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Türkiye, dünyanın diğer birçok ülkesi ile beraber korona virüs salgınından ziyadesiyle etkilenmekte. İlk 
vakanın görülmesinin üzerinden geçen yaklaşık 30 günlük süreçte Türkiye, resmi sayılar dâhilinde dünyada 
en çok Covid-19 vakası görülen 9. ülke konumuna gelmiş durumda. Ancak maalesef alınmayan tedbirler, 
yönetilemeyen kriz süreci ile birlikte ülkemizin, bu sıralamada daha üst basamaklara tırmanacağı açıktır. 
Covid-19 salgınına ve benzeri küresel salgınlar karşı aklın ve bilimin gösterdiği çözüm evde kalmak iken, bu 
yol takip edilmiyor.

Siyasi iktidar tarafından alınmayan tedbirlerin en olası kurbanları da ne yazık ki emekçiler olacak 
görünüyor. Dil, din, cinsiyet, milliyet ayrımı yapmayan salgın ile mücadelede açık bir sınıf ayrımcılığı 
yaşanıyor.  İşçiler fabrikalarda, kalabalık iş yerlerinde, toplu taşımada ölüme gönderilirken “evde kal” 
çağrıları yapılıyor.

İktidarın, “çarklar dönecek” dayatmasının en büyük bedelini, bu salgın koşullarında çalışmak zorunda 
bırakılan büyük oranda örgütsüz işçiler ve aileleri ödeyecektir. Ancak meselemiz salgındır ve bedel bununla 
sınırlı kalmayacaktır. Bedeli, patronların çıkarları uğruna salgının kontrolü zorlaştıkça bütün bir toplum 
ödeyecektir. Çarkların dönmesi, daha çok işçinin hasta olması demek; çarkların dönmesi, daha fazla 
temas demek, daha fazla risk demek. Çarkların dönmesi, virüsün fabrikalardan bütün yaşam alanlarına 
doğru yayılması, hasta sayısının katlanarak artması demek. Çarkların dönmesi, salgının bir işçi kırımına 
dönüşmesi demek.

Hükümet, bir yandan 20 yaş altına sokağa çıkmayı yasaklarken, bir yandan yine “çarkların dönmesi” 
adına genç işçileri bunun dışında tutmaktadır. İşverenlerin dayatması sonucu, çoğu özel sektörde olmak 
üzere, 18-20 yaş arasında 811 bin genç işçi çalışmaya zorlanmaktadır. Bu gençlerin diğer yaşıtlarından bir 
farkları, onları virüsten koruyacak ilahi bir güç varmış gibi davranılmakta, alınan önlemlerin çelişkili ve 
samimiyetten uzaklığı gözler önüne serilmektedir. Büyük sermayeye geniş imkânlar sunulurken, işsizlikle 
sınanan yüz binlere günlük 39 lira, küçük işletmelere ise iflas reva görülmektedir.

Kriz sürecini yönetemediği açık olan hükümet tarafından görüntüyü kurtarmak amaçlı alınan bu kararlara 
karşı herkesi sesini yükseltmeye, aşağıdaki taleplerin arkasında bir araya gelmeye davet ediyoruz:

• Temel, acil ve zorunlu olanlar dışında mal ve hizmet üretimi durdurulmalı, bütün işçiler en az iki hafta 
ücretli izne çıkarılmalı, salgının gidişatına göre bu süre yeniden değerlendirilmelidir.

• Bu süreçte işten atmalar yasaklanmalı, sürecin başından bugüne işsiz kalanlar için patronlara en ağır 
yaptırımlar uygulanmalı, işçilerin mağduriyetleri giderilmelidir.

• Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları 
salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

• Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi 
istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

• Salgınla mücadele koordinasyonunda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi 
paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır.

• Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman 
başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven 
verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

• Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan 
yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak f iili ve yasal 
düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Bu süreçte bir yandan da, internet mağazaları, çeşitli kampanyalarla yurttaşlarımızı tüketime teşvik etmeye 
çalışırken maalesef bir internet alışverişi çılgınlığı yaşanıyor. Buna paralel olarak bu sektörde çalışan 
emekçiler, kalabalık ve çoğunlukla sağlıksız çalışma alanlarında haftada 6 gün, günde 14-15 saat mesai ile 
internet siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Sektörün en önemli ayağı olan kargo ve PTT emekçilerinin iş 
yükleri de benzer şekilde artıyor. Bu durumun ortadan kalkması adına ve toplumsal dayanışmanın gereği 
olarak, tüm yurttaşlarımızı duyarlılık göstererek zorunlu olmayan online alışverişlerini salgın süresince 
ertelemeye, sektörde emek verenlerin iş yüklerini hafifletmeye çağırıyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

BİZİ VİRÜS 
DEĞİL AMA SİZİN 

BU DÜZENİNİZ 
ÖLDÜRECEK

BÜLTEN’DEN
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YENİ KORONAVİRÜSE KARŞI
UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR

HİZMET ÜRETİLECEK KURULUŞUN YAPMASI GEREKENLER
• Kontroller yapılırken iş yerinden en fazla 1 kişi eşlik etmeli ve bu kişi kişisel tedbirleri (maske, eldiven vs.) almış olmalıdır.
• Teknik görevli ile fiziksel mesafenin(1m) korunmasına dikkat etmelidir.
• Eşlik edecek kişi riskli yaş grubu veya dezavantajlı olmamalıdır.
• Virüs ile ilgili herhangi bir semptom göstermemelidir. (Semptomlar: öksürük, ateş, ishal, nefes darlığı, koku kaybı) 
• Teknik görevli bu kişi dışında çalışan kalabalığından uzak tutulmalıdır, yapılabiliyorsa o alan boşaltılmalıdır.
• Teknik görevliye herhangi bir ikram yapılmamalıdır.
• Teknik görevli ile kurulan irtibat sonucu gerekli hazırlıklar yapılmalı, yapıldığına dair teyit verilmelidir. Teknik görevli 
hazırlıklar yapılmadan gitmemelidir.
• Eğer bu şartlar sağlanmazsa şartlar sağlanana kadar kontrollerin ötelenme insiyatifi teknik görevlidedir.

GÖREVLENDİRİLECEK ODA PERSONELİNİN YAPMASI GEREKENLER
• Her denetim de farklı eldiven kullanılmalıdır.
• Her denetimde farklı maske kullanılmalıdır.
• Denetimin  4 saatten fazla sürmesi durumunda  eldiven değişikliği mutlaka yapılmalıdır.
• Denetimin  4 saatten fazla sürmesi durumunda  maske değişikliği mutlaka yapılmalıdır.
• Denetimin gerçekleştirileceği firmada eşlik edecek kişi ile fiziksel mesafenin(1m) korunmalıdır.
• Virüs ile ilgili herhangi bir semptomun görülmesi durumunda kesinlikle ilgili birim sorumlusu arladaşa bilgi verilerek sağlık 
kuruluşuna başvuru yapılmalıdır . (Semptomlar: öksürük, ateş, ishal, koku kaybı, nefes darlığı) 
• Verilecek hiçbir ikram kabul edilmemelidir.
• Öğle yemek ihtiyacının giderilmesi ile ilgili evde hazırlanan gıdalar tercih edilmeli veya ambalajlı gıda tüketilmeli, firma 
yemekhanesi kesinlikle tercih edilmemelidir.
• Genel tedbirler mutlaka alınmalıdır: yüze temas edilmemeli, olabildiğince az yüzeye temas edilmeli, fiziksel mesafe(1m) 
korunmalıdır.
• Denetime gidilen firma da  şartların uygun olmadığı düşünülüyorsa firmaya gerekli  bildirimler gerçekleştirilip ertelemekten 
çekinilmemelidir.

DENETİM TRANSFERLERİNDE KULLANILACAK ARAÇLAR İLE İLGİLİ 
YAPILMASI GEREKENLER
• Aracı enson kullanan kişi sık temas edilen(direksiyon, vites, kapı kolu tutamağı vb.)dezenfektan/kolonya gibi malzemeler ile 
temizlenerek araç teslim edilmelidir.
• Araç teslimlerinde camlar güvenlik riski oluşturmayacak şekilde aralık bırakılmalı ve araç içerisinin havalandırılması 
sağlanmalıdır.
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ŞUBEDEN • HABER

ŞUBEMİZ, 
TURGUTLULU 
ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞTU

ŞUBEMİZDEN 
BÖLÜM BAŞKANI 
ÖZKOL’A 
ZİYARET

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi 
Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleşen 
Teknoloji Günleri’ne Şubemiz Yönetim Kurulu 
üyeleri de katılarak Odamızı tanıttı. 

