinç yükseltme projesi olup, MMO İzmir şubesi Kadın Mühendisler Komisyonumuzun,
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine dikkat çekmek, bu konu ile ilgili kadın-erkek bütün üyelerimizde farkındalık
geliştirmek amacı ile oluşturuldu ve 10 dergi yazısı, 9 söyleşi şeklinde gerçekleştir ildi. Bu söyleşilerde,
toplumda erkek mesleği algısının çok gelişmiş olduğu mühendislik alanında çalışan kadın üyeler imizin,
toplumsal roller nedeniyle işyerlerinde, aile içinde, sosyal alanlarda karşılaştıkları zorluklar ve engellere
dikkat çekip, nedenler ve sonuçlar üzerinden çözüm önerileri geliştirildi.
Temel kavramlar ile başlayıp, antik çağdan bugüne kadın irdelendi, eğitim ve çalışma alanlar ından karar
mekanizmalarına, sanattan bilim- teknolojiye, ayrımcılık-f ırsat eşitsizliği olgusundan kadına yönelik şiddete,
çok değerli bilgiler paylaşıldı, kadın mücadelesi tarihine ışık tutuldu ve çeşitli alanlarda adını tarihe yazdırmış
kadın sanatçı ve bilim insanı anımsatıldı.
Kadınlar ın, yaşamın her alanında, eşit temsiliyet hakkını kazanması ve başar ılar ının görünür kılınması,
sadece bir kadın mücadelesi olarak algılanmamalı ve toplumun tüm katmanlarında karşılığını eşitlik anlayışı
temeli üzerinde bulmalıdır. Makine Mühendisleri Odasına bağlı mühendisler olarak, yaşadığımız topluma
ışığımızı yansıtmak için akıl ve bilim bağdaşmasını en başarılı şekilde gerçekleştirmeyi kendimize hedef olarak
belirledik. Analitik düşünce yetimiz, kadın – erkek yan yana ve omuz omuza iken, üreteceği güçlü çözümler ile
toplumumuzun yarınlarına parlak gelişmişlik tohumlarını atacaktır.
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Güniz GACANER ERMİN
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“Bir toplum, cinslerden yalnız bir inin yüzy ılımızın gerektirdikler ini elde etmekle yetinirse, o toplum yar ı
yarıya zayıflamış olur. Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atalette olursa, o toplum felce
uğramış demektir. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise, bunları aynı derecede hem erkek ve hem
de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin
geç t ikler i bütün öğret im basamaklar ından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlik te
yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.’’
Mustafa KEMAL ATATÜRK
31 Ocak 1923, İzmir Halkına Yaptığı Konuşmadan
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU
Kadın Mühendisler Komisyonunun kurulması, 1999 yılında 20. Çalışma Döneminde MMO İzmir Şubesinde ilk defa
üç kadın üyenin Yönetim Kurulu (YK) üyesi seçilmesiyle birlikte gündeme gelmiştir.
Teknik alanda çalışan Kadın Mühendislerin sorunlarını irdelemek, çalışma yaşamlarında ve oda örgütlenme
yapısında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Kadın Mühendisler Komisyonu kurulması önerisi YK onayına
sunulmuş ve kabulü ile çalışmalarına başlamıştır.
Komisyon faaliyetlerinin kurumsal anlayış ve disiplinle yürütülmesi için öncelikle, SWOT analizi yapılarak vizyon
ve misyon belirlenmiş, 28. Çalışma Döneminde bu çalışmalar güncellenmiş ve stratejik plan oluşturulmuştur.
Komisyonumuz, her dönem yenilenen üye yapısı ile bu v iz yon ve misyon çerçevesinde bugüne kadar
çalışmalarını kesintisiz sürdürmüş, Şubemizde yaptığı çalışmaların yanı sıra MMO Merkez Kadın Komisyonu,
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu içinde ve birçok Sivil Toplum Kuruluşuyla birlikte
kadın çalışmalarına hem katkı koymuş hem de öncülük etmiştir.
Kadın meslektaşların TCE konusunda farkındalığını artırmaya yönelik sunum, eğitim, etkinlik, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme
Hakkının tanınması gibi özel günlerde ortak etkinliklerin düzenlenmesi konusunda aktif rol almıştır.
Kadın meslektaşlarımız, toplumsal, kültürel ve coğraf i farklılıklara göre şekillenen cinsiyet rollerinin kadınlara
yüklediği ağır sorumluluktan muaf olmadıkları gibi toplumda erkek mesleği olarak nitelendirilen bir mesleği de
başarı ile icra etmek ve sosyal yaşamdaki yerlerini yükseltmek için sürekli bir mücadele içindedirler.
Kadın Mühendisler Komisyonu; bu mücadeleye destek vermek, ortak sorunlara çözümler üretmek ve kadın
örgütlenmesinin toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak odamız çalışmalarına
sağlayacağı katkı ve yaratacağı değere olan inançla, karma bir örgütte kadın örgütlenme modelini geliştirmek
zorunluluğu ve sorumluluğunu taşıyarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlandığı bir dünyada kadın erkek
yan yana” oluncaya kadar çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.
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TMMOB, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

VİZYONUMUZ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlandığı bir dünyada kadın erkek yan yana
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MİSYONUMUZ
• Kadın Mühendislerin Meslek odalarındaki kadın örgütlenmesinde, oda
çalışmalarına, organlarına ve karar mekanizmalarına katılımlarının etkinliğini,
nitelik ve nicelik olarak arttırmak.

• Kadın mühendislerin, çalışma yaşamının sorunlarına yönelik çözümler
üreterek, sanayi, teknoloji, mesleki ve sosyal yaşama etkisini arttırmak.
• Kadın mühendislerin mesleki, sosyal ve kültürel dayanışmasını sağlamak
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MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı - İZMİR
(232) 462 33 33
MMO İzmir Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu etkinliğidir.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR
Cinsiyet eşitliği, kadınların ekonomik, sosyal ve politik yaşama tam katılımları ve etkin bir rol oynayabilmeleri
iç in hayat i önem taşımak tadır. Kadın haklar ı, insan haklar ının ve demokrat ikleşme sürec inin en temel
taşlarından birisidir. Mor Söyleşiler Projesi, konu ile ilgili sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık geliştirmek
amacına hizmet etmeyi hedeflemiştir.

Eşitlik kavramı, antikçağ Yunan düşüncesinden ber i gittikçe önem kazanarak, hemen bütün düşünürlerce
ele alınmıştır. Önce Diogenes ‘’değişmeye bağlı nesnelerden her biri bir başkasına eşit olamaz, çünkü eşit
olması için onunla aynı şey olması gerekirdi’’ demiştir. Platon, Sokratik diyaloglarında ‘’eşitlik kavramına
bütünüyle uygun olan iki nesne olamaz’’ sonucuna ulaşmıştır. Alman düşünür Leibniz, ‘’Doğada, hiçbir zaman,
tümüyle birbirine eşit olan, aralarında ayrım yapılamayacak olan iki şeyin bulunmadığını ileri sürmüştür.
İslam gizemciliğinde de ‘’tecelliyatı ilahiyede tekrar yoktur’’sözüyle doğal eşitsizlik dile getirilir. Antikçağ
Stoacılarının deyişi ise eşitlik hakkında son özeti yapar. ‘’nasıl tümüyle birbirine eşit iki yaprak yoksa, iki eşit
monat* da yoktur.’’
Eşitlik kavramı, süreç içinde hukuksal, kültürel, siyasal ve toplumsal açılardan incelenmiştir ve buna bağlı
olarak bir çok kavram ortaya çıkmıştır. Özlenen eşitlik, toplumsal yaşamda insanlar arasında hakça bir ayrım
bulunmaması durumudur. Bu ancak sınıf farklarının ortadan kalkmasıyla ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşkil
edilmesiyle gerçekleşebilecektir.
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Eşitsizlik ise, eşitlik kavramının karşısında, eşit olmayanların durumunu niteleyen kavram olarak yer alır.
Bireysel eşitsizlik , tarihsel süreçte, sınıflı toplumların oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Fransız düşünür Jean
Jacques Rousseau, eşitsizliği ‘’Doğal Eşitsizlik’’ ve ‘’Siyasal Eşitsizlik’’ olmak üzere ikiye ay ır ır. Doğal
eşitsizlik, bedensel özellikler in farklılığıdır ki Rousseau’ya göre hiç önemli değildir. Önemli olan siyasal
eşitsizliktir. Doğadaki doğal farklılıkları eşitsizlik olarak niteleyip, eşitliğin doğaya aykırı olduğunu ileri sürmek
kökten yanlıştır.. Çünkü doğal farklılıklarla, toplumsal eşitsizliğin hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Hançerlioğlu bunu
aslan örneği ile açıklar ‘’İnsanın insanı sömürdüğü gibi, hiçbir aslan bir başka aslanı sömürmez. Bir aslan geyiği
yer ancak bir başka aslanı yemez. Tersine arılar, kunduzlar, maymunlar gibi bir çok hayvan türleri birbirleriyle
dayanışarak yaşarlar.’’

Cinsiyet , erillik ve dişilik arasında farklılık gösteren özellikler aralığıdır ve bu bağlamda söz konusu özellikler
biyolojik, cinsi (yani er veya dişi olma durumunu), cinse dayalı sosyal yapıları (cinsiyet rolleri ve diğer sosyal
roller dahil) veya cinsiyet kimliğini kapsayabilir. "Cinsiyet" kavramı evrensel bir kavramdır. Biyolojik anlamda
kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet vardır. Bireylerin doğuştan getirdikleri genetik, f izyolojik ve biyolojik
özellikleriyle iki cinsiyetten birine ait oldukları kabul edilir.

Toplumsal Cinsiyet, toplumsallaşma sürecinde bireyin cinsiyetine göre üstlendiği rolleri ifade eder. Farklı
kültürde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğraf yalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller
ve sorumlulukların farklılaştığı görülür. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller,
sorumluluklar olarak tanımlanır. Kadın ve erkeğin sosyal yönden yapılandırılmış tanımı olup, bireyler toplumsal
cinsiyet rollerini ve normlarını davranışlarıyla şekillendirirler ve toplumun beklentilerini karşılayarak yeniden
üretirler. Biyolojik cinsiyet doğuştan gelen, toplumsal cinsiyet ise sonradan edinilen özelliklerdir.
Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumların bireylere, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda yüklediği edimlerdir.
Bu edimler de toplumun koşullarına göre tarihsel süreçte değişiklik gösterir. Kişinin bu rollere göre davranışsal
olarak ‘kadınsılık’ ve ‘erkeksilik’ ile ne kadar aidiyet kurduğuyla da ilgilidir.
.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ise kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklar ı kabul etmekle birlikte onlar ın
toplumda oynadıkları rollerin önemini eşit olarak değerlendirmek anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet
eşitliği, kadın ve erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkisine yol açan yapıların nasıl değiştirileceğini ve kadın
ve erkek bireyler arasında nasıl daha iy i bir denge kurulacağını tar t ışır. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikler i
giderilmeden sağlıklı bir ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişme mümkün değildir.
Toplumsal cinsiyet adaleti; Modern bir kavram olarak eşitlik, kadın ve erkeği birbir ine eşitleyerek bat ı
kültüründen beslenen standar t, tek-tip kadın imajı oluşturmakta. Toplumsal cinsiyet adaleti ise eşitliğin
de içkin olduğu, hakkaniyet, denge ve kadın- erkek bireyler arasında daha ileri adil muamele ve sorumluluk
anlayışını içeren bir üst kavrama işaret eder.
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Feminizm, özetle kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini savunan
ve bunu gerçekleştirmeye çalışan bir düşünce akımıdır. Feministler, kadın ve erkeğin biyolojik farklılığının
bir kader olmadığını ve kişisel olanın politik olduğunu savunarak cinsiyet rollerine yönelik ideolojik söylemi
eleştirmeye başladılar. Kadına ve erkeğe dayatılan geleneksel cinsiyet roller inin kadına yönelik cinsiyet
ayrımcılığına ve şiddete yol açıp kadını mağdur ettiğini tespit ederek cinsiyet rollerini sorunsallaştırdılar.
Dilde Erillik
İnsanlık tarihine kullanılan diller açısından baktığımızda, dillerin büyük çoğunluğunun yapısal olarak erillikdişillik barındırdığını görürüz. Sınıfsal ayrımın ortaya çıkışı kadın ve erkek ayrımında temellendiğinden, dile
yansımış olması da doğalmış gibi gözükmüştür. Bugünlerde ‘’insanlık’’ sözcüğü ile ifade edilen ‘’mankind’’
sözcüğü anlamını çok uzun yüzyıllar boyunca ‘’insanoğlu’’ sözcüğünde bulmuştur. Konuya sayısız sözcükler ve
deyimlerle örnek vermek olasıdır. Feminist mücadele, dilde eril ifadeleri ortaya çıkarıp, kadını ve erkeği denk
şekilde ifade eden anlatımların yaygınlaşması yönünde farkındalık çalışmalarını sürdürmektedir.

SÖZLEŞMELER
Uzun yılların feminist mücadelesi sonucunda, kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet
eşitliğinin teşkil edilmesi için çeşitli uluslararası sözleşmeler yapılmış ve bu anlaşmaların uygulanabilirliğinin
sağlanması için büyük çabalar harcanmıştır.
CEDAW- Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
1979 y ılında yay ınlanan bu sözleşmey i Türkiye 1985 y ılında imzalamışt ır. Bu sözleşmenin temel hedef i,
toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, kalıplaşmış kadın-erkek cinsiyet
rollerine dayalı önyargılar ın yanı sıra geleneksel ve benzer tüm ayr ımcılık içeren uygulamalar ın or tadan
kaldırılmasıdır.
Dördüncü Dünya Kadın Konferansı
Birleşmiş Milletler ’in Pek in’de 4-15 Eylül 1995 t ar ihler i arasında 189 ülke temsilc iler inin kat ılımıyl a
düzenlediği Taahhütler Konferansında Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu belgeleri kabul edilmiştir ve
Türkiye her iki belgeyi de imzalamıştır.
Pekin Deklarasyonu, hükümetler i kadının güçlenmesini ve toplumsal konumunun yükselmesini sağlamak,
kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektif inin temel politika ve programlara
yerleştirilmesi konularında yükümlü kılmıştır.
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Eylem Platformu ise kadının güçlendirilmesi için alınan kararların hayata geçirilmesini öngörmektedir. Eylem
Platformu kadının özel ve kamusal alana tam ve eşit katılımı önündeki engellerin, kadınların ekonomik, sosyal,
kültürel ve politik karar alma pozisyonlarında ve mekanizmalarında yer almalarıyla ortadan kaldırılabileceğini
ifade etmektedir.
2010 Türkiye Bin Yıl Kalkınma Hedefleri
2000 yılında 189 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler’in önderliğinde bir araya gelerek Binyılın Kalkınma
Hedefleri’nin kabul edildiği bir zirve gerçekleştirmişlerdir. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) insani kalkınmaya
yönelik olarak yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, tüm bireyler için temel eğitim, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve kadının durumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümleri, anne sağlığı, salgın hastalıklarla
mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel ortaklık konularını içermektedir.

İstanbul Sözleşmesi
11 Mayıs 2011 tarihinde kadınlara yönelik şiddetle mücadelede yeni ve çok önemli destek sağlayan “Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” veya
kısaca “İstanbul Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti devleti taraf ından imzalanarak, 22 Kasım 2011’de TBMM
taraf ından onaylanmıştır. 8 Mart 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından, Avrupa Konseyi’ne
sözleşmeye ilişkin onay belgeler i teslim edilmiş ve 1 Ağustos 2014 tar ihi it ibar iyle sözleşme yürürlüğe
girmiştir. Sözleşme kendisini onaylayan devletlere, kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda önemli ve
somut sorumluluklar yüklemenin yanı sıra sözleşmenin 4. Maddesinde temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme
konularında standartlar oluşturma ve bunları uygulama konusunda da yükümlülükler getirir.

Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı
Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kamu politikalarına yerleştirilmesinden birinci derece sorumlu olan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraf ından bu amaçla koordine edilen toplumsal cinsiyet ulusal eylem
planı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü taraf ından geniş bir paydaş katılımıyla bir politika belgesi ve yol
haritası olarak hazırlanmıştır. 2008-2013 yıllarını kapsayan kamu politikalarına temel oluşturarak toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” yedi kritik alan
olarak belirlenen eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevreye
ilişkin temel öncelik ve stratejileri içerir. Nihai hedef i kadına karşı ayrımcılığı önlemek ve kadınların sosyal,
ekonomik ve politik konumlarını iyileştirmektir.
(*) Monat;Eski Yunan felsefesine göre, bölünemez, parçalanamaz birlik ve bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin
her biri.
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FIRSAT EŞİTLİĞİ-FARKLILIK-AYRIMCILIK BAĞLAMINDA
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal eşitlik, toplumun bireylere aynı f ırsatlar ı sunmasına işaret
eder. Glasgow Şehir Meclisi, “Eşitlik; toplumdaki farklı grupların f ırsat
eşitliğine sahip olmal ar ını engelleyen çeşitli engeller i anl amak ve
bunları ele almaktır.” diye tanımlar eşitlik anlayışını.
Eşitlik iki ya da daha fazla olgu ya da nesnenin karşılaştırılmasına ihtiyaç
duyulması anlamına geldiğinden, zaten or tada olası bir değişiklik ve
farklılık olduğu gerçeği de vardır. Bu noktada önemli olan farlılıklarını
göz ardı etmeden bireyleri eşit kabul ederek, f ırsat eşitliği yaratmaktır.
Toplumun Rengi Olan Farklılıkların Ayrımcılığa Dönüşmesi
Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı
davranılması, bir devlet in ya da toplumun bazı üyeler inin, ötekilere
sağlanan belli hak veya ayr ıcalıklardan yoksun bırak ılmasıdır. Oysa,
"bütün insanların eşit doğduğu” f ikrinden yola çıkarsak, ayrımcılık diye
bir sorunun olmaması gerektiği varsayımında bulunabiliriz. Çünkü ana rahmine düşen hiçbir çocuk ne rengini,
ne doğacağı coğraf yayı, ne dinini, ne dilini, ne ırkını, ne ailesini ne de cinsiyetini seçemez, sadece doğar. Oysa
ki insanlık tarihine baktığımızda bu varsayımın gerçekleşmediğini görürüz.
Ayrımcılık, tarihsel süreç içerisinde kimi zaman ırk ayrımcılığı, kimi zaman din-mezhep ayrımcılığı, kimi zaman
sınıfsal ayrımcılık olarak kendini gösterir. Sadece bunlarla da sınırlı kalmaz, kadınlara, eşcinsellere, çocuklara,
engellilere, yaşlılara ve yoksullara yönelik olarak da karşımıza çıkar. Ayrımcılık ister hukuk, ister adalet ve /
veya eşitlik sorunu olarak tanımlansın, insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkan insani bir sorundur. Bu sorunun
önyargılar ve kalıp yargılarla çok derin bir ilişkisi vardır.
Önyargıyı, herhangi bir kanıta ya da bilgiye dayanmayan her türlü ön
f ikir anlamında kullanıyoruz. Önyargılar sadece olumsuz değil, olumlu
da olabilir. Örneğin, tüm Romanların hırsız olduğunu düşünmek olumsuz,
tüm Japonların çalışkan olduğunu düşünmek ise olumlu önyargılardır.
Fakat çok net görülür k i ayr ımc ılık meselesinde olumlu bir önyargı
yoktur.
Önyargıyla yaklaştığımız kişi ya da gruplarla aramızda oluşan mesafe, ayrımcılıkla sonuçlanan bir tutuma
dönüşür. Önyargımızın davranışa dönüştüğü durumlarda ayrımcılık ortaya çıkar. Bir gruba ya da o grubun
üyelerine yönelik olumsuz düşüncelerin yanı sıra hoşlanmama, hor görme, kaçınma, yok sayma ve nefret de
ayr ımcılığa dahildir. Kısaca önyargı; “diğer insanlar ı, bireysel varoluşlar ından değil, grup aidiyetler inden
hareketle değerlendiren tutumdur. Olumsuz dogmatik kanaatleri ifade eder.”
Önyargı ve kalıpyargı sıklıkla karıştırılır. Bunlar, birbirlerinden farklı ama birbirlerini tamamlayan iki kavramdır.
Kalıpyargılar, önceden edinilmiş birtakım izlenimler, duyumlar ve görüntüler sayesinde bir nesne, yer, kişi ya
da gruba ilişkin karar vermemizi kolaylaştıran zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir. Örneğin, tüm sarışınların
aptal olduğu ya da her Kayserilinin tüccar ve kurnaz olduğunu düşünmemizin nedeni o gruplara ilişkin kalıp
yargılar ımızdır. Kalıp yargılar her zaman olumsuz olmayabilir. Ancak, olumsuz kalıp yargılar önyargılar ın
oluşmasında etkilidir.
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ne demektir?
Toplumsal c insiyete dayalı ayr ımc ılık en basit tanımıyla kadınlar ın sır f kadın olduklar ı iç in uğradıklar ı
ayr ımc ılık t ır. Türk iye’nin 1985 y ılında imz al adığ ı K adınl ar a K arş ı Her Türlü Ayr ımc ılığ ın Önlenmesi
Sözleşmesi’nde (CEDAW) ayrımcılık şöyle tarif edilmiştir:
CEDAW Madde 1:
‘’Bu sözleşmede “kadınlara karşı ayrım ” deyimi, kadınların, medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile
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erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya diğer sahalardaki insan hakları
ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan
kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama
anlamına gelecektir.’’
Günlük yaşamımızda kadınların dışlandıkları ve ayrımcılığa maruz kaldıkları alanları ‘politik, ekonomik, sosyal,
kültürel, medeni alanlar’ olarak sıralayabiliriz. Örneğin iş ilanında askerliğini yapmış olmak koşulu koyan
bir kurum ayrımcılık yapıyor, yani açıkça söylemese bile işe bir erkeği alacağını bildiriyor demektir. Çünkü
ülkemizde zorunlu askerlik sadece erkekler için söz konusudur.
Kadınlara yönelik ayrımcılık her zaman bu kadar açık seçik olmayabilir. Bazen verilen hizmetlerin yetersizliği
de ayrımcılığa uğramamıza neden olur. Eğer yaygın ve ulaşılabilir bir kreş hizmeti verilmiyor ise evde kalıp
çocuklara bakacak olan, kadındır. Erkek, ücretli işinde çalışmaya devam eder. Çocukların bakımından sorumlu
olan ebeveynin anne olduğu düşüncesi kadınların ücretli bir işte çalışmanın dışında kalmalarını bir ayrımcılık
ve hak ihlali olarak görmemizi zorlaştırır. Bu noktada cinsiyete dayalı iş bölümünden söz etmek gerekir.
Cinsiyete dayalı işbölümünün sonuçları nelerdir?
Cinsiyete dayalı iş bölümünün kadınları engellediği bir gerçektir. Ancak, bu iş bölümünden sadece kadınlar
etkilenmez. Erkekler açısından da bu durum bazı olumsuzluklar doğurur. Aileyi geçindirmek, bunun için en
güçlü, en becerikli olmaya zorlanmak gibi...
Kadınlar açısından ise durum, çocuklar ının annesi ve ev inin kadını olmak seçeneğinden ibarettir; Kısaca
c insiyete dayalı iş bölümü bir görev paylaşımı anlamına gelmemektedir. Aksine hayat ın yükünü birlikte
kaldırmak yerine çoğunu kadınların omzuna yüklemek biçiminde gerçekleşmektedir. Bu durum kadınlar aleyhine
büyük bir eşitsizliğe ve ayrımcılığa yol açar. Kadınlar zamanlarını ve enerjilerini sarf edecekleri bir meslek
edinemezler çünkü cinsiyete dayalı iş bölümü kadınların esas işinin evle ilgili olduğunu söyler.
Mesleğinde başarılı bir kadın için akla ilk gelen düşünce onun kariyer hırsının bedelini kocasının ve çocuklarının
ödediğidir. Kadın çalıştığı için ailesine zaman ayıramamakta, evini ihmal etmektedir. Oysa çalışan bir erkek
için böyle bir ihmalden söz edilmez. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü kadınlara önce çocuklarına ve varsa
evdeki yaşlılara bakmalarını, evi çekip çevirmelerini ve aile bireylerinin sağlıklı, başarılı olmaları için destek
hizmetlerini vermesini söyler. Bu ayrımcılığın yıkıcı sonuçları toplumsal yaşamda, her alana yansır.
Günlük hayatta ayrımcılık nerelerde karşımıza çıkar?
Ailede
Evin günlük işleri ya da aile üyelerinin bakımı gibi işler genellikle aile içinde
eşit olarak paylaşılmaz. Yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada ev işi ve
ailenin bakımı sorumluluğunu kadınlar ve kız çocuklar üstlenirken, erkekler
çalışıp eve gelir getirmekle yükümlüdür.
Cinsiyetçi iş bölümünün temel nedeni ailenin kadın üyelerine erkeklerden
farklı sorumluluklar yükleyen kalıplaşmış toplumsal c insiyet roller idir.
Toplumsal cinsiyet rollerine göre erkekler güçlü ve akılcı kabul edildikleri
için eve ekmek getiren, işe gitmek için erkenden çıkıp gece geç vakte kadar
dışar ıda çalışandır. Oysa kadınlar zay ıf ve duygusal olarak görülürler,
dışarıda çalışan erkeğin evde rahatını sağlarlar, çocukların tüm sorumluluğunu yüklenirler hatta aile üyeleri
arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinden de sorumludurlar. Bir şekilde dışarıda çalışmayı başaran kadının iş yükü
katlanır ve hem evde ücretsiz işçi olarak hem de dışarıda para kazanacağı bir işte çalışarak ‘’zayıf ve duygusal’’
görünümün altında nasıl bir güçlülük yattığını da ortaya koyar.
Doğuml ar ından it ibaren k ızl arl a oğl anl ar a f arklı davr anılır.
Çocukların ilk olarak model aldıkları kişiler olan anne-baba ile
ailenin ötek i üyeler i, çocuklara sürekli kalıplaşmış toplumsal
c insiyet roller ini benimsetmeye çalışırlar. Bu durum, örneğin
giysilerin ve oyuncakların seçiminde de kendini gösterir. Birçok
aile kızlar için elbise, etek ve pembe renkteki eşyaları beğenirken,
oğlanlar için örneğin pembe renkli bir giysiyi kesinlikle seçmezler.
Aynı durum oyuncakl ar iç in de geçerlidir; k ızl ara genellikle
bebek alınırken oğlanlara oyuncak araba ya da top alınır. AnneMMO İzmir Şubesi | 22
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babalar kızlarını oğullarından farklı faaliyetlere de yönlendirirler. Kızlar örgü gibi elişleri yapmaya, oğlanlarsa
mahalle takımında iyi top oynamaya özendirilebilir. Çocuklar nasıl davranacaklarını ve hangi faaliyetlerde
bulunabilecekler ini böylece öğrenirler. Oğlanlara korkmamalar ı ve ağlamamalar ı, güçlü, cesur ve iddialı
olmaları söylenirken, kızlara talepkar olmamaları, iyi huylu ve itaatkâr olmaları öğretilir. Bu tür farklı tutumlar
sonucunda çocuklar davranış ve faaliyetler in bazılar ının kadınlara, bazılar ının da erkeklere uygun olduğu
şeklinde bir algı geliştirirler.
Okulda
Kız ya da oğlan bütün çocuklar ın eğit im alma hakkı vardır. Bu hak Türkiye Anayasası’nın 42.maddesinde
ve çok sayıda uluslararası insan hakları ve çocuk hakları kararında güvence altına alınmıştır. Buna rağmen
Türkiye’de, çoğu kız olmak üzere çok sayıda çocuğun okula gitme hakkı elinden alınmıştır. Okula gidenlerin
oranı yüksek öğrenimde daha da düşmektedir. İlkokul ve ortaokulda kız ve oğlan öğrenci oranı hemen hemen
eşitken, Türkiye’nin birçok ilinde lisede kız öğrencilerin sayısı oğlanlardan düşüktür. Okullaşmada, kadın-erkek
farkının çeşitli nedenleri vardır. Birçok aile yalnızca kendi çocuklarının geleceği için değil, toplumun geneli
için de eğitimin önemini kavramış değildir. Yukarıda değinilmiş olan ailenin kadın ve erkek üyelerinin görev
ve rollerindeki farklar sebebiyle, kızların oğlanların aksine ev işleri ve tarım faaliyetlerine yardımcı olmaları
istenmekte, bu nedenle de çocuklar okuldan uzak kalmaktadırlar.
Çalışma Hayatında
Tüm düny ada, k adınl ar erkeklerden hiç de
ger ide olmadıkl ar ı halde, emek piyasasında c iddi
olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Emek piyasasındaki
cinsiyet ayrımının temellerini oluşturan, kalıplaşmış
t opl ums al c ins i y e t rol l er id ir. Bu y ü z den k ad ın
ist ihdamı ile erkek ist ihdamı ar asında büyük bir
fark vardır. Türkiye’de çalışma yaşındaki kadınların
yalnızca % 27,5’i çalışmaktadır. Ancak bu, ger iye
k al an %72,5 or an ındak i k ad ınl ar ın ç al ışmad ığ ı
anl amına gelmez. Bu k adınl ar ‘ev k adını’ ol ar ak
sınıf landıklar ı halde büyük olasılıkla birçoğu aile
işlerinde çalışmaktadır.
Düny a Bank as ı, üc re t l endir il memiş ail e işl er ini
“güvencesiz istihdam”olarak adlandırmaktadır. Ayrıca, kadınlar yalnızca belli sektörlerde ve mesleki alanlarda
istihdam edilmektedir. Türkiye’de özellikle hemşirelik, bakıcılık ve öğretmenlik kadınlara özgü meslekler olarak
görülür; inşaat gibi erkeklere özgü olduğu düşünülen alanlarda kadın çalışan bulmak zordur. Gelir eşitsizliği
kadınlar ın iş ve meslek seçimindeki eşitsizlik, kadın ve erkek ücretlerindeki önemli farkla birleşmektedir.
Dünyanın her yerinde kadınlar erkeklerden daha az kazanmaktadır. Bunun bir nedeni kadına uygun olduğu
söylenen mesleki alanların genellikle düşük ücretli işleri kapsıyor olmasıdır. Ancak, kadınlar erkeklerle aynı
alanda ve konumlarda çalışıyor olsalar bile onlarla aynı ücreti almamaktadırlar.
Medyada
Kadınlar ı ve erkekleri nasıl gördüğümüz konusunda
medyanın çok güçlü bir etkisi vardır.
Her gün televizyon, gazete, internet ve radyolarda
ya da reklam panolar ında binlerce kadın ve erkek
gör üntüsüyle k arş ıl aş ır, ama çoğu z aman bunun
farkında olmayız.
Medya, gerçeği ve toplumda var olan farkları yansıtır
gibi görünmekle birlikte, kitle ilet işim araçlar ının
k adın ve erkek be t imlemeler i aslında gerçekdış ı
ve kalıplaşmışt ır. Dar algılar bar ındır ır ve bunlar ı
sürekli yeniden üretir. Gerçeklik iddiasındaki kadın
ve erkek betimlemeler i aslında tamamen toplumsal
c in s i y e t k al ıp l ar ı d o ğ r u l t u s u n d a o l ş u t ur u l m u ş
betimlemelerdir.
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Kadınlar sık sık özverili eş ve anne rolünde, erkeklere bağımlı ya da erkeklerin dikkatini çekecek bir nesne, ya
da erkek şiddetinin kurbanları olarak görünürler. Dahası, genellikle güzel, teslimiyetçi ve uzlaşmacı niteliklerle
resmedilen bir kadınsılık öne çıkarılmaktadır. Erkeklerse eril, güçlü, dayanıklı ve rekabetçi rollerde karşımıza
çıkarlar. Başarılı bir iş adamı olurlar ama nadiren sevecen bir baba ya da sadık bir koca olarak görürüz onları.
Bu betimlemeler toplumun kadınlardan ve erkeklerden ne beklediğine dair görüşlerimizi etkilemekle kalmaz,
kendimizden ne beklediğimize dair kendi algılarımızı da büyük oranda etkiler.

Kadın Doğulmaz, Kadın Olunur
Sokakta
Kamusal alanların kullanımı insanların günlük hayatlarının önemli bir parçasıdır. Caddeler, parklar, meydanlar
ve kamu binaları insanların başka insanlarla karşılaşıp buluşmaları, dinlenmeleri, kamusal hayata katılmaları
ve benzer faaliyetler için mekan teşkil ederler. Kamusal mekanlar genelde herkese açıktır, ancak kadınlar
genellikle erkeklere oranla farklı ve çok daha kısıtlı bir kamusal alan ulaşımına sahiplerdir. Kadınlar için neyin
uygun olduğunu, neyin uygun olmadığını söyleyen kurallar bu konuda da etkilidir; kamusal mekanlarda erkekler
için ‘doğal’ kabul edilen davranış ve faaliyetler in birçoğu kadınlar için doğal kabul edilemezdir. Örneğin
gece geç saatlerde kadınların sokakta dolaşması ya da kafelerde oturup, arkadaşlarıyla beraber olmasıuygun
görülmezken, erkeklerin bu tür davranışları gayet “normal”dir. Kadınlar genellikle kamusal mekanlarda çeşitli
biçimlerde tacize maruz kalırlar.

Görülüyor ki, toplumlar ın özellikle yönetim ve yaptır ım gücünü elinde bulunduran kesimi, sosyal hayatın
kökeni olan aile hayatının kadın ve erkeğin yan yana ahenk içinde olarak toplumun rengini oluşturabileceğini
unutmuş durumdadır. İşte bu yüzden bütün bu yazılanların kendi hayatlarımızın da gerçeği olduğunun farkına
varmamız kemikleşmiş yapıların değişiminin de başlangıcı olacaktır.