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından, 5 Mart 2020 
tarihinde İYTE Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Ünver Özkol’a bir ziyaret gerçekleştirildi. 

( 4 Mart 2020 tarihinde fakülteye, Şubemiz Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Evrim Aksoy Göçebe ve Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyesi Görkem Teneler ile Teknik Görevli Eray Durupınar ’ın 

( SŞubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ünver 
Özkol’u ziyaret etti. Ziyarete Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Evr im Aksoy Göçebe ve Yönet im Kurulu Üyeler i Ziya 

Haktan Karadeniz, Görkem Teneler ve Bar ış Oğuz Gürses ile 
Şubemiz Teknik Görevlisi ve Öğrenci Üye Komisyonu Sorumlusu 
Ercan Ergiçay katıldı. 

Ziyaret sırasında, üniversite-oda işbirliği konusunda görüş 
alışverişinde bulunulurken, Öğrenci Üye Komisyonu çalışmaları 
hakkında da bilgilendirme yapıldı. 

kat ıldığı bir zyaret gerçekleşt ir ildi. Ziyarette Evr im Aksoy 
Göçebe ve Görkem Teneler taraf ından öğrenc ilere Odamızı 
t anı tmaya yönel ik,  meslek e t iğ ine i l işk in ve Şubemiz 
Öğrenci Üye Komisyonu’nu tanıtan birer konuşma yapılırken, 
öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. Ayr ıca Öğrenci Üye 
Komisyonumuz taraf ıdnan fakültede bir de tanıt ım standı 
açıldı. 
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ŞUBEDEN • HABER

GENÇ MÜHENDİSLER, 
MESLEK 
BÜYÜKLERİNE 
SAHİP ÇIKIYOR

ÜYELERİMİZE 
DUYURU: 

#EvdeKal

65 yaş üstünde veya kronik hastalığı olduğu 
için evinden çıkamayan üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda, temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
market ve eczane alışverişleri yapılacaktır.

( Sevgili Üyelerimiz, 
Zor günlerden geç iyoruz. Bu zorluklar ı her ulustan, her 
inançtan, her cinsiyetten insan hep birlikte yaşıyor. COVİD 19 
virüsü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor, 
ölümlere yol açıyor.

Bir arada bulunulduğu sürece virüsün yayılma olasılığı daha 
da artıyor. Bu nedenle Odamızın üyelere yönelik çalışmalarının 
üyenin Odaya gelmeden yer ine get ir ilebilmesi iç in çalışma 
düzenimizi değiştirdik. 

Salgın konusunda yaşanacak gelişmeler ve resmi makamlar 
taraf ından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda, salgın 
kontrol altına alındığında yapılacak ikinci bir duyuruya kadar 
Odamız tarafından alınan önlemler şu şekildedir;

• Odamız ve Şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın sayısı 
sağlık aç ısında en aza indir ilmişt ir ve genel olarak evden 
çalışmaya yönlendirilmişlerdir.

( Bu çerçevede destek talep eden üyeler imiz 10.30-16.30 
saatleri arasında Şubemizle iletişime geçebilir.

Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen genç üyelerimiz ve 
öğrenci üyelerimiz de Şubemize aynı numaradan başvurabilirler.

0232 462 33 33 / 203

• Bu süreçte üyelerimizden ricamız hem kendi sağlıklarını 
korumak hem de başkalarının sağlıklarını korumak açısından 
Oda ve Şubelerimizi ziyaret etmemeleridir.

• Biz lere te le fon i le ul aş ı l ab il ir,  i lg i l i  iş lemler in iz i 
makina.mmo.org.tr ve makina mobil uygulamamız üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Belgelerinizi internet üzerinden yapacağınız başvuru ile 
alabilirsiniz.

• Üyelik hizmetleri (üyelik, üyelik belgesi, SMM başvurusu, 
eğit im/seminer başvurusu, aidat ödeme ve aidat muaf iyet 
başvurusu vb.) de online platformlar üzerinden yapılacaktır.

Üyeler imiz in ve halk ımız ın sağlığı konusunda taşıdığımız 
sorumluluk gereğince geçici olarak uygulamaya koyduğumuz 
bu önlemler nedeniyle oluşacak aksaklıklar iç in şimdiden 
özür diliyor, tüm üyelerimizin üzerlerine düşen sorumluluğu 
yer ine getireceğine ve bu durumu anlayışla karşılayacağına 
inanıyoruz.