MMO İzmir Şubesi | 24

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

ANTİK ÇAĞDAN BUGÜNE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Dünyamız ise yaklaşık 4.5 milyar yıl önce
bir gaz ve toz bulutundan oluşmuştu. Çok hücreli organizmaların ortaya çıkışı 1.7 milyar yıl önce ve bugünkü
modern insan Homo Sapiens’lerin günümüzden 40 bin yıl önce yaşamış olduğu bilinmektedir. İnsanlık tarihinin
ilk sanatsal ürünleri olan mağara resimleri bugünden yaklaşık 35 bin yıl önce Avrupa, Afrika ve Avustralya’da
ortaya çıkmıştır. Mağaraların yaşanan kısımlarından çok daha iç kısımlarına doğru olan duvarlara bizon, mamut,
yabani at, geyik ve aslan resmedilmiş olup bunların bir tür av ayini amacına hizmet ettiği tahmin edilmektedir.
Ve günümüzden 32 bin yıl öncesinde başlayarak bu resimlerin yanı sıra taştan, kilden ve f ildişinden küçük
heykelcikler yapılmıştır. Bu heykelcikler arasında göğüsleri, kalçaları ve karın kısımları abartılı bir biçimde
betimlenmiş ancak yüzleri işlenmemiş kadın heykelciklerin başı, tadı simgeleyen böğürtlene benzetilmiş olup
Venüs adı verilmiştir. Venüsün belirdiği dönemde takılar ve süslenme davranışı da ortaya çıkmıştır ve kemik,
geyik boynuzu ve f ildişinden yapılmış dairesel, oval delikli boncuklar süsleme amaçlı kullanılmıştır.
İnsan türü çok belirleyici özellikler taşır. Örneğin beyinleri hayvanlara kıyasla çok daha büyüktür. Bir diğer
özellik iki ayaküstünde dik yürümesidir. Ayaktayken av
havanlarına veya düşmanlarına karşı savanı taramak
daha kol aydır ve hareket etmek iç in gerekmeyen
koll ar t aş atmak veya işaret etmek gibi işler iç in
kullanılabilir.
Bununl a beraber ik i ayaküstünde yürümenin
dezavantajları da vardır. İlkel atalarımızın iskeletleri
milyonlarca yıl boyunca dört ayağı üstünde yürüyen
ve görece küçük bey inli c anlıdan evr ilmişt ir. D ik
pozisyona geçmek büyük bir zorluktu ve bu özellikle
çok büyük bir kafayı taşıması gerektiğinde daha çok
hissedilmiştir.
Bu ik i ay ak ü zer inde dik il menin be delinin daha
fazlasını kadınlar ödemek zorunda kaldı. Dik bir duruş daha dar kalçalar demek t i ve bu doğum kanalını
daraltıyordu. Aynı anda bebeklerin de beyni giderek büyüyordu. Doğumda ölüm dişi insanlar için ciddi bir sorun
haline geldi.
Yalnız yaşayan anneler eteklerinde yardıma muhtaç çocuklarıyla kendileri ve yavruları için gıda ararken zorluk
yaşamışlardır. Bir çocuk büyütmek ailenin diğer üyelerinden ve komşulardan sürekli yardım almayı gerektirir.
Bu yüzden bir insanı büyütmek için kabileye ihtiyaç vardır. Evrim böylelikle güçlü sosyal bağlar kurabilenleri
desteklemiştir.
İki milyon yıllık Paleolitik Çağ boyunca insanlar toplayıcılık ve avcılıkla geçimlerini sağladı. Özel mülkiyetin
olmadığı bu çağda cinsler arasında bir sömürme ilişkisi gelişmedi. Genel olarak kadınlar bu çağda yiyecek
topladı, erkeklerle birlikte ava çıktı ve vurulan avı pişirdi. Tarımın
or taya çıkışı ile ar tı ürün elde edildi ve tar ım aletler i gelişti,
saban bulundu. Kadınlar bu süreç te evde kalmaya başlay ıp ev
kültürüne bağlı olarak çanak-çömlek üretimini geliştirdiler.
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE KADIN
Neolitik çağdan başlayarak Ege ve Akdeniz dünyasına egemen olan
anaerkil inanç sisteminin kökeni Anadolu’dur. Fr igler in kültür
tarihinde en öne çıkan tanrıçaları Matar Kubileya dır. Helenlerde
Kybele, Romalılarda Manga Mater olarak isimlendir ilecek olan
Doğa Tanr ıç as ı ol ar ak bolluğun bereke t in ve doğurganlığ ın
simgesi olmuştur. Efes kentinde Artemis olarak bilinen tanrıçaya
olan inanç, yalnız Anadolu’yla sınırlı kalmamış ve Mısır’da İsis,
Suriye’de Lat, Girit’te Rea olarak isimlendirilmiştir.
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Hammurabi Kanunlar ı MÖ 1776 y ılında yaz ılmışt ır. Burada kadına dair çok say ıda madde vardır. Ve k imi
maddelerde kadının iyiliğine içerikler var. Ancak genelinde kadının daha aşağı olduğu hakimdir. Bu kanunlara
göre insanlar iki cinsiyete ve 3 sınıfa ayrılmıştır. Üst insanlar, sıradan insanlar ve köleler. Her bir cinsiyetin ve
sınıf ın farklı değerleri vardır. Sıradan vatandaş olan bir kadının hayatının değeri 30 gümüş şekel, köle kadının
20 ve buna karşılık sıradan bir erkeğin gözünün değeri 60 gümüş şekeldir. Daha o çağda kadının değeri erkekten
düşüktür.
İnsanların kitleler halinde işbirliği ağlarını nasıl oluşturduklarına bakalım. İnsanlar yazıyı icat ettiler ve hayali
düzenler yarattılar. İşbirliği ağlarının temeli böyle atıldı. Bu hayali düzenlerin sürekliliğini sağlayan ise ne
toplumsal normlar ne kişisel tanışıklıklar değil, ortak mitlere olan inançtı. Hammurabi Kanunları ya da Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi bu mitlere örnek olarak
ver ilebilir. Bu hayali düzenler ne doğaldır ne
de adil, ayrıca insanları yapay olarak yaratılmış
g r u p l ar a b ö l e r e k h i y e r ar ş i y i o l u ş t u r d u l ar.
Üs t t e y er al an gr upl ar güc ü e l inde t u t ar ak
ay r ıc alıkl ardan y ar ar l anırken alt t ak i gr upl ar
ayrımcılığa ve baskıya maruz kaldılar. Bu durum,
Hammurabi Kanunları ve insanların eşit olduğunu
iddia eden Amer ikan Bağımsızlık Bildirgesinde
de aç ıkç a gör ül ür. Bu dü zenden f ay dal anan
erkeklerle güç süz bır ak ıl an kadınl ar ar asında
ve özgürlüklerden f aydal anan beyazl arl a daha
aşağı seviyede görülen siyahlar ve Kızılderililer
ar as ında bir hiyer arş i oluş turulmuş tur. Bunu
bir ik iyüzlülük olarak görmediler, çünkü insan
haklar ının siyahlarla hiçbir ilgisi yok tu onlara
göre.
Homeros’un şiirlerinde kadın; bir erdem timsali, kocasına sadık, çocuğuna düşkün, evinin kadını imajı ile yer alır.
Bu imaja ek olarak mitolojik öyküler ve tragedyalarda
kadının ç izdiği k ıskançlık, hırs ve öf kenin hâk im
olduğu Tanrıçalar, düzenbaz hizmetçi kızlar, kötülük
timsali olarak, cinsiyetler için oluşturulan rollerde
e t k il i ol mu ş ve t opl umda de ğ işme z b ir al g ın ın
yerleşmesine neden olmuştur.
Mitolojik anlatılarda tanrıların ve tanrıçaların farklı
yetilere sahip oldukları gözlenmiştir. Ana tanrıçaların
çoğunlukla dünyanın her yer inde hem yaşam veren
hem de yaşam alan varlıklar olarak bet imlenmesi,
topluma kadının korkulan bir varlık olarak kontrol
altında tutulması gerektiği şeklinde yansımaktadır.
Homeros’un İly ada de s t anında.Tr u v a s av aş ında,
Hektor ile Akhilleus’in kent surlarında teke tek dövüşünden önce, Hektor’un karısı Andromakhe, kocasına savaşa
gidip kendisini dul, oğlunu öksüz bırakmaması için yalvarır. Hektor ise çok kararlı bir şekilde, ‘’ Eve dönün artık’’
der karısına. ‘’Sen tezgâhının başına otur, mekiğini doku. Savaş bizim işimiz’’

DÜŞÜNÜRLERCE KADIN ALGISI
Demokrasinin temellerinin atıldığı, buna karşın kadın ve erkeğin yaratılıştan eşit olmadıkları düşünülen Antik
Yunan’da, cinsiyet rollerinin neden olduğu eşitsizlik ve kadının ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi birçok
farklı kaynaklar taraf ından da belirtilmektedir. Kadınlarla erkekler arasındaki bazı kültürel ve yasal politik
farkların cinsler arasındaki biyolojik farklardan kaynaklandığı bellidir. Örneğin MÖ 5. Yüzyılda demokratik Atina
Cumhuriyetinde rahmi olan birinin bağımsız yasal statüsü yoktu. Bir kaç istisna dışında eğitimden yararlanamaz,
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iş kuramaz ve felsef i tar tışmalara giremezdi. Atina’nın siyasi liderleri,
büyük f ilozofları, hatipleri ve sanatçıları ya da tüccarlarının hiçbirinin
rahmi yok tu. Bir rahmi olmak bu mesleklerde yetersizlik göstergesi
oluyordu.

Feminist teorisyen, psikanalizci ve edebiyat kuramcısı Luce Irigaray da
süren cinsiyet eşitsizliği temellerinin ilk olarak antik dönemde atıldığını
savunmaktadır. Irigaray için kadının toplumsal dışlanması ve felsefeden
dışlanması bir ve aynı sürecin ürünüdür.

Gene aynı dönemde Platon’a (MÖ 427-347) göre kadınla erkek eğer aynı işi
yapacaksa aynı eğitimi almalıydılar ve kadın ile erkeğin eşit eğitim görmesi, toplumdaki değerli bireyin sayısını
arttıracak, dolayısıyla da devlet o kadar iyi olacaktır. Genel olarak Platon’un cinsiyet rolleriyle ilgili düşünceleri
çağının toplum yapısına aykırı bir yapıda olmasına karşılık Irigaray’a göre Platon’un ideal devletinde, görünenin
aksine eşitlikten uzak bir tutum vardır. İdeal devlette ‘erkek’ olarak form bulan tek cinsiyetli bir yapı vardır.
Burada cinsiyet eşitliği f ikri reddedilir, asıl mesele ‘erkek gibi’ olmamak olarak ele alınır. Kadınlığı ve erkekliği
tanımlayan yasalar normlar zorunluluklar ve hakların çoğunluğu biyolojik gerçekliklerden ziyade insanın hayal
gücünün ürünüdür. Erkeklerin ve kadınların rollerini haklarını ve görevlerini biyolojiden ziyade mitler belirlediği
için erkeklik ve kadınlık kavramları bir toplumdan diğerine değişiklik gösterir.
Aristoteles, kadın ve erkeğin aynı doğal yapıyla yaratılmadığını ve kadınların erkeklere göre zekâdan yoksun
varlıklar olduğunu ileri sürer. Bu yüzden insanı oluşturan maddenin kadın taraf ından, ancak zekâ, hareket ve
gücün erkek taraf ından sağlandığını savunur. Yoksunlukları dolayısıyla kadının erkeklerden başka alanlarda
eğitim görmesi ve evden çıkmaması hayırlıdır. Düşünüre göre özgür bir ev halkının yönetimi monarşidir ve tek
yöneticisi erkektir. Doğumun ortak nedenleri kadın ve erkek olmasına rağmen, Aristoteles erkeği yaratıcı, kadını
ise taşıyıcı olarak görür.
SELÇUKLU MEDENİYETİNDE KADIN
Selçuk medeniyet i, kadının öncelikle birey olarak değerli görüldüğü, bütün
zorluk ve güzelliklerin erkek ile yan yana olarak yaşandığı tablolara tanıklık
etmişt ir. O dönem sanat eserler inde kadın tasv irler i, Selçuklu kültürünün
kadını nasıl algıladığı ve hangi statüde gördüğü bağlamında çok gerçekç i
ipuçları vermekte ve kadının konumunun dönemin tüm medeniyetlerinden farklı
olduğunu göstermektedir.
Sanat eserleri incelendiğinde, birbirine destek olan, bir cinsiyetin tek yönlü
hâkimiyetinin olmadığı tasvirlerle karşılaşılmaktadır. Sayısız seramik tabak ve
çinilerde Selçuklu eserler indeki kadının, eşler i ile beraber, arkadaş gruplar ı
içinde ya da tek başına tasvir edildiği gözlemlenir. Bu tasvirlerde en çarpıcı
olan özelliğin kadının birey değerinin korunmuş olmasıdır. Selçuklu kadının statüsünün korunması Selçuklu
kültüründe erkeklerin de bu yöndeki tutumları ve görüşleri ile ilişkilidir.
Selçuklu eserlerinde kadın ve erkek karşılıklı olarak yüzleri birbirlerine
dönük olarak ve çoğu kez bağdaş kurmuş şek ilde oturur vaziyet te
gösterilmiştir. Bu anlatımlarda en çarpıcı özellik birbirleri ile iletişim
halinde ol an hayat arkadaşı alg ısının hem kadın hem erkek iç in
vurgulanıyor olmasıdır. Kadın ve erkek aynı boyda resmedilmiştir. Tek
başına yapılmış kadın tasvirleri ya da heykellerinde ise, tek başına ata
binen ve silah taşıyan kadın tasvirleri ilgi çekicidir
Tüm dünya kültürlerinde alışkın olunan davranış, kadınların bir erkeğe
müzik aleti çalması ya da elindeki kaba içecek doldurması şeklinde
iken, Selçuklu Minai seramik bir tabakta sol taraf ta bir Selçuklu erkeği
eşine müzik aleti çalarken, bir başka tabakta Selçuklu erkeği elinde
içecek şişesini, Selçuklu kadını ise bir içecek kabını tutar şekilde gösterilmiştir.
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İSLAMİYET İLE KADININ KONUMU
İslamiyet öncesi dönemde, genel olarak orta ve aşağı tabakalarda kadının hiç bir önemi ve rolü yoktu. Bu durum
zaten doğuşta başlıyordu. Bir adamın erkek çocuğu doğarsa şenlik yapar, kız çocuğu doğarsa utanırdı. Bu çağda
kadınlar miras alma hakkına sahip olmadığı gibi, kız çocuklarının doğdukları anda diri diri gömülmesi sıkça
görülürdü.
İslamiyet ile beraber, Hz. Muhammed döneminde
k a d ın l ar ın t o p l u m i ç in d e k i k o n u m l ar ın d a
iy ileşme görülür. Miras hakk ının t anınması,
adale tle hüküm ver il mes i ve k ız çocukl ar ın
öldürülmemesi gibi birçok hüküm İslamiyet ile
Arap coğraf yasında uygulanır hale gelmiştir. Hz.
Muhammed’in kadına karşı tav ırlar ı İslamiyet
önces i kültür geçmiş inden gelenler iç in bir
devr im niteliği taşımaktaysa da bu durum ne
yazık ki sağlamlaşamamıştır.
İ sl amiyet in toplumsal c insiyet ayr ımını
p e k iş t ird iğ i t ar t ışma s ız b ir gerçe k t ir. Hz .
Muhammet sonrası, kadınlara yönelik yasakç ı
uygulamaların dozu artmış ve kadınlar ile ilgili
bazı İslami hükümlerin kutsal kitapta yer alması
ise meşru kabul edilmesine neden olarak konuyu tartışmaya kapatmıştır.
KADININ BAĞIMLI KILINMASI İNCELİKLE DOKUNDU
Kadının bağımlı konumda tutulduğu ve bağımlılığının bir göstergesi olarak örtünmeye, yere bakmaya, yabancıdan
kaç ınmaya, mahrem alana ait olmaya zorlanmasının sadece İslam dinine bağlı olmay ıp her üç tek tanr ılı
dinin yayıldığı bir coğraf yada var olduğu biliniyor. Erken Müslümanlar ın bu uygulamalar ı fethettikler i veya
komşu oldukları halklardan aldıkları bilinmektedir. Diğer Akdeniz toplumlarının, örneğin İspanyolların, Güney
İtalyalıların ve Yunanlıların hem kadınları yabancı erkeklerden koruma, hem de “namus” odaklı bir ilişkiler ağına
sahip olma açısından Müslümanlarla pek çok ortak noktaları vardır.
Örtünmeye ilişkin olarak bildiğimiz en eski metin, İÖ 13. yüzyıla ait bir Asur yasasıdır. Bu yasa, örtünme ve peçeyi
“saygın kadınlar” a özgüleyerek köle kadınların ve fahişelerin örtünmesini kesinlikle yasaklar. Saygın Atinalı
kadınlar da örtünürlerdi; bu âdetin Yunanistan’a Perslerden geçtiği biliniyor. Gerçekten de peçe ve örtünme,
İslamiyet öncesi İran’da ve Bizans İmparatorluğu’nda yaygındı. Örtünme ve kadınların mahrem alanla kısıtlanması,
eşlerin ve kız evlatların aile dışındaki ilişkilerini sınırlandırıyor, bu da hem kadınların denetlenmesini, hem
de babalığın güvence altına alınmasını kolaylaştırıyordu. Örtünme sadece bir sınıf olgusu değil, aynı zamanda
kentsel bir olguydu; tarlada çalışmak zorunda olan köylü kadının peçeye girmesi zordu.
Ortaçağ Avrupa’sında ise kadının statüsü ve kimliği açısından araştırmalar tarandığında, hanedan üyesi olsalar
da kadınların çeyizleri ve ertesi gün hediyesi olarak anılan eşyaları dışında bir ekonomik gelir kaynaklarının
bulunmadığı görülür. Ayrıca kadın evlenmeden önce babasının, evlendikten sonra eşinin, dul kalırsa oğlunun oğlu
da yoksa toprak sahibinin mülkiyeti konumundadır. İÖ 13.yüzyılda kavimler göçü devamında kadın patrial düzenin
parçası olmuş Hellenistik dönemde (MÖ280-160) bizzat politikanın bir parçası olmuştur. Klasik Atina’da Perikles
‘’Sizin en büyük onurunuz doğanızdan aşağı bir girişimde bulunmamak ve erdeminiz özellikle erkekler arasında
utanç verici olsun olmasın her türden konuşmada en az anılmanızdır.
TARİHİ YAZAN ERKEK
19. yüzyılda, bir akademik disiplin olarak kabul edilmesinden çok önce de, tarihin Mezopotamya’da rahipler,
geleneksel toplumlarda vakanüvisler taraf ından kayıt altına alındığı bilinir. Kayıt altına almak ise seçme ve
yorumlamayı gerektiren bir süreç olması nedeniyle bir anlamda geçmiş yeniden kurgulanır ve tarih kolaylıkla bir
ideolojik aygıta dönüşebilir. Bu durumda kolayca marjinalize edilen grupların başında kadınlar gelir.
Kadınlar, tar ihsel olaylar ı yazmalar ı mümkün olmadığı gibi, tar ih bilimsel bir disiplin alanı olarak kabul
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gördüğünde bile kendilerine yer bulamamışlardır. 1890’lar Almanya’sında tarih eğitimi almak isteyen kadınlara
cevap Alman tarihçilerden gelmiş ve kendi üniversitelerinin erkek üniversitesi olduğunu söyleyerek, kadın
öğrencilerin tarih eğitimi almalarına karşı çıkmışlardır. Yine İngiltere’de 1880’lerde kadınlara yalnızca ders
dinleme hakkı verilmiş; ancak bir derece almaları uygun bulunmamıştır. Osmanlı’ya baktığımızda da benzer
biçimde kadınların yükseköğrenim hakkına ancak 1914 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde açılan üniversite
ile kavuşabildikleri görülür.
Geleneksel tarih yazıcılığı erkeklerin yaşam pratiklerinden kaynaklanan olayları kendisine konu edinir, öznesi
erkekt ir. Bu, kadınlar ın olmadığı savaş alanlar ını, kahramanlık destanlar ını ve kadınlar ın çok uzun süre
seslerinin hiç yankılanmadığı parlamento binalarının tarihidir. Bu nedenledir ki resmi tarihin dışına taşmak
isteyen kadınların bir kısmı kimi zaman yaptırdıkları camilerle, çeşmelerle bir anlamda tarihe not düşmüşler ve
yazılmayanı yazmak istemişlerdir.
BİİLİMİN CİNSİYETİ ERKEK
Kadınların bilimle olan ilişkilerine felsef i açıdan bakıldığında, tarih boyunca kadın-bilim ilişkisini engelleyen
pek çok faktör olduğu gözlemlenmektedir. Bunlardan en etkili ve çarpıcı olanı, ayrıcalıklı konumlarını yitirmek
istemeyen egemen erkeklerin yaklaşımlarıdır.
Asırlar sonra bile, kadınlara yönelik olumsuz bakışın halen geçerliğini koruduğunu, özgürlük savunucusu pek çok
f ilozofun görüşleri açıkça yansıtmaktadır. Bunlardan biri olan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bile, ”Kadın,
erkeğe eşit olarak yaratılmamıştır, kadının bunu bilmesi ve buna katlanması gerekir.” ifadesiyle kadınların
toplumdaki ikincil konumlar ını vurgulamıştır. Ünlü Alman düşünür Immanual Kant (1724-1804), kadınlar ın
matematikle ilgilenmesi ile alay ederek, “Madem güzel kafalar ını geometr iyle meşgul edecekler, sakal da
bırakabilirler.” demiştir. Friedrich Nietzsche’nin (1844-1900) kadınlar hakkındaki görüşleri de Antik Çağdaki
meslektaşlarından farklı değildir. “Bilimlerden hoşlanan bir kadının cinsiyetinde genel olarak düzensiz bir şey
vardır” ifadesi, kadının bilimle uğraşması halinde cinsel anlamda sağlıksız olduğunu ileri sürmektedir.
OSMANLI’DA VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN
Şu ana kadar anlatılanlar kadınların durumunun hep aynı düzlemde devam ettiği yanılgısına sebep olmamalıdır.
İslam ve kadınlar hakkında araştırma yapan Fatma Aliye 1896 yılında yaptığı araştırmada sanılanın aksine
kadınların hayli etkin olduğu dönemlere rastlamıştır. Serpil Çakır da benzer biçimde 1987 yılında yazmaya
başlayarak 1991 yılında tamamladığı “II. Meşrutiyet’te Osmanlı Kadın Hareketi” adlı doktora tezinde Osmanlı
dönemine ait hayli zengin bir kadın hareketine ulaşmıştır.
Osmanlının yıkılmadan önceki son 50–100 yılı toplumun geneli için olduğu kadar Türk kadını açısından da anlam
yüklüdür. Bu dönemler Osmanlıda yenileşme, modernleşme hareketlerinin tırmandığı zamanlardır. Bu anlamda
Tanzimat, kendinden sonraki kadın ve kadın modernleşmesi açısından öncü olmuştur. Tanzimat Fermanı’nda
kadınlar için yeni hükümler yoktur. Fakat Tanzimat’ın getirdiği yenilik zihniyeti bütün memleket işler inde
olduğu gibi kadınlara ait konularda da görülmüştür. Kızlar için ebelik öğretimi, kız rüştiyeleri ilk defa 1858’de,
kız öğretmen okulları 1870’de açılmıştır. Terzilik, öğretmenlik, hemşirelik, eczacılık vb. meslek ve sanatlarda
kadınlara yer verilmesi Meşrutiyet’ten
(1908) sonra başlamıştır. 1923 yılında
ise hukuk ve t ıp f akülteler ine k ız
öğrenciler alınmaya başlanmıştır.
K adınl ar ın k it le sel ol ar ak il k ke z
tarih sahnesine çıktığı 1789 Fransız
Devriminden 80 yıl sonra Osmanlı’da
il k k adın derg is i ol ar ak nitelenen
Terakki-i Muhadderat, haf talık olarak
y ay ınl anmay a başl amış ve 4 8 say ı
ç ıkar t ılmışt ır. Yazarlar ı kadın olan,
1895 yılında yayımlanan ‘’Hanımlara
Mahsus Gazete’’ 1902’ye kadar 612
sayıyla 13 yıl boyunca yayınlanmış ve
kadın hareketinde çok önemli bir yere
sahip olmuştur.
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Türkiye halkı, Mustafa Kemal Atatürk'le toplumun tamamını muhatap alan köklü yeniliklerle karşılaşmış olup
Türk siyasi ve toplumsal yapısı ve aynı zamanda Türk kadınının geleceği ilerici ve çarpıcı olarak değişikliğe
uğramıştır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının zeminini Cumhuriyet devrimleri oluşturmaktadır.
Bu reformlar ın temelinde ise kadınlar ın kamusal alana girmeler i ve erkeklerle birlikte kalkınma sürec ine
katılmaları yer almaktadır. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'yla kadına temel haklar verilmiş, tek eşlilik kabul
edilmiş, mülk edinmede kadın da hak sahibi olmuştur. Cumhuriyetle birlikte Türk kadınına eğitim kapıları sonuna
kadar açılmaya çalışılmıştır. Türk kadını seçme ve seçilme hakkına 1934 yılında kavuşmuştur. İtalya ve Fransa'da
kadınların bu hakları ancak 1940-1950 arasında, İsviçre'de ise 1970 tarihinde kazandığı unutulmamalıdır.
Bu süreçte kadınlara pozitif ayrımcılık kollanmıştır. Öncü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kadını, rejimin
simgeleştirilmesinde ön planda rol almış, törenlerde şortla gösteri yapmış, okul ya da asker üniformasıyla
bayrak taşımış ya da balolarda Batı modasına uygun gece elbisesiyle dans etmiş. Ancak özünde muhafazakârlığın
kuv vetli olduğu ülkemizde, öncesinden toplumsal bir hazırlık ve içselleşt irme sürec i bulunmadan yapılan
gir işimler çok sağlam zemine oturmamışt ır. Cumhur iyetle birlik te başlat ılarak zamanın koşullar ına göre
uygulanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok etme hedefli tüm iyileştirmeler yavaş ve sorunlu bir yayılım
göstermiştir. Türkiyeli kadın yasalar karşısında eşit haklar elde etmiş olsa da, toplumsal bağlamda tam ve
gerçek olarak özgürleşememiş ve sonraki muhafazakâr ikt idarlar ın kazanılmış kadın haklar ını ger i alması
kolaylaşmıştır.
Sonuç olarak, kadına yönelik c insiyetç i ve ayr ımc ı algının tar ihinin yeni olmadığı çarpıc ı bir gerçek t ir.
Yeryüzünde gelişmiş tüm dinlerde, hüküm sürmüş her türlü siyasal yapıda, tarih öncesi çağlardan bugüne her
türlü toplumsal yapıda kadını zayıf ve güçsüz bir varlık olarak gören zihniyet, kendi hayatı ile ilgili kararlarda
bile ona söz hakkı tanımayarak sömürmüş ve erkeğin egemenliği altında yaşamaya zorlamıştır.
Bildiğimiz şey geçtiğimiz yüzyılda toplumsal cinsiyet rollerinin büyük evrim geçirdiğidir. Günümüzde giderek
daha fazla sayıda toplum kadınlara eşit statü, siyasal haklar ve ekonomik f ırsatlar sunduğu gibi, aynı zamanda
cinsellik ve toplumsal cinsiyet üzerine en temel kavramları yeniden tanımlamaktadır. 1913 yılında kadınların oy
kullanma hakları kabul edilmez görülürken, kadın bir meclis başkanı ya da yargıç gülünç bulunurdu. Eşcinsellik
ise öyle bir tabuydu ki tartışılamazdı bile. Bugün hemcinsler arası evlilik Hollanda’da var ve ABD de üçü kadın
beş yargıç olumlu oy kullandılar ve 4 erkek yargıcın itirazını hükümsüz bıraktılar.

MMO İzmir Şubesi | 31

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

MMO İzmir Şubesi | 32

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE EĞİTİM
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini (TCE), kadınların ve erkeklerin, toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları
olarak tanımlamaktayız. Kısacası, kadın ve erkeklerin, eşit hak ve olanaklara sahip oldukları durumdur. Böyle
bir eşitliğin mevcut olması halinde, cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılık olmayacaktır. Birleşmiş Milletler
toplumsal cinsiyet eşitliğini insan hakkı olarak ele alır. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik demokratik
toplumlar ın temel ilkesidir. Burada kapsamı genişlet ip LGBT İ bireyler i de düşünerek c insiyete dayalı bir
ayrımcılığın olmadığı toplumlar demokratiktir diyebiliriz.
TUİK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DE DURUM
Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede
e n ö n e m l i u n s u r l a r d a n b i r i d i r. Z i r a e ğ i t i m ,
k ız çocukl ar ının özel al anın dışına ç ık ıp kamusal
alanda yer alabilmeler inin ilk adımıdır. Kadınlar ın
is t ihdamdak i yerler inin, hat t a aile iç indek i
st atüler inin belirlenmesinde eğ it imin büyük rolü
vardır.
Aşağıdak i TUİK t ablol ar ını inceleyerek, eğit imde
TCE ‘nin ülkemizdeki durumunu daha net görebiliriz.
Tabl ol ar ince l end iğ inde ül kem izde gene l ol ar ak
eğitimde bir iyileşme görülmektedir. Ancak Kadın /
Erkek olarak incelendiğinde eğitim hayatı boyunca erkek yüzdesinin kadın yüzdesinden her zaman daha yüksek
olduğu açıktır. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe, bu oran daha da artmaktadır.

MMO İzmir Şubesi | 33

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

A şağ ıda belir t ilen TÜİK ver iler i incelendiğ inde, K adınl ar ın yerel yönet imlerdek i temsil or anının azlığ ı
görülmektedir. Avrupa’da 30 ülkenin yerel meclislerinde kadın oranı ortalaması yüzde 23.9 iken, Türkiye’de bu
oran sadece yüzde 2.32’dir. Milletvekili temsil oranında da benzer bir tablo görülmektedir; 2015 yılında kadın
milletvekili oranı ancak %14,7 ‘yi bulabilmektedir. Kadınların seçme ve seçilme hakkının kazanımında önceliğin
ülkemizde olmasına karşın günümüzde temsiliyet oranının bu derece düşük olması oldukça düşündürücüdür.

MMO İzmir Şubesi | 34

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

CİNSİYET AYRIMI KIZ ÇOCUKLARINI VURUYOR
Yıllar içinde gerçekleşen olumlu gelişmelere rağmen Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanında
dünyadaki konumu oldukça gerilerdedir. OECD’nin Eğitime Genel Bakış 2013 Raporu’na göre Türkiye, 15-29 yaş
aralığında olup istihdamda veya eğitimde olmayan genç insan nüfusunda OECD ülkeleri arasında en yüksek orana
sahip ülke konumunda yer almaktadır. Bu oranın kadınlarda erkeklerden iki kattan daha fazla olması dikkat
çekicidir. Bu yaş aralığındaki kadınların %50’si istihdamda veya eğitimde yer almazken aynı oran erkekler için
%20’dir. Bu da kadınların daha çok ev ve aile işlerine yöneldiklerini göstermektedir.

Eğitimdeki cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de özellikle kız çocuklarını daha çok etkilemektedir. Doğu illerinde ve
özelliklede kırsal bölgelerinde yaşayan kız çocuklarının okullulaşması daha fazla tehdit altındadır. Özellikle düşük
gelirli ailelerden gelen kız çocuklarının okulu terk etme olasılığı erkek çocuklara kıyasla daha yüksektir. Genel
olarak sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde kadınların eğitim seviyesinin daha yüksek
olduğu gözlenmektedir. Nitekim artan milli gelire rağmen, eğitimde f ırsat eşitliği alanında istenilen düzeyde
gelişme gösteremeyen Türkiye’de, ülke çapında fakir ailelerden gelen kız çocuklarının %6’sı ortalama iki yıldan
daha az eğitim görmekte ve bu oran Doğu illerinde yaşayan ve yerel dilde konuşan kız çocukları arasında %43’e
kadar yükselmektedir (UNESCO, 2010).
Eğitim sistemi, kadınlar ve erkekler için kalıplaşmış rolleri sık sık yeniden üretmekte ve bu roller erkek ve
kız çocuklarının mesleki ve eğitimsel tercihlerinde yansımasını bulmaktadır. Kızlar genellikle geleneksel kadın
meslekler ine doğru ilerlemeler ini sağlayan genel eğit im ve mesleki eğit im programlar ına kat ılmaktadırlar.
Üniversite düzeyinde, kız öğrenciler sosyal bölümleri daha sık tercih ederken erkek öğrenciler teknik bölümlere
yönelmektedir
Kızların eğitimi konusunda mevcut yasa ve düzenlemelerin yetersiz uygulandığı ve eğitim süreçlerinin cinsiyet
eşitsizliklerini pekiştirdiği Türkiye’de, yine birçok çalışmanın bulgularında ortaya konulan; kadına düşük bir
statü atfeden ve eğitimi gereksiz ve önemsiz gören yanlış kültürel yaklaşımlar ile içselleştirilmiş kalıplaşmış
cinsiyet rollerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak nüfusa geç kayıt ettirilen ve doğum kaydı zamanında yapılmayan
kız çocukları, okula gitmek yerine evde işgücü olarak kullanılmakta, erken yaşlarda evlendirilmekte ve maddi
sıkıntılar nedeniyle erkek çocukların eğitimi için feda edilmektedir.
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DERS KİTAPLARINDA CİNSİYETÇİLİK

Ders kitapları toplumsal anlamların , kimliklerin ve öznelliklerin inşa edilmesinde önemli bir rol oynar. Ataerkil
güç ilişkilerinin yeniden üretimine doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunabilir ya da aksine eşitlikçi anlamların
oluşmasını kolaylaştırabilir.
Eğit im sistemimiz iç inde müf redat ve ders k itaplar ı, kültürel gelişim aç ısından önemli bir role sahip
olması nedeniyle, her dönem politik açıdan önemli olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, Türkiye
toplumunu Batılı değerler yönünde değiştirmeye yönelik gerçekleşen modernleşme hareketi Kemalizm ideolojisi
çerçevesinde eğitim sisteminde de kendisini göstermiştir. Farklı dönemlerde değişik içerikler kullanılsa da
Cumhuriyetin kuruluşundan 1980’lere kadar ders kitaplarında akıl, bilim, laiklik gibi aydınlanmacı, modernist
değerler vardı. Aynı zamanda modern Türkiye’nin inşasında değişimin simgesi olarak kadına biçilen rol gereği
ders kitaplarında cinslerin kamusal alanda eşit birlikteliğinin sağlanmasına yönelik imgeler yerleştirilmiştir.
Ancak 1950 sonrasında süreç içinde dönem iktidarları kendi ideolojilerini destekler nitelikte yerleştirdikleri
kadınlık imgeleriyle cinsiyetçi dönüşümü oluşturma yoluna girmiştir ve açılan bu yol son dönem iktidarın,
eğitim müfredatı olarak Türk İslam sentezini belirleyip uygulaması ile devam etmiştir.
Son dönem okul k itaplar ında ataerk il aile tasv irler i
(kadınlar evde, erkekler dışar ıda) hak im durumdadır.
Kit apl arda kull anıl an res imler ve f igürler c ins iye tç i
öğeler ve ilet iler t aşımak t adır. Özellikle görselllerde
plajda güneşlenen mayolu erkek f igürü yanında kapalı
giysili kadın f igürü ile muhafazakarlık desteklenmiştir.
Kitaplardak i met inler in ideolojik içer ikler i görsellerle
de desteklenerek cinsiyetçi bir dünya ve toplum resmi
çizmekte ve ataerkil ideolojiyi aktarmayı sürdürmektedir.
Yapıl an b ir ar aş t ır mada 8.s ınıf , ‘’ Vat andaşlık ve
Demokrasi Eğitimi’’ ders kitabında, “demokrasi kültürü”
temasının “eşitliğe doğru” konusu ile ilgili etkinlikte,
öğrencilerde, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili algıların,
inançl ar ın ve dü şünceler in ol u şmas ı ve güçlenme s i
amacına uygun hazırlanmadığı ortaya çıktı.
Toplumsal Cinsiyet eşitsizliği, kalıp yargıların omuzunda yükselen keskin bir bıçak
‘’Çocuk bakımı annenin işidir”.
‘’Çocuğa tabii ki anne bakar, evcilik oyununda da öğle değil
midir?”
‘’Kız çocukl ar doğarken DNA’l ar ında sof ra haz ırl ama, ev i
temizleme ve benzeri kodlarla doğuyor’’
Ayr ıc a 1970’lerden ber i yapıl an ç alışmal ar, kadınl ar ın
telev izyon programlar ında, reklamlarda ve ç izgi f ilmlerde
daha az ve y a önems iz gös ter ildiğ ini tespit e t t i. K adın
karakterler in, profesyonel iş hayat ında statü olarak aşağı
se v iyelerde ve er kek k ar ak t er lere göre daha az b ilg il i
gösterildiğine tanık olundu.
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TRAFİK İŞARETLERİNDE GİZLİ CİNSİYETÇİLİK
Kadın-Erkek beraber yaşadığımız toplumda kullanılan traf ik işaretler inin çok büyük kısmı erkek f igürü ile
bezelidir. Çoğu kez bu durumu fark etmeyiz. Ancak bu gizli cinsiyetçilik, algılarımızı yönetir, düşüncelerimizi
yönlendirir ve farkındalıklarımızın kısıtlanmasına neden olur.

EKONOMİK KRİZLER KADINI EVE DÖNDÜRDÜ
Düny anın her t ar af ında özellikle kr iz dur umundak i ül ke
ekonomilerinin yükünü her zaman kadınlar taşıdı. İşler kötüye
gidince işine ilk son ver ilenler kadınlar oldu. Onlar ı ev iç i
görevlerine döndürmek için teoriler icat edildi. Ev kadınlığı
ideolojisi gazeteler dergiler aracılığıyla, yaygınlaştırıldı.
Kadınlar ı ev işler ine döndürme konusunda bilim de zaman
zaman araç olarak kullanıldı. Çeşitli kitaplar yayınlandı, bu
düşüncey i destekleyen anketler yapıldı. Belç ika, İtalya ve
Avustur ya’da bu anketlere cevap verenler in çoğunluğu evli
kadınl ar ın ç alışmasını yasakl ayan yasal ar ın ç ıkar ılmasını
önerdiler. Kadınlar eve dönmeli ve kadınlar yerine erkekler
işe alınmalıydı. Bu dur umda erkeklere ik i k at ücre t bile
ver ilebilirdi. Avustur ya bu f ikr i uygulamaya koydu. Katolik
işverenler daha da ileri gitti. Çocuklu kadınlara iş vermeme
karar ını aldı. 1929’da İngiltere’de kocanın işsiz ya da sakat
olduğu göster ilmedikçe, evli kadınlar işsizlik yardımından yoksun bırakıldı. Sufrajetler in mücadelesinin
anlatıldığı ve gerçek olaylara dayanan ‘’Diren’’ f ilminde de bu durum tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serilmişti.
Kadınların oy hakları için mücadele verirken de bu dayatmalara maruz kaldığı görülüyordu.
Sanayide verimliliği arttırma hedefinden, ev idaresinin mükemmelliğine…

Taylorizm, Eğitimci Anne Modeli ve Akılcı Ev Kadınlığı Modelini yarattı.
Taylorizm aslında 19. yüzyılın başında sanayide verimliliği artırmak gerekçesiyle endüstri mühendisi Frederick
W. Taylor taraf ından ortaya atılan bir düşüncedir. Eğitim, işçinin, en etkin biçimde çalışmasını sağlayan önemli
bir araçtır. İşyerlerinde daha hızlı tempo ile çalışma, ancak yöntemsel olarak ortak bir standardın getirilmesi ile
olabilir.
20. yüzyılın başında bu düşünce ev işine de uygulandı. Fabrikada işe yarayan yöntem, evde de işe yarayabilirdi.
Ev işini öğretmek için yeni okullar ve yetişkin eğitim kurumları açıldı. Ev idaresinin nasıl olacağı, kadınların
bu konuda nasıl davranacakları, nasıl tutumlu olacakları, israf tan nasıl kaçabilecekleri, az gelirle evin nasıl
geçindirileceğinin reçeteleri açıklandı. Akılcılaşmış ev işçisi icat edildi.
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Aynı amaçla, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1869
y ılında aç ıl an k ız sanay i mek tepler ini k ız enst itüler i
izledi. Evlenmiş, çocuklu kadınlar unutulmadı. Akşam Kız
Sanat okulları ve Olgunlaşma Enstitüleri açıldı.
Cumhur iye t ’in il k y ıl l ar ında Türk iye’de de benzer
çalışmalar yapıldı. Hem işte hem de evde bu yöntemin
geliştirilmesine önem verildi. Kız Enstitülerinin açılması
ilk aşamalardan biriydi. Aşçılık, dikiş dersleri öğrencilere
Taylorcu verimlilik değerleri doğrultusunda verildi. Dikiş
“en iy i tek yol”l a ve “st andar t bir uygul ama”ya göre
biçimlendirildi.
Bu okullarda yetişen genç kızlar bu f ikirleri evlerine taşıyabileceklerdi. 1940 yılına dek Türkiye’nin her
taraf ında 32 kentte 35 Kız Enstitüsü açıldı. Bu okulların amacı, “yetişkin kadınlarımıza ileri bir ev ve cemiyet
hayatının pratik metodlarını, bilgilerini öğretmek, çocuklarını fenni bir bakımla yetiştirmek” olarak açıklandı.
BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK HAREM
Harem, sultan ailesinin ikametgâhı olmasının ötesinde, hiyerarşik yapıda disiplinli bir eğitim kurumu halini
de aldı. Bu işlevi, Osmanlı yönetici elitleriyle evliliklerin başarısı ve hanedanın üreme politikası açısından da
önemliydi. Dış politikada gayri resmi diplomatik görevler gibi konuları da üstlenmişlerdi. Cariyelikten daha
yüksek makamlara yükseltilen az sayıdaki kadın, o dünyada büyük itibar ve nüfuz sahibi olsalar da, haremi dış
dünyadan ayıran sınırı çok seyrek aşıyorlardı.

KÖY ENSTİTÜLERİ
Köy Enstitüleri’nin başlıca amaçlarından biri; cumhuriyet rejimi düşüncesini köylere ulaştırmak ve köy yaşamını
modern kırsal bir yaşama dönüştürmektir. Buna bağlı olarak Enstitülü kadınların kırsal kalkınmadaki rolü ise,
ailenin modernleşmesini sağlamaktı.
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Kadınların eğitimi , gelecekte yetişecek vatandaşlar için temel önemdeydi. Köy Enstitüleri’nde kadınların en
önemli görevi, köy kadınlarını yetiştirmek üzere belirlenmişti. Ve bu noktada kadınların iş alanları daha çok
kadınlık rolleri üzerinden şekillenmekteydi. Kadın öğretmenlerin köylere öğretmen olarak giderken alacakları
demirbaş eşya, dikiş makineleriydi. Toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesi o dönem eğitimin temel politikası
olmuştur. Eğitim politikası, erkek ve kızların aldığı ortak genel kültür derslerini içermekle birlikte, Enstitü’nün
temel aldığı iş dersleri cinsiyetlendirilmiş bir biçimdedir.
’Ağır işleri erkekler yapıyordu. Hafif işleri kızlar yapardı. Biz sebze bahçesinde çalıştık.’’
‘’Kazma erkeklerin, yumurta toplama kızların işiydi. Arıcılık işini de erkekler yaparlardı.“
“Hayvan besleme, sağma işlerini daha çok kızlar yapıyordu. Sürme pulluk kullanma erkeklerin, kenarları kazma
kızların işiydi.’’
Köy Enst itüler i’nin köy yaşamını dönüştürücü bir etkisi vardı. Ama Enst itülü kadınlar ın hayat ı iç in bu
dönüştürme ve gelişme söylemi ne kadar geçerliydi? Kadınları, okumuş ev kadınlığından kurtarabilecek miydi?
Yoksa hem ev kadınlığını hem de öğretmenlik görevlerini yapabilmek kadınlar için yetmez miydi? Artık kadınlar
okuyabiliyordu, onlar gerçekten de özgürler miydi?
TARİH SAYFALARINDA YER BULAMAYAN KADIN
Tar ihç iler sadece bilgi üretme işini üstlenmezler, toplumsal bilinc in yarat ılıp sürdürülmesine de katkıda
bulunurlar. Yani tarih ve tarihçilik mesleği sadece bilgi üretimine değil, toplumdaki ideolojinin üretilmesine de
etki yapar, onu biçimlendirir.
Tar ih disiplini, uzun süre, ikt idar ı paylaşan beyaz, bat ılı, soylu ve bur juva erkek grubun ç ıkarlar ı içinde
biçimlendi. İster siyah, ister işçi, ister köylü olsun, kadın deneyimleri tarih dışı bırakıldı veya marjinalleştirildi.
Kadınların tarihçilik mesleğine girmeleri uzun ve sancılı bir süreç sonunda gerçekleşti. Yine de tüm bunlara
karşın buldukları her olanağı ve deneyimi dönüştüren kadınlar vardı. Okula giden erkek kardeşlerinin kitaplarını
okuyanlar oldu, babalarının özel kitaplığından kitap aşıranlar da. Kendi kendilerine yabancı dil öğrendiler.

Ortaçağda bir kadın tarihçi: Christine de Pisan (1364-1431)
Venedik’te doğmasına karşın, babasının Fransız kralı Charles V’in hekimi olması nedeniyle Fransa’da yaşadı.
Dönemindeki birçok kadının aksine babası kızının eğitimi ile özel olarak ilgilenmişti. İtalyanca, Fransızca
ve Latince eğitimi aldı. İlk profesyonel kadın yazardır. Tarih, felsefe ve şiir dallarında kendini geliştirdi. 15.
yüzyılın en üretken yazarlarından biri oldu. Tarih ve siyaset alanında birçok kitap yazdı. Kadınlar hakkında
erkek mitlerini ortaya koydu, otoritesini sorguladı. Değer yargılarını sorgulayarak kadınların kamusal rolleri
yapmaya yetenekli olduğunu gösterdi.
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İlk çağda bir kadın matematikçi: Hypetia (370-415)
Kadın düşmanlığı ile sarmalanmış Ar istotelesc i felsefenin geçerli
olduğu bir dönemde doğdu. Kadınl ar ın erkeklerle aynı z ihinsel
yeteneğe sahip olmadığı, hat ta olamayacağını söyleyen Ar isto’ya
inat, babasının da desteğiyle ünü imparatorluğunun sınırlarını aşan
bir matematikçi ve felsefeci olabildi. Öklid ve Batlamyus da dahil
olmak üzere çeşitli popüler eserler üzerine yorumlar da yazdı. Gök
c isimler inin konumu tablolar ını derledi, matemat ik ve astronomi
üzerine kitaplar yazdı
Tar ih t e ma t e ma t ik l e uğr a ş an il k b il im k ad ın ı ol an H y p a t ia,
o z amanl ar ın üniversitesi ol ar ak kabul edilen İ skender iye’dek i
(Ale xandr ia) ünivers itede fel sefe ve as tronomi dersler i verdi.
Aritmetik alanında 13 ciltlik eser yazdı. Galileo’dan yüzyıllar önce
astronomi aleti usturlabı da keşfetti. Ancak ne felsefede ne de bilim
tarihinde 1500 yıl boyunca adı geçmedi.

NELER YAPILABİLİR
Eğitimin tüm kademesindeki yönetici, müdür, öğretmen gibi kişiler toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almalıdır.
Kadın öğretmen sayısı yeterli olmakla birlikte özellikle rol model olarak tanıtılmaları için kadın idareci sayısı da
artış göstermelidir.
Toplumsal c insiyet eşitliğinin bütün eğit im mater yaller ine yerleşt ir ilmesi, özellikle ders kitaplar ından
toplumsal c insiyet eşit sizliğini pekişt iren ifadeler in ç ıkar ılması gereklidir. Geleneksel olarak kadın iç in
uygun görülen rollerde/işlerde (annelik, öğretmenlik, hemşirelik) ya da önemsiz rollerde gösterilen kadınlar
yerine başarılı kadın vurgusu yapılmalı; erkeğin güçlü, başarılı, zeki, aktif ve bağımsız, kadının ise uysal,
düzenli, duygusal gibi özelliklerle tanımlanmasından kaçınılmalıdır. Kadının koruyucu, besleyici roller yerine
ev dışında, karar mekanizmalarında, otorite konumunda sunulması; gerek içerikte gerekse verilen örneklerde
kadın ve erkek karakterlerin birbirlerine eşit muamele eden bir şekilde resmedilmesi, cinsiyetçi ve ayrımcı
bir dilin kullanılmaması gibi unsurlar önemlidir. Yetişkinler arasındaki kadın okur-yazarlığı oranının artması
sağlanmalıdır. Bunun için önce okuryazar olmayan kadınlar tespit edilmeli, yaygın ve işlevsel kurs olanakları
sunulmalıdır.
Eğitimdeki eşitsizlik, bir taraf tan sosyal ve siyasal eşitsizliği yansıtırken, diğer taraf tan da eğitimdeki
eşitsizlik toplumsal anlamda eşitsizliğin yapılanıp, güçlenmesini sağlamaktadır. Kadınlar ile erkekler arasındaki
eğitimsel eşitsizlik süreç içinde toplumdaki güç dağılımının, kadınların aleyhine gelişmesine neden olmuştur. Bu
nedenle eğitim alanında cinsiyetler arasında mutlak eşitlik sağlanması hedeflenmeli ve okul kültürü üzerindeki
cinsiyetçi kalıp yargılar ortadan kaldırılarak müfredat, eşitlikçi bir bakış ile yeniden oluşturulmalıdır.
SONUÇ
Demokratik ve özgür toplumun inşası için en önemli araç eğitimdir. Yukarıda anlatıldığı gibi ve istatistiki
tablolardan anlaşılacağı üzere eğitimin temeli ilk yıllarda atılmaktadır. Okul müfredatı ile ilkokul çağlarında
ver ilen eğit im TCE ‘ni yansıt an bir bak ışl a ver ilebilirse bu dönemin etk isi kuşkusuz k i eğit imin diğer
basamaklarını da etkileyecek ve kadın – erkek arasındaki eşitsizlik eğitim anlamında kapanacaktır. Eğitim
kuruml ar ındak i adil dağ ılım ise meslekler i ve yerel yönet imler ile meclistek i eşit temsiliyet i poz it if
etkileyecektir. Bu sayede de cinsiyet ayrımcılığına mağruz kalmayan daha demokratik, özgür ve sağlıklı bir
toplum olma yolunda sağlam bir adım atılmış olacaktır.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE
İSTİHDAM-ÇALIŞMA YAŞAMI

Toplumsal cinsiyet eşitliği, genel olarak kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımını
ifade eder ve toplumdaki tüm bireylerin, eşit haklara ve olanaklara sahip oldukları durumdur. Toplumsal cinsiyet
ve ayır ımcılık tar tışmalar ı içinde geçen toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet kavramlar ının birbirler ine
karıştırıldıkları gözlenmektedir.
Biyolojik cinsiyet, erkeklerin ve kadınların bütün
tarihsel dönemlerde yerine getirdikleri rollerini
kapsarken, toplumsal cinsiyet tarihsel dönemlere
göre değişmekte ve en genel anlamda "cinslerin
f arklı biyolojik özellikler ine bağl anmas ı
m ü mk ü n o l m a y an b ir i ş b ö l ü m ü t e m e l in d e,
kadınl ar ın ve erkekler in f arklı işler yapması"
ol arak t anıml anmak t adır. Bu bağl amda çocuk
doğurmak kadının bütün t ar ihsel dönemlerde
yer ine get irdiği "biyolojik c insiyete dayalı bir
rol" olurken, ev işlerini yapmak yalnızca tarihsel
bir dönem içinde başlayıp gelişen, ondan önce
var olmayan ve belki bir gün ortadan kalkabilecek
ol an " toplumsal c insiyete day alı bir rol"dür.
Cinsiyete dayalı ayırımcılık, toplumsal cinsiyetin,
biyolojik c insiyetle ilişk ilendir ilerek, kadınl ar ın üstlenebileceği görevler in ve meslekler in daralt ıl arak
engellenmesi temeli üstünde belirginleşmektedir. Toplumda geleneksel yaklaşım, kimi kez kadının dışarıda
çalışmasını onaylamamakta, böylece onu sadece ev işlerini yapan bir varlığa dönüştürmek istemektedir. Kimi
kez kadının hemşirelik, ebelik, terzilik, sekreterlik, öğretmenlik gibi meslekleri yapmasını onaylamakta, ancak
daha ötesine geçit vermemektedir. Kimi kez ise belli bir işte çalışmayı onaylasa da o işin üst düzey yöneticilik
pozisyonlarına atanmayı onaylamamakta, sınırlamakta ya da engellemektedir. Bu durum "cam tavan" deyimiyle
dile getirilmektedir. Bütün bu örneklerde somutlaşan toplumsal cinsiyet gerçekliğinin doğuşu, kadının toplumda
ikincil konuma düşürülmesiyle ve kadınlara karşı bir ay ır ımcılık gerçekliğinin doğuşuyla yan yana gelişen
süreçlerdir.
TOPLUMDA BİR BİREY OLMAK KAYGISI VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA
Çalışma yaşamı ve istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından, kadınların ekonomik olarak bağımlılıktan
kurtulması, kendine ait bir geliri olması, kendine olan güveninin güçlenmesi, belki bundan da daha önemli
olarak, evde kapalı kalmayarak gündelik yaşamın kamusal alandaki bütün cephelerine tanık olabilmesi, katılması
ve toplum içinde eşit bir birey olarak yer almasını sağlaması nedeniyle son derece önemlidir.
Ancak istihdam alanında, çalışma yaşamı ile ilgili kavramlar ve terimlerden başlayarak, toplumsal cinsiyet
eşitliği bakımından bir dizi sorunla karşılaşmaktayız. Önde gelen sorunlardan biri, kadın emeğinin genellikle
ücretlendir ilmeyen bir emek olması ve bu nedenle değersizleşt ir ilerek görülmeyen bir emek türü haline
getirilmesidir. Kadınların evde yaptıkları işlerle ailenin gündelik yaşamını sürdürebilmesini sağlaması bir emek
türü olarak görülmemektedir.
Kadının istihdamının yoğun olarak görüldüğü
tarım sektöründeki kadın emeği de, genellikle
“aile iç i ücret siz emek ” kategor isinde yer
almaktadır. Bu emek de ücretlendirilmemekle
birlikte, en azından görülür bir emek türüdür
ve ilgili istatistikler, bazı eksikliklere rağmen,
v ardır. Ç al ışma y aş amı bak ımından t emel
s or un, k ad ınl ar ın b ü y ük b ir b öl ümünün,
en az erkekler kadar, çoğu kez erkeklerden
daha f azl a ç alışmakl a birlik te, bu emeğ in
ücretlendirilmeyen bir emek olmasıdır.
MMO İzmir Şubesi | 42

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Kadınların, tarım sektörü dışında, çalışma yaşamına katılmaları durumunda da, birçok kadın kayıt dışı sektör ya da
enformel sektör olarak adlandırılan, devlet denetimine tabi tutulmayan, vergilendirilmemiş ve sosyal güvenliğin
olmadığı üretim alanlarında çalışmaktadır. Bu alanlarda, ücretler düşük, çalışma saatleri uzun, çalışma koşulları
zor ve sosyal güvencesizdir.
Kadın üretimin her aşamasındadır; kadın çalışma yaşamındadır, hayatın içindedir, kadın her yerdedir.
ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRETLERİN CİNSİYETİ
Kadının ücret siz işgücü olmasının
getirdiği eşitsizliğin yanı sıra bir diğer
önemli eşitsizlik, aynı işi yapan kadınlar
ve erkekler arasındaki ücret farklarıdır.
Genellikle kadınl ar kendiler iyle
a y n ı iş i y ap an e r ke k l e r de n d aha a z
ücret almak t adırl ar. Cinsiyetlere göre
ü c r e t f ar k ı, e k o n o m i i ç e r i s in d e b ir
bütün ol arak kadınl ar ın ve erkekler in
k a z anç l ar ı ar a s ındak i or t al ama f ar k
olarak tanımlanmaktadır ve uygulamada
özellikle kadınlar ı etkileyen ayr ımcılığı
yansıtmak t adır. Örneğin ABD’de kadın
ve er ke k l er in e l de e t t ik l er i ge l ir l er
arasındaki ortalama fark %17.6 iken, Hollanda’da %25, Almanya’da % 23, Avusturya’da ise % 21 düzeyindedir.
Oysa yapılan araştırmalar, kadın ve erkeklerin eşit kazançla istihdam edildiği cinsiyet açısından dengeli bir işgücü
piyasasında, ülkelerin gayri saf i milli hâsılalarını kayda değer bir şekilde yükselttiklerini ortaya koymaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üretilmesinde en önemli rollerden birini oynayan istihdam alanının, kadınlar
bakımından bu kadar eşitsiz, adaletsiz bir biç imde kurulmuş olmasının kökeninde, “toplumsal iş bölümü”
anlayışı ve bu anlayışın erkek egemen biçimde yorumlanması yatmaktadır. İstihdam alanını, ücretlendirme ve
ücretlendirmeme biçimlerini kuran, ücret sistemlerini ve düzeyini belirleyen, bu alana, dolayısıyla ekonomik güç
alanına egemen olan ideoloji, ataerkil bir ideolojidir. Bu ideoloji, kadınları ayırır, emeklerini değersizleştirir ve
görünmez kılar, dolaysıyla kadın emeğini ikinci sınıflaştırarak, erkeğe ekonomik olarak bağımlı hale getirir.
Böylece erkekler toplumda ekonomik gücü elinde tutan, bu nedenle de, toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından
haksız avantaj elde eden bir konumda bulunmaktadır. Ekonomik gücü elde ederek, bunu kararların verilmesine
de yansıtmakta ve toplumda hegemonik bir iktidar konumu elde etmektedir. İstihdam, çalışma ve ücretlendirme
biçimleri, ekonomik gücün kadın ve erkekler arasındaki dağılımı bakımından, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
yaratılmasında anahtar bir konumda bulunmaktadır.
Aralık 2015’de yayınlanan araştırma son on yıl içerisinde ülkelerin cinsiyet eşitliğinde ne kadar yol kat ettiğini
istatistiklerle gözler önüne seriyor.
2006’dan bu yana çalışma gücüne 250 bin kadın dahil olurken, kadınlar ın maaşlar ı bu süre zar f ında ancak
erkekler in 10 sene önce aldığı maaş seviyesine gelebildi. Bu hızla ilerleme kaydedildiği sürece kadın-erkek
arasındaki sosyo-ekonomik uçurum ancak 118 sene sonra kapatılacak gibi görünüyor.
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KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM DURUMLARI

Kadın istihdamı konusunda en iler i göstergelere sahip Kuzey Avrupa ülkeler i kısmen dışar ıda bırakılırsa,
tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu alanda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bahse konu sıkıntılar,
ülkeler in tar ihsel, kültürel, sosyal, ekonomik nesnellikler ine göre farklılaşmak tadır. Örneğin Türk iye’de
kadınların eğitim düzeyinde ve işgücüne katılımında ciddi eksikliklerimiz bulunurken İtalya’da iyi eğitimli
kadınların erkeklerle eşit imkânlara sahip olmamaları, Almanya’da kadınların yönetici pozisyonlarında yeterince
yer bulamamaları gibi öncelikli sorunlar bulunmaktadır. Farklılaşan sorun başlıklarının yanı sıra ortak sorun
alanları da bulunmaktadır. Örneğin, bakım hizmetlerinin yetersizliği, eğitimde ve istihdamda cinsiyet temelli
ayrışma farklı düzeylerde de olsa söz konusu kategorideki ülkeler açısından ortak sorun alanlarıdır.

Dünya Ekonomik Forumunun 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporunda, Türkiye 145 ülke arasında
130. Sırada yer almaktadır. 2014 raporunda ise 142 ülke arasında 125. Sırada yer almıştır.
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Erkeklerin en çok çalıştığı sektörlerden biri olan, inşaat
sektöründe, kadınlar ın varlığından pek söz edilemez.
Buna karşılık kadınlar ın en çok çalışt ığı sektörlerden
birisi eğitimdir ve bu alanda kadınlar erkeklerle güçlü
bir biç imde yar ışmaktadır. Kadınlar eğit imde 2012’de
er ke kl er i ge ç m iş dur umdad ır, anc ak b u, s e k t ör ün
kadınlaşt ığı anlamına değil, eşitlenmenin sağlandığı
anlamına gelmektedir.

2010 y ıl ı Ul u s al İ s t ihdam St r a t e j is i me t n inde
kadınlar ın işgücüne kat ılımı konusunda 2023 y ılı
iç in %35 oranı hedeflenmişt ir. Oysa bugün dünya
ortalaması % 52’dir; Avrupa Birliğinin 2020 yılı için
kadın istihdamı hedef i %75’tir (TUSİAD, 2010).

Görüldüğü gibi, kırda ve kentte, erkekler işgücüne daha yüksek oranlarda katılmaktadır. Kırdaki işgücüne
katılma oranları, kadınlar ve erkekler için yıllar içinde bir değişiklik göstermese de, kentte, işgücüne katılma
oranları her iki cins için de bir artma eğilimi göstermektedir. Buna karşılık, kadınların kırsal alanda işgücüne
katılım oranı kente göre çok daha yüksektir. Oysa kentlerde, kadınların erkeklere göre iş gücü katılım oranı
çok daha düşüktür, yaklaşık üçte biridir. Ancak kentli kadınlardaki artış, erkeklere göre çok daha güçlü bir
artıştır, iki katına yakındır. Yukarıda yer alan tablo, toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından kentlerdeki istihdam
gelişmesinin umut verici olduğunu göstermektedir
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İşsizliğin, kadınlar ve erkekler için kentlerde daha önemli bir sorun olduğu söylenebilir. Kentlerde kadınların
işsizlik oranları erkeklerden daha yüksek olmakla birlikte, azalma eğilimi de göstermektedir. Buna karşılık
kırdaki erkeklerin işsizlik oranları, kadınlardan çok daha yüksektir. Kır ve kent arasındaki durumun farklı (ve
kadın-erkek farklarının zıt) olması, toplam işsizlik oranı bakımından kadınlar ve erkeklerin yakın konumlarda
olduğunu düşündürse de, nüfusun büyük bir bölümünün artık kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, işsizliğin
kadınlar için daha önemli bir sorun olduğu ortaya çıkmaktadır.
MESLEK GRUPLARINA GÖRE İSTİHDAM DURUMU

Ç al ışma y aş amına me slek gr upl ar ı aç ıs ından bak ar s ak, k adınl ar ın 20 0 4 -2012 ar as ında, ü s t dü ze y
yöneticiliklerde, onda birden daha az oranda bulunduklarını görebiliriz. Profesyonel mesleklerde de, erkekler
kadınlar ın yaklaşık iki katı kadardır. Bu mesleklerde de kadınlar ın ar tış hızı oldukça yüksektir. Tar ım ve
hayvancılık dikkate alınmadığında, kadınların ve erkeklerin sayıca en çok oldukları meslek, hizmet ve satış
elemanları grubudur. Bu grupta erkekler kadınların yaklaşık üç katı kadardır. Ancak kadınların arayı kapatmak
için ciddi bir çaba gösterdikleri görülmektedir. Kadınlar en çok nitelikli tarım, hayvancılık gibi işleri yapmakta,
bunu açık arayla niteliksiz işler izlemekte ve daha sonra büro ve müşteri hizmetleri gelmektedir.
İnsanların mesleklerini ilgi ve becerilerine göre seçmeleri ve farklı mesleklerde uzmanlaşmaları doğaldır.
Ancak meslekler in cinsiyete dayalı işbölümüne göre ayr ılması, yazılı bir kurala göre değil, uygulamayla,
pratikle, gelenekle belirlenmektedir. Bu durumun devam etmesi, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması
toplumsal alışkanlıklara bağlıdır. Bundan 70 yıl önce, tarımın giderek kadınların yapacağı bir iş olabileceği,
belki düşünülemezdi. Ama bugün tarım nerdeyse tümüyle kadınların yaptığı bir iş haline gelmektedir. Bunun
gibi diğer meslekler için de benzer bir düşünce geliştirilebilir. Bir mesleğin diğer cinse kapalı ya da diğer
cinsten birisinin mesleğe girebilmesinin zor olmasının nedenleri, belki en çok, iş ortamının düzenlenmesine,
çalışma koşullarının özelliklerine,
insanların
toplumsal
al ışk anl ıkl ar ına ve bu k al ıpl ar
içinde davranmanın kolaycılığına
bağlıdır ve bir alışkanlık ol arak
sürdürülmektedir.
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NEDEN KADINLAR DAHA AZ İSTİHDAM EDİLİYOR?
Kadınların neden daha az istihdam edildikleri ve çalışmasının neden uygun bulunmadığı ile ilgili verilere
bakıldığında,karşımıza ç ıkan en güçlü nedenin,“kadının asıl görev i çocuk ve ev işler idir” anlay ışı olduğu
görülmek tedir. Bu anl ay ış bak ımından kadın ve erkek arasındak i f ark çok azdır. Ancak yaş grupl ar ına
baktığımızda, daha yeni kuşaklarda, bu anlayışın azalmakta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, anlayış
hala büyük bir yüzdeyle kendini göstermektedir.

İtalyan milletvekili Licia Ronzulli 			

Türkiyeli Avukat Feyza Altun Meriç

Kadın ist ihdamıyla ilgili çalışma koşullar ı bakımından sıralanabilecek sorunlar çok say ıdadır. İşe alınma
sürecinde iş ilanlarından başlayan ayrımcılık, işe alma sırasında kadınlara hamile olup olmadıkları, hamile
kalmayı düşünüp düşünmedikleri gibi sorular yöneltilmesi, çalışma saatlerinin düzensizliği ve fazla mesailere
katılma gereği, iş yerinde mobing ve taciz, izin almadaki güçlükler, doğum ve dolayısıyla işe ara vermek zorunda
kalmak ve doğum izni sonrasında işe dönüldüğünde eski pozisyonu bulmadaki güçlükler kadınların yaşadığı
istihdam sorunlarının çarpıcı olanlarıdır.
Kreşlerin yetersizliği, terf iler ve stratejik pozisyonlara yükselebilme sorunları, cam tavan etkisi, krizlerde
kadınların yarı-zamanlı çalışmaya zorlanması,öncelikle kadınların işine son verilmesi veya erken emekliliğin
öncelikle kadınlara dayatılması ya da kadınların yükselme engellerinden dolayı bunu istemek zorunda kalması
da cinsiyetçi bakış açısının sonuçları olarak, kadın istihdamı azlığı nedenleridir.
Kadın istihdamıyla ilgili çalışma koşulları bakımından sıralanabilecek sorunlar çok sayıdadır;
Ücretlerde ve terf ide eşitsizlik, kayıt dışı ve sigortasız çalıştırılma, iş-aile çatışmaları, sosyal ve sendikal
haklardan eşit faydalanamama, sağlıksız çalışma koşulları, işyerinde şiddet görmek, mobbing ,cinsel taciz,
tehdit, psikolojik taciz, zorbalık.

İSTİHDAM EDİLEN KADININ İŞ YÜKÜ KATLANIYOR
Çalışan kadınlar, evlerine geldikleri zaman, gündelik ev işleriyle ilgilenmek, yemek hazırlığı ve bulaşık yıkama,
temizlik ve ev işleri çamaşır, ütü, dikiş, alışveriş, çocuk bakımı gibi işleri de yapmak zorunda kalmaktadır.
Erkekler in ev işi yükünü eşit paylaşmada isteksizlik göstermesi durumunda, çalışan kadının iş yükü ikiye
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katlanmaktadır. Ayrıca çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara yakın düzeyde ev işlerini aksatmayacak bir
düzenek kurmuş olması da beklenmektedir.
Kadınlar ın ist ihdam iç indeki paylar ını ar t t ırmaya yönelik polit ikalar ın
kadın erkek eşitliği politikalarının ana plan ve programlara yerleştirilmesi
yaklaşımı ile beraber düşünülmesi gerektiğini savunan kadın hareketi bu
noktada artan kadın istihdamının kadının ekonomik anlamda özgürleştirici
rolünün altını çizmekle beraber sosyal olarak kadınların üzerinde tanımlanan
e v iç i sor uml ul ukl ar ın ç alışma y aş amıyl a u zl aş t ır ıl madığ ı t akdirde
kadınlar iç in ikinc i bir yük olarak kalacağını vurgulamaktadır. Çalışma
yaşamı içinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının da yalnızca çalışma
yaşamı düzenlemeler inde eşitlik sağlama şeklinde düşünülemeyeceğini,
sosyal organizasyonların da çalışma yaşamıyla uyumlaştırılması gereğini
vurgulamaktadır. Bu da bakım hizmetlerinin de yasal olarak düzenlenmesi
ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Çalışmanın yalnızca bir zorunluluk
ya da özgürlük meselesi olmayıp bir hak olduğu düşüncesi, sosyal hakların
gelişmesiyle hayata geçen bir düşüncedir.

K adınl ar ın iş-y aşam denges ini sağl ay abil mek iç in
iş hay at ından fedak ârlık e tmek zorunda oldukl ar ı
yadsınamaz bir gerçektir. Ancak, bir taraf tan kadının
istihdamının arttırılmasına çalışılırken bir taraf tan da
çocuk-yaşlı bakımının geliştirilmesi hedef i bir çelişki
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çelişki, kadınları kısmi
süreli çalışmaya yönelttiği gibi daha düşük nitelikteki
işl erde ve daha dü şük üc re t l e ç al ışmal ar ına y ol
açmaktadır.

İŞ-AİLE VE YAŞAM DENGESİ
İş ve aile hayatının uzlaştırılması toplumsal cinsiyet eşitliği için esas olmakla birlikte kadınların evle ilgili
sorumluluklarının da mutlaka dengelenmesi gerekmektedir. İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi
için, kadın ve erkeklere aynı kariyer imkânlarının sunulması, çalışma koşullarının eşit olarak geliştirilmesi, eşit
iş için eşit ücretin verilmesi, eşit sosyal güvenlik koşullarının sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığından
kaçınılması gerekmektedir.
Toplumdaki eşitlik anlay ışının gelişmesi elbette ki toplumsal olarak kadınlar ın medeni ve siyasi haklar ını
kazanmasının bir uzantısıdır ve artık sosyal politikalar içine f ırsat eşitliğini sağlama perspektif i yerleştirilmelidir.
NE YAPILMALI?
Cins iye t ay r ımı y apmadan, eş itlikç i
p o l i t ik al ar ın o l u ş t ur u l m a s ı v e y a ş am a
ge ç ir il m e s in i s ağl a y ac ak o l an, m e v c u t
pol it ik al ar ın mağdur u ol an k adın - er kek
toplumun en geniş kesimidir. Bu sorunlar ı
tarif etmek tek başına yeterli değildir. Asıl
yapılması gereken bu sorunları gözler önüne
serdikten sonra bunlarla mücadele etmek ve
mevcut koşulları değiştirmektir.
K adın hareket i bu bağl amda k imi sos y al
polit ika düzenlemeler inin içer iğine
müdahale etmek te, k adınl ar ın toplumsal
yaşamdaki eşitsizliğini görünür kılarak bu konular ın eşitlik düzenlemeler i iç inde özel önlem polit ikalar ı
dâhilinde yer almasını istemektedir. Bu da kadınların eğitime erişiminden, istihdamda yer almalarına ve karar
alma mekanizmalarındaki temsillerine kadar uzanan bir süreçtir.
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Avrupa Komisyonu taraf ından hazırlanan Women’s Charter (Kadın Şartı) dokümanının 5 önceliğinden biri karar
alma mekanizmalarında kadınların temsili olmuş ve Avrupa Komisyonu taraf ından 2010 yılında hazırlanan bir
rapora göre, Avrupa’da halka açık büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının sadece %3’ünün kadın olduğu
görülmüştür. Yıllık 0,5 düzeylerinde olan bu artış hızıyla devam edildiği takdirde yönetim kurullarında %40 gibi
bir seviyede temsil edilmeleri için 50 sene gibi bir süre beklemeleri gerekmektedir
Bu duruma dikkat çekmek ve süreci hızlandırmak için Avrupa Komisyonu taraf ından AB ülkelerindeki şirketlerin
yönet im kurullar ındak i kadın say ısının gönüllülük esaslı olarak ar t ır ılması iç in 2011 y ılında bir gir işim
başlatılmıştır. Komisyonun hedef i 2015’e kadar yönetim kurulu üyelerinin %30’unun, 2020’ye kadar da %40’ının
kadın olması yönündedir. Bu durum Avrupa Parlamentosu taraf ından da desteklenmektedir. Şimdiye kadar 24
şirket bu hedefleri belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştireceğine yönelik bir taahhütname imzalamıştır
Türkiye’de de kadınların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerde sürekli bir iyileşme görülmekle birlikte
arzu edilen noktada olmadığı açıktır. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların pek çok konuyla
bağlantısı nedeniyle konunun bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması ve bu alanda faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlar ın işbirliği içinde hareket etmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve
programlara yerleştirilmesi gerekmektedir.
Cinsiyet eşitliği ile ilgili bir başka girişim de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taraf ından başlatılmıştır.
Mart 2012’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce yürütülen “Çalışma Hayatında
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında, cinsiyet eşitliği konusunda iyi
uygulama örnekleri olan işyerlerine “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” verilmiştir.
Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan “Kurumlar Üstü Girişimler” modeli altında söz konusu girişim küçük,
orta ve büyük ölçekli işyerleri için üç ayrı kategoride olup, büyük ölçekli ve orta ölçekli f irma ödüllerini TÜSİAD
üyelerine ait iki şirket kazanmıştır (sırasıyla, Boyner Holding ve Suteks).
Ödül; ‘cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirme çalışmaları’, ‘cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik taahhüt ve
yöneticilerin eğitimi’, ‘ayrımcılık karşıtı mekanizmalar’, ‘işe alım, kariyer planlaması ve terf i süreci’, ‘iş-yaşam
dengesi’ ve ‘eşit ücret’ kriterleri dikkate alınarak verilmiştir.