Bizim için değerlisiniz,
CORONA Günlerini, Dayanışma İle Birlikte Aşacağız. 
Sağlıklı ve güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle
#EvdeKal
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Tüm sağlık kuruluşlar ının ek ipman, araç, gereç ve sağlık 
personelinin koruyucu donanım vb. iht iyaçlar ı ivedil ikle 
karşılanmalıdır.

Özel hastanelere el konulmal ı ve kamu sağl ık z inc ir ine 
eklenmelidir. Çok acil olarak yeni hasta bakım, takip, müdahale 
mekânları tesis edilmelidir.
Bütün dünyay ı saran corona v irüs salgınının her geçe gün 
yay ıldığı ve daha fazla yur t taşımızın hayat ına mal olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle üst örgütümüz TMMOB’nin DİSK, 
KESK, T TB ile bir l ik te 31.03.2020 günü açmış olduklar ı 
imza kampanyasında belir t ilen talepler yanı sıra aşağıdaki 
taleplerimizi ivedilikle yerine getirilmek üzere siyasi iktidara 
ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İktidar Anayasal yükümlülüğünü yerine getirmeli
Öncelikle belirtmek isteriz, devleti ve ülkeyi yönetmek üzere 
iktidar olanlar, Anayasa’nın başlangıç maddesinde yurttaşlara 
tanınan “medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat 
sürdürme hakkının” adil bir şekilde kullanılabileceği şartları 
yaratmakla yükümlüdür.

“Pandemik İnf luenza Ulusal Haz ır l ık Planı”  r a f l arda 
unutulmamalı
Siyas i otor ite, yur t t aşl ar ın yaşam hakk ını tehdit eden 
salgınlara karşı, geçen y ıl hazırlanan “Pandemik İnfluenza 
Ulusal Haz ırl ık Planı” ve bu planın uygulanmasıyla ilg il i 
ol arak; 13.04.2019 tar ihinde yay ımlanan 2019/5 say ıl ı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belir t ilen hususlar ı yer ine 
get irmemiş t ir.  Kendi haz ır l amış olduğu düzenlemeler i 
uygulamayan siyasi otor ite uzmanlar ın, akademisyenler in, 
meslek örgütler inin salgınla ilgili öner iler ine uzunca süre 
kayıtsız kalmış, önerilen önlemlerin bir bölümünü hiç dikkate 
almamış, uygulamak zorunda kalınan önlemler i ise eksik, 
isteksiz ve gecikmeli olarak duyurmuştur. Halen yürürlükte 
olan bu Plan raflarda unutulmamalı, önerilen çalışmalar daha 
fazla gecikmeden eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

Bilim Kurulu önerileri kamuoyuna açıklanmalı
Kamuoyuna yans ıd ığ ı  üzere Sağl ık Bakanl ığ ı  ve B il im 
Kurulu’nun çok sayıda önlem önerisi, siyasi otorite taraf ından 
uygulanmamışt ır. Oysa gec ikmeler in doğurduğu olumsuz 
sonuçlar ın toplumsal maliyet i giderek ar tmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nu, siyasi otor iteye ilet t iği tüm 
önerileri kamuoyuna eksiksiz açıklamaya çağırıyoruz.

ODADAN • HABER

(TSiyasi İktidarı ve Tüm Kamu Yönetimini Anayasal ve Yasal 
Görevlerini Eksiksiz Olarak Yerine Getirmeye Çağırıyoruz!

Çalışma Düzeni ve Toplumsal Yaşamla İlgili Olarak Çok Daha 
Önceden Uygulamaya Geçmesi Gereken Kamusal Önlemler Daha 
Fazla Gecikmeden Derhal Yürürlüğe Konulmalıdır.

Emekçiler Ölme Pahasına Çalışmaya Zorlanamaz.
Tüm yurttaşların salgın dönemini en az sorunla aşabilmeleri ve 
yaşamlarını zorunlu olarak evde geçirmelerine imkân verecek 
destekler kamu taraf ından sağlanmalı gerekli kararlar bir an 
önce alınmalı ve uygulanmalıdır.

SİYASİ İKTİDARI 
VE TÜM KAMU 
YÖNETİMİNİ 
ANAYASAL VE 
YASAL GÖREVLERİNİ 
EKSİKSİZ OLARAK 
YERİNE 
GETİRMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ!