TÜSİAD geçen sene kadınların çalışma hayatına katılımı ile ilgili, “Tek Kanatla Geleceğe Uçamayız” temasıyla
bir f ilm haz ırladı. Filmde ver ilmek istenen “eğer potansiyelinin yar ısından f aydalanmazsan, uçacak bir
kapasiteye sahipken hedeflerine ancak yürüyerek ulaşabilirsin” mesajıydı. Bu mesajla birlikte dünyanın büyük
ekonomilerinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin kadınları ortak etmeden bu hedef i gerçekleştirmesi mümkün
gözükmemektedir.
Bu anlayışla kadınların toplumsal hayatın her alanına aktif olarak katılmaları, demokrasi ve toplumsal gelişme
kapsamında değerlendirilmeli, aynı bakış açısıyla, cinsiyet eşitliğini sekteye uğratan faktörler bir toplumsal
sorun olarak algılanmalı ve bu yönde çalışmalara hız verilmelidir.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KARAR
MEKANİZMALARINDA YER ALMA
Toplumsal cinsiyet olgusu, gerek tarihsel süreçlerde
gerekse günümüzde siyaseti oluşturan ve derinden
etk ileyen bir unsur olarak karşımıza ç ıkmak tadır.
Siyasetin, toplumsal yaşamın şekillenmesinde kritik
bir önem taşımasının nedeni, o toplumda kaynakların
nas ıl elde edilip ne şek ilde kull anıl ac ağ ı, nas ıl
böl üş t ür ülece ğ i ve topl umda y aş ay an gr upl ar ın
hak ve y üküml ül ükler inin belirlenip t ar t ış ıldığ ı
alan olmasından kaynaklıdır. Bu anlamda siyaset,
toplumsal cinsiyet ilişkilerini şekillendirir , belirler
ve k ad ın – er kek rol l er inin t an ıml an ıp t opl um
taraf ından kabulüne giden yolu çizer. Siyaset, aynı
zamanda bir özgürleştirme, dönüştürme ve müdahale
alanıdır. Bu nedenledir ki, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve toplumda kemikleşmiş bir yapı oluşturmasını
önlemenin en önemli ayağını, siyasal alanda verilecek mücadele oluşturur.
YURT TAŞLIK BAĞLAMINDA ÖZEL ALAN/KAMUSAL ALAN

Kadınların eşit yurttaşlık idealinin asırlardır tam olarak gerçekleşememesi siyasal alanlarda eksik temsiliyet
durumunu ve buna bağlı olarak da kadının karar mekanizmalarında etkin kılınmamasını ortaya çıkardı. 1789
Fransız Devrimi’nin oluşturduğu siyasal mücadeleler, modern anlamda siyasi partilere yol açmış ve demokratik
siyasal sistemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Yüzlerce yıl asillerin ve mülk sahibi zengin sınıf ın tekelinde
görülen siyaset kabuk değiştirmiş, genel oy hakkı yaygınlaşmış, vatandaşlık temelinde geniş toplumsal kesimin
siyasete katılım yolu açılmıştır. Ancak ne yazık ki tarafsız ve genel bir niteleme olarak varsayılan vatandaş
kavramının cinsiyetçi bir anlayışla tanımlanmış olduğu ve kadınların bu kavramın dışında tutulduğu hatta
vatandaş denince sadece erkeklerin anlaşılıyor olduğu, süreç içinde açıkça ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyıl boyunca
insan hakları bağlamında verilen özgürlük ve adalet mücadelesi pratikte erkeklerin talepleri ile şekillenmiş ve
kadınların özgürlüğünü, seçme ve seçilme haklarını içermemiştir.
Kökeni eski Yunan düşüncesine dayanan kamusal/özel alan ayrımında polis(kent) erkeğin, oikos ise kadının ve
çocukların yeri olarak tanımlanmaktaydı. Demokrasi tümüyle kadınların ve kölelerin dışarıda bırakıldığı bir
sistemdi. Özgür kadınların vatandaş sayılmaması, kadınların kadın oldukları için kamusal alana girmeye ve
yönetmeye elverişli olmadıkları varsayımı Antik Yunan’da kesin bir şekilde kabul görmüş ve günümüze kadar
MMO İzmir Şubesi | 51

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

etkileri sürmüştür. Böylece kadınların kamusal alanlarda görünür kılınması mücadelesi, özel alanın asıl özneleri
olma dayatmasını kırma savaşımı ile bir kat daha zorlaşmıştır.
ORTAK PAYLAŞILAN ALAN OLARAK DÜNYA
Fel sefec i Hannah Arendt “kamusal alan” kavramını,
ins anl ar t ar af ından gerçekl e ş t ir il miş, ins an y ap ıs ı
nesnelerden oluşan ve insanlar taraf ından ortak olarak
paylaşılan “dünya” olarak tanımlar. Bu dünyada birlikte
yaşamak, özünde bir nesneler dünyasını or tak olarak
payl aşmak anl amına gelir. K amusal al anı oluş tur an
bu dünya, tıpkı çevresinde toplanılan bir “masa” gibi,
çe v re s inde ot ur anl ar ı b irb ir ler i ile “ ilişk ilendir ir ”,
am a a y n ı z am and a he r b ir in in öz e l al an ın ı d a b ir
diğer inink inden ay ır ır. Or tak paylaşılan dünya olarak
kamusal alan, masa metaforunda olduğu gibi, bireyleri
bir araya getirirken, aynı zamanda birbirlerinin üzerine
düşmelerine de engel olur. Arendt’e göre kitle toplumunda, bu ortak olarak paylaşılan dünya –diğer bir deyişle
kamusal alan- bireyleri bir araya getirme, onları birbirleriyle ilişkilendirme ve birbirlerinden ayırma gücünü
yitirmiştir. Yazar, bunu bir masanın çevresinde oturan insanların ortasından masanın kaldırılmasına benzetir.
Masanın kaldırılmasıyla, karşı karşıya oturan insanlar artık elle tutulabilir bir şeyle birbirlerinden ayrılmazken,
tümüyle “ilişkisizleşmiş” de olurlar.
KARAR VERME BECERİSİNDE CİNSİYET ETKEN Mİ?

Karar verme basit anlamıyla, mevcut seçenekler arasından bir tercih yapma davranışıdır.
Karar verme becerisi, kişilerin bilgilerini, yeteneklerini, deneyimlerini, görgülerini sorunların çözümünde etkin
bir biçimde kullanabilmedir. Bireyin karar verilmesi gereken durumu değerlendirmesi, mevcut seçenekleri ve
bu seçenekler in sonuçlar ını incelemesi ve değerlendirmenin sonucu olarak istediği seçime yönelmesindeki
başarısı, beceri olarak kabul edilebilir. Karar verme becerisi, insanların yetkili olduğu konuda, önceliklerini
kurgulamalarını, bu kurguları gerçekleştirmek için stratejiler geliştirmelerini ve düşünce ile eylem arasında
gerekli olan ilişkileri kurmalarını sağlar.
Karar verme sürec inde bireyler bir tak ım f arklı stratejilerden f aydalanabilir hat ta bu süreç te göster ilen
çabaya ve etkililiğine göre farklı stratejiler ortaya çıkabilir. Karar verme durumu bir çatışmayı da beraberinde
getirdiğinden, çatışma durumuyla yüzleşmeyi ya da çatışma durumundan kaçınmayı içermektedir. Karar verme
durumunda kullanılan stratejiler daha önceden planlanarak uygulanabildiği gibi, karar verme durumuyla
yüzleşildiği anda da belirlenebilmektedir. Bazı stratejilerin birbiriyle bileşik olarak kullanılması da mümkündür.
MMO İzmir Şubesi | 52

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Görüldüğü gibi karar verme yet isi insana dair bir davranışt ır. Cinsiyete endeksli olarak varlığından veya
yokluğundan söz edilemez. Kadın ve erkeklerin karar mekanizmalarında yer almalarının tamamen cinsiyet faktörü
dışında edinimleri, eğitimleri ve gelişkinlik derecelerine bağlı olduğu kabul edilmelidir.
KARAR MEKANİZMA ALANLARINDA KADININ DURUMU
• PARLAMENTO
De mok r a s il erde, y öne t enl er in y öne t t ikl er i ad ına
aldıkları kararların meşru olması için bu kararlardan
e t k il e ne nl erc e s e ç il m iş ol mal ar ı ve k ar ar l ar ın ın
yönetilenlerin tercihlerini yüksek düzeyde yansıtması
gerekmektedir. Toplumdaki bireylerin seçme ve seçilme
hakk ına sahip olması bu süreç tek i önemli bir adım
olmakla birlikte yeterli değildir. Temel prensip, siyasi
k ar ar organl ar ında t opl umun dengel i b ir şek il de
temsil edilmesinin sağlanması olmalıdır. Bu çerçevede
kadınlar ın karar alma süreçler ine katılımı demokrasi
adına kritik öneme sahiptir.
P ar l amen t ol ar ar a s ı B ir l ik ’ in ( IP U) 1 May ıs 2014
t ar ihi it ibar iyle el de e t t iğ i ver ilere göre, düny a
parlamentolar ında kadınlar ın temsil oranı or talama
ol ar ak % 21,9 k adar d ır. Te k me c l isl i s is t e ml e r de
veya parlamento alt kanadında bu oran %22,3 iken,
p ar l am e n t o ü s t k an ad ı v e y a s e n a t o l ar d a %19, 8
şeklindedir.
Bölgesel olarak incelendiğinde kadın temsilinin en yüksek olduğu bölgenin %42,1’lik bir oranla İskandinav
ülkeleri olduğu göze çarpmaktadır. Kadın temsil oranı, Amerika’da %25,8, Sahra altı Afrika’da %22,5, Asya’da
%18,5, Pasif ik ülkelerinde %16,2 ve Arap ülkelerinde %15,9 şeklindedir.
•
MAHALLİ İDARELER
Siyasi partilerin karar verme mekanizmalarına bakıldığında genel olarak kadınların temsili düşüktür. Ancak
özellikle il ve ilçe başkanlar ı arasında kadın temsilinin düşüklüğü dikkat çekicidir. Par ti içi kurullarda ve
yönetim organlarında cinsiyet kotası uygulayan siyasi partilerde yönetim organlarında kadın temsili diğer siyasi
partilerin üzerindedir.
Siyasi par t ilere ilişkin diğer önemli husus da kadın kollar ı örgütlenmeler idir. Kadın kollar ı, gerek seç im
dönemler inde gerekse par ti içer isinde aktif olarak çalışmaktadırlar. Ancak siyasi par tilerde “yan-yardımcı
kuruluş” olarak konumlandırılan, özerk bir bütçesi olmayan kadın kolları örgütlenmeleri parti içi karar alma
süreçlerinde yeterince etkili olamamaktadır.
•
KAMU YÖNETİMİ
Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın Şubat 2014 verilerine göre kamu yönetiminde üst düzey yönetici oranı
%9,2’dir ve bu son y ıllarda ist ikrarlı bir şekilde %9 düzey inde kalmaya devam etmektedir. Kadınlar kamu
personeli olarak azımsanmayacak bir orana sahipken söz konusu olan üst düzey makamlar olunca kadının
görünürlüğü son derece azalmaktadır.
Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın 2014 y ılı ver iler ine göre bürokrasinin en üst düzey poz isyonlar ına
bakıldığında 22 müsteşardan 1 kadın müsteşar, 71 müsteşar yardımc ısından 3 kadın müsteşar yardımc ısı
görülmektedir. Mülki idareye baktığımızda 1 kadın vali görev yapmaktadır. 458 vali yardımcısının 6’sı, 860
kaymakamın 21’i kadındır. Türk Dışişlerinde görev yapan 214 büyükelçinin ise 26’sı kadındır.
•
ADLİ TEŞKİLAT
Yargı organını oluşturan mahkemelerde görev yapan personele baktığımızda adli yargıda görev yapan hakimlerin
%39’u, savcıların ise %6’sı; idari yargı da görev yapan hakimlerin ise %20’si kadındır. Üst derece mahkemelerdeki
cinsiyet dağılımı ise şu şekildedir: Anayasa mahkemesinde görev yapan üye ve raportörlerin %10’u, Yargıtay ve
Danıştay’da görev yapan üye-hakim ve savcıların yaklaşık %34’ü kadındır. Şubat 2014 tarihi itibariyle Danıştay
Başkanlık görevini kadın üye yürütmektedir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Sayıştay’ın Başkan, Başkan vekili ve
Genel Sekreterleri arasında hiç kadın bulunmamaktadır.
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•
AKADEMİK KURUMLAR
Akademik kuruml ar, kadınl ar ın varlığ ının en çok hissedildiğ i yerlerden bir idir. Şubat 2014 it ibar iyle
üniversitelerde görevli öğretim elemanından yaklaşık %41’i kadındır. Kadınlar ın profesörler içindeki oranı
%28,4, doçentler içindeki oranı %33,1, öğretim görevlileri içindeki oranı ise %42,8’dir. Ancak akademik alanın
yönetim kademelerine doğru çıkıldıkça kamu yönetiminde olduğu gibi kadın sayısı azalmakta, 176 üniversitenin
sadece 14’ünde kadın rektörün görev yaptığı dikkatleri çekmektedir.
MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TMMOB NE DURUMDA?
Karar mekanizmalar ında kadının varlığı aç ısından,
TMMOB çatısı altında toplam 213 şube ile faaliyetini
sürdüren 24 me sl ek oda s ın ı gözl eml e d iğ im izde,
kamusal yaşamın diğer alanlar ından daha farklı bir
tablo ile karşılaşmıyoruz. Durumun vahameti, üye
sayısı 500.000’e yaklaşan ve %21’i kadın üyeden oluşan
TMMOB yönet im kademeler inde kadınlar ın, olması
gerektiği oranlarda yer alamamasında gözükmektedir.
Toplumsal yaşamın temel taşlar ı olarak çok büyük
öneme sahip olan teknik insanlar, ataerkil ideolojinin
k ıskac ının etk isiyle, kendi meslek odal ar ında eşit
temsiliyet olgusunun gerçek anlamda teşkil edilmesi
için gösterdikleri çabayı arttırmalıdır.

Temeli 1990 y ılında at ılmış olan Kadın Komisyonlar ı ve Kadın Çalışma Gruplar ı, 26 y ıl süresince çeşitli
dönemlerde, etkinlikler ve kurultaylarla örgüt içindeki kadın etkinliğini arttırmaya çalışmışlar ve az da olsa
yol katetmişlerdir. TMMOB’ye bağlı, oda genel merkez yönetim kurulları ve merkeze bağlı ilgili oda şube
yönetimlerine bakıldığında, az sayıda şubenin yönetim kurulunda kadınların yer alabildiği gözlenmektedir.
Yapılan çalışmalara, örgütün özellikle yönetim kademelerinde kadın temsiliyetinin %50 oranını sağlaması
yönünde hız kazandırılmaya çalışılmaktadır.
SEÇMEK VE SEÇİLMEK ARASINDA KEFELER EŞİT SEVİYEDE DEĞİL
Türkiye’nin bugüne kadar bir kadın cumhurbaşkanı olmamışt ır.
Bugüne kadar sadece bir kadın başbakanlık görevinde bulunmuştur.
İlk kadın bakan 1974 y ılında göreve gelebilmişt ir. Parlamento
iç inden bir kadın millet vekili ancak 1987 seç imler inden sonra
kabinede yer alabilmiştir. Yalnızca 17 kadın farklı hükümetlerde
bakanlık görevini üstlenmiştir. Bugüne kadar TBMM Başkanlığını
yapmış bir kadın milletvekili bulunmamaktadır.
Özetle, bugün kadının siyasal kat ılımının hala erkeklerle eşit
düzeye gelemediğini söyleyebiliriz. Özellikle seçilme hakkından
yararlanma ve siyasal karar mekanizmalarında yer alma konusunda
cinsler arası eşitsizlik çok belirgin bir biçimde varlığını sürdürmekte ve kadınlar erkekler in çok ger isinde
kalmaktadırlar. Bu durum ise, kadınlar ın “yönetime katılma” konusunda, cinsler arası eşitsizlik sorununu
gündeme getirmektedir.
Kadınların siyasal karar mekanizmalarında eksik temsilinin bir başka olumsuz sonucu, kadın statüsü konusunda
kendini göstermektedir. Kadının yer almadığı karar mekanizmalarında kadın sorunlarına duyarlılık yeterince
oluşmamakta; bu sorunların bilincine varılamamakta, dolayısıyla kadının statüsünü yükseltecek etkin çözümlere
ulaşılamamaktadır.
KADINLAR, YETKİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA NEDEN YOKLAR?
Kadınlar ın yetki ve karar alma mekanizmalar ında eksik temsil edilmesinin, say ının ve niteliğin istenilen
oranlarda artırılamamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler özetle şu şekilde değerlendirilebilir;
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyete dayalı işbölümü; kadınlar ile erkekler arasında var olan eşitsiz
iş bölümü, özellikle ev içi sorumluluklar ve bakım hizmetlerinin, kadınlar taraf ından yüklenilmesi gereken
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sorumluluklar olarak görülmesi ve böylece kadınların kamusal alandan ve çalışma yaşamından uzak kalması.
K adınlar ın sosyo - ekonomik güçsüzlüğü; k adınl ar ın eğ it im f ırsat ve imk anl ar ından eş it bir biç imde
yararlanamaması, özellikle kadınların işgücü katılımının düşük olması, ekonomik imkanlarının kısıtlı olması,
kayıt dışı istihdam sorunu ve ücretlendirilmeyen işlerde bulunması.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması anlayışının yerleşmemiş olması; kamu yönetiminde,
yerel yönetimlerde, sendikalar ve meslek örgütlerinde, gönüllü kuruluşlarda, özel sektörde kadın-erkek eşitliği
bir imler inin kurumsallaşmamış olması, stratejik plan, programlarda toplumsal c insiyet eşitliğine dönük
hedeflerin olmaması ve bütçeleme süreçlerinin cinsiyete duyarlı hale gelmemiş olması.
Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının düşük olması; toplumsal c insiyet eşitliğinin sağlanması ve
kadınların yetki ve karar alma mekanizmalarında eşit temsil edilmesinin gerekliliğine ilişkin algının yeterince
yüksek olmaması.
Geleneksel kalıp yargılar; toplumsal var olan geleneksel kalıp yargılar, özellikle kadınların yönetici olmayı
istemediklerine, yöneticiliğin erkek mesleği olduğuna dair var olan yanlış düşünce kalıpları.
Mevzuatta var olan eksiklikler; siyasal haklar konusunda cinsiyet ayırımı yapan hüküm olmamasına karşın
mevzuatımızın kadınların katılımını sağlayacak, destekleyecek-artıracak şekilde yapılandırılmamış olması.
Siyasi partilerde parti içi demokrasinin kurumsallaşmamış olması ve siyasi partilerin kadın dostu biçimde
yapılandırılmamış olması; siyasi partilerin karar süreçlerinde üst yönetimin ve özellikle başkanların etkili
olması. Ayrıca kadın kolları birimlerinin yapısal güçsüzlüğü, hatta yan-yardımcı kuruluş nitelinde görülmesi ve
parti içi karar süreçlerine etkisinin düşük oluşu.
KARAR VERİCİ KONUMLARDA KADINLARIN MASKULENLİĞİ

Ülke yönetimleri ve dış politikada karar verme mekanizmalarında çoğunlukla erkeklerin görev üstlenmesi ve
yürütülen politikalarda da maskülen değerlerin ön plana çıkması, buna karşılık kadının ve feminen değerlerin
ise çoğunlukla görmezden gelinmesini bir sorun olarak görüyoruz. Ancak tarihin çeşitli dönemlerinde, farklı
ülkelerin bu kademelerinde görev yapmış kadınların dönem davranışlarını ve sonuçlarını irdelersek, bu sorunun
erkek yetkililer döneminden daha farklı bir tablo ortaya çıkarmadığını görürüz. Kadınların uluslararası ilişkiler
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alanında daha görünür kılınmasıyla birlikte mevcut yapıda büyük değişimler yaşanabileceği, daha bar ışç ıl
bir yapıya ulaşılarak insan haklarına saygılı olma iddiası, tüm toplumlarda gerçek anlamda cinsiyet eşitliği
oluşmadığı sürece bir hayal niteliği taşıyacaktır.
Tarihsel süreçte, bu mekanizmalarda çok az sayıda kadının yer aldığı, ancak bu kadınların büyük bir kısmının da
kendilerinden beklenenin tersine, çoğunlukla maskülen nitelikte politikalar izledikleri görülmüştür.
Eski Mısır’da Cleopatra, uluslararası politika alanında son derece yetenekli olmasıyla, Kralice I. Elizabeth
kurduğu ittifak stratejileri ve yürüttüğü kolonileştirme politikalarıyla, ünlü Kralice Victoria ise 18. yüzyılda
emperyalist dış politikasıyla ve Catherine , Rusya’nın bir dünya gücü olmasını sağlamasıyla ilk akla gelen
isimlerdir. Türkiye’nin tek kadın başbakanı Tansu Çiller’in döneminde de ülkenin başbakanının bir erkek değil kadın
olduğu da uyguladığı politikalara bakıldığında pek hissedilmemiştir.
Kadınlar tüm dünyada savaşa ve silahların arttırılmasına karsı düzenlenen etkinliklerde hep ön saflarda yer
alsalar da, şiddete ve savaşa karsı çesitli organizasyonlarda önemli roller üstlenseler de, Margaret Thatcher,
Golda Meier, Condoleezza Rice gibi örnekler dikkate alındığında kadınların erkeklerden daha barışçıl olduklarını
söylemek, pek de doğru bir önerme gibi gözükmüyor. Ataerkil ideolojinin, toplumların yönetilmesinde yerini bu
denli sağlamlaştırmış olması, görünen o dur ki az sayıda karar verici konuma gelmiş kadınları da oluşturduğu
model ile kendine tutsak etmiştir.
NASIL BİR BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRMELİ?
Hem ulusal hem de uluslararası alanda kadınların özellikle
karar verme mekanizmal ar ındak i say ıl ar ının azlığının
ber aber inde get irdiğ i sorunl ar ı polit ika öner iler iyle
çözüme ulaştırmak ve oluşan soruları gerçekçi ve çözüm
oluşturucu bir bakış açısıyla yanıtlamak, kadınların bu
mekanizmalarda yer almasının hayal edilen sonuçlara
ul a şmas ında c iddi k at k ı s ağl ay ac ak t ır. K ad ınl ar ın
p ol i t ik ada k ar ar ver me me k an iz mal ar ında gör ünür
kılınmaları çok yenidir ve bu süreç büyük mücadeleler
gerek t irmişt ir. Kadınlar, öncelikle uzunca bir sure oy
hakkını elde etmek için savaşmış, bu hak elde edildikten
sonra ise, en büyük mücadeleyi erkeklerce belirlenen ve
kontrol edilen polit ik alanlarda par t ilere üyelik, par t i
kurma ve seçimlere girme gibi konularda vermişlerdir
Yetki ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artırılmasında, kadın erkek tüm çalışanların ve üst düzey
yöneticilerinin toplumsal cinsiyet farkındalığının artırılması son derece önemlidir. Bu açıdan çalışanlara ve üst
düzey yöneticilere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmesi faydalı olacaktır.
Öncelikle ikt idar, muhalefet, ilgili bakanlıklar, kamu kurumlar ı, üniversiteler, fon sağlay ıc ı kurumlar, YÖK,
TÜBİTAK, holdingler, irili ufaklı özel f irmalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, öncelikle kendi içlerinden
başlayarak topluma yayılan bir hareket içinde olmalılar ve kadının yetki ve karar mekanizmalarında yer almalarının
yolunu açan, kitlesel projeler üretmelidirler.
Kadın yöneticilere ve en fazla kadın yöneticisi olan
kuruluşlara yönelik ödüller ver ilmesi ve bunlar ın
görünürlüğünün artırılması da etkili olacaktır.
Başta Anayasa olmak üzere, Seç im Kanunu, Siyasi
Par t iler K anunu, Belediye K anunu g ibi ilg ili tüm
y a s al me v z uat k ad ınl ar ın t ems il inin ar t ır ıl ma s ı
perspek t if inden gözden geç ir ilmelidir. Kadınl ar ın
ulusal ve yerel siyaset te, siyasi par t ilerde, meslek
örgütleri ve sendikalarda, kamu kuruluşlarında, yetki
ve k ar ar al ma mek anizmal ar ındak i rol ü me v zuat
değişiklikleriyle güçlendirilmelidir.
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…HER 3 KADINDAN 1’İ ŞİDDET GÖRÜYOR…
ŞİDDETE GÖZ YUMMA…! ŞİDDETE ORTAK OLMA…!
SUSMA, HAYKIR, KADINA ŞİDDETE HAYIR…!

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Şiddet, insanlığın oluştuğu andan başlayarak, tarihin her döneminde ve ileri ya da geri her toplumda var olmuş
ve görünen o ki var olmaya devam edecek bir sosyal olgudur. Dünyada en yaygın insan hakları ihlallerinden biri
olan kadına yönelik şiddet aynı zamanda gündelik yaşamımızda sıkça duyduğumuz hatta tanık olduğumuz, kimi
toplumlarda sıradan hale getirilmiş bir olgu. Kadına yönelik şiddet , Dünyada ve Türkiye’de kadınların insan
haklarını kullanmaları ve bu haklardan yararlanmalarının önünde duran en büyük engeldir.
Kadınların şiddete uğraması durumunun ise binlerce yıl öncesine dek uzanıyor olduğu bazı arkeolojik bulgularla
da kanıtlanmıştır. Arkeologlar erkek mumyaların kemiklerinde % 9-20 kırığa rastlarken kadın mumyalarda bu
oranın % 30-50 olduğunu bildirmişlerdir. Bu kırıklar savaştan çok bireysel şiddete bağlı olduğu düşünülen kafa
kırıklarıdır. Eski Roma yazıtlarında, erkeklerin, kendilerinden izinsiz oyunlara katıldıkları, zina yaptıkları için
eşlerini cezalandırmak, boşamak ve öldürmek hakkına sahip olduğu da yazılmaktadır. Orta çağda ise erkeğin
kadına karşı zor kullanmasında bir sınır olmadığı belirtilmektedir.

Bilindik bir gerçek şu k i, kadına yönelik şiddet türler inin en sık görülen şekli, kadının birlik te olduğu
kişi taraf ından uygulanılıyor olması, hatta her dönem ve her toplumda bilinmesine karşılık, sorun olarak
görülmemesi, konunun özel alanda saklı tutulmasını doğrulamıştır. Kadına yönelik şiddet, yapılan antropolojik
çalışmalara göre Papua Yeni Gine'de bazı yerli toplulukları dışında dünyada nerdeyse her toplumda görülmekte
ve konunun aile içinde çözülmesi daha uygun kişisel bir sorun olarak görülmüş olması, bu konunun bilim
insanlarının ilgisini çekmemesi sonucunu doğurmuştur.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MAHREMİYETİ

Kadına yönelik şiddet; “cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, f iziksel, cinsel, ruhsal hasarla
sonuçlanma olasılığı bulunan, gerek kamu gerekse özel alanda baskı uygulanması ve özgürlüklerinin zorla
kısıtlanmasına neden olan her türlü cinsiyetçi davranış” olarak tanımlanmaktadır
Tarih boyunca, bir çok toplumun sosyal yapısının en dinamik ve en temel kurumu olan, ‘’aile’’ olgusu üzerinde
yıllardır tar tışılan “aile içi şiddet”, “kadına yönelik şiddet”, “kadın cinayetler i”, “kötü muamele”, “kadın
intiharları”, “töre ve namus cinayetleri” ve “taciz ve tecavüz” gibi söylemlerle gündeme getiriliyor olsa da
durumun vahimliği, mahremiyet algısında gizlidir.
Aile iç inde gerçekleşt iği iç in mahrem kabul edilen kadına yönelik şiddet, sadece koca taraf ından değil
baba, oğul, ağabey, kardeş, kay ın valide, elti, kay ınbaba, kay ın birader ve öteki akrabalar taraf ından da
gerçekleştiriliyor olması, durumun “aile mahremiyeti”, “ailenin iç meselesi”, ”ailevi mesele” olarak algılanmasını
ve bunun sonucunda insanlık dışı bir tutumla örtbas edilmesine neden olarak, şiddete uğrayan kurbanın acı
ve zulüm görmeye devam etmesi şeklinde sürmektedir. Bu yanlış ve gelenekçi anlayış kadının aile içi şiddete
yıllarca boyun eğmesine yol açmış ve şiddetin devamlılığı, bireylerin f iziksel ya da psikolojik sağlığını derinden
etkileyen bir yıkıma dönüşmesine yol açmıştır.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NORMALLEŞTİRİLMESİ
Kadına yönelik şiddetin kaynağında cinsiyet ayırımcılığı yatmaktadır. Kamusal ve özel alanda, evde sokakta,
işte, eğit im ve devlet kurumlar ında erkekler taraf ından kadınlar ı sindirmek, cezalandırmak, aşağılamak,
f iziksel ve psikolojik bütünlükleri ve öznelliklerine zarar vermek maksadıyla uygulanan tüm şiddet biçimleri,
kadınların toplumsal alanlarda görünürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Türkiye’de de yüzyıllar boyunca,
erkeğin eşini ya da kızını dövmesi, erkeğin hakkı ve hatta ‘görevi’ olarak kabul edilmiş, ”kızını dövmeyen dizini
döver” yaklaşımı ile adeta desteklenmiştir . Şiddetin boyutlarının ve oranlarının yüksek olmasında, şiddetin
kadınlar, erkekler ve toplum taraf ından ‘’normal’’ kabul edilmesinin etkisi büyüktür. Eva Lundgren’e göre,
Şiddetin Normalleştirilmesi kavramı olarak tanımlanan bu süreç, kadın açısından bakıldığında, kadınların kadın
olma sürecinin bir parçası olmakla beraber, kadının değersizleştirildiği bir süreçtir. Bu sürece erkek açısında
bakıldığında, şiddet süreci ve normalleştirilmesi,
toplumsal cinsiyetin yani erkekliklerinin oluşması
sürecinin kendisidir. Burada toplumsal cinsiyet,
k adınlık, erkeklik k av r aml ar ı ile c insellik ve
iktidar kavramları iç içe geçmiştir. Şiddet, iktidar
ve normallik birbirleriyle bağlantılıdır; ‘’normal’’
güç eşitsizlikleri üzerine kurulmuştur ve şiddet
kadın ve erkek arasındaki bu güç eşitsizliğinden
kaynaklıdır.
Erkeklik ik t idar, st atü ve üstünlük demek t ir.
Kadınlık ise tabi olmak, biat etmek, cinsel ve
bak ım hizme t i sunmak demek t ir. Bu y ü zden
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erkekler çok rahatlıkla, kadınların yaşam alanlarını sınırlamak, hayatlarını kontrol etmek, toplumsal roller
çerçevesinde beklentilerinden vazgeçmemek hakkını kendilerinde görmektedirler.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİ

Duygusal (Psikolojik) Şiddet
Duygusal şiddet, duyguların ve duygusal gereksinimlerin; zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak , öfke, gerginlik
boşaltmak amacıyla karşı tarafa baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve
tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Duygusal şiddete ilişkin bazı davranışlar sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi
duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, küçümsenmesi, dine, ırka, dile, kültürel gruba veya geçmişe
ait değer verilen inançların aşağılanması veya onlara aykırı davranmaya zorlanması, evden kovulma veya evden
ayrılmakla tehdit edilmesi şeklinde sıralanabilir
Sözel Şiddet
Sözel şiddet, söz ve hareketlerin düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, cezalandırma ve kontrol aracı olarak
kullanılmasıdır. Sözel şiddete ilişkin davranışlardan en belirgini, kişinin değer verdiği konulara yönelik güven
sarsmak ve kadını yaralamak amacıyla belirli aralıklarla çok ağır hakaret ve sözler söylemektir. Kadını küçük
düşürücü adlar takmak ve sık sık olumsuz bir şekilde eleştirmek ve alay etmek de sözel şiddettir.
Ekonomik Şiddet
Ekonomik şiddet, ekonomik kaynaklar ın ve paranın kadın üzer inde bir yapt ır ım, tehdit ve kontrol arac ı
olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Ekonomik şiddetin varlığına işaret eden bazı davranışlar; kadının
çalışmasına, düzenli bir iş tutmasına engel olmak, ailenin ekonomik iht iyaçlar ını karşılamamak, kadının
yaşantısında ilerlemesine yardımcı olabilecek f ırsatları değerlendirmesine engel olmak, çok kısıtlı harçlık verip
onunla yapılması mümkün olmayan şeyler istemek ve gerçekleşemediğinde olay çıkarmak, çalışmasını reddedip
kadının gelirini harcamak, evi zaman zaman terk ederek giderlerle hiç ilgilenmemek gibi şekillerde ortaya
çıkmaktadır.
Cinsel Şiddet
Cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak kullanılmasıdır. Cinsel şiddetin varlığına işaret eden
bazı davranışlar; kadına cinsel bir nesne gibi davranmak, aşırı kıskançlık ve şüphecilik göstermek, sıkça başka
kadınlara ilgi göstermek ve kadını aldatmak, kaba kuvvet kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek,
fuhuşa zorlamak.
Fiziksel Şiddet
Fiziksel şiddet, kaba kuv vetin bir korkutma, sindirme ve yaptır ım aracı olarak kullanılmasıdır. Aile içinde
MMO İzmir Şubesi | 60

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

yetişkinler in birbirler ine uyguladıklar ı, en yaygın yaşanan ve tanımlanan şiddet türüdür. Fiziksel şiddete
genellikle kadınlar ın maruz kaldığı istat ist iksel kanıtlarla göster ilmektedir. Fiziksel şiddet; itmek, tokat
atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya f ırlatmak, f iziksel kuvvet kullanarak evden
çıkmasına veya eve girmesine engel olmak, bıçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak gibi
f iziksel gücün kullanıldığı durumları kapsamaktadır.
Dijital Şiddet
Kadınların hayatlarının yeni iletişim araçları, cep telefonu uygulamaları, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla
denetlenmesi, kontrol altında tutulması gibi davranışlar. Kadının sosyal paylaşım siteleri ve e-posta şifrelerini
edinip kontrol etmek, uygunsuz durumlarda fotoğraflarını paylaşmak örnek olarak verilebilir.
Flört Şiddeti
Bir aşk ilişkisinde erkeklerin denetleyici, baskıcı, kısıtlayıcı davranış sergilemesi. Kadının buna itiraz etmesi
durumunda da küsmesi, surat asması, kendini acındırması ve duygu sömürüsü yapması. Her zaman erkeğin
isteklerinin öncelikli tutulması ve kadınların f iziksel, cinsel ve duygusal sınırlarına saygı gösterilmemesi ile
aşırı kıskançlık gösterilmesidir.
ŞİDDETİN SONUÇLARI VE PAYLAŞMAKTAN KAÇINMA

Psikolojik Sonuçlar
Yanlızlık, depresyon, endişe, panik ataklar, takıntılar ve fobiler, kendine zarar verme, özgüven eksikliği, alkol
madde bağımlılığı, intihar düşüncesi ve teşebbüsü.
Fiziksel Sonuçlar
Fiziksel yaralanmalar, kalıcı f iziksel hasarlar, bayılma atakları, halsizlik, uykusuzluk ve geçici felçler.
Toplumsal Sonuçlar
İş devamsızlıkları ve iş kaybı, ekonomik zarar, evsiz kalmak v.b.
Kadın Cinayetleri
Kadına yönelik Şiddetin en telaf isiz noktası kadın cinayetleridir. Yoğun bir şiddete uğrama süreci sonucunda,
gerçekleşen kadın cinayetlerinin önlenememesinin en belirgin nedeni idari ve adli devlet kurumlarının önleyici
ve engelley ic i tedbirler i uygulamaya koymaması ve hat ta duruma gelenek-görenek-özel alan-mahremiyet
algısıyla seyirci kalmasıdır.
Çocuklar Üzerindeki Sonuçlar
Aile ve ev içinde şiddete tanık olan ve hatta aynı şiddete uğrayan çocukların üzerinde çok ciddi etkileri vardır.
Kaygı, utanç, suçluluk duygusu, sosyal hayattan soyutlanma, okulda başarısızlık, evden-okuldan kaçma ve alkoluyuşturucu bağımlılığı.
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Kuşaklararasında Şiddetin Aktarımı
Şiddetin bir başka sonucu ise kuşaklararasında şiddetin
aktar ımı ile ilişkilidir. Yet işt ikler i ailede şiddet gören
kadınl ar ın, kendiler inin de şiddete daha f azl a maruz
k al d ıkl ar ı b il inme k t e d ir. Ay r ıc a k ad ınl ar ın ş idde t e
maruz kaldığı hanelerde, hem annenin hem de babanın
çocuklara yönelik şiddeti önemli bir konudur. Kadınların
ve erkeklerin f iziksel şiddete maruz kalmış olmaları ile
çocuklara şiddet uygulaması arasında çok etkin bir ilişki
vardır.

Paylaşmaktan Kaçınma
Bunca ciddi hasar ve sonuç bırakan şiddete uğrama durumunun gizlenmesi
ise toplumun kanaması durmayan bir yarasıdır. Yapılan araşt ırmalar,
şiddete uğrayan kadının bu durumu bildirmesi, paylaşması ve destek
almak için başvurmasının çok düşük oranlarda kaldığını göstermektedir.
Yapılan yasal düzenlemelerin kadına ulaşmamış olması, kadının gördüğü
şiddeti haklı zemine oturtması ve kabullenişi, bildirdiği durumda göreceği
şiddetin artacağı korkusu, oluşturulan önleme mekanizmalarına duyulan
güvensizlik, yasal düzenlemeler in işlemey işi gibi nedenler kadının
gördüğü şiddet i bildirememesi üzer inde etk ilidir. Şiddet konusunda
toplumda farkındalık giderek artmasına rağmen, yakın zamana kadar,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir dışavurumu olan şiddet, kadınların
büyük bir kısmı taraf ından da sorun olarak algılanmıyordu.
KADINA ŞİDDET: RAPORLANAMAYAN GERÇEKLİK
Kadına Yönelik şiddetin konuşulamayan konuların başında gelmesi ve
Türkiye’de başvurulacak yeterli sayıda ve donanımda sosyal hizmet kurumlarının olmaması, kadınların şiddet
yaşant ılar ını kurumlarla paylaşamaması bu durumun raporlanamayan gerçeklik grubunda yer ini almasıyla
sonuçlanmaktadır. Bu alandaki veriler daima eksik kalmış ve büyük soru işaretlerini içinde barındırmasının yanı
sıra üretilecek çözümlerin de sınırlanmasına neden olup, beklenen sonucu getirmesinin önüne set kurmuştur.
Oysa kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en önemli mekanizmalardan biri kamu politikalarının ve buna paralel
düzenlemelerin, uygulamaların sürekli, sistematik olarak izlenmesi , uygulanmasının sağlanması ve bağımsız
olarak değerlendirilmesidir.

Türkiye’de bu konuda yapılan ilk yaygın araştırma 1993-1994 yıllarında Başbakanlık Aile Araştırma kurumu
taraf ından diğeri ise 2006-2007 yıllarında Akademik alanda Ayşegül Altınay-Yeşim Arat taraf ından yapılmıştır.
MMO İzmir Şubesi | 62

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Bu iki araştırma karşılaştırıldığında, yıllar içinde önemli bir değişimin ortaya çıktığını görürüz;her on kadından
dokuzunun ar t ık haklı şiddet olmadığını düşünmesidir. Yaklaşık 15 y ıl iç inde kadınlar ın algılar ındaki bu
değişimde kadın hareketinin vermiş olduğu mücadelenin ve kazanımlarının önemli bir etkisi olmuştur.
Şiddete maruz kalan kadınların ancak %44’ü bu durumu bir kişi veya kurumla paylaşmıştır. Her 10 kadından 4’ü
birlikte olduğu erkekler taraf ından şiddete maruz kalmıştır. Duygusal şiddete uğrayan kadınların oranı %44 iken
ekonomik şiddete uğrayan kadınların oranı %30 dur. Söz edilen iki araştırma arasındaki en önemli fark şiddet
düzeyinde artış olmadığı ancak şiddetin dozunda bir artışın gerçekleşmiş olmasıdır. Daha ağır şiddet biçimleriyle
karşılaşması nedeniyle yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanan olaylarda ciddi bir artış gözükmüştür.
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE ‘’İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’’
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi taraf ından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik
Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” uluslararası hukukta kadına karşı
şiddet ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk sözleşme niteliği taşıyor. Sözleşme, İstanbul’da imzaya
açılmış olması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır.
İlk defa bağlayıcı ve kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali
olduğunun vurgul andığ ı bu sözleşmede, ayr ıc a bağ ımsız bir
denetim mekanizması kurulmasına ilişkin düzenlenme yapılmıştır.
Sözleşme’de, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğu
vurgulanmıştır.
Sözleşme’nin, kadına yönelik şiddete ve aile iç i şiddete son
ver ilmiş bir Avrupa yaratmak amac ıyl a düzenlendiği önemle
vurgul anmışt ır. Sözleşme’de kadına karşı şiddetle müc adele
iç in k apsamlı bir hukuk i çerçe ve oluş t ur mak üzere önleme
(prevent ion), koruma (protec t ion), kovuşturma (prosecut ion)
ve mağdur destek mekanizmaları oluşturma politikaları (policy)
konularına yer verilmiştir. Bu konuda uluslararası bağlayıcılığa
sahip ilk hukuki belge olan Sözleşme, Avrupa Konsey i üyeler i
dışındaki ülkelerin de imzasına ve onayına açılmıştır.
Sözleşme, medeni haline bakılmaksızın tüm kadınların şiddetten korunmasını kapsamakta, mağdurların haklarını
korumaya yönelik önlemlerin alınmasında cinsel kimlik, cinsel yönelim de dahil olmak üzere hiçbir ayrımcılık
yapılmamasını öngörmektedir.
Sözleşme’nin 3. maddesinde “toplumsal cinsiyet” tanımı yapılmıştır. “Toplumsal cinsiyet: kadınlar ve erkekler
için toplum taraf ından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler
anlamına gelir” denildikten sonra “kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, kadına kadın olmasından
dolay ı uygulanan ve kadınlar ı orant ısız biç imde etkileyen şiddet anlamına geldiğine” aç ık ifadelerle yer
verilmiştir. Ancak, bu tanıma 8 Mart 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6284 sayılı “Ailenin Korunmasına ve
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”da yer verilmemiştir.
Sözleşme, şiddetin önlenmesi konusunda adeta bir yol haritası çizmiş; farkındalığı artırma, uzmanların eğitimi,
önleyici müdahale, tedavi programları, özel sektör ve medya desteğinin alınması, psikolojik ve hukuksal destek
hizmetleri, sığınakların kurulması, acil yardım hatlarının açılması, çocuk tanıklar için koruma, bedensel zarar
görenlere tazminat, adli yardım hizmetleri gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖRÜNÜR KILINMASINDA YAPI TAŞI: MOR ÇATI KADIN SIĞINMA VAKFI
Kadın hareketinde 1987 yılının ayrı bir önemi var. Türkiye'de kadınların erkek şiddetine karşı ilk başkaldırısı
bir grup feminist taraf ından bu yıl içinde örgütlendi. Çankırı'da bir yargıç, "kadının sırtından sopayı, karnından
sıpayı eksik etmemek gerekir" diyerek bir kadının boşanma talebini reddetmişti. Bu karar
bir dizi eylemin de başlangıcı oldu. Dayağa Karşı Kadın Dayanışması adı altında Türkiye'de
egemen zihniyeti derinden sarsan eylemler gündeme getirildi.
Eylemlerin habercisi 80'li yılların başında kadınların ilk kez feminist talepler etraf ında
biraraya gelişler idir. 1981-84 y ıllar ı arasındaki dönemde Yazko bünyesinde kadınlar
feminizmi tar t ışırlar ve Somut dergisi iç in bir say f a haz ırlanır. 1984 y ılının Nisan
ay ında Kadın Çevresi kurulur ve feminist yazarlar ın kitaplar ı Türkçe’ye kazandır ılır.
Ve ardından kampanyalar başlar. 1986 Mart ayında BM'nin kadınlara karşı ayrımcılıkla
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ilgili sözleşmesinin Türkiye taraf ından imzalanması yönünde kadınlar ın aç t ıklar ı kampanya, 1989'da Mor
İğne Kampanyası, 1990'da Bedenimiz Bizimdir ve boşanma eylemleri, tabi ki Dayağa Karşı Kadın Dayanışması
Kampanyası kadın kurtuluşu için mücadelenin o dönemdeki yapı taşlarını oluşturdular.
Kampanya sürecinde ortaya çıkan tanıklar, karşılaştığı şiddet nedeniyle avukat, doktor, kalacak yer talep eden
kadınlar, dayanışma ağlarının oluşturulmasını zorunlu hale getirmişti. 1989 yılı Ocak ayında şiddete maruz
kalan kadınların hukuksal ve pratik destek alabilecekleri bir telefon ağı oluşturuldu. Ancak bir süre sonra
dayanışma ağlarının da yetmeyeceği, bir sığınağın gerekli olduğu somut biçimde ortaya çıktı. Şiddetle yüz yüze
olan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla 1990'da
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakf ı kuruldu.
ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplumların böyle bir sorunun varlığının farkında olması ile başlar. Önleme
çabalarına kadın kadar erkeğin de katılımının sağlanabilmesi hayati önem taşır. Eşler arasında yaşanan şiddetin
hoş görülmediği bir ortamın yaratılması ve sağlık alanında yapılacak bilgilendirme kampanyaları ile kadınların
sahip oldukları haklar, var olan kanunlar, sağlık kuruluşlarından nasıl hizmet alınacağına dair bilgilendirilmesi
yapılacak ilk iştir.
Sağlık çalışanları yapacakları işbirliği ile kadın erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, eşler arası
şiddetin önlenmesi, cinsel şiddet ve taciz ile ilgili kapsamlı yasaların çıkarılması konularında savunuculuk
yapmalıdır. Sağlık çalışanlarının eşler arası şiddet hakkında bilgilendirilmesi ve istismar edilen kadına yaklaşım
konusunda donanımlı hale getirilmeleri ve kendi yaşamlarını şiddet açısından değerlendirmelerinin sağlanması
bilinç yükseltmenin ilk yollarından biridir.
K adınl ar ın güçlendir ilmesi ve toplumdak i st atüler inin
yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve genel olarak tüm toplumun
şiddet kull anımının azalt ılmasına yönelik eğit imler toplumun
her kesimine yaygınlaştırılarak geliştirilmelidir. Toplumun değer
yarg ıl ar ında değ işiklik oluşturulması ç alışmal ar ı ar t t ır ılmalı
ve evlilik öncesi eğit im ve danışmanlık hizmet i sunumu, t ıbbi
kayıtların doğru, iyi ve düzenli tutulması ve konunun mezuniyet
öncesi tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi programlarında yer alması
da çok önemlidir.
Kadına yönelik şiddet konusunda araştırma ve izleme çalışmalar ı yapılmalı, bu araştırmalar desteklenmeli
ve risk faktörlerine yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Kadın ve erkek yoksulluğunu önlemeye, erkeklerin ve
kadınların meslek edindirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Özet olarak, yasal düzenlemelere, koruyucu, önleyici ve müdahale edici çalışmalara, şiddete uğrayan kurbanlara
yönelik koruma ve destek programlarına, öte yandan toplumsal duyarlılığın ve toplumsal bilincin arttırılmasına
ve daha ahlaklı, daha vicdanlı bireyler yetiştirilmesine öncelik verilmelidir. Bu alanda birçok kurum ve kuruluşun
işbirliğine ihtiyaç vardır.
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet sorunu çözümlenmedikçe, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar
aç ısından süregelen özel ve kamusal al anl ar arasındak i uçurumun kapat ılması mümkün ol amayacak t ır.
Kadınlar ın karar ver ic i konumlarda yeterli say ıda temsil edilememeler i, mağdurun korunması ve şiddet in
önlenmesi için kalıcı çözümlerin getirilmesini engellemektedir. Günümüzde, kadına yönelik şiddet, aile içi
şiddet toplumsal sorun olarak ele alınmakta, koruyucu ve önleyici yasalar çıkarılmakta, uluslararası sözleşmeler
yapılmakta ancak bütün bu yasalar ve sözleşmelerin uygulamaya konulması gereği gibi gerçekleşmemektedir.
ŞİDDETE UĞRAMA DURUMUNDA NERELERE BAŞVURULABİLİR?
Şiddete uğranması durumunda, en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne
(ŞÖNİM), Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, Cumhur iyet Başsavc ılığına, kaymakamlığa/
valiliğe, Aile Mahkemesine, belediyelere ve kadın örgütlerine başvurulabilir.
Bunun yanı sıra, evden çıkılamadığı durumda ise, günün her saatinde Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve
Sosyal Hizmet Danışma Hattı ve 155 Polis İmdat aranabilir.
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SANAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÜRETİMİ
CİNSİYET ELBİSESİNE DİRENİŞTE SANATIN GÜCÜ
‘’Ismarlanan yeni elbise’’ sözü 1980 darbesinden sonra ki yıllar içinde anayasa değişikliği süreçleri sırasında
Bülent Ecevit’in Arayış dergisinde yazdığı eleştiri yazısında kullandığı bir tanımlamadır. 35 yıldan fazla bir süre
sonra, bugün de hak ve özgürlüklerimizi yok edecek bir elbiseyi giymeye zorlanıyoruz. Toplumsal cinsiyet rolleri
de siyasi iktidarların halklarına sürekli olarak biçtiği ve giydirdiği ısmarlanmış bir elbiseden farksızdır. Bu elbise
üzerimize doğallıkla geçirilir ve masallarla başlayıp, çeşitli sanat dallarında, sanat yapıtları aracılığıyla sürekli
bir biçimde pekiştirilir. Yaşamımızı kurgulayan ve davranış biçimlerimizi belirleyen bu roller, ataerkil yapının, dil
yoluyla edebiyata, f ırça darbeleriyle resme, kil veya mermer ile heykel sanatına, imgelerle görsel sanata sinsice
sızarak, etkilerini sürekli kılarlar.
Sanat, mücadele alanlar ı içinde, etkileme gücü en yüksek olanıdır. Farkındalıklar ımızı geliştir ir, mücadele
alanımızda bize yeni çözümler üretmenin yollarını gösterir. Eğer toplumsal cinsiyet algısı bakış açımızı hep taze
tutarak bir sanat yapıtına bakmayı başarırsak, bu sinsiliği tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarabiliriz, başka bir
söylemle faili yakalayabiliriz.
‘’Düşsel planda kadın son derece önemlidir; gerçek yaşamda ise tümüyle
önemsiz. Şiir i bir baştan öbür başa kaplar; tar ihte hiç görülmez.
Kurmaca yazında kralların ve fatihlerin yaşamlarına hükmeder; gerçek
yaşamda ailesinin parmağına bir yüzük geçirdiği herhangi bir erkeğin
kölesidir.’’
‘’Bütün yüzyıllar boyunca kadınlar, erkeği olduğundan iki kat büyük
gösteren bir ayna görevi gördüler. Büyülü bir aynaydı bu ve müthiş
yansıtma gücü vardı. Böyle bir güç olmasaydı dünya hala bir bataklık,
balta gir memiş bir or man olurdu. Uygar toplumlarda hangi işe
yararlarsa yarasınlar, bütün şiddet ya da kahramanlık eylemlerinde
aynalar gereklidir. Savaşlarda zafer kazanılamazdı, Çar ve Kayzer ne
taç giyerler, ne de tahttan inerlerdi. Bu aynalar yüzünden Napolyon
da Mussolini de kadınlar ın erkeklerden aşağı olduğunda bu kadar
ısrarcıdırlar, eğer onlar aşağıda olmasalardı kendileri büyüyemezlerdi."
Bu sözler Virginia Woolf’ün ‘’Kendine Ait Bir Oda’’ isimli kitabından
alıntıdır. Yazar ın bu kitabı 1928 yılında kapılar ını kadınlara yeni
yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi'ndeki öğrencilere hitaben
yaptığı bir konuşması üzerine şekillenmiştir. Kendine Ait Bir Oda,
Virginia Woolf’un İngiltere’de kadınların seçme ve seçilme hakkını
elde e tmeler inden bir y ıl sonr a y ay ıml anmış t ır ve o t ar ihten
günümüze feminizm tartışmalarının bir klasiği ola geldi.
Bu konuma direnç göstermek ise eşitlik mücadelesinin ilk adımıydı. Sanat, mücadele alanlarından, etkileme gücü
en yüksek olanı olmasının yanında, büyük güçlükleri barındırır ve kadın cinsi için çağlar boyunca, bu alanda
uğraşmak tam bir bıçak sırtı gibi olmuştur.
Kadın sanat üretmeye çabalarken, sanatın nesnesi konumuna düşmekten kendini kurtaramamış ancak inatla
ve dirençle verdiği mücadeleden vazgeçmeyerek sanat alanındaki üretimleri ile sarsıntıları bertaraf etmenin
güçlü örneklerini vermiştir. Erkeğe mahsus görülen sanat dallarının, birer birer kadına da mahsus olabileceğinin
gösterildiği süreçler yaşanırken bu kez görünürlüklerinin önü kapatılmış, tarihin derin sayfaları arasına sıkışma
akıbeti ile yüz yüze kalmışlardır. Yaşamlar pahasına verilen mücadelelerin kimisi gizli kalmış kimisi tarihin
kapalı sayfalarını aralamayı başararak bugünlere ulaşarak yeni nesillere ışık tutmuştur.
Kadınlar insanlık tarihinin her döneminde sanat üretmiş olmasına rağmen, sanat tarihi kadını dışında tutarak
yazılmıştır ve bu yok sayma eğilimi, içinde yaşadığımız yüzyılda da sürme gayreti içindeyken karşısında ‘’feminist
direnişi’’ bulmuştur.
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ESKİ ÇAĞLARDA SANAT- KADIN İLİŞKİSİ
İnsanlık tarihinin ilk sanatsal ürünleri olan mağara resimleri bugünden
yaklaşık 35 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Mağaraların yaşanan kısımlarından
çok daha iç kısımlarına doğru olan duvarlara bizon, mamut, yabani at, geyik
ve aslan resmedilmişdir. Paleolitik Çağ boyunca ise insanlar toplayıcılık ve
avcılıkla geçimlerini sağlarken, genel olarak kadınlar bu çağda yiyecek
topl ay ıp, erkeklerle birlik te ava ç ıkarak, vurul an av ı pişirmişt ir. O
dönemde üretilen ve ilk sanat eserleri olarak nitelenen yontucuklarda,
kadının vücut hatlar ındaki abar t ılı ç izgiler doğurganlığı ve c inselliği,
emziren kadın yontucukları ile de annelik olgusunun vurgulandığı kolayca
görülür. Özellikle, göğüsler i, kalçalar ı ve kar ın k ısımlar ı abar t ılı bir
biç imde bet imlenmiş ancak yüzler i işlenmemiş kadın yontucuklardan,
başı tadı simgeleyen böğürtlene benzetilmiş olanına Venüs adı verilmiş
olup sanat ın nesnesi olan kadın imajının ilk örneği olarak da görmek
mümkündür.
Erken Yunan sanatında da kadın ve erkeğin toplumsal konumları ile ilgili
veri elde etmek olasıdır. Özellikle MÖ 4. yüzyıla kadar, plastik ve resim
sanatında, erkek tüm bedensel özellikleriyle çıplak şekilde betimlenirken,
kadının yüzü dışında bedeninin görülemeyecek biçimde giysilerle kapalı bir
biçimde sanata konu olması, Yunan toplumunun cinsiyet ve
İdeal sanat anl ay ışıyl a serg ilenen erkek bet imlemeler inde kusursuz
bedene vurgu yapılırken kadının konu olduğu yapıtlarda giyinik görselliğin
kusursuzluğu öne çıkmıştır. John Boardman erken Yunan heykel sanatını
konu aldığ ı eser inde, k adın heykeller ini, el biseler i sunan c ans ız
mankenlere benzetmiştir. Ortaçağda ise kadının konumunu belgeleyen el
yazmaları ve diğer kaynaklarda, kadınları süt sağmak, hamur açmak gibi
günlük işlerini gerçekleştirirken görürüz.

BİR OLASI BÜYÜK SANATÇININ DÜNYADAN GÖÇÜŞÜ
Sanatç ı kadının toplum ve sanat iç inde durduğu yer i analiz etmek iç in
Marietta Robusti’nin yaşam öyküsüne kısa bir yolculuk yapalım. 16. yy.'da
yaşamış bir sanatçı olan, Venedik Rönesansı ve maniyerist* resim akımına
bağlı Jacobo Tintoretto’nun en büyük kızıdır. Babasının atölyesinde, on beş
sene boyunca çalışmıştır. O dönemde aile gelenek ve zanaatlerini devam
ettiren aile atölyeleri oldukça fazladır ve önemli kabul edilmektedir. Bir
çok önemli sanatç ının o dönemde atölyeler i olmuştur ve bu atölyelerde
yetişenler, genel olarak "usta"larının yöntem ve çizgilerine sahip olup, kendi
tekniklerini geliştirme imkanı bulamazlardı. Oysa Marietta’nın çalışmaları,
Tintoretto'nun kinden ayrılıyor ve çok dikkat çekiyordu. Yaptığı portreler
büyük ün kazandı ve dönemin İspanya ve Avusturya sarayları taraf ından
istendi. Ancak babası seyahat etmesine izin vermedi ve evlendirdi. Dör t
sene sonra ise Mar iet ta doğum yaparken genç yaşta hayata veda et t i.
Çok büyük ün kazanan ve bugün de başarılı kabul edilen eserler vermesine
rağmen, ataerkil anlayış bir kılıç görevi görüp sahip olduğu farklılığı ortaya
ç ıkar ıp kendini gelişt irmesinin önünü kesmiş ve olası bir büyük sanatç ı
kadına özgürlüğünü vermeyerek yaşamdan koparmıştır. 19. yy.'da ise Romantik Ressamlar Marietta Robusti’nın
resimlerini yaparak tarihin kapalı sayfalarının arasından olası bir büyük sanatçı kadını, bir model ya da bir ilham
perisi işleviyle, hatta sanatın nesnesi konumuyla sanat dünyasına sunmuşlardır. Marietta Robusti’nin yaşam
öyküsü sonraki yüzyıllarda da başka kadın kimliklerinde kendini sayısız defalar tekrarlayacaktı.
(*) Maniyerist: Artık ideal görüntü yerine sanatsal niteliğin araştırıldığı, f igürlerin deformasyonu ile kendini
belli eder ve özgün tarzlara doğru bir adım olarak belirir-üslupçuluk.
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TARİH YAZICILARININ ANLATIMINDA ERKEK SANATÇI YA DA SANATÇI KADIN OLMAK
İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar olan Giorgio Vasari, sanat tarihçiliği
yazarlığının kurucusu olarak kabul edilir ve sanatç ılar ın biyograf iler ini
topl adığ ı eser i ‘’ Vite’’nin 1550 y ılı ilk bask ısında anl at ıl an sanatç ıl ar
arasında hiç sanatçı kadın yoktur. Ancak eserin 1568 baskısında 13 sanatçı
kadın yer bulmuştur. Vasar i’nin bu eser i, Rönesans’ta yaşayan ve toplum
taraf ından kabul görmüş sanatçı kadınların tanınmasını olanaklı kılmıştır.
Ancak sanatçıları anlatırken kasıtlı olarak ya da doğal olan buymuş hissiyle
kullandığı cümleler Vasari’deki cinsiyetçi yaklaşımı eleverir. Erkek sanatçılara
atfettiği, öncül olarak kullandığı ‘’deha’’ veya ‘’büyük’’ kavramların yerini
sanatçı kadınlarda ‘’incelik’’ , ‘’özen’’ ve ‘’duyarlılık’’a bırakmıştır. Sanatçı
erkekler sanatlar ıyla soyluluğu birleştir irken, sanatçı kadınlar ise sadece
soylu doğduklar ı iç in sanat yapabilirler vurgusunu hisset t irmişt ir. Tar ih
yaz ıc ı erkekler, sanatç ı erkekler in biyograf iler ini kay ıt alt ına alırken,
hemen hepsinin etk iley ic i ve muc izev i bir yaşam öyküsü olmuşçasına,
destansı ve salt teklik atfederek, hiçlikten varlık yaratmış gibi bir ifade
kullanmak tan çek inmezler.Kadın sanatç ılar ın görünür k ılınmamış olması
durumunu irdelemek için gene tarihe bakalım.
Linda Nochlin, ‘’Neden hiç büyük kadın sanatçı yok’’ başlıklı yazısında
bu durumu lay ıkıyla örnekler.‘’Vasar i’ye göre, büyük Michalengelo’da
çocukluğunda ders çalışacağına hep desen çizermiş ve yeteneği öyle
belliymiş ki ustası Ghirlandaio bir ara Santa Mar ia Novlla’daki işini
bırakıp bir yere gittiğinde genç sanatçı bu kısa aralıkta ‘yapı iskelesini,
sehpaları, f ırçaları, boyaları, ve işini sürdürmekte olan çırakları’ çizmiş
ve bunu öyle bir beceriyle yapmış ki ustası döndüğünde afallayarak şöyle
bağırmış; ’’Bu çocuk benden daha çok şey biliyor’’. Bu tip öykülerde
sanatsal başarının ne kadar mucizevi, raslantısal ve toplum dışı olduğu
vurgul anır. O ysa gerçekler bu yönde gelişmiyor. Bir süreç sonucu
oluşuyor. Örneğin, Picassonun sanat akademilerine girişte gösterdiği
başarının altındaki sır sanat öğretmeni bir babaya sahip olması olabilir.
Ve Marietta Robusti örneğinden yola çıkarak şöyle düşünelim Picasso
dünyaya kız olarak gelseydi sanat öğretmeni olan babası benzer biçimde
ilgilenip başarma hırsını aynı ölçüde kızına da aktarır mıydı?

Linda Nochlin

Tarih yazıcı erkek cinsiyetçi bakış açısının bir diğer örneğini, erkek ressam Nurullah Berk’in ‘’Türk Heykeltraşları’’
(1937) kitabında ilk Türk heykeltraş kadın Sabiha Ziya Bengütaş için yazdıklarına bakarak görebiliriz. Resim ve
Edebiyatın kadınlara daha uygun görüldüğü ve heykel sanatı ile uğraşmanın
bir kadına uygun görülmediği dönemde fütursuzca kaleme alınmış cümleler,
cinsiyetçi bakış açısının derin izlerini üzerinde taşır. ‘’Güzel sanatlara intisap
eden kadınlar ın umumiyet itibar ı ile bir kusurlar ı vardır: Kadınlık. Kadınlar
sanatta “Kadın işi” yaparlar. Yani kuvvetsiz, adalesiz, hissin “hislilik” taraf ından
dökülen, fazla sert bir rüzgara dayanamayarak yıkılıverecek işler. Heykeltıraşlık
yapan birkaç kadın arasında erkeklerin çalışmaları ile kıyas kabul edilebilecek
bir iki isimden başka bir şey görülemiyor."
Ve S a b i h a H a n ı m i ç i n s ö y l e d i ğ i
hakaret mi iltifat mı pek anlaşılmayan
şu cümleler; ‘’Beşeriyet sanat tarihi,
ü ç d ö r t k a d ı n r e s s a m k a y d e d e r.
Buna mukabil hemen hemen hiçbir
Sabiha Ziya Bengütaş k ad ın he y ke l t ır a ş ism ine t e s adü f
edilmez. Sabiha Bengütaş, bunlar ın
arasında, eserlerinin kuvvet ile mümtaz bir yer işgal etmektedir. Onun
eserlerinde, bunların bir kadın taraf ından yapıldığını gösterir hiçbir
zaafa tesadüf etmiyoruz.’’
MMO İzmir Şubesi | 68

Nurullah Berk-Ütücü Kadın

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Oysa sanat yapıtına bakınca, bunun bir erkek taraf ından mı kadın taraf ından mı yapıldığının anlaşıldığı üzerine
kanıtlanmış hiç bir sav yoktur. Sadece sanat ın alışılmış anlat ım dili erkekt ir ve sanatç ı biyograf iler inde
kullanılan sözcükler ataerkil ve cinsiyetçi bir bilinç taşır.
‘’NEDEN HİÇ BÜYÜK KADIN SANATÇI YOK’’ GERÇEKLİĞİNDE BİRKAÇ AYRINTI
1971 yılında feminist sanat tarihçisi Linda Nochlin “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” başlıklı bir makale
yayınlar. O dönemde sanat eleştirmenleri arasında büyük tartışmaların çıkmasına neden olur.
Bu makalede Nochlin, ‘sanat üretiminin zaman içinde tanımlanmış belirli uzlaşımlara, şemalara ya da kod
sistemlerine az çok dayanan ya da bunlardan bağımsız olan kendi içinde tutarlı bir biçim dilini gerektirdiğini’
söyler ve bunların uzun süreli çıraklık, eğitim ya da bireysel çabalarla öğrenilebileceğini ve bunun mucizevi bir
şekilde hiç etkensiz oluşamayacağını ekler. Hiç büyük kadın sanatçı olmamasının nedeni olarak tarih boyunca
oluşturulmuş kurumları ve bunların başında da eğitim kurumunu gösterir.
Nochlin’in çağrısı sanatçıları değerlendirirken deha kavramı etraf ında şekillenen büyük sanatçıların başarı
öykülerini bir kenara bırakmak ve bu sanatçıların içinde yaşadıkları toplumsal ve kurumsal yapılara bakmaktır.
Yani hangi sınıflardan ve toplumun hangi katmanlarından daha çok sanatçı çıktığının gözlenmesini önerir.
Bu yolla büyük sanatçıların kaçının ailesinde sanatçı bir kökenin olduğu irdelenebilecek ve kadınların içinde
yaşadığı koşullar göz önüne alınarak sanat üretimine kadınların hangi şartlardan dolayı katılamadığı ortaya
serilebilecektir.
Linda Nochlin, peri masallarını ve kehanetleri bir kenara bırakıp, kişisel duygulardan arınmış bir gözle tarih
boyunca önemli say ılan sanat üretimler inin or taya çıkt ığı gerçek koşullara bakmak gerektiğini söyler ve
imler;‘’Ya da sara krizleri içinde açlıktan neredeyse ölmek üzereyken ayçiçekleri yapıp duran şu deli Van Gough,
babasının onu reddetmesine, toplum dışına itilmesine, resimde bir devrim gerçekleştirmek adına katlanan Cezanne,
tropiklerin çağrısına uyup saygınlığını ve maddi güvencesini tek bir varoluşçu darbeyle yerle bir eden Gauguin,
kendisine esin veren pis ortamlar için aristokrat kökenlerini reddeden şu sakat, cüce, alkolik Toulouse-Lautrec…
Bugün hiçbir ciddi sanat tarihçisi bu tür peri masallarını olduğu gibi kabul etmez.’’
Sanatsal üretimin koşullarına yönelik doğru sorular sorulduğunda
y a l n ı z c a s a n a t s a l d e h a d e ğ i l , z e k a g i b i, y e t e n e k g i b i
durumlara ilişkin birtakım özelliklerin de kuşkusuz göz önünde
bulundurulması gerektiğine dikkat çeker Linda Nochlin.’’Genetikle
ilgili araştırmalar, küçük çocuklarda mantığın ve hayal gücünün
gelişiminde zekanın ya da buradaki bağlamda dehanın sabit bir öz
değil, dinamik bir süreç de gelişen olgu olduğunu, bir öznenin belli
bir durum karşısındaki davranışı olduğunu vurgulamışlardır. Yani bu
yetenekler ya da bu zeka bebeklikten itibaren adım adım gelişirken
uyarlanma ve intibak örüntüleri öyle erken bir dönemde yerleşir ki
deneyimsiz gözlemciye doğuştanmış gibi gelir.’’
‘’Oysa ki sanat yapanın gelişimi hem sanat yapıtının doğası ve
niteliği açısından baktığımızda, sanat yapmanın koşulları belli
bir çevrede gelişir, bu toplumsal yapının ayrılmaz parçasıdır ve
toplumsal kurumların niteliğine, bu kurumların belli sınıf ya da
gruplara neyi yasaklayıp neyi desteklediğine bağlı olarak kendini
or taya koyar.’’ Rönesans’t an 19.yüz y ıl sonuna kadar uzanan
süreçte hevesli kadın sanatçıların çıplak modelden çalışmasının
yasaklanmış olması konusu ve 1893 y ılına gelindiğinde bile
‘’hanım’’ öğrenc iler in Londra Kraliyet Akademi’sinin model
Henry de Toulouse Lautrec
sınıf ına sokulmuyor olması, bu tarihten sonra da kısmen örtülü
modellerle çalışmak zorunda bırakılmaları ancak erkek sanatçılar
(1864-1901)
iç in böy le b ir k ıs ıt l amanın söz konu su ol mamas ı, dur umu
yeterince açıklar niteliktedir. Çıplak modelden çalışamama, kadın sanatçılara karşı otomatikman uygulanmış
birçok kurumsal ayrımcılığın salt bir boyutudur ve sanat alanında büyük olabilmek bir tarafa, yeterli beceri
kazanabilmenin bile önünün kesildiği evrensel bir durumdur.
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Linda Nocklin’in aynı makalesinde Berthe Morisot ve Mary Cassat gibi
kadın ressamların tablolarında ne tür mekânların resmedilmiş olduğu
üzerine bir incelemeden bahseder. Bu tablolarda göze çarpan mekânlar
yemek odası, oturma odası, yatak odası, balkon/veranda, evin bahçesi
gibi özel alanlar olup kadınların yaşamını geçirdiği mekânlardır. Parkta
yürüyüş, araçla gezinti, tiyatro ve sandal gezisi gibi kamusal alandaki
bir mekânın resmedildiği tablolar da var ki bunlar burjuvaların eğlence
ve kendilerini topluma gösterme mekânlarıdır. Bunun yanında çalışma
mekânları da yer alır örneğin çocuk bakımı yapılan yerler. Bazılarında
da çalışan işçi kadınların yaptığı işler görünür kılınır.
Erkek ressamlar ise örneğin, Degas ve Lautrec eserlerinde daha çok dış
yaşamı, erkeklerin takıldığı mekânları görürüz. Jokey kulübü, eğlence
mekânları, dansçıların kulisleri.

Mary Cassat
GERİLLA KIZLAR’DAN FEMİNİST KARŞI ÇIKIŞ

Birinci kuşak feministler kadının özgül üretimleri ile ilgilenirken, ikinci kuşak feministler erkek egemen bir
dünyada kadının nasıl temsil edildiğiyle ilgilenirler. Onlara göre kadınlık, oluşumu tamamlanmış bir olgu
değil; sürekli inşa halindeki bir süreç t ir. Bir inc i kuşak feminist sanatç ılar birbir inden değişik yöntemler
kullanarak ‘kadınlığın ay ır ıc ı yönler ini’ or taya ç ıkarmaya çalışırken, ik inc i kuşak feministler ise temsil
olgusunu araştırmalarının temeline yerleştirerek, kuralların nasıl, ne zaman ve hangi amaçlarla inşa edildiğini
sorgularken,bu kuralları biçimlendiren değerlere ve standartlara ışık tutarlar.
Gerilla Kızlar, kadının sanat dünyası içinde kalıplaşmış anlayışla görünmez kılınmasına karşı çıkmak için bir
araya gelmişlerdir. Gerilla Kızlar’ın eylemlerinin başlıca çıkış noktası ataerkil kültürün yarattığı toplumsal düzen
içerisinde sanatın feminist bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi ve sanat alanındaki ayrımcılığın sanat
tarihi geçmişinden günümüze uzanan süreçte görünür kılınarak alışılmışı değiştirmektir. Bu mücadelenin sonucu
olarak günümüzde kadın sanatçıların kabul görme ve eserlerinin müzelerde sergilenme oranı %5’ten %22’ye
yükselmiştir. Müzelerdeki nü eserlerde kadın bedeninin seyirlik bir nesneye indirgenmesini protesto eden
feminist eleşt ir i öncelikle sanat tar ihinin c insiyet
ayrımcı bakışını ortaya çıkarmayı amaçlamış ve bunu
başarmıştır.
1990’dan sonra yay ınl anan birçok sanat k it abının
feminis t sanat a ay r ıl an bölümü Ger ill a Kızl ar ’ın
posterler inde sordukl ar ı sorul arl a aç ılır . Ger ill a
Kız l ar, N is an 1985’t e Ne w Yor k ’t a b e y a z er ke k
sanatçıları, sanat galerilerini, sanat eleştirmenlerini
eleştiren posterleriyle seslerini duyurmaya başlarlar.
K e n d i l e r i n i ‘s a n a t d ü n y a s ı n ı n v i c d a n ı ’ o l ar a k
t anıml arl ar. Sanat prat ikler i ak t iv izm temellidir.
Bunun için çeşitli gerilla taktikleri uygularlar. Bu taktikler anonim üyelik, gizli sayım, sürpriz hareketler ve
kamusal alanlara yasadışı olarak posterler iliştirmektir. Kısa bir süre sonra sanat dünyasında ve basında ciddiye
alınırlar ve hedefledikleri farkındalığı yaratmış olurlar.
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FEMİNİST SANAT TAN ÖRNEKLER
Bir inc i kuşak feminist sanatç ıl ar ından Judy
Chicago’nun yardımc ılar ıyla birlik te yapt ığı devasa
Yemek Ziy af e t i/ T he D inner P ar t y is imli ç al ışmas ı
bu dönemin en tar t ışmalı yapıt ıdır. Installat ion bir
yerleşt irme sanat ıdır. 1970 y ıll ar ında or t aya ç ıkan
bu akım, kriz dönemlerinde ortaya çıkar. The Dinner
P ar t y, üçgen f or mundak i mas anın ü zer inde t ar ih
ve mitolojidek i kadınlara gönderme yapan, 33 adet
tems ili yer haz ırl anmış t ır. Bu ot ur ma yerler inde,
kadının sembolünü veya ismini gösteren işlenmiş bir
masa ör tüsü, t abak, peçete yerleşt ir ilmişt ir. Çiçek
ve y a kelebek gör ünümlü t abakl ar vulv a for munda
tasarlanmıştır. Üçgen şeklindeki masada hem biçimsel
ol ar ak v a j inay a, he m de H ır is t i y anl ık t ak i t e sl is
inancına gönderme bulunmaktadır. The Dinner Party’de
kullanılan işlemeli örtüler ve dantellerle, aslında kadınla özdeşleştirilen el sanatları, erkek egemenliğinde
üretilen güzel sanatlara karşılık övücü bir tutumla sergilenmiştir. Çalışmanın tabanında bulunan porselenler
de yine tarih içerisindeki 999 kadının sembolik imzasını taşır. Üçgenin ilk kanadı prehistorik çağlardan Roma
dönemine, ikinci kanadı ise Hıristiyanlıktan Reform dönemine kadar olan kısmı simgeler. Üçüncü kanadı ise
Devrim Çağı’nı temsil eder. Chicago bu çalışmasıyla ‘kadının edilgenliğini ve elde edilebilirliğini değil, gücünü
ve başarılarını ortaya koyan metinlerle kadının görsel temsillerini birleştirerek bedensel deneyimini yüceltme
yoluna gitmiştir.