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, bir 
basın açıklaması yaparak yetkileri göreve çağırdı.
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ODADAN • HABER

İlgili meslek kuruluşlarını kapsayan Salgınla Ulusal Mücadele 
Kurulu oluşturulmalı
Ülke çapında bugünden sonra yapılması gereken çalışmalar 
hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve Bilim Kurulu 
ile eşgüdümlü olarak çalışmak üzere; bünyesinde ilgili merkezi 
ve yerel yönet im kuruluşlar ı, ilgili akademisyenler, sağlık, 
emek ve meslek örgütlerinin temsil edildiği bir Salgınla Ulusal 
Mücadele Kurulu oluşturulmalı; iller düzeyinde oluşturulan 
Koordinasyon Kurulu çalışmalar ında sağlık, emek ve meslek 
örgütlerinin mutlaka yer alması sağlanmalıdır.

Veriler kapsamlı bir şekilde ve şeffaflıkla açıklanmalı
Tüm çalışmalarda temel kural şeffaflık olmalı, her türlü bilgi 
er işime açık hale get ir ilmelidir. Günler sonra Bakanlık web 
sitesine konulan bilgiler yetersiz ve tar t ışmalıdır. Birçok 
ülkede olduğu gibi Bakanlık web sitesinde; anlık, günlük ve 
toplu olarak iller ve kurumlar bazında başvuran, test yapılan, 
virüs tanısı konulan, tanı konulamayıp gözlem altına alınan, 
virüs olmadığı karar verilen, tedavisi süren, taburcu edilen ve 
yaşamını yitiren hasta sayıları tam olarak açıklanmalıdır.

Yurttaşların hakları ve desteklenmesiyle ilgili önerilerimiz
Emekçilere, “Size ücretli iz in veremeyiz, çünkü önceliğimiz 
üretimdir. Dur-durak yok, canınız pahasına da olsa çalışmaya 
devam etmek, zorundasınız” denilmektedir.

Biz de diyoruz ki:
• Emekç iler Anayasal sosyal haklar ını talep etmektedir. 
Emekç iler sır tlar ındaki borç kamburunu daha da ar t ıracak 
kredilere ve toplanan paraların nasıl kullanılacağı açık olmayan 
zorak i bağış kampanyalar ına değil, kamu kaynaklar ından 
karş ıl ıks ız sağlanacak kamusal maddi desteklere iht iyaç 
duymaktadır.

• İşsizlik Sigortası Fonundaki 131,5 milyar TL işsizler ve tüm 
emekçiler için kullanılmalıdır. Ayrıca 2020 Yatırım Programında 
yer alan ve zorunlu olmayan kalemler için ayrılan ödenekler, 
sosyal amaçlı harcamalara/desteklere kaynak yaratmak iç in 
değerlendirilmelidir.

• En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

• Corona salgını mücbir sebep olduğu için kâr, yolcu, kazanç 
garantili ve sermayeye kaynak aktar ım amaçlı bütün Kamu-
Özel İşbirliği projeler i ask ıya alınmalı ve bütün ödemeler 
durdurulmalıdır.

• Nüfusun büyük bölümünün evlerinde kaldığı zamanlarda 
dahi işe gidenler; yani zorunlu/yaşamsal ürün ve hizmet 
üreten işyerleri ve iş kollarında (sağlık, gıda, lojistik, doğal 
gaz, su, enerji, güvenlik vb.) çalışanlar için güvenli ulaşım, 
hijyenik çalışma, dinlenme, sağlıklı gıda koşulları sağlanmalı, 
bu kesimin evde kalan ailelerinin yaşamlarını olağan şekilde 
sürdürebilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.

Sağlık alanıyla ilgili önerilerimiz
• Sağlık kuruluşlarının birçoğunda mevcut yataklı servislerin 
corona servisler ine dönüştürüldüğü, tesisler in çok yoğun ve 
dolmak üzere olduğu ve her an yeni teşhis ve tedavi ünitelerine 

iht iyaç duyulacağı bilinmektedir. Bu nedenle bütün sağlık 
kuruluşlar ının mevcut corona serv isler i, ac il serv isler i ve 
yoğun bakım üniteler indeki ekipman envanter i ac il olarak 
güncellenmeli ve eksiklikler belirlenmelidir.

• Salg ın ın y ayg ınl a şmas ı  neden i y l e  mevcu t  corona 
servisleri, acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerinin sayıları 
ile kurulması gereken yeni tesis ve birimlerin ihtiyaçları (f iziki 
mekân ve altyapı, ekipman ve gereç, personel vb.) gerçekçi 
olarak saptanmalıdır.