Nil Yalter, Fransız feminist sanat akımının 1970’lerdeki öncü temsilciler indendir. Sanatçının kendi göbek
deliğinin etraf ına, “Kadın hem dışbükey hem de içbükeydir…” cümlesini yazarak Afr ika k ıtasının baz ı
bölgelerinde yaygın bir uygulama olan kadın sünnetine dair etnograf ik bir analiz olup doğurganlastırılmak
üzere imam taraf ından karnına tılsımlı yazılar yazılan Anadolu kadınının durumuna gönderme yapar. Türkiye
için erken tarihli olmasının yani sıra çağdaşları için de oldukça öncü olan yapıt, geleneğin baskısı altındaki
kadına eleştirel bir ironiyle yaklaşır.
Bu özel örneklerde gördüğümüz gibi, feminist pratik her şeyden önce alışıla geldiğimiz bütün söylemler i
sorgulamakta ve feminist sanatın temeli ise yeni bir dünya görüşüne ve algısına dayanmaktadır. Sanat dallarının
bize her anlamda daha özgür ve eşit bir dünyanın algısını taşıyabileceği umudunu yitirmeden, bu zorlu yolculuk
sonunda geçmişte olduğu gibi günümüze gelindiğinde de kadınların hayat pratiklerinin yanında sanatın çeşitli
alanlarında da başarılara imza atmaya devam ettiğini ve sonraki nesiller için cinsiyetçi bakış açılarının yok
edilmesi yönünde yol açmayı artarak sürdürdüğünü görüyoruz.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE BİLİM-TEKNOLOJİ

Er il tahakküm taraf ından kadınlar ın bir ic ik çalışma alanlar ının öğretmenlik, hemşirelik, sekreterlik vb.
olarak konumlandır ılmasına karşın pek çok kadın tar ih boyunca bilim ve teknoloji alanında çalışmalar ını
sürdürmüşlerdir. Bilim alanında toplumsal cinsiyeti açığa çıkarmak, sadece kadınların bilim alanından dışlanmış
oldukları gerçeğini ve bilime katkılarını gün yüzüne çıkarmaya değil, aslında tüm bir bilimsel bilgi alanının
nasıl cinsiyetlendirilmiş olduğunu gösterecektir. Kadının bilimle olan ilişkisinin felsef î temelleri incelenirse,
tarih boyunca bu ilişkiyi engelleyen pek çok faktör olduğu gözlemlenebilir. Bunların en önemlisi, ayrıcalıklı
konumlarını yitirmek istemeyen egemen erkeklerin yaklaşımlarıdır. Ayrıca erkeksi özellik ve davranışların norm
olarak alınması, kadınların bu erkek-egemen alana girişini zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de Bilimsel İşgücünde Kadın
Kadınların bilimsel işgücünde azınlık olması Türkiye’de ciddi boyutlara ulaşmış olmasına karşın, gelişmiş ülkeler
dâhil birçok ülkenin de karşı karşıya olduğu bir durumdur. Bununla birlikte kadınların üniversitelerde erkeklere
göre daha alt rütbelerde yoğun olduğu, daha fazla kadının geçici pozisyonlarda bulunduğu, eşit niteliklere
sahip erkeklerle kıyaslandığında daha az kazandıkları, daha çok ders vermek ve danışmanlık yapmak durumunda
kaldıkları ve araştırma yapmak için kıt kaynaklara sahip oldukları araştırmalarla ortaya konmuştur.
Kadınların genel işgücüne katılımını engelleyen sistematik ve kültürel engeller bilimsel işgücü söz konusu
olduğunda da geçerliliğini korumak tadır. Ülkenin gelişimine yön veren bilimsel ak t iv itelerde kadınlar ın
yeter ince temsil edilmesi, kadınlar ın kendi gelecekler inde söz sahibi olabilmeler i aç ısından önemlidir.
Kadınlar ın katılımını ar tırma amacıyla geliştirilecek düzenlemeler, demokratikleşmenin ar tmasını, böylece
sadece kadınların değil diğer azınlık grupların da bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik edecektir.
Bilim ve Teknoloji Alanlarında Kadınlara Eğitim Olanakları
Türkiye’de yüksek lisans ve doktora imkânlarının son yıllarda daha olumlu hale gelmesi, her dalda doktora
öğrencisi sayısında ar tışlara neden olmuştur. Doktora öğrenciler inin demograf ik yapısı incelendiğinde bu
artışın önemli bir bölümünün yeni kadın doktora öğrencilerinden kaynaklandığı görülmektedir. Buna erkek
egemen olarak bilinen mühendislik dalı da dâhildir. Bu durum, bilimde eğitime kat ılım mekanizmalar ının
gittikçe daha eşitlikçi bir biçimde çalıştığına işaret etmektedir. Yüksek öğrenime katılımda cinsiyet eşitliğindeki
bu olumlu değişimler in akademik pozisyonlarda çalışan mevcut kadın say ısıyla da doğru orant ılı olduğu
görülmektedir. Diğer taraf tan kadın doktora öğrencisi oranındaki ar tışa rağmen üst akademik mevkilerde
az kadın bulunması kadınların akademik kariyerde fazla yol kat edemeyeceklerini düşünerek farklı alanlara
yönelmeleri nedeniyledir. Bu nedenle üst akademik pozisyonlardaki kadın sayısının artması, bilim işgücüne
katılıma bir teşvik sağlayacaktır.
Bilimin Cinsiyeti
Bilim, toplumsal cinsiyetin kuruluşuna ve işleyişine doğrudan ya da dolaylı, farklı biçim ve düzeylerde katıldığı
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bir toplumsal kurumdur. Başka birçok toplumsal kurum gibi modern bilim de ikili karşıtlıklar söylemi üzerinden
işleyen bir kurumdur. Bu karşıtlıklar sistemi toplumsal cinsiyet ayrımına yaslanarak kurulmuştur. Elbette bilim,
toplumsal cinsiyetin yanı sıra ve bununla ilişkili biçimde kapitalizm, devlet ve siyaset taraf ından çevrelenmiş
olan bir toplumsal kurumdur. Günümüzde toplumsal cinsiyet bakış açısı, modern bilimin kapitalizm, sınıflar ve
devlet ile olan ilişkisini inceleyen araştırmaların eksik olan parçasını tamamlamaktadır.
Kadınlar ile modern bilim ve teknoloji pratiği arasında baştan beri bir sorun olduğu açıktır. Öncelikle bilim
erkek işi olarak görülmektedir. Kadınlar bilimsel bilginin üretiminde ve kurumsallığı içinde çok marjinal bir
konumdadırlar. Bilim eğitimindeki cinsiyet eşitsizliği, çok daha güçlü bir şekilde mesleklere de yansımaktadır.
Bilim eğitimi almış olan kadınlar arasından pek azı mesleği icra etmeyi düşünür. Kadınlar siyasi karar ve
fonlama yoluyla bilim politikalarına yön veren ve teknolojiye hakim olan siyasi ve ekonomik iktidar mevzilerinde
de yok turlar. Bu nedenle kadınlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler in nesnesi durumundadırlar. Bilimin
faydalarından eşitsiz olarak yararlanıp olumsuz etkilerine de daha açıktırlar.
BİLİM TARİHİNDE HAKET TİĞİ YERİ ALAMAMIŞ BİLİM KADINLARI
Tarih boyunca birçok kadın bilimsel gelişmeye katkıda bulunmasına karşın, cinsiyetçiliğin gölgesinde kalarak
başarıları görmezden gelinmiş, adları kitaplarda unutulmuştur.
Kadınlar üniversitelere, bilim kurumları ve laboratuarlara alınmamışlardır. Kimi zaman bilimsel eğitimleri az
olduğu için ancak bilimle uğraşan erkeklere yardımcılık yapabilmişlerdir. Bilim alanındaki kadınların karşılaştığı
c insiyetç i yaklaşımlar Mat ilda Efekt i olarak adlandır ılıyor. Mat ilda J.Gage adlı kadın akt iv ist taraf ından
tanımlanan bu teori, bilim alanında çalışan kadınların çalışmalarının sistematik baskı ile erkeklere atfedilmesi
durumunu gösterir. Buna göre kadınlar, bilimsel çalışmalarının kalitesi nedeniyle değil, toplumsal cinsiyet
kalıplar nedeniyle yaptıkları çalışmaların göz ardı edilmesi durumuyla karşılaşır. Şimdi Matilda Efektine maruz
kalan bilim insanlarına bakalım.
J o c e l y n B e l l B u r n e l l (19 43 - ) 19 6 7 y ı l ı n d a C a m b r i d g e
Üniversitesi’nde henüz lisans üstü Öğrencisiyken 24 yaşında radyo
pulsarlarını keşfetmeyi başardı. Bunun yanı sıra 2002’den 2004’e
kadar Kraliyet Astronomi Topluluğu’nun başkanlığını, yapan Burnell,
Ekim 2014’te de Edinburgh Kraliyet Topluluğu’nun başkanı olarak
seçildi. Keşf ini yaptığı zaman genç bir kadın olduğu için ayrımcılığa
kurban giderek Nobel’i asla alamamıştır. Onun yerine, araştırmanın
başındaki Burnell’in doktora danışmanı Anthony Hewish’e 1974 yılı
Nobel Fizik Ödülü verilmiştir. Kendisine yapılan bu haksızlık o kadar
ünlüdür ki, astrof izik ders kitaplarında bile bu haksızlığa ayrılan
bölümler vardır.
Şubat 2016’da Türkiye’ye gelen Burner pulsarlar ve bilimde kadının yeri hakkında konuşma yaptı. Burnell,
Oxford Üniversitesi Astrof izik Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir.
Nettie Stevens (1861-1912) Cinsiyeti belirleyicilerin çevresel veya diğer etkenler değil, kromozomlar olduğunu
keşfetmiştir. Bu keşif çalışma arkadaşı E.B. Wilson’a atfedilmiştir. Stevens sadece “laboratuvar teknisyeni”
olarak anılmıştır.
Esther Lederberg (1922-2006) Mikrobiyolog ve bakteriyel genetiğin öncüsü. 1951’de
Winconsin Üniversitesi’ndeyken bakteriyel virüslerin bakteriye etkisini keşfetmiştir.
Eşi J.Lederberg ile bakteriyel koloniler çalışmaları yapmıştır. Eşi 1958’te f izyoloji ve
tıp alanında Nobel Ödülü almıştır. E. Lederberg’in çok büyük katkısı olmasına rağmen
ona ödül verilmemiştir.
Lise Meitner (1878-1968) Nükleer f izikçi. Çekirdeğin parçalanmasının buluşuna yol
açtı. Viyana Üniversitesinde, f izik alanında doktorasını bitirip kimyacı Otto Hahn ile çalışmaya başladı. Birlikte
nükleer f isyon teorisini yazdılar. Hahn buluşları Meitner’i eş-yazar olarak dahil etmeden yayınlamış ve Nobel
f izik komitesindeki bir araştırmacı ise Meitner’i dışarıda bırakmak için büyük çaba harcamıştır. Hahn 1944 Nobel
Kimya Ödülü’nü tek başına almıştır.
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Chien-Shiung Wu (1912-1997) Atom bombasının gelişt ir ilmesine katk ı sağl amışt ır.1940’l arda Columbia
Üniversitesi’nde işe alınan Wu, radyasyon tespiti ve uranyum zenginleştirilmesi araştırmalarına katılır. İki
kuramsal f izikçi, Lee ve Yang, Wu’dan yardım isterler. Wu’nun yaptığı deneyler bir dönüm noktası olur ve 1957’de
Yang ve Lee’ye Nobel ödülü getirir ancak Wu bu kararın dışında kalır.
Rosalind Elsie Franklin (1920-1958) DNA, v irüs, kömür vb. yapılar ının anlaşılmasında büyük katkılarda
bulundu. Genç bilim kadını, öğrendiği X ışınları kırınım yöntemini kullanarak DNA'nın yoğunluğunu, sarmal
biçimini ve başka önemli özelliklerini saptadı. Fakat Rosalind’in DNA sarmalına ilişkin fotoğraf ını kullanan
ve bu çalışmalarıyla Nobel Ödülü alan James Watson ve Francis Crick, çalışmalarına öncülük eden kişi olan
Franklin'den çok, arkadaşı Wilkins'in adını anıyorlardı. Bilim dünyası, uzun bir süre boyunca bu bilim kadının
çalışmasının görmezden gelinmesini tartıştı. 1962’de bu üçlü Nobel f izyoloji veya tıp ödülünü alırlar. Franklin
1958 de, 37 yaşında iken kansere yenik düşer ve ödüle konu olan buluş ile ilgili adı hiç geçmez.

Hildegard Von Bingen (1098 – 1179) Almanya’daki bir manastırda başrahibeydi. Müzik ve tıp da dahil olmak
üzere çok geniş bir alanda eğitim gördü. Dinsel kitaplardan başka, Liber Simplicis Medicinae adında bir doğa
tarihi ansiklopedisi de yazdı. Hayvanları, mineralleri, bitkileri ve ağaçları betimledi. Hildergard, ayrıca, birkaç
tane evren haritası da çizdi. Çizdiği ilk evren haritasında, ‘Dünya’ yıldızlar ve gezegenlerle çevrilmiş olarak
ortada bulunur.
Anne Conway (1631- 1679) İngiliz matematikçi ve f ilozof olan Anne Conway’in kitabı “En Eski ve Modern
Fel sefenin İlkeler i”, ölümünden on bir y ıl sonra Franc is van Helmont adında bir Holl andalı t araf ından
yayımlandı. Bilimsel f ikirlerinden birçoğunun yer aldığı kitabın, Gottfried Leibniz (1646-1716) adındaki Alman
matematikçi üzerinde çok etkisi oldu. Leibniz’in Conway’in önemini itiraf etmesine karşın, kitap Van Helmont’a
atfedildi ve Conway’in adı hemen unutuldu.
Ada Lovelace (1815-1852) Şair Lord Byron’ın kızı olan Ada Lovelace, gökbilim Latince, müzik ve matematik
eğitimi aldı. İngiliz matematikçi Charles Babbage’ın yanında, Babbage’ın yapmaya çalıştığı hesap makinesi için
aritmetik işlemler tasarımcısı olarak çalıştı. Bu makine, bugün bilgisayarların atası olarak görüldüğüne göre,
Lovalace da bir anlamda ilk bilgisayar programcısı sayılabilir. Makineyle ilgili yaptığı çalışmalar ve makinenin
kullanımı konusundaki f ikirleri 1873’te yayımlandı. Fakat o zamanlar bir kadının kendi adına kitap yayımlaması
uygun görülmediği için, o da isminin baş harflerini yazdı. Bunun sonucunda, birçok başka bilim kadınının başına
gelenler onun da başına geldi ve yaptığı çalışmalar unutuldu.
Sophia Krukovsky ( 1850- 1891) Yaptığı çalışmalar nedeniyle
çok büyük ödüller alan ancak matematik alanındaki yükselme
ç abal ar ı engel lenen b ir Ru s mat emat ikç is idir. B ir hukuk
öğrenc isi ile evlendik ten sonra Almanya’ya t aşınıp 1874’te
Göt t ingen Üniversitesi’nde matemat ik dok torası aldı ancak
ak ademik bir göre v al amadı. Kr ukov sk y 18 8 4’te, İ s veç ’te
Stockholm Üniversitesi’nde ilk kadın profesör oldu.1888’de,
matematik alanındaki çalışmalarından dolayı Fransız Academie
des Sciences’ın en yüksek ödülü olan Prix Bordin’i aldı. Fakat
buna rağmen Fransa’da kendine bir iş bulamadı.
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Grace Hopper (1906-1992) Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve ABD donanmasında rütbeli askerdir. Harvard Mark
I bilgisayarının ilk programcılarından biri olan Hopper, bilgisayar programlama dilleri için ilk derleyiciyi
geliştirdi. İlk modern programlama dillerinden biri olan cobol'un da geliştiricilerindendi. Bilgisayar dilinde
"debugging" diye bilinen programı hatalardan temizleme konseptinin de ilk kullanıcılarındandı. Amerikan
savaş gemisi uss hopper (ddg-70) adını kendisinden almıştır.
Mary Somerville (1780- 1872) Bilim eğitimine büyük katkılarda bulundu. İskoç asıllı olan Somerville,“19.
Yüzyıl Bilimin Kraliçesi” olarak bilinir. İlk bilimsel yazısı, “Çok Kırılgan Güneş Işınlarının Mıknatıslama Gücü
Üzerine” kadınların katılması yasaklandığı için, Kraliyet Derneği’ne kocası taraf ından sunuldu. 1831’de Gök
cisimlerinin İşleyişi’ni yayımladı. Bu kitap yüzyılın geri kalan bölümünde ileri matematik eğitiminde yaygın
olarak kullanılan ders kitabı oldu.
Ver a Rub in (1928 – 2016) A s t rof iz ik al an ında b ir
öncüdür. Karanlık maddenin varlığını doğrulayarak bilim
dünyasında ç ığır açmış olmasının yanı sıra, erkekler in
hakim olduğu bir alanda, bir kadın olarak mücadele vermiş
bir bilim insanıydı. 1948’de Vassar Üniversitesi’nden mezun
olduğunda, fakültenin tek kadın öğrencisiydi.
1950’de, Princeton Üniversitesi astronomi bölümü kadınları
kabul etmediği iç in Cornell Üniversitesi’ne başvurmuş
ve y ine bu bölümde, tek k adın öğrenc i ol ar ak eğ it im
gör mü ş t ür. Te z konu su ol an e v rendek i bü y ük öl çekli
nesneler in hareketi, devr imsel bir düşünceydi, tüm iler i
görüşlü f ikirler gibi, zamanının ötesinde olan bu kavrama
da şüpheyle yaklaşılır ilkin. 1960’a gelindiğinde, Rubin Caltech Üniversitesi’nin efsanevi Palomar Gözlemevinde
gözlem yapan tek kadın olmay ı başar ır, ancak burada da, bölümü tekelinde tutan “erkekler kulübü” ona
zor anlar yaşatacaktır. Rubin’in çığır açan karanlık madde keşf inin bir sonucu olarak, evrenin %90’ının bu
görünmez maddeden oluştuğu aşikar hâle geldi.
Mary K. Gaillard (1939 - ) “Feminist olmaktan başka çare
yoktu. Fiziğe tutkundum." sözünün sahibi. Kariyeri boyunca
karşı karşıya kaldığı üstü kapalı ya da aleni c insiyetç i
yorumlar O’nu yolundan alıkoymadı. Ünlü parçacık f izikçisi
Mar y K. Gaillard uzun yıllar Berkeley’de çalışmış olup bir
parçac ığın kütlesini ilk ve tek doğru ol arak hesapl ayan
k iş idir. Ay r ıc a Higgs bozonu ve genel ol ar ak parç ac ık
hızlandırıcıları üzerine yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına
büyük katkılar sağlamıştır.
Margaret Hamilton (1936- ) Apollo 11’in kullanım kılavuzunu
hazırlamıştır. Yazılım mühendisliği tabir inin mucidi olan
Hamilton’ın en önemli başarısı ise 31 yaşındayken NASA’da
Apollo 11 Ay görevi için 145 bin satırdan oluşan bir kodu
tasarlayarak, yazım ekibini yönetmiştir.
Fabiola Gianott i (1960 - ) İt alyan Fabiol a Gianot t i bir
parçac ık f iz ikç isidir. Avrupa Nükleer Araşt ırma merkez i
(CERN) in genel direktörlüğünü yapan ilk kadın olarak adını
tarihe yazdırmıştır. Fizik kariyerine başlamadan önce eski
Yunan tarihi üzerine eğitim alan, bunun yanı sıra felsefe
ve sanat tarihi de okuyan Gianotti, İnsanların ve eşyaların
varlık nedenini felsefe eğitimi sırasında sorgularken, f iziğin
bu sorulara daha pratik yanıtlar vereceğini düşünerek, f izik
eğitimi alma yoluna girmiştir. Ve bu yol O’nu, liderlik ettiği
ekibin ‘’Tanrı Parçacığı’’ keşf ini yapmaya kadar götürdü.
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Samantha Cristoforetti (1977- ) İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda
199 gün 16 saat 42 dakika ile en uzun süre kalan kadın astronot ünvanına sahip. Makine mühendisliği üzerine
eğitim alan Cristoferetti, Nato ile İtalyan Hava Kuvvetlerinde jet pilotluğu eğitimini de birincilikle bitirmiştir.
Jackie Y. Ying (1966- ) 2001’de henüz 35 yaşındayken MIT(Massachusetts Teknoloji Ens.) profesörü olmayı
başararak bu ünvana ulaşan en genç insanlardan biri olmuştur. Jackie Ying, nano yapılar ile biyo-malzeme
üzerine odaklanmış olup bugüne kadar 300’den fazla makale yazmış durumdadır.
Jane Goodall ( 1934- ) Londrada doğdu.Sekreter olarak
çalışırken, tüm hayatı, ünlü antropolog Louis Leakey'in
as is t anı ol ar ak, 1960' t a Tanz any a’y a şempanzeler
üzerinde çalışmaya gitmesiyle değişti.
Bilim çevreleri, kolej eğitimi almamış genç bir kadının
önemli bir saha araşt ırmasında yer almasından çok
rahat sız oldular, Ancak o kendisini akademik olarak
gel iş t irerek C ambr idge Üniver s it e s i'nden dok t or a
al may ı baş ar ır. Şempanzelere numar a yer ine is im
ver ir. Yapt ığı araşt ırma ile canlılarla sandığımızdan
daha çok or t ak yönümüz olduğunu or t aya ç ıkar t t ı.
Onların da zekaları, duyguları, karakterleri ve sosyal
ilişkiler i vardı. Şu an kendi adına kurduğu enstitüde
çalışmalarını sürdürmektedir.
BAŞARILARIYLA BİLİM DÜNYASININ YADSIYAMADIĞI İSİMLER
Caroline Herschel (1750-1848) Kendi kendine gökbilim ve matematik öğrendikten sonra gökbilimci kardeşinin
yardımcısı oldu.1787’de Saray Gökbilimcisi yardımcılığına atanan ilk kadın ve Avrupa’da tanınan bir gökbilimci
oldu. Birçok kuyrukluyıldız keşfetti. 1846’da Kraliyet Gökbilim Derneği Altın Madalyasını kazandı.
Mary Curie (1867- 1934) Uranyumla yaptığı deneyler sonucunda radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif
özelliğini bularak radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülünü aldı ve adı
radyoloji biliminin kurucusu olarak tarihe geçti. Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın ve bu ödülü iki kere alan ilk
bilim insanı oldu.
Ada Yonath (1939- ) 2009’da, ribozomlar üzerine yaptığı çalışmalar ile Nobel Kimya Ödülü’nü alan 76 yaşındaki
İsrailli moleküler biyolog Ada Yonath, temel olarak kr istalograf i alanında çalışmalar yürütmektedir. Or ta
Doğu’dan bilim alanında Nobel ödülü kazanan ilk kadın bilim insanı olma ünvanına da sahiptir. Günümüzde
Weizmann Bilim Enstitüsü’nün genel direktörüdür.
Elizabeth Blackburn (1948- ) Avustralya doğumlu ABD'li moleküler biyolog. Kromozomların uç kısımlarında
bulunan ve kromozomları koruyan telomer isimli yapılarla ilgili çalışmalarıyla bilinir. Telomer yapımında etkin
telomeraz enziminin kaşifleri arasındadır. Bu çalışmalarından dolayı 2009 yılında Carol W. Greider ve Jack W.
Szostak ile birlikte Nobel f izyoloji veya tıp ödülü'nü kazandı. Tıbbi etik üzerine de çalışmaları vardır.
Barbara McClintock (1902-1992) Nobel f izyoloji ve tıp ödülü sahibi olan Amerikalı bilim insanı. dünyanın en
önemli sitogenetikçilerinden kabul edilir. Mc Clintock 1927 yılında botanik dalında Cornell Üniversitesi'nden
doktorasını aldı. burada mısır sitogenetiği dalında öncü çalışmalarda bulundu. 1920'lerin sonunda itibaren
kromozomlar ve mısırda üreme sırasında nasıl değiştiğiyle ilgili çalışmalar yapmış, ilk kez mısırın genetik
haritasını çıkarmıştır. Nobel f izyoloji veya tıp ödülünü transpozonları keşf inden
dolayı kazanmıştır.
Maria Mitchell (1818-1889) ABD'li astronomdur. 1847 yılında teleskop yardımıyla
“Miss Mitchell Kuyruklu Yıldızı” olarak bilinen kuyruklu yıldızı keşfeden Amerikalı
astronomdur. Mitchell, bu keşf i sayesinde, bizzat Danimarka Kralı V I. Freder ik
taraf ından sunulan altın madalyaya layık bulunmuştur - ki bu ödülün o dönemde
bir kadına verilmesi sıra dışı ve önemli bir durumdur. Madalyanın üzerinde latince,
"non frustra signorum obitus speculamur et or tus" yazmaktadır (“boşuna değil
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seyretmemiz y ıldızlar ın doğuşunu bat ışını” şeklinde çevr ilebilir). Mitchell, mesleği astronomluk olan ilk
Amerikalı kadındır.
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910 ve 1994) Protein kristallograf isi bilim dalının kurucusu Britanyalı bilim
insanı. Biyomoleküllerin üç boyutlu yapılar ını belirlemek için kullanılan x-ışını kristallograf isi tekniğinin
öncülüğünü yaptı. En önemli başarıları kolesterol, penisilin, b12 vitamini ve insülin'in moleküler yapılarının
keşf idir. b12 vitamini üzerine çalışması ile 1964 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. Olağanüstü bilimsel
yetenekler i ve er işt iği başar ılar ın yanı sıra alçakgönüllü olması, insanlarla iletişimi çok sevmesi, sosyal
eşitsizlikler ve barış konusunda tutkulu olması, karakterinin öne çıkan diğer yanlarıydı.
OXFORD ÜNİVERSİTESİ YAYINI "WOMEN SCIENTISTS"TA ÜÇ TÜRKİYELİ KADIN BİLİM İNSANI
Magdolna Hargittai taraf ından kaleme alınan ve Oxford Üniversitesi Yayınları taraf ından yayınlanan Women
Scientists-Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries [Bilim Kadınları-Düşünceler, Zorluklar ve Sınırları
Aşmak] isimli kitapta dört kıtadan 18 ülkeden alanında başarılı olmuş bilim kadınları konu edilmiştir. Kitapta üç
Türk bilim kadını da yer almaktadır.
Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
İTÜ’nün ilk kadın rektörü oldu. Mimarlık alanında çalışmalarıyla tanınan Sağlamer, 2005-09 yıllarında Avrupa
Üniversiteler Birliği YK üyeliğine seçildi. Kadir Has Ünv.Mütevelli Heyet üyesidir. Avrupa Komisyonu ‘Marie Curie
People Programme Advisory Group’un da 2006’dan beri üyesi. Cambridge Ünv.ve Queen’s University of Belfast’da
misaf ir profesör olarak eğitim verdi. Çeşitli üniversitelerden fahri doktora ünvanı verildi.
Prof. Dr Ayhan Ulubelen
Türkiye’nin önde gelen analitik kimyacılarından biri. ABD’de Arizona ve Minesota Ünv’nde eczacılık alanında
çalışmalar yaptı. Prof. Ulubelen, 300’ü aşkın makale yayımlandı. Bu çalışmalar ına üç bini aşkın atıf aldı.
TÜBİTAK MAM, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nde Bitki Kimyası Grubuna 10 yıl danışmanlık yaptı. 1985’de
Türkiye Kimya Derneği’nin ilk onursal üyesi oldu. NATO Bilimsel Komitesi’ne seçildi, 1986-90 yılları arasında
çalıştı.1991’de TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.94’te TÜBA üyeliğine seçildi. Antioksidan ve anti-alzheimer etkili
bileşiklerin üzerine araştırmaları sürmekte.
Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu
Nöroloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. 40’ın üzerinde SCI
yayını ve 61 tanesi uluslararası olmak üzere 150’nin üzerinde akademik yayını vardır.
BAŞARILI DİĞER TÜRKİYELİ BİLİM KADINLARI
Feryal Özel
Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan ve 1996 yılında Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Uygulamalı
Matemat ik eğit imini okul ikinc iliği ve " Yüksek Onur Derecesi" ile bit irdi. 1997'de Kopenhag "Niel s Bohr
Institute"'de f izik üzerine yüksek lisans yaptı ve 2002 yılında da Harvard Üniversitesi'nde astrof izik üzerine
doktorasını tamamladı. 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük f ikirler" listesine
alındı. 2002 yılında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2005'te profesör olan Feryal Özel evli
ve iki çocuk annesidir. Birçok ödül, takdir ve burs kazanmıştır. Halen Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını
sürdürmektedir.
Canan Dağdeviren
1985 y ılında İ s t anbulda doğdu. Har v ard
Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seç ilen ilk
Türk f izik mühendisidir.
F ul br igh t b ur su k a z an ar ak M al z e me B il im i v e
Mühendisliği bölümünde doktora yapt ı. Bu süreç te
esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya
giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmaları oldu
ve Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan
giy ilebilir bir kalp ç ipi (PZT MEH) ve c ilt kanser ini
teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı
Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.
MMO İzmir Şubesi | 78

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Türkan Saylan (13 Aralık 1935 - 18 Mayıs 2009)
Türk tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski genel
başk anıdır. 13 Ar alık 1935 günü İ s t anbul'da
do ğ du . 196 8 y ıl ın d a İ s t anb ul Ün i v e r s i t e s i
Tıp Fakült e s i Der mat ol oji Anab il im Dal ı’nda
Başasistanlığa başladı. 1971’de İngiliz Kültür
Heye t i’nin bursuyl a İng iltere'de iler i eğ it im
gördü, 1974'de Fransa’da ve 1976’da İngiltere’de
kısa süreli çalışmalar yaptı ve 1976 yılında lepra
(cüzzam) çalışmalarına başladı, Cüzzamla Savaş
Derneği ve Vak f ı’nı kurdu. 1986’da kendisine
Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü” verildi.
2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra
konusunda danışmanlığını yapmıştır. Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısıdır.
1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni
yaptı. Ergenekon Operasyonu dahilinde 13 Nisan 2009'da, oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDD'nin çeşitli
merkezlerinde aramalar yapılmış, bazı ÇYDD yöneticileri göz altına alınmış, birçok bilgisayar ve belgeye el
konulmuştur
Muazzez İlmiye Çığ (1914- )
1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa
Kız Öğretmen Okulu) girdi. 1931 yılında mezun oldu ve
babasının da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e
tay in oldu. Esk işehir'de öğretmenlik mesleğini dör t
buç uk y ıl y ap t ı. 15 Şubat 1936 t ar ihinde Ank ar a
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf ya Fakültesi Hititoloji
bölümüne kaydoldu. Nazi Almanyası'ndan Türk iye'ye
iltica etmiş olan ve Ankara Üniversitesi'nde dersler veren
Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü
derslerini, Prof. Dr. Benno Landsberger'den Sümer ve
Akad Diller i ve Mezopotamya Kültürü dersler ini aldı.
1940 yılında Ankara Üniversitesinden mezun olduktan
sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çivi Yazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı. Müzede çalıştığı 31
yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılyay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve
Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan
çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı. çocuklara
yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı. Bereket
Kültü ve Mabet Fahişeliği ve Vatandaşlık Tepkilerim isimli kitaplarında kadınlarda başörtüsünün köklerinin
Akadlara dayandığını yazmıştı.
Prof. Dr. Halet Çambel (1916-2014) Bilim dünyası taraf ından “Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer” olarak
tanınan Karatepe-Arslantaş Höyüğü'nde, Türkiye’nin ilk
açık hava müzesini kurmuştur. Karatepe kalıntılarının
ortaya çıkarılmasına ve Hitit dilinin çözülmesine katkısı
büyüktür. Türkiye’yi eskrim dalında temsil ederek Suat
Fetgeri Aşeni ile birlikte “Olimpiyatlara katılan ilk Türk
kadın sporcu” unvanını kazanmıştır.
Ek olarak, Tübitak’ta dereceye giremeyip Nasa’nın proje
ek ibine seç ilen İlayda Şamlıg il, iç inde bulunduğu
grup ile yeni bir galaksi keşfeden Burçin Mutlu Pakdil
gibi henüz üniversite ve doktora aşmasında olan genç
bilim insanlar ımız bu erkek egemen alanda şimdiden
kendilerini ispatladılar.
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CİNSİYETÇİ NOBEL
Nobel Ödül komitesinin tarafsızlığı her ödül
döneminde sorgul anır. Ak ademis yenler
ise kadın ve azınlıkların değerlendirmede
dışlanıp dışlanmadığını tartışıyor.
Bir bilim ödülü ol an Nobel Ödülü 1895
yılından bugüne veriliyor olup bu ödülü
almış kadınların sayısı oldukça sınırlıdır.
2013’e k a d ar f ar k l ı d al l ar d ak i N o b e l
ödüllerini toplam 803 erkek, 44 kadın ve
22 örgüt kaz anmış. Mar ie Cur ie. Nobel
kaz anan ilk kadındır. . Daha sonr a da,
1935’de Cur ie’nin k ız ı İrene koc as ıyl a
birlikte kimya ödülünü kazanmıştır. Nobel
Ö dül l e r in in t ar ih in de 15 k ad ın b ar ı ş
ödülü,13’ü edebiyat ödülü, 10’u f izyoloji ve
tıp ödülü almıştır. 4 kadın kimya dalında
ve 2 kadın f izik dalında ve 1’i de ekonomi
dalında Nobel kazandığı biliniyor.
Mat emat ik düny a s ının Nobel’i s ay ıl an
Fields ise t ar ihi boyunca ilk kez
2016 y ıl ında b ir k adın mat emat ikç i ye
v e r il d i. M ar y am M i z r ak h an i St an f or d
üniversitesinde çalışan bir İranlı matematikçi. 80 yıldan beri dört yılda bir, 40 yaşından genç matematikçilere
verilen Fields ödülünü 55 matematikçi aldı ve hepsi de erkekti. Oysa matematik, antik çağdaki İskenderiyeli
Hypatia ile 16 yüzyıl önce başlayıp rönesans’ tan beri aydınlanmış kadınların çok ilgilendikleri ve önemli
çalışmalar yaptıkları bir alandı.
SONUÇ
Bilim ve teknolojinin eril yapısını kırmak için birden çok cephede aynı anda mücadele etmek gerekmektedir.
Hem mevcut pratikler içinde her düzeyde daha fazla kadının yer almasını sağlamak, hem bu kadınların feminist
bir bakış aç ısıyla donanmalar ını önemsemek, hem de mevcut eleşt irel bilim prat ikler iyle ve bunu yapan
erkeklerle diyalog içinde olmak gerekir. Öte yandan bir diğer zorunluluk, bilimin sadece bilim insanlarına
bırakılamayacak kadar önemli olduğu gerçeğinden hareketle, bilimi ve teknolojiyi siyasi ve iktisadi egemen
güçlerin elinden almak ve hepimizin “ortak kamusal alanı” olarak, yeniden örgütlemektir. Bu amaçla, bilim ve
teknolojinin ataerkillik, militarizm ve kapitalizmle bağlantılarını kırmak üzere, ilgili herkesi ortak mücadeleye
davet etmeliyiz. Bilim alanındaki eril hakimiyet zincirlerini kırabilmek için üniversite nezdinde örgütsel bir
gelişime ihtiyacımız olduğu da açıktır. Yine koçluk sisteminin yaygınlaşması ile akademik kariyerine yeni
başlayan kadınların yüksek pozisyonlardaki kadınlarla bağlantı kurarak, kariyer yapma sürecinde alacakları
rehberlik, mevcut zincirleri kırma konusunda fayda sağlayacaktır.
Son olarak diğer alanlarda olduğu gibi Bilim Teknoloji alanında da kadınların hak ettiği yerleri bulmaları
toplumsal bir dönüşüm ile gerçekleşecektir. Kadın örgütler inin, STK’lar ın, üniversiteler in başı çektiği bu
dönüşüm çabasına toplumun bütün unsurlarının katılımı ile istenilen seviyelere gelineceği açıktır.
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XXVII. VE XXVIII. ÇALIŞMA DÖNEMİ
MMO İZMİR ŞUBE BÜLTENİNDE YAYIMLANAN YAZILARDAN SEÇKİLER

#HAYIR ÇIĞLIĞI İLE BAŞLAYAN KADIN HAKLARI MÜCADELESİ
ÖZGÜRLÜĞÜ YEŞERTEREK, DÜNYAYI DÖNÜŞTÜRECEK.
Bu onurlu ve bıçak sır t ı mücadele, tam 160 y ıl önce
başl adı. Neredeyse dör t nesil süresince adını t ar ihe
a c ı l ar l a v e k a z an ı m l ar l a y a z d ır an k a d ı n h a k l ar ı
mücadelesi, 8 Mart 1857 yılında, ABD'de 40.000 dokuma
işçisi kadının daha insanca bir yaşam isteğiyle, eşitsizliğe
ve ayrımcılığa, uzun ve insanlık dışı çalışma koşullarına
hayır demeleriyle başladı.
Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya
k ilitlenmesi, arkasından da ç ıkan yangında işç iler in
f abr ik a önünde kur ul an bar ik at l ardan k aç amamas ı
sonucunda 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. Bu acı gün,
ilerleyen süreçte, tüm dünyada kadın mücadelesinin mihenk taşı olarak görüldü.
8 Mart, 19'uncu yüzyılın sonlarından bu yana kadınların talep ve özlemlerini dile getirmedeki kararlılıklarını
sergiledikleri ve bu güne dek hiç de küçümsenmeyecek haklar elde ettikleri bir gün oldu. Bu anlamlı günün
oluşmasındaki temel olgu ise, kadın hareketinin hak talepleri temelinde yükselen, bir özgürlük hareketi
olmasıdır. Kadınların daha eşit ve daha yaşanılır dünya için başlattığı mücadele, toplumların her kesiminde
yankısını buldu ve destek gördü. Günümüzde uluslararası insan haklar ı belgeler inde her insanın eşit ve
özgür doğduğu, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine hiçbir ayrım gözetilmeksizin f ırsat eşitliği
çerçevesinde sahip olduğu ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemezliği ilkeleri yer aldı.
Çeşitli Ülkelerde Farklı Mücadele Yöntemleri Kullanıldı
Bütün ülkelerde kadınlar, taleplerini ilk olarak gazetelerde ve bültenlerde duyurmuşlardır. Daha sonra da dilekçe
ve yasama girişimi ile lobileşme ve halkla ilişkilere yönelmişlerdir. Bazı ülkelerde kadın hakları savunucuları
imza listeler i oluşturmakla uğraşmışlardır. Örneğin, 1907 y ılında İzlanda’da Kadın Haklar ı Birliği 11.000
kadının imzası ile kadınların da seçme hakkına sahip erkeklerin sayısı kadar olduklarını gösterebilmişlerdir.
İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde, 20. yüzyılın başlar ında sokak protestolar ı ve göster iler yapılmıştır.
Kurgusal hikâyeler ve tiyatro eserleri aracılığıyla eğitim çalışmaları İsveç’te yaygınlaşmıştır. İsviçre’de de
1920’lerde f ilm ve ışıklı reklâmlar gibi modern reklâmlar kullanılmıştır.
Daha sonraları kadın hakları talep ederken yüksük, kurşun kalem, sofra
takımı ve cep aynası gibi günlük öğeler popüler olmuştur.
Kadınlar ın direniş hareket i özellikle İngiltere’de k itle hareket ine
dönüşmüş tür ve bunda İng iliz Süf r aje t ’ler büyük yer tutmuş tur.
Süf rajet ’ler İngiltere ve Amer ika’da etk ili olmuşl ardır ve yöntem
bakımından pasif direnişle başlayan, açlık grevi gibi eylemlerle devam
eden ancak görmezden gelindikçe daha büyük eylemlere başvurup
anarşi ortamı yaratarak dikkatleri kendi üzerlerine çekmeye çalışan bir
yöntem izlediler. İngiltere’de oy hakkı için mücadele eden bu direnişçi
k adınl ar y apt ıkl ar ı e ylemler sonucunda y aşaml ar ını k aybe tme ye
varan çok c iddi bedeller ödemişlerdir. İngiliz direnişç i kadınlar ın
anısı, Dünya kadınlar ının sonraki dönemlerde verdiği kadın haklar ı
mücadelelerinde de ışık tutan, bilinçlendiren ve yüreklendiren yönüyle
tarihe silinmeyecek izler bırakmıştır.
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Fransa, kadınlar ın talep ettikler i haklar ı alabilmeler i
iç in büyük müc adele verdiğ i bir diğer önemli ülke
olmuştur. Kadınl ar ın ilk kez bilinçli bir şek ilde hak
arayışları ve kitlesel eylemleri 1789 devrimi döneminde
Fransa’da or taya ç ıkmışt ır. Devr imle beraber ülkede
yaygınlaşan özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramlarından
onlar da yararlanmay ı istemişlerdir. Fransa’da kadın
hareketler i her zaman siyasetle iç i içe olmuştur ve
siyasetçilerin bir çoğu Fransız devrimini temellendiren
üç k av r am üzer inden v aatlerde bulunmuşl ar anc ak
hiçbirini yerine getirmemişlerdir. O dönemin devrimci
kadınlarından , f iliozof, yazar, Olympe De Gourges 1791
yılında yayınladığı kadın ve yurttaş hakları bildirisiyle kadınların özgür doğduğunu ve erkeklerle eşit haklara
sahip olduğunun vurgusunu yaparak haykırır; “Kadınlara darağacına çıkma hakkı tanınıyorsa, kürsüyse çıkma
hakkı da tanınmalıdır!”
Clara Zetkin: ‘’Yaşamın Olduğu Her Yerde Savaşırım’’
1904 yılında Berlin’de kadınların oy hakkı için bir dünya federasyonu kurulmuştur. Bu federasyonun amaçlarından
birisi cinsiyetler arası oy hakkı mesafesini azaltmaktır. Bu federasyon hem kısıtlanmış taraf tarların hem de
bütün kadınların haklarını birleştirmiştir. Bütün yurttaş
üye dernekler i oy hakkı iç in gir işimde bulunmuşlardır.
Düny a feder as yonu, düny a ç apında bir ağ iç in kendi
düzenli kongrelerini yapan ve birçok ülkeden hakları için
gelen kadınları destekleyen önemli bir araç olarak bir çatı
organizasyonu oluşturmuştur.
Sosyalist kadınlar Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda
birleşmiştir. İlk sosyalist Kadınlar Kongresi 1907 yılında
Clara Zetk in önderliğinde Stut tgar t’ta düzenlenmişt ir.
Zetkin’in yoldaşları erkek vatandaşlara tanınan genel oy
hakkının aynısını tüm sosyal tabakaları kapsayacak şekilde
kadınlar için de talep etmişlerdir. Birçok ülkede kadınların
seçme hakkı için, ilk gösterileri düzenlemişlerdir.
Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 1910 yılında düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara
Zetkin, 8 Mart 1857'de New York'ta başlayan kadın haklarının kazanılması mücadelesinin, her yıl "kadın günü"
olarak kutlanmasını önermiş ve bu öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.
1921'de Moskova'da düzenlenen 3.Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda ise, 8 Mart, ‘’Dünya Emekçi Kadınlar’’
günü olarak tüm dünya ülkelerinde geçerli olacak şekilde yasallaşmıştır.
Türkiyeli Kadınlara Haklar Tepeden İnme mi Verildi?
Türk iye’de kadın hareketler inin ilk kez Cumhur iyet ile
beraber yapılan yasal düzenlemelerle gündeme geldiğini
ve Türk iyeli kadına haklar ın tepeden inme ver ildiğini,
kadınların talepleri ve eylemleri sonucunda zorlukla elde
edilmiş haklar olmadığı iç in de değer inin bilinmediği
yaygın kanısı çok uzun y ıllardır bize dik te edilen, biz
kadınların da tüm toplum gibi inandığı, yanlış bir kanıdır.
Bu durum, kadın mücadelesi sırasında bu konuya emek
veren her kadın mücadelecinin yüzüne vurulan, ve harekete
çok ciddi sekte vurmuş bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.
Ülkemizdeki kadın hareket i, Osmanlı’da 2.Meşrut iyet’in
get irdiği toplumsal ve kültürel değişimle oluşan yeni
yapı içinde kadınların talep ve istemleri ile uyanmış ve
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başlamıştır. Bu uyanışın temel taşlarını ve Cumhuriyet dönemi edinilecek hakları öncüleyen hareket haline
gelişini, o dönem kurulan kadın dernekleri ve yayınlanan kadın dergileri oluşturmuştur. Yayınlanan kırk kadar
dergi ve çok sayıda dernek çatısı altında verilmiş olan mücadele, Türkiyeli kadınlara dair bir kadın mücadelesi
geçmişi olduğunu çok net bir şekilde göstermektedir.
2.Meşrutiyetten Cumhuriyet dönemine kadar yayımlanmış olan, çok sayıda kadın dergi ve gazetesi, ayrıca o
dönemde kurulan kadın dernekleri hareketin mihenk taşları olmuş ve ileri görüşlü, geleceği iki cinsin omuz
omuza mücadelesinde yükseltmeyi hedefleyen ve yürekli Osmanlı Kadınında, aydın ve direşken Cumhuriyet
Kadınını gören büyük Atatürk, devrimleriyle, kendisinden önce yanan ışığı, aydınlığa çevirmiştir.
Kazanılmış Hakları Kaybetmemek İçin HAYIR

Büyük emekler ve zorlu mücadele sonucunda elde edilen aydınlık bugün iktidar güçlerince tekrar karanlığa
dönüştürülmeye çalışılıyor. Parlamentodaki iktidar milletvekili kadınlar ile onlar ı oylar ıyla destekleyen
kadınlar, silahı kendilerine doğrultmuş olduklarını görmüyorlar mı? Mevcut iktidarın 14 yıllık sürecinde birer
birer geriye alınan hakları ve artan kadına şiddet olaylarının üstünün türbanla örtüldüğünü farketmiyorlar mı?
Cinsiyetçi politikalarla sinsice ve açıkça kadının değersizleştirilip, aktif toplum hayatının dışında kaldığı ve
bunun normal olmadığı anlaşılmıyor mu? Tarih boyunca otoriter ve baskıcı rejimlerden en çok zarar görenler
kadınlar olmuşlardır. Bu durum, referanduma konu edilen yeni anayasanın kabulü dayatması ile tüm yetkilerin
tek bir kişide toplanmasına neden olup, kendini tekrar edecektir.
Kadın haklar ının gelişmesi sadece "kadınlar ın" değil, bu ülkede yaşayan herkesin hayat ını gelişt irecek,
toplumun her kesimine daha yük sek st andar tl arda bir yaşam ol anağı sağl ayacak bir demokrat ikleşme
hareketidir. Daha yaşanır, daha özgür, daha adil bir Türkiye hayalini gerçekleştirmenin yolu, önce ve mutlaka
kadınların kendi haklarına sahip çıkmaları, kazanılmış hakları, kuvvetler ayrılığını yok edecek bir düzene teslim
etmemeleri ve toplumun her kademesinde yer alanların da bu hareketi desteklemeleri ile olasıdır.
Hayır Kadınlar İçin, Hayır Erkekler İçin, Hayır Çocuklar İçin, Ve Hayır Çağdaş Türkiye’nin İnşasında Yer Alacak
Tüm Bireyler İçin. (MMO İzmir Şubesi Bülteni-Mart 2017)
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KADINLIK VE ERKEKLİK İNŞASI: İKİ UZUN DİKENLİ YOL

ERKEKLER HAKSIZLIĞA UĞRADIĞI ZAMAN, BU BİR
TRAJEDİDİR.
KADINLAR HAKSIZLIĞA UĞRADIĞI ZAMAN BU BİR
GELENEKTİR.

Bilindiği üzere birey, doğumundan itibaren çevresinden gördüğü ve edindiği bilgi, deneyim ve öğrenmelerle
toplum içine karışır ve kendine toplumda bir yer edinir. Bu yer edinme aynı zamanda kadın ve erkeğin biyolojik
cinsiyetlerine uygun kimlik inşa etme süreçleriyle de yakından ilişkilidir.
Birey, kimliğini toplum içinde edinmekte ve bu kimlik sayesinde toplumda var olmaktadır. Dolayısıyla bireyin
bir kimliğe sahip olma uğraşı, hayatının en zorlu mücadelelerinden biri haline gelmektedir. Birey doğduğu
andan itibaren kimlik inşasına başlar ve bu inşayı sosyalleşerek besler.
Bireyin bu süreç esnasında, kimliğini toplumsal cinsiyet rollerine göre şekillendirmesi beklenmektedir. Bu
kimlik, insanların kendilerine ‘erkeksi’ veya ‘kadınsı’ olarak bakmaları, cinsiyetlerine özel kalıplaşmış rolleri
(babalık veya annelik gibi) ve tarafsız cinsiyet rollerinin cinsiyetlendirilmiş versiyonlarını (öğrencilik gibi)
öğrenmeleri olarak açıklanabilir. Dolayısıyla toplum içinde bu yönde bir kimlik inşası gerçekleştiremeyen birey
toplumdan dışlanmakta ve dışlanan konuma düşmektedir.
BEKLENEN BEBEK İÇİN MAVİ Mİ PEMBE Mİ?
Kız ve er ke k b e b e kl er ol ar ak düny ay a ge l me k b i y ol o j ik
kimliğimizi yani cinsiyetimizi ifade ederken; Toplumsal cinsiyet,
tüm c ins iye t alg ıl ar ının toplum t ar af ından belirlendiğ ini
anlatan bir kavram olup cinsiyet ile ilgili algıların kültürel ve
toplumsal olarak şekillenmesini ifade eder.
Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, kadınlık ve erkeklik
roller inin sorgul anmay a başl amas ı da feminizmden sonr a
gündeme gelmiştir.
Peki, toplumsal c insiyet roller i nasıl oluşmakta, erkeklik ve
kadınlık inşası nasıl gerçekleşmektedir? Kadınlığa ve erkekliğe
giden yolda at ılan adımlar nelerdir? Erkek çocuklar tam da
istendiği şekilde erkek, kız çocuklar tanımlanan kıstaslara uygun
kadınlar olmak için bedensel ve toplumsal hangi aşamalardan
geçmek zorundadır? Ve en önemlisi mevcut erkeklik ve kadınlık halinin sürekliliği nasıl sağlanacaktır?
Bireyin doğumundan hatta ana karnında cinsiyeti belli olduğu andan itibaren yaşayacağı toplumun normlarına
uygun cinsiyet rollerine göre yetiştirilmesi için gerekli tüm hazırlıklar yapılır.
Doğumu takiben çocuk, biyolojik cinsiyetine göre yani kız ya da erkek olmasıyla anlam kazanan bir davranışlar
kurgusunun üyesi haline gelir. Daha çocuk doğmadan ona verecekler i ismi kararlaşt ıran, onun giysi ve
eşyalarını hazırlayan anne ve baba, tercihlerini yaparken, belki de çocuğun hayatı boyunca mensubu olması
istenecek davranışlar, roller örgüsünü inşa eden ilk adımları atarlar. Doğum sonrasında her şey gitgide daha
da belirginleşir, giysiler, kullanılan eşyalar, saçın boyu ve şekli, oynanan oyuncaklar, tavır, çocuğa yönelik
sevginin gösteriliş şekli, derecesi, çocuk için uygun bulunan, bulunmayan davranışlar, ileride sahip olacağı
meslek vs. söz konusu inşa eyleminin sonraki bazı aşamalarını oluşturur.
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TOPLUMUN KADINLIK-ERKEKLİK İNŞASINDA HASSASİYETİ…!
Toplum kadınlık ve erkeklik inşası konusunda çok hassastır ve durumun yakın takipçisidir. Cinsiyet temelinde
toplumca uygun görülen rollerin ve tutumların her hangi bir şekilde birbirine karıştırılmasına izin vermez,
belirlenen rollerde bir sapmayı hoş görmez, bir ihmal ya da
umursamazlığa anında tepki verir. LGTBİ bireylerin, toplumda
bir yer edinmede yaşadıklar ı zorluklar, toplumsal kontrolün
gücünü göstermesi bakımından önemli bir örnektir.
Bunun yanında işsiz, askerlik yapmamış veya evini geçindirmekte
kendisinden beklenen per formansı gösteremeyen erkekler in
ya da evin çekip çevrilmesinde, çocukların yetiştirilmesinde
belirlenmiş toplumsal rollere uygun davranmayan kadınlar ın
toplumdan dışl andığ ı ve belirlenen bu norml ara uymal ar ı
konusunda toplum taraf ından zorlandığı bilinen bir gerçekliktir.
Erkeklerin kimlik inşalarında güçlü bir erkeklik vurgusuna ihtiyaç vardır. Toplumun erkeklerden beklediği çeşitli
roller, onların ya toplumda üst tabakalarda yer almasını sağlamakta, ya da toplumun derinlerine itilmesine
neden olmaktadır.
Kültürel ve coğraf i farklılıklar, geleneksel değerler ya da zaman içindeki değişimler nedeniyle toplumdan
topluma temel ortak noktalar sabit kalmak kaydıyla kadınlık ve erkeklik inşası değişiklikler gösterebilir.
Ülkemizden örnek verirsek, Kayseri’de erkeklerin davranışları, erkek olmak adına yapıp ettikleri ile Adana’dakiler
veya İzmir’dekilerin ki birbirinden farklıdır. Benzer şekilde çok değil altmış yıl önce erkeklerin yapıp ettikleriyle
bugünküler de birbirinden çok farklıdır.
CESUR MAÇO ERKEK, İTAATKAR ANAÇ KADIN
Erkekler çocukluktan itibaren “erkek olmayı”, ne yaparlarsa, nasıl davranırlarsa
erkek olarak kabul göreceklerini öğrenirler. Atik, cabbar, cesur olmaya teşvik
edilirler. Erkek olma süreçler ini başar ıyla tamamlamalar ı beklenir sırasıyla
sünnet olurlar, ilk cinsel deneyimler ini yaşarlar, askere giderler, iş bulurlar,
evlenirler, çocuk sahibi ve mümkünse erkek evlat sahibi olurlar.
Maçoluk, genç erkekler in z ihinler ine f arklı şek illerde işlenir, duygul ar ını
reddetmelerine sebep olan, f iziksel olarak güçlü olmaları gerektiğini düşündüren,
rakipler ini baskılayarak veya rekabet ederek üstünlükler ini ispat etmeler ini
bekleyen bir sosyal baskı vardır. Kontrol, diğerleri üzerinde güç kullanımı ve
şiddet, erkekliğin sembolleri olarak görülebilir.
Kız çocuklar ise annelerinin yaptığı gibi ev içindeki işleri yapmak için eğitilirler.
İt aatkâr, sessiz, söz dinleyen, terbiyeli
b ir e y l e r ol m al ar ı e mp oz e e d il ir. A de t
görmeler iyle birlik te kadınlığa ilk adımı
at mış ol ur l ar, erkekler in ş aş alı sünne t
törenler inin aksine ay ıp bir şeymiş gibi k ızlar ın bunu sessiz sedasız
yaşaması istenir. İleri seviyede eğitim görmeleri çok da önemli değildir,
ev dışında çalışmalar ı istenmez. Asıl hedef iy i bir eş daha sonra da
anne olmalarıdır. Çocukların bakımı ve terbiyesi, evin çekip çevrilmesi,
akrabalık ilişkilerinin düzenlenmesi, erkek taraf ından getirilen paranın
iht iy açl ar doğrultusunda, tutumlulukl a harc anmas ı g ibi konul arda
becerikli olmaları beklenir.
Her iki cinsten de beklenen en önemli görev ise tüm bu sosyal yapının
gelecek nesillere kayıpsız ve başarı ile aktarımının sağlanmasıdır.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KİMİN SORUNU?
Türk iye’de siyasi par t ilerde, meslek odal ar ında, sendikal arda yer al an kadınl ar ın, gerek bu örgütlere
üye kadınlar ın haklar ı gerekse günlük hayatta kadına yönelik tüm eşitsizliklere dikkat çekmek ve çözüm
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üretmek üzere örgütlü çalışmalar ı vardır. Siv il toplum
kuruluşlar ının dikkate değer bir çoğunluğunu da kadın
örgütler i oluşturur. Bu nedenle bu çalışma ve çabalar,
cinsiyet eşitsizliğini, sadece kadınların sorunuymuş gibi
düşünmemize neden ol abilir. Aslında yanılgı buradan
başlar çünkü cinsiyete dayalı ayrımcılık, eşitsizlik sadece
kadınların sorunu değil tüm toplumun sorunudur.
Birçok toplumsal sorunun altında cinsiyet konusu mutlaka
k arş ımız a ç ık ar ve genelde bir k adın sor unu ol ar ak
görünse de eğitimden ekonomiye birçok bileşenle birlikte
ele alınmak zorunda olan toplumun bütün bireyler ini
kapsayan bir meseledir. Bu nedenle karma gruplardaki
kadın çalışmaları veya kadın örgütleri ile diğer alanlarda
çalışan sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, işbirliği son derece önemlidir.
Tam da burada feminizmi kısaca, kadın-erkek ayrımcılığına karşı çıkan, cinsiyetler arasında ekonomik, siyasal
ve toplumsal eşitliği savunan görüş olarak tanımlayabiliriz. Feminizm, kadına yönelik şiddeti, kadının çeşitli
nedenlerle baskı görmesini, eğitim olanaklar ından yeter ince yararlanamamasını, erkeklerden daha düşük
ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmasını ve benzeri birçok ayrımcılığı eleştiren bir toplumsal harekettir.
Dolayısıyla “feminist” olmak da kadına özgü bir durum değildir
FEMİNİST MÜCADELE FARKINDALIK YARAT TI

Toplumsal cinsiyet rollerinin sebep olduğu ayrımcılık sürüyor olsa bile, dünya özellikle son yüzyılda, kadını
edilgen, erkeği etken kılan ve çoğu zaman her iki cins taraf ından da içselleştirilmiş olarak varlığını sürdüren bu
algıda bazı önemli sayılabilecek değişikliklere tanık olduk. Geleneksel tutum ve davranışlar ve yaşam tarzının
tüm dayatmasına rağmen toplumsal cinsiyete ilişkin algı, tutum ve rollerde değişiklikler gözlenir olmaya
başlandı. Bunun en somut göstergelerinden birisi küresel düzlemde cinsler arası farklılığın bir ayr ımcılık
sorunu olarak kabul edilmeye başlanmasıdır.
Aslında son yıllarda erkekler de feminizmin yarattığı farkındalıkla birlikte konuyu irdelemeye ve erkekliğin
de başka bir şekilde, kadın-erkek eşitliği doğrultusunda inşa edilip edilemeyeceğini sorgulamaya başladılar.
Daha barışçıl, uzlaşmacı, paylaşan, mutlu bir toplum için erkeklerin erkek egemenliğinden vazgeçmesi gerekli.
Bunun için önce bireylerin düşüncelerinin yapılarının değiştirilmesi, gelecek nesillerde cinslere ilişkin algı
ve tutumlar ının yeniden inşa edilmesi gerektiği açıktır. Bunu sağlamanın en önemli ayağı mevcut eğitim
sisteminin değiştirilmesi olsa da bu tek başına yeterli olmayacağı gibi bugünkü iktidardan bunu beklemek de
mümkün değildir. Tüm olumsuzluklarına rağmen bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe toplumsal cinsiyet
alanında geçerli olan ayrımcılığın, yetreli bulunmasa da belirli oranda azalma gösterdiği söylenebilir.
(MMO İzmir Şubesi Bülteni-Mayıs 2017)
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VÜCUDUN VE ZİHNİN SINIRLARININ ÖTESİNİ ZORLAYAN BİR
SANATÇI; MARİNA ABRAMOVİC

‘’Bir gün seyirciyle aramdaki enerji akışı o kadar güçlü bir hale geldi ki artık bu tecrübeden sonra
atölyeme geri dönüp resim yapamazdım. Tesadüfen iletişim aracımı bulmuştum. Vücudumu ve enerjimi
kullanarak sanatımı sergilemeye başladım. Resim sanatında ressam tuvale yağlı boyayı sürer, resim
orada ortaya çıkar. Fakat performans sanatında zaman ve beden esastır.’’
BEDEN-MEKAN VE PERFORMANS SANATI
Beden, sanatın ortaya çıkışından başlayarak, sanatçılar için en önemli ifade aracı olmuştur. Resimde, heykelde
ve diğer tüm sanat türlerinde, iletilmek istenen mesajın ifadesine yönelik ilk başvurulan alan bedenin temsili
olmuştur. Toplumsal ve siyasi eleştiriler, toplumdaki eşitsizliklerin ve ötekileştirmenin reddedilmesinin ifadesi,
sanat ile yaşam arasındaki uçurumun yok edilmesi uğruna, sanatçının performansını bedeni üzerinden seyirciye
ulaştırması yolunu etkili kılmıştır. Performanslarda, beden - mekân ilişkisi çoğunlukla çif t yönlü gelişir yani
hem bedenin mekâna etkisi hem de mekânın beden üzerindeki etkisi söz konusu olur. Mekanı, nefes alışı ve
hareketleri ile görünmez şekilde bölen performans sanatçısı, bu tekrarlanması mümkün olmayan performansın
izlerini seyircinin ruhunun derinliklerine kaydeder.
Leonardo da Vinci’nin 1492 yılında çizdiği, iç içe geçmiş bir daire ve bir karenin ortasına , kol ve bacakları açık
ve kapalı pozisyonda olmak üzere üst üste çizilmiş bir çıplak erkeği betimlediği “Vitruvius insanı” vücudun
oranlarının araştırıldığı, beden ve mekân ilişkisinin orantılı kurulumu ve beden –mekan sorunlarının çözümü
adına oldukça önemli bir başlangıçtır. Performans ve Beden Sanatları’nda özne ve odak noktası çoğunlukla
bedenin kendisidir. Bu öznenin yer aldığı mekan ise performans sanatının vazgeçilmez unsuru olan bedenin
tamamlayıcı parçasıdır. Öyle ki, Performans Sanatı’nın mekân ile kurduğu bu yakın ilişki, bazı sanatçıların
çalışmalarının temel konusu ve nesnesinin “mekân” olmasını sağlamıştır.
Beden Sanatı (Body Art) yapan sanatçı, kendi vücudunu sanat malzemesi olarak kullanır. Bedenini ve cinselliğini
öne çıkararak, toplumsal cinsiyet ve ırk klişelerini çürütmek, savaşlara ve katliamlara dikkat çekmek, ya da
şahsi travmalarını mesaja dönüştürmek için performansını sergiler. Performans Sanatları, feminist hareketle
de yakından ilişkilidir. Kadın bedeninin ataerki üzerinden kontrol siyasetine karşı çıkan kadınlar, bedenlerinin
kontrolünün kendilerine ait olduğunu, bedenlerini kullanarak, dönüştürerek ve sergileyerek göstermişlerdir.
ÖZ-ACI GÖSTERİLERİYLE EMPATİ ÇAĞRISI
Marina Abramovic performansları uç noktalarda olan, zihin ve bedenin sınırlarını hayalin ötesinde zorlayan ve
bunu başarmanın güçlüğünü, seyirciye hissettirmemekte çok başarılı olan, bedeniyle sanat yapmakta oldukça
üst noktalara tırmanmış bir sanatçı.
Mar ina Abramov iç, 1946 y ılında Tito Yugoslav ya’sında doğdu. Anne ve babası II. Dünya Savaşı sırasında
faşistlere karşı mücadele vermiş olan par tizanlardı. Hatta babası Vojo savaş sonrası milli kahraman ilan
edilmişti. Babasının evi terk etmesinden sonra uzun süre annesiyle beraber yaşamış ve 1965-70 yılları arasında
Yugoslav başkentinin Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim görmüştür.
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Performanslarıyla f iziksel potansiyelin sınırlarını zorlamıştır. Bir beden sanatçısı olarak, bedeni parçalara
ayırmış, kırbaçlamış, buz kütleleri üzerinde dondurmuştur. Şiddet içerikli gösterileri, hem kendi yalıtılmış
mekânlarına hapsedilen modern insanlar hem de sanatçının kendi özvarlığı için bir arınma yolunun arayışı
ol arak belirmişt ir. Yugosl av ya’nın savaş sonrası dönemi bask ıc ı kültürüne karşı asi tutumuyl a, kendi
özgürlüğünün sınırlarını zorlayan işlere imza atmıştır.
Abramov iç’in 1970’ler boyunca yapt ığı göster iler i, f iziksel saldırganlık yoluyla bedeni bilinçli durumdan
bilinçsiz duruma taşımaya dayanmıştır.
1973’te Edinburg Festivali’nde gerçekleştirdiği, bir saat süren “Ritm 10”
isimli işinde; beyaz bir kâğıdın üzer ine koyduğu sol elinin parmaklar ı
arasında farklı biçim ve boyutlarda on adet bıçağı sırasıyla hızlı bir ritmde
vurmaya başlamış ve her seferinde elini yaralamıştır. Bu yaralama işlemini,
iki adet kayıt cihazı ile kaydeden sanatçı işlem bittikten sonra ilk teybi geri
sardırmış ve gösterinin ilk bölümünde kaydettiği sesleri dinlemiştir. Daha
sonra tekrar yoğunlaşıp gösteriyi tekrar etmiştir. Bittikten sonra ikinci
teybi de geri sardırarak, bu kez her ikisini aynı anda dinlemiş ve salondan
ayrılmıştır.

Rasyonel aklın egemen olduğu
k ıy ıml ar ı c anl andır ırken
kemikler i etler inden sıy ır ıp
ay ırmış ve dayanılmaz bir koku iç inde tam 3 gün geç irmişt i.
Yugosl av ya’nın dağ ılış sürec inde savaşın ac ısını ve ut anc ını
irdeleyen işler inden bir isiydi ‘’Balkan Barok ’’ enst al asyonu.
Kilol arc a inek kemiğ ini y ık adığ ı bu per for mans ile Venedik
Festivalinde ödül kazandı. Hissedilen o ki, Abramoviç , bu gibi
öz-acı gösterileriyle insanları olumsuzluk ve acı deneyimiyle karşı
karşıya getirerek, acı veren olayları protesto etme tavrı içinde,
empati duygusunun çağrısını yapıyor.
MARİNA VE ULAY’IN ANLATIMLARIYLA BERABERLİKLERİNE BİR YOLCULUK
‘’Yaptığım şeyleri adrenalin için yapmıyorum. Bunları yapmamın gerçek nedeni,
insanın ruhunu yüceltmektir; gerçekten hissettiğin bir şeyi yapmak ve hayatın
zorlayıcı yönlerini anlamak için... Biz yaşamın nasıl oluştuğunu bilmiyoruz, diğer
galaksiler hakkında bir şey bilmiyoruz, evrende neler olduğunu bilmiyoruz. Bunlar
hakkında sorularımız da cevaplarımız da yok. Benim için performans bir nevi,
bazı şeyleri anlamanın yoludur, kendime ve başkalarına sorular sormanın, bilinci
açmanın yoludur. Tek neden adrenalin değildir, gerçek neden sanat yapmaktır,
insanoğlunun limitlerini aşmasıdır.’’
‘’İlk görüşmemiz Amsterdam’daydı. Bir performansı vardı, hemen öncesinde tanıştık
ve o “Thomas Lips” adında bir çalışmaydı.
Performansta kendini kırbaçlıyor ve vücuduna
jiletle birpentegram çiziyordu. Kendi kendime, hayır bu olmamalı dedim.
Sonra yaralar ı fark etmeye başladım. Mar ina’dan hoşlanmamışt ım fakat,
yaralarını temizledim. Bir şeyler sürdüm ve sanırım ikimiz için de kritik an o
andı. Tanıştığımız ilk anda inanılmaz bir çekim oluştu. Kişiliklerimiz, fiziksel
görünüşümüz. Karakterlerimiz…
Ayr ı ayr ı yapmak ta olduğumuz işler… Sank i kayıp kardeşler imizi bulmuş
gibiydik. Ayrıca 30 eylülde aynı günde doğmuştuk. Aşikardı. Bizi birleştiren
kaderdi. Onu gerçekten sevdim kendimden bile çok sevdim. Hepsi bir arada. Ve
askımız tüm bunların üstündeydi. Bizim geçirdiğimiz 12 yıl, başka insanların
bütün hayatlarında yasadıkları yoğunluk ve güçteydi. Hala onu seviyorum
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bence, ondan nefret etmektense bu daha iyidir. Beş yıl bir
karavanda yaşadık. Marina ikimiz için süveterler örüyordu. Ben
arabayı kullanıyor tamirle uğraşıyordum. Marina kullanamıyordu.
Son derece sade bir hayattı ve modern göçebeler gibi yaşıyorduk.
Hayatımın en güzel dönemiydi.’’
‘’Herkesin gözünde müthiş sanatçı bir çifttik. Ve herkesin aklında
mükemmel bir resim vardı.Aslında Ulay durumundan hiç memnun
değildi. Üret tikler imiz iyileştikçe. İlişkimiz daha da kötüye
gidiyordu. Sonra onun ilgi alanlar ı değişmeye başladı. İçki
içmeyi, uyuşturucu kullanmayı denemek istedi. Benim için zor
kısmı ise sadakatsiz bir insan haline gelmesiydi. Çin seddindeki
yürüyüş için gereken izni almamız sekiz yıl sürdü, birkaç defa
Çin’e gitmek zorunda kaldık ve birlikte olduğu kadın oradaki çevirmenimizdi. Performans sona erdiğinde o
kadının hamile olduğunu söyledi. Ve bana ne yapmalıyım? Diye sordu. Nemi yapmalısın? dedim. Ben gidiyorum
sen ne istersen yap. Sonra da evlendiler. İlişkimiz kadın erkek iş bölümü içeren bir şekilde yürürdü. Dış dünyayla
ilgili her şeyi o hallederdi. Bense çamaşır, temizlik, yemek ve köpekle ilgilenirdim. Boşandığımızda bir banka
hesabımın olmadığını fark ettim. Her şeyi sıfırdan öğrenmek epey zor oldu. Ulay’dan ayrıldıktan sonra hayatımın
en dramatik dönemini geçirdim. Günlüğüme şöyle yazdığımı hatırlıyorum. 40 yasındayım, şişmanım, çirkinim ve
arzulanmıyorum. Hem sevdiğim adamı hem de işimi kaybetmiştim. Çünkü birlikte çalışıyorduk. Geriye bir boşluk
kalmıştı.Ve bunun yeni bir başlangıç olacağını düşündüm.’’
AKIL SINIRLARINI ZORLAYAN PERFORMANSLAR
‘’İlginç olan nedir biliyormusunuz, insanlar 40 yıldır deli olduğumu ve akıl hastanesinde olmam gerektiğini
düşündükten sonra, sonunda beni gerçekten takdir ediyorlar. Ciddiye alınmak uzun zaman alıyor. 10 yıldır
katlanamadığım tek soru ise bunun neresi sanat? Yani başladığım zamanlar sürekli bunu sorarlardı. Ve gerçekten
katlanamazdım. Şimdi o soruları bile özlüyorum.’’
Abramov iç’in per forman dizisi, kronolojik bir düzenlemeyle 4 bölüme ayr ılıyor. Bu dör t bölüm sırasıyla
1970’lerde Belgrat da Güzel Sanatlar Fakültesinde başladığı kişisel performans dönemi,1980’lerde sevgilisi
Ulay’la sürdürdüğü performanslar, 1990’ların 2. yarısından sonra Yugoslavya’da yaşanan 83 savaşının etkisi ile
gerçekleştirdiği performanslar ve son olarak 2000’lerde New York’ta performans sanatını yaşatmaya yönelik
performanslarından oluşmaktadır.
Rhythm-0
‘’Bu göster iy i benim mazoşist ve teşhirc i olduğumu söyleyenlere karşılık
vermek iç in yapt ım. Önüme 72 adet c isim konuldu. Üzer imde bir t işör t ve
bluc in vardı. Sey irc i 6 saat boyunca önümdeki objelerle üzer imde istediğini
yapabiliyordu. Objelerin bazıları parfüm gibi hoşuma giden şeylerdi, mesela çok
güzel bir kuş tüyü vardı ama diğer taraf tan bıçak, makas, tabanca gibi bana zarar
verebilecekleri cisimler de vardı; isterlerse beni öldürebilirlerdi. Ne yapacaklarına
karar vermeler ine iz in verdim ve sey irc i son derece vahşi, merhamet sizce
davrandı. Performansın sonunda seyircinin beni öldürebileceğinin farkına vardım.
Aslında mazoşist olan ben değil seyirciydi. Performans süresince çok farklı bir
bakış açım oluştu, bu çok ürkütücüydü. Bir daha asla seyirciye böyle bir f ırsat
vermem.’’

512 SAAT
‘’Benim performanslarım genelde hep uç noktalarda olur çünkü
ben limitlerimi sonuna kadar zorlamak isterim. “512 Saat” adlı
per f or mans ımda se y irc iml e bü t ünl e ş t im. Bu per f or mans ım
Serpentine Galer isi’ndeydi. Performans sırasında izleyicilerden
mekânda bulundukl ar ı süre iç inde sadece sessizlik, sükûnet,
sabır, yoğunlaşma ve farkındalık istedim. “512 Saat”in her türlü
egosal arzudan muaf ve saf bir deneyim olmasına özellikle önem
verdim. Nesnesiz ve çerçevesiz bu performans için 25 yıllık bir
içsel haz ırlık sürec i yaşadım. Per formansın hemen öncesinde
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Brezilya’da bir şamanın eğitiminden ve sıkı bir oruç döneminden geçtim. Amacım seyircilerimle bir vücut haline
gelmekti. 130 bine yakın kişi ziyaret etti.’’
Great Wall-The Lovers
1988 yılında ‘The Lovers’ adlı performanslarında Marina ve Ulay
Çin Seddi boyunca üç ay yürümüştü. Bu Realiton Works adını
verdikler i çalışmalar ının sonuncusuydu. Ve tabi ki bu yürüyüş
onların ayrılığını temsil ediyordu.
‘’ Onunla uzun yıllar beraber çalışmıştık. Ayrılışımız Çin Seddi’nde
gerçekleşt i. O bir ucundan ben de diğer ucundan yürüdük ve
seddin tam ortasında karşılaştık. Birbirimize veda etmek için 2
bin 500 kilometre yürüdük. Biri bana “Neden birbirinizi telefonla
aramadınız, daha kolay olurdu” dedi.’’

Artist Is Present (Sanatçı Aramızda)
Sanatçının MoMa Modern Sanat Müzesi’ndeki performansını 800 bin kişi izledi.
Per formansın en duygusal ve etkiley ic i anlar ı Ulay’ın onca y ıl sonra gelip Mar ina’nın karşısında oturduğu
anlarda yaşandı. Her ikisinin gözleri arasında yoğun bir duygu seli akışı ve yüz mimikleri belki de sonlanmış
birlikteliklerine rağmen, yaşamış oldukları büyük aşkın tarihe, o
anda, seyircilerin huzurunda not düşülmesiydi.
‘’Bu per formans 3 ay sürdü, tek bir per formans değildi. Bu en
önemli performanslarımdan biriydi. Sadece oturdum, insanlar karşıma
geçti ve onların gözlerine baktım. Amerika’da artık kimse birbirinin
gözünün içine bakmıyor. Amer ikalılar için duygusal anlamda bu
gösteri çok önemliydi çünkü genelde onların hiç vakitleri olmaz, hep
bir koşturmaca içindedirler. Onlar için zaman durdu ve karşımdan
ayr ılmak istemediler. Bazılar ı ağladı, hat ta müzedek i güvenlik
görevliler i bile haf ta sonlar ı üniformalar ını çıkar ıp geliyorlardı,
saatlerce kuyrukta bekleyip karşımda oturuyorlardı. Burada önemli
olan sadece oturmak değil, kim olduğunu anlamak, hayatta görevimizin ne olduğunun farkına varmaktı. Genelde bu
tür soruları hiç kendimize sormayız çünkü hep acelemiz vardır ve devamlı çalışıp duruyoruz. İnsanlar sadece içinde
bulundukları o anı yaşamayı tecrübe ettiler, zamanın durması gibi. Bu genelde zaman bulamadıkları bir durum.’’
SON SÖZ MARİNA’NIN
‘’Kar iyer imin en başından ber i eleşt ir ildim. 20’li
yaşlarımdan beri benim yaptığımın performans sanatı
olmadığını, bunun sanatla alakası olmadığını, benim
ak ıl hastanesine yat ır ılmam gerek t iğini söyley ip
durdular fakat ben bunları dinlemiyorum. Yaptıklarım
sanat tarihini yansıtır, benim sanatım çağdaş sanat
tar ihinin bir parçasıdır. Sanat tar ihinde insanlar
per formans sanatçılar ını öğrenir. Yapt ığımı en iy i
şekilde yapmaya çalışıyorum fakat eleştiri her zaman
olur. Bunları dinlemem çünkü önemli olan inandığın
şeyi yapmaya devam etmektir. ‘’
‘’Performanstan sonra bomboş hissederiz kendimizi,
h i ç b i r d u y g u k a l m a m ı ş t ı r s a n k i, h e r ş e y d e n
soyutlanmış gibiyizdir; ondan sonra videoyu, fotoğrafları görürüz. Her zaman eksik kalmış bir şeyler vardır,
çünkü hiçbir belge size o anda yaşananı vermez. Aanlatılamaz, betimlenemez bir şeydir çünkü aslında yaşadığınız,
öylesine doğrudandır. İşte bence performans böylesine garip bir şeydir – belirli zamanda yapılmıştır ama belirli
zamanda o bütün süreci görürsünüz, sonra o sürecin yok oluşunu görürsünüz aynı anda ve sonunda elinizde hiçbir
şey kalmamıştır, anısından başka.’’
(MMO İzmir Şubesi Bülteni-Haziran 2017)
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KADINLAR İÇİN DOĞAL SÜREÇTE YAŞAMA VEDA ETMEK BİR
ŞANS MI?
ERKEK ŞİDDETİ İLE YAŞAMDAN KOPARILAN DİLEK
MAMALI
Öyle her zaman gazeteler in üçüncü say f alar ında
olduğu gibi “20 yerinden” değil, “30 bıçak darbesi
ile “ değil bu defa sadece bir kez, tam kalbinden
bir kez vurmak yetti bıçağı, meslektaşımız Ziraat
Mühendisi Dilek Mamalı’yı hayattan koparmak için.
Ölüm yine çok yakından, 15 yıldır hayatını paylaştığı
erkekten geldi. TMMOB’li, İzmirli kadınlar olarak onu
defnederken bu son olsun dedik yine. Ama biliyoruz
ki özel alan politiktir, kadın cinayetleri politiktir ve
biz bununla mücadele etmeye devam edeceğiz.
Mücadele maalesef tek yönlü değil her t araf t an
saldır ı var. “İleri demokrasi” ile yönetilen ülkemizde, kadının sadece canına kastedilmiyor, düşüncelerini
paylaştığı anda ağzını kapatmak, sesini kesmek, giyimi kuşamı üzerinden hayatına müdahale etmek için elden
ne gelirse yapılıyor. Toplum içinde mesajı doğrudan verebilmek için otobüste, minibüste, Ramazan’da şort giydi
diye, yakası açık diye kadınları tekmeleyen, tokatlayan “meczuplar” türedi ortalıkta ve bunları seyreden bir
halk …
Çünkü biliyorlar ki kadını kontrol altına alırlarsa toplumu sindirerek kontrol altına alabilirler..
KHK ŞİDDE T İ İLE ME SLEĞİNDEN KOPAR IL AN
AKADEMİSYENLER
Masumiyet karinesi denilen kavram dikkate alınmadan
if tiralarla insanların işleri ellerinden alınıyor. Başka bir
iş yapması, yurt dışına çıkması engelleniyor, büyük bir
hınç ve kinle açlığa mahkum ediliyor. Kendi iradesi ile
açlık grevi yaptığında da tutuklanıyor. Yani aç kalmana
da ben izin vereceğim dayatması. Meslektaşlarımız ve
farklı meslek gruplar ından bir çok kişinin, mesnetsiz
iddialarla hayatları bir anda değişiyor.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin ölüme en
yakın olduğu aşamasında, toplumun gözü önünde eriyip gidiyor. Bu iki eğitim emekçisinin talepleri ise işlerine
geri dönmek. Doğal yaşam süreci tamamlanmadan hayattan koparılma yolunda gencecik iki insan.
En son bir KHK ile DEÜ’nden Barış Bildirisi imzacısı birçok değerli akademisyen işlerinden uzaklaştırıldı. Bu
yazının sınırları içine sığamayacak kadar çok sayıda üstelik. Bu akademisyenlerin arasında TMMOB İzmir İKK
Kadın Çalışma Grubu sekreteryasını yürüten ve doktora tezini vermek üzere olan Dilek Karabulut da var.
HOLOCAUST’TAN KURTULAN, KADIN HAKLARI SAVAŞÇISI
SİMONE VEİL
Fr ans a'da kür t ajın y as al l aşmas ı konu sunda öneml i rol
oynayan kadın haklar ı ak t iv ist i ve siyasetç i Simone Veil
89 yaşında yaşamını yitirdi. Fransa’nın Nice kentinde 1927
yılında doğan Veil, 1944 yılında ailesiyle birlikte Almanlar
taraf ından tutuklandı.
Bir kadının yaşam hakkı zorla ve vakitsizce elinden alınmamış
olduğunda, nasıl mucizevi mücadelelere imza atabileceğini
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kanıtlayan, şanslı örneklerden birisiydi Simon Veil.
Aklın sınırlarını zorlayan, Yahudi soykırımından sağ
kurtulabilmişti 17 yaşında iken. Sağ kalarak, uzun
sayılabilecek ömrüne, 20. Yüzyılda yaşanan 3 dönüm
nok t ası say ıl abilecek kazanımı ve kadın hakl ar ı
konusunda küçümsenmeyecek başarıları sığdırdı.
Naz iler in en ağ ır işkenceler i y apt ığ ı Auschw it z
toplama kampından sağ kurtulan ender isimlerden
oldu. Tar ihin bir başka dönüm noktası olan kadın
hakları mücadelesinde aktif rol aldı. Fransa’da 1974
yılında kadına kürtaj hakkını getiren bakan olarak
Fransız siyasi tar ihine geçen Simone Veil, 1980’li
y ıll ar ın ardından
Avrupa Parlamentosu
başkanlığı ile savaş
sonrası Avrupa
projesinin inşaasında
da önemli rol aldı.
Avrupa Parlamentosu'nun seçimle göreve gelmiş ilk başkanıydı.
Politikadan 1990’lı y ıllarda ayr ılan Simone Veil, Anayasa Konseyi üyeliğine
geçti. 2007’de Anayasa Konseyi’nden de ayrılan Veil, yaşamının son yıllarını
“Yahudi soykırımını’’ genç nesillere aktarmaya adamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Veil'in ölümü nedeniyle bir taziye
mesajı yayımladı ve Simon Veil'i, "ilham verici bir kişi" olarak tanımladı.
TÜRKİYE KADIN HAREKETİNİN DİRENÇLİ SAVAŞÇISI:
ŞİRİN TEKELİ
Arkasında bir kadın mücadele tar ihi bırakarak, feminist
hareket in Türk iye’de önde gelen ismi Şir in Tekeli’nin
yaşama veda etmesi, bir gazete haber inde, aşağ ıdak i
şekilde duyuruldu.
‘’Türkiye'de kadın çalışmalarının ve kadın hareketinin önde
gelen isimlerinden Doç. Dr. Şirin Tekeli Bodrum'da hayatını
kaybet t i. 73 yaşındak i Tekeli, bir süredir bey in tümörü
tedavisi görüyordu.
Şirin Tekeli'nin, hayatını kaybetmeden önce bedenini Çapa Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi. Bodrum'dan
get ir ilerek Çapa Tıp Fakültesi'ne teslim edilecek olan Tekeli'nin bedeni, t ıp öğrenc iler inin eğit imi iç in
kullanılacak. ‘’
Şirin Tekeli 1944 yılında Ankara'da doğdu. Felsefeci agnostik bir anne ile felsefeci ateist bir babanın kızı,
Balkan göçmeni, dini bütün bir babaannenin torunu olarak, birbirine ters düşen inançların bir aradalığıyla, tam
bir hoşgörü ve farklı düşüncelere gösterilen sonsuz saygı ortamında büyüdü.
73 yıllık yaşamı süresince ise kendi deyimiyle anarşizan demokrat olarak, bir feminist aktivist ve feminist
teorisyenin olabileceğinin en üst seviyesinde, dolu ve verimli, dirençli ve kararlı bir yaşam sürdü. Yaşam hakkı,
elinden bir şiddet sonucu alınmamış ‘’şanslı bir kadın’’olarak, özgür ruhlu ve mücadeleci kişiliğiyle kadın
hareketinin başlaması ve kadın hakları kazanımlarında mihenk taşı olmayı başardı.
Lise öğrenimini, Ankara'nın en köklü okullarından Ankara Kız Lisesi'nde gördü. 1961-1963 yılları arasında
Paris'te Fransızca öğrendi ve hukuk fakültesine başladı, ardından İsviçre'de Lozan Üniversitesi'ne geçerek
siyaset bilimi anabilim dalında öğrenim gördü.
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1968-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakülte s i'nde öğre t im ü yeliğ i y apt ı. Doçent lik te z i
olarak hazırladığı kadınlar ın siyasete kat ılımı üzer ine
k ar ş ıl aş t ır mal ı ar aş t ır ma 1982'de Bir ik im Yay ınl ar ı
taraf ından "Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat" adıyla
yayımlandı.
12 Eylül darbesinin ardından 1981'de YÖK döneminin
başl aması üzer ine ist if a et t iği üniversiteye bir daha
dönmedi.
"Üniversiteden ayrıldıktan sonra hayatımı kazanmak için
sürekli çeviri yaptım" diyen Şirin Tekeli 2011 yılına kadar,
Fransızca ve İngilizce'den çoğu kadınlar ve demokrasi ile
ilgili 25 kitap çevirdi.
Tekeli, Türkiye'de Kadın Hareketi'nin önde gelen isimler inden oldu. Hareketin "Medeni Kanun değişikliği
için Dilekçe kampanyası-1984), "Dayağa karşı protesto yürüyüşü-1987" ve "Kariye Şenliği"nin de aralarında
bulunduğu çok sayıda etkinlikte rol aldı.
Tekeli, y akl aş ık bir y ıl önce hay at ını anl at t ığ ı söyleş ide,
"doçentlik tezini kadınlar üzer ine yazma karar ını, en yak ın
dostlar ının bile 'kadın konusunda doçentlik tezi mi olurmuş'
diye alaya aldığını" açıklamıştı.
“Özel olan siyasidir” kavramı geçerliliğini bugün de otuz yıl
önceki gibi korumaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de aile içi şiddet
kadar, son on yılın gündeme getirdiği, kadın cinayetleri türü
şiddet biçimlerine karşı mücadele sürecektir. Kadınların siyasi
karar odaklarına daha fazla girmesi, dünya genelinde feminist
hareket in öncelikli bir sorunu olmaya devam ediyor. Daha
yapacak çok şey var. Yılmak yok. Top artık, beşinci ve altıncı
kuşak feministlerde.
Şirin Tekeli, kadınlar ve demokrasi peşinde bir hayat sürdü. Saygı, sevgi ve minnet duygularımızı kaybetmeden
mücadeleye devam demek yakışır artık aklı ile düşünebilen her bireye.

ARTIK KALKIP YÜRÜME VAKTİDİR
B e l k i d e ar t ı k k a l k ı p y ü r ü m e l i y i z , a k l ı m ı z ı n,
v icdanımız ın uzun zamandan ber i oturup kaldığı,
öylece kala kaldığı o yerden kalkıp silkinip yürüyüp
yol almamız, kapanan yolları açmamız, engelleri yıkıp
aşmamız gerek.
Oysa biz hala övünerek yapt ığımız kadın
kur ult ayl ar ımızda, k adın ç alışmal ar ını gönül den
destekleyen arkadaşlarımıza neden hala “bayan “ değil
de kadın dememiz gerektiğini, kadın örgütlenmesinin
önemini anlatmaya çalışıyoruz.
Artık gerçekten kendimizi güvende hissettiğimiz o yerlerden bir an önce çıkıp hayatlarımıza sahip çıkmamız
gerekiyor.
Çünkü biz yol almazsak çocuklarımız o yolların karanlığında kaybolacak. (MMO İzmir Şubesi Bülteni-Temmuz
2017)
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İLHAM VERİCİ BİR BİLİM İNSANI: MARYAM MIRZAKHANI

‘’Matematik problemi çözmek vahşi ormanda kaybolmaya benzer. Çözümü bulmak için tüm bilginizi
seferber etmek zorundasınız.’’
								
Maryam Mirzakhani
Maryam Mirzakhani 1979 İran Devrimi‘nden 2 yıl önce Tahran’da dünyaya geldi. İran Şahı Rıza Pehlevi’nin
devrilmesinden sonra İran hükümeti, kadınların bol giysiler giymelerini ve başlarını örtmelerini zorunlu kıldı.
37 yaşına geldiğinde çığır açan bir matematik profesörü olacak olan Mirzakhani’nin çocukluk yaşamı özellikle
kız çocukları ve kadınlar için baskının ve geri plana itilmenin her geçen gün daha çok etkisini gösterdiği yıllara
denk gelir.
Çocukluğunda en büyük tutkusu kitap okumak olan Mirzakhani geniş hayal dünyası ile öyküler uyduruyor ve
büyüyünce yazar olmak istiyordu. Matematik ise hiç aklında ve gönlünde yoktu. İlkokulun ardından üstün
yetenekli kız öğrenciler için olan bir ortaokula başlayan Mirzakhani'nin Ortaokuldaki matematik öğretmeni
"matematiğe pek yeteneği olmadığı" kanaatini sıkça tekrarladı.
Mirzakhani, verdiği bir röportajda, o yaşlarda başkalarının sizin için ne düşündüğünün insan hayatında büyük
bir rol oynadığından söz ediyor. Öğretmeninin bu kanaati, Mirzakhani'de birtakım özgüvensizliklere yol açıyor
ancak bu durum bir sonraki yıl matematik öğretmeni sayesinde ilgisini arttırıp adeta okulun matematik yıldızı
haline gelmesine engel olamıyor.
Lise yıllarında İran’ın Uluslararası Matematik Olimpiyat Takımı’nda yer alan ilk kadın olan Mirzakhani, 1994
ve 1995 senelerinde üst üste iki kez altın madalyanın sahibi oldu. Tahran’daki Sharif Üniversitesi’nden mezun
olduktan sonra lisansüstü çalışmaları için Harvard Üniversitesi’ne giden Mirzakhani’nin Doktora danışmanı ise,
daha sonra kendisinin de alacağı Fields Madalyasına sahip Curtis McMullen’di.
Curtis McMullen, Mirzakhani için, her zaman hayranlıkla bahsetmenin yanı sıra çok güçlü bir araştırmacı
olduğunu, teknik becerilerinin yanında “gözüpek bir hayalgücü”ne ve kendi vizyonunu oluşturma becerisine sahip
olduğunu söylüyor. Mirzakhani’nin araştırmalarını takip eden başkaları da, yıllarca ilerleme kaydedilememiş
problemleri, birbirinden uzak alanlar arasında beklenmedik bağlantılar kurarak çözme becerisinden hayranlıkla
bahsediyorlar.
M ir z ak han i ç al ı şmal ar ında öz e l l ik l e h ip e r b ol ik
geometr i, ergodik teor i, simplek t ik geometr i ve
Teichmüller teor isine odakl anıyordu. Ç alışmal ar ı
öze l l ikl e "R ie mann y ü ze y i" ol ar ak adl and ır ıl an
şek iller i temel alıyordu. Bu sarmal şek iller ancak
k ar ma ş ık s ay ıl ar l a anal iz e d il e b il i y or. A sl ında
matemat ikç i, Riemann yüzeyler inin kendine özgü
muhtemel geometr iler ini har italıyor ve böylelikle
ortaya çıkan yeni alanları hesaplıyor.

MMO İzmir Şubesi | 94

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Mirzakhani ‘’Kızım beni ressam sanıyor’’
Çalışmalarında çok yoğun olarak şekiller çizdiği için küçük kızı sıkça annesinin resim yaptığını söylüyor.
Doktorasını tamamladıktan sonra Princeton Üniversitesi,
Clay Matemat ik Enst itüsü ve Stanford Üniversitesi’nde
çalışt ı. "Kolayca y ılmayan bir isiy im’’ diyen Mirzakhani
2014 yılında, 1936'dan beri verilen, matematiğin Nobel'i
say ıl an ve bilim insanl ar ının gelecek başar ıl ar ı iç in
c e s are t l end ir me" y i he de f l e y en F ie l d s Madaly a s ı'n ı
kazanan ilk kadın matemat ikçi oldu. Fields Madalyası,
sadece 40 yaşından genç araştırmacılara veriliyor ve bu
da o yaşlarda çocuk büyütmek için kariyerlerine ara veren
kadınlar iç in büyük bir dezavantaj teşk il ediyor. Ama
buna rağmen, önümüzdeki yıllarda daha birçok kadının bu
ödülü kazanacağını düşündüğünü belirtmişti Mirzakhani
bir röportajında.
Bir kadın matematikçinin bu ödülü alması ile, bir çok alanda kendilerini görünür kılan ve büyük başarılara imza
atan kadınların başarısı taçlandırılmış oldu. 37 yaşında ödüle layık görülen Mirzakhani, ödülü kazandıktan sonra
dünyanın en önemli bilim dergilerinden “Nature” ın 2014 yılındaki “Bu yıl önemli işler başarmış 10 kişi” listesinde
yer almıştı.
ŞERİAT YÖNETİCİLERİNE ŞAPKA ÇIKART TIRDI
Mirzakhani’nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırırken,
İr an b a s ın ında da t abul ar ın y ık ıl ma s ına sebep ol du.
Kadınlar ın giy imler ini kısıtlayan yasalar bulunan İran’da
gazeteler Mirzakhani’nin ölümüne ilk say fadan başı aç ık
fotoğraf ıyla yer verdi.
Bu davranışa öncülük eden ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
oldu. Ruhani, İnstagram hesabından Mirzakhani’nin başı
açık fotoğraf ını paylaşarak, “Yüce İranlı ve dünyaca ünlü
matematikçi Maryam Mirzakhani'nin gidişi yürek parçalayıcı"
ifadeler ini kullandı. İran Dışişler i Bakanı Cevad Zar if ise
“İranlı genç deha ve matemat ik profesörü ol an Mar yam
Mirzakhani’nin ölümü benim ve İranlılar için büyük bir acı
kaynağı” açıklamasında bulundu.

Mirzakhani, Fields Madalyası'nı kazandığı dönemde İran'da büyük bir yankı uyandırmıştı. İran gazeteleri o dönem
ödül haberini yayınlarken Mirzakhani'nin fotoğraf ına dijital başörtüsü eklemiş veya yalnızca yüzünün belirgin
olduğu fotoğraflar kullanmıştı.
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‘’KİMSE YAPMADIYSA İLK SİZ YAPARSINIZ’’
Lise yıllarında Matematik Olimpiyatlarında madalya almasının öyküsü de ilginç. Arkadaşı Beheşti ile birlikte
Uluslararası Matemat ik Olimpiyatlar ı’ndan haberdar olmuşlar, ve lise müdürüne gidip İran milli tak ım
seçmelerine hazırlanmak istediklerini söylemişler. Müdür, daha önce takıma girmiş bir tane bile kız öğrenci
olmamasına rağmen onları destekler, ve “kimse yapmadıysa da ilk siz yaparsınız, ne var?” diyerek geleceğin
büyük matematikçisine yol açmış olur.
“Güçlü bir karakterdi müdürümüz”, diyor Mirzakhani, “ve bu tavrının hayatım üzerinde büyük etkisi oldu.” İkisi
de elemeleri geçer, ve olimpiyatlarda İran’ı temsil ederler. Mirzakhani iki yıl üst üste katıldığı yarışmada ilk yıl
altın madalya alır, ikinci yıl ise daha da büyük bir başarı gösterip tüm soruları hatasız çözer.

‘’Matematikte başarı garip bir şey; yarışmalarda derece elde etmekle başarılı bir araştırmacı olmak arasında
çok bağlant ı olmayabiliyor. Bazı c in f ik irler kullanarak çözülebil sin diye tasarlanmış sınav sorular ıyla
boğuşmak bir şey, cevabı olup olmadığı bile belli olmayan araştırma sorularıyla yıllarca azimle uğraşmak,
önündeki matematiksel yapılara bakıp kimsenin görmediği bağlantılar görmek, kendi çizdiğin yollara düşüp,
belirsizliklere rağmen dirayetle devam edebilmek, bambaşka bir şey.’’
BÜYÜK KARİYER PLANLARI VE HAYALLERİN YOK OLUŞU
Mirzakhani bir ropörtajında, kendi kariyeri için büyük planları ve hayalleri olduğundan söz etmişti. Uzun
yıllar yaptığı çalışmaların açtığı yolda karşısına çıkan çok daha zorlu problemlerle uğraşmak ve bunları
çözmeyi başarmak en büyük hedef iydi. Kolayca sonuca ulaşabileceğini bildiği konular üzerinde çalışmaktansa,
uzun süre uğraşmayı, derin düşünmeyi gerektiren problemleri tercih ettiğini, örneğin on yıldan fazla süredir
üzer inde düşündüğü ama hala pek ilerleme kaydedemediği problemler olduğunu söylemişti. Kolay y ılan
birisi değildi, hastalığıyla inadına mücadele etti, ölmemek için direndi. Hastalığı süresince verdiği röportaj
videolarında, ne kadar dirençli ve hayata inanan bir kişi ile karşı karşıya olduğunuzu kolayca görebilirsiniz.
Yeni bir şey keşfettikçe, kendisini "dağın tepesinde" hissettiğini söyleyen Mirzakhani, her şeye daha net
baktıkça, daha mutlu olduğunu söylüyordu.
Planlarında yaşama ve matematiğe dair çok şey vardı ancak yaşama erken veda bu planlar arasında hiç yer
almadı. Büyük matematik problemlerini çözmeyi başaran, kadınların yaşam alanlarının çok kısıtlı olduğu bir
coğraf yadan hep ileriye bakarak gelen bu değerli bilim insanı, en verimli çağında, kansere yenildi.
Mirzakhani ardında büyük bir mücadele ruhu bayrağını bıraktı ve ilham verici yaşam başarısıyla, özellikle
kadınlar ın büyük baskılanmalar alt ında ezildiği coğraf yalarda tutunacak güçlü bir dal olarak, eşitsizlik
kıskacını aralamaya ışık tutmayı sürdürecek. (MMO İzmir Şubesi Bülteni-Ağustos-Eylül 2017)

MMO İzmir Şubesi | 96

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

FOTOĞRAFLAR-SÖYLEŞİLERDEN NOTLAR

‘’Bizim ailede de durum farklı değildi. En küçük olan erkek kardeşim gelene kadar hepimize eşit davranıldı.
Erkek kardeşim doğduktan sonra her şey değişti. Erkek kardeşimin tüm bakımı ve sorumluluğu bize yüklendi.
Cinsiyetçi bakış açısı aileden başlıyor, eğitimde de öğretilenler ve davranışlar aynı oldu. Özellikle şimdiki
eğitim sistemi çok riskli, burada bizim vereceğimiz çok ciddi katkılar var. Her ortamda yılmadan sıkılmadan bu
konu paylaşılmalı ve anlatılmalı.’’
‘’LGBTİ bireylerinin Siyah Pembe Üçgen Derneği toplantısına katıldım. Bu bireyler arasında askere gitmek
çok zor, homoseksüel olduklarını ispat edebilmeleri için ilişki sırasında çekilmiş videolarını göstermeleri
gerekiyor. Erkekler daha küçükken bu tarz insanlarla arkadaşlık etmek istemiyorlar erkeklikler ine zeval
geleceğini düşünüyorlar ama kız çocukları sorun etmiyor. Benim oğlum da ne yazık ki okuldaki gay arkadaşına
aynı davranıyor.’’
‘’19 yıl otomotiv sektöründe çalıştım. İlk işe girişimde bana evlilik düşünüyor musun, çocuk istiyor musun gibi
sorular sordular. Ben de yok dedim. Sonra hamileliğimi 5 ay saklamak zorunda kaldım.’’
‘’Biz mühendis olmak iç in kadın erkek hepimiz aynı eğ it imi alıyoruz, aynı sınavl ardan geç iyoruz ve
diplomamızda kadın mühendis yazmıyor. Eşit ünvanlara sahibiz ama iş hayatında çok fazla emek harcamak
zorunda kalıyoruz. Kendinizi öne çıkarmanın da başka bir yolu yok.’’

‘’Halam bana ‘Küçük Feministin Kitabı’ diye bir kitap hediye etti. Feministi o kitapta gördüm. Bence herkes
okumalı, oradan öğrendiğim çok şey var.’’
‘’2 kızım var. Biri mavi rengi çok seviyor ve ben maviyi sevdiği için mutlu oluyorum. Evde ayrımcılık yok ama
kreşe gidiyor ve orada bizim dışımıza çıkıyor. Farklı bilgilerle geliyor. Bizim yine de duruşumuzu değiştirmemiz
lazım.’’
‘’Okulda 100 kişilik sınıf ta 10 kişiydik. O zaman için iy i bir say ıydı. Ben de derste ağzımda kalem ders
dinliyorum.
MMO İzmir Şubesi | 97

MUTLU TOPLUM İNŞASI İÇİN TOPLUMSAL CİNSİ YET EŞİTLİĞİ

Erkek arkadaşlarımdan biri o kalemi ağzına sokma fena oluyorum dedi. O zaman bu söylediğine tepki vermedim
ama şimdi bilinçlendikten sonra söylüyorum bunu, duymazdan gelmeyelim ve bir yolunu bulup anında tepki
verelim.’’
‘’Mutfakta erkeklere yer açalım. Onların kendilerini, mutfakta bir şeyler üretirken rahat hissetmeleri için
elimizden geleni yapalım. Ortalığı dağıtıyor, kirletiyor, dağınık çalışıyor demeyelim.’’

‘’Ben çocukken annesinin hanım hanımc ık mızmız, hassas kızıydım ve o şekilde yet işt ir ildim. Senelerce
çevredeki herkesin çok hanım diye işaret ettiği kız çocuğu oldum. Şimdi 57 yaşındayım ve hanım hanımcık
laf ını hiç sevmiyorum. Kendime bir kadın mesleği seçtim ve psikolog oldum. Bu konudaki mücadeleme mezun
olur olmaz başladım ve kendimi değiştirmek için çok uğraştım’’
‘’Bir erkeğin kendi işini görememesi, kendi kendine bakamaması çok büyük bir acizlik.’’
‘’Ablamın eşi sıkı bir feminist. Tüm ev işlerinde ortak oluyor. İlk ve tek çocukları da erkek. Doğduğundan
beri ailede ev işlerinde çalışıyor ve ayrımcılık yapılmıyor. Bu şekilde büyütülen çocuk okul başladıktan sonra
değişti. Ailenin hiç taviz vermemesi gerekiyor.’’
‘’Urla' da bir anaokulunda psikolog olarak görev yapıyorum. Çocuklardan çok ebeveynlerde sorun yaşıyoruz.
Anneler gelip oğlum bebekle oynuyor ne yapalım diyorlar. Erkek egemenliğini kadınlar da çok benimsiyor ve
farkında olmadan da bunu yapıyor. Ben kendi oğlumu kadınlara karşı kibar ve saygılı yetiştirdim. O da şimdi
bana cevap olarak 'anne kızlar maço erkeklerden hoşlanıyor' diyor’’
‘’Bayan kelimesine çok sinir oluyorum ve buna karşımdakine göre tepki veriyorum. Kadın kelimesini insanlar
aşağılayıcı buluyorlar. Erkek denen her yere kadın karşılığını mutlaka koymak lazım ve bunu yılmadan anlatmak
lazım. Bayan hitap sözcüğüdür. ‘’Bayan bakar mısın?’’, Olabilir ancak ‘’burada bayan var olmaz.’’ Erkek kibar
olmak için bayan diyor, kadın demek kabalık değil ki.’’
‘’2008 kr iz inde patronum bana sadece erkek çalışanl ar ı ç ıkar, onl ar ın maaşl ar ı ödensin dedi. Ben de
patronumun bilmeden de olsa ne demek istediğini anladığım için içerisinde kadınların da olduğu sadece ev
geçindirenler için bir liste yaptım ve onların ödenmesini sağladım.’’
‘’Okul sonrası bir piyano kursumuz vardı. Bir kız çocuğu devam ediyordu, bir gün gelip benim bir kardeşim oldu
artık okuldan sonra anneme yardım etmek zorundayım dedi ve kursu bıraktı ki çok yetenekliydi. Halbuki kız ve
oğlan aynı evde çok kardeşler ama oğlan kardeşlerinden böyle bir şey beklenmiyor.’’
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ÖNERİ LİNKLER
Luce Irigaray ve Feminizm - Zeynep Direk İle Felsefe Vakti
https://www.youtube.com/watch?v=4xtlE95wnEk
Simone de Beauvoir ve Feminizm - Zeynep Direk İle Felsefe Vakti
https://www.youtube.com/watch?v=bxhh3pLELrA
Gloria Steinem and Emma Watson in Conversation(You Tube’da Türkçe alt yazılı izlenebilir.)
https://www.youtube.com/watch?v=Tm6ESsMlvYE&t=1225s
Ben Bir Kadınım! | Feyza Altun | TEDxIstanbul
https://www.youtube.com/watch?v=ZdeFof81xKs
Felsefeci gözüyle dünyaya bakış-Prof. Dr. İonna Kuçuradi
https://www.youtube.com/watch?v=vcZ_riGbkcE
Üç Büyük Dinin Sümer'deki Kökenleri(Kadına Dair)-Muazzez İlmiye Çığ
https://www.youtube.com/watch?v=-BxfpdxXyE8
What choices for European women seeking gender equality?
http://www.euronews.com/2017/04/24/what-choices-for-european-women-seeking-gender-equality
Australian Senator breastfeeds while moving motion in parliament
http://www.euronews.com/2017/06/22/watch-australian-senator-breastfeeds-while-moving-motion-inparliament
Kadın Haklarına Dair Haberler
http://www.euronews.com/tag/women-s-rights
Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı
https://www.morcati.org.tr/tr/
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KİTAP ÖNERİLERİ
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FİLM ÖNERİLERİ
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“Asıl derdimiz, toplumsal cinsiyet sınırları içinde dayatılan bir takım basmakalıp fikirlerle, toplumsal
cinsiyetin eril ve dişiliğine dair var olan görüşlere itiraz getirmeye çalışmak olmalıdır”
Judith Butler
Eğer erkekler fiziksel olarak daha güçlü oldukları için kadınlardan üstünse o zaman hükümeti neden
Sumo Güreşçileri yönetmiyor?'
Toshiko Kishida
Cinsiyet eşitliği sadece bir hedef değildir. Cinsiyet eşitliği, yoksulluğu azaltmanın, sürdürülebilir bir
kalkınma yaratmanın ve iyi yönetim oluşturmanın temelidir.'
Kofi Annan
Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, kadının hayat şartlarına bakın.
John Stuart Mill
"Soru bana kimin izin vereceği değil, beni kimin durdurabileceği"
Ayn Rand
“Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.”
V.Hugo
“İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da
gereklidir.”
Geothe
“Hareket etmeyen, zincirlerini fark edemez”
Rosa Luxemburg
‘’Bir kadın eğer kurmaca yazacaksa, parası ve kendine ait bir odası olmalıdır’’
Virginia Wollf
“Bilimde itibar bütün dünyayı ikna eden adama gider, bir fikri ilk düşünene değil.”
Charles Darwin
“İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun”
Marie Curie
‘’Erkekler haksızlığa uğradığı zaman, bu bir trajedidir. Kadınalar haksızlığa uğradığı zaman bu bir
gelenektir.’’
Letty Cottin Pogrebin