• Başta yoğun bak ım yatağ ı, suni solunum c ihaz ı vb. 
olmak üzere iht iyaç duyulan ek ipman, araç ve gereç ile 
kişisel koruyucu donanımın nereden, ne zaman, nasıl temin 
edileceği planlanarak gerekli sipar işler hızla ver ilmeli ve 
tak ip edilmelidir. Çok önceden yapılmış olması gereken 
bu çalışmalar ın güncel durumu hakk ında kamuoyuna bilgi 
verilmelidir.

• Yerli üret im potansiyelinin en etkin ve ver imli şekilde 
kullanılması iç in çalışmalar salt birkaç k iş i ve kuruluşun 
inisiyatif ine bırakılmamalı, bu konu bünyesinde sağlık meslek 
örgütler inin, TMMOB, Odamız ve ilg il i Odalar ın da temsil 
edildiği kurumsal ve kamusal yapılarda ele alınmalıdır.

• Mevcut sağlık tesisler inin iy ileşt ir ilmesi ve yeni sağlık 
tes isler inin pl anlama ve gerçekleş t irme çal ışmalar ında 
mühendis ve mimarlar ın ve onlar ın üyesi olduğu Odalar ın 
ve  TMMOB’n in  me s l ek i  ve  t ek n ik  b i l g i  b i r ik im inden 
yararlanılmalıdır.

• Corona se r v i s l e r inde  göre v l end i r i l en  t üm s ağ l ık 
personeline eksiksiz k iş isel koruyucu donanım ver ilmeli, 
bu ser v islerde görevlendir ilen diğer branşlardak i sağl ık 
personeline de uygun hizmet içi eğitim verilmelidir.

• Sağlık kuruluşlarının ilave personel ihtiyacının ne zaman, 
nasıl karşılanacağı netleşt ir ilmeli, işe yeni başlayacaklar ın 
hizmet iç i eğit imler i planlanmalıdır. Dünya görüşler i ve 
etnik kökenlerinden ötürü işlerine son verilen sağlıkçılardan 
haklarında kesinleşmiş hüküm olmayanlar göreve derhal iade 
edilerek deneyimli, liyakatlı elemanların sayısı artırılmalıdır.

• Mevcut sağlık tesislerine ek olarak, salgına karşı ek yatak 
kapasitesi yaratabilmek iç in mevcut yerleşkelerde uygun 
olanlarda sahra hastaneler i kurulmalı, büyük açık alanlar ın 
yanı s ıra kamu misaf irhaneler i, öğrenc i yur tlar ı, oteller, 
kapalı fuar alanları, spor salonları gibi mekânların da hasta 
tedavisi iç in kullanılmasına yönelik gerekli hazırlıklar hızla 
sonuçlandırılmalıdır.

• Sistemin etkin işleyişi için özel hastanelere el konulmalı 
ve kamu sağlık zincir ine eklenmelidir. Sağlık hizmetler i her 
düzeyde ücretsiz olmalıdır.
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“BİZİ BU VİRÜS 
DEĞİL, SİZİN 
BU DÜZENİNİZ 
ÖLDÜRÜR”…

( Birçok ülke ile beraber ülkemizde de giderek hız kazanan 
COVID-19 salgını, sadece bir sağlık krizi olmakla kalmayıp aynı 
zamanda ağır bir insani krize dönüşmüştür. Salgının alışılmadık 
bir hızla yayılışı karşısında devletlerin mevcut sağlık sistemleri 
yetersiz kalmış, hatta bazı ülkelerde çöküntüye uğramışt ır. 
Salgının hızını kesmeye yönelik şimdilik bilinen çare kişisel 
hijyene azami özen göstermek, vücut direnc ini ar t t ırmak, 
en önemlisi de insanlar arası f iziksel ilişkileniş mesafesini 
arttırmak ve karantina uygulamaktır. Bu da haliyle eğitimden, 
sosyal ve kültürel etkinliklere, çalışma yaşamı ve üretime kadar 
tüm toplu faaliyetler in, salgın kontrol alt ına alınana kadar, 
bir süreliğine durdurulması anlamına gelmektedir. Böylesi bir 
tedbir ise kaçınılmaz olarak ekonomik ve sosyal açıdan büyük 
toplumsal bedellere yol açmaktadır. Kısacası halkın sağlığını 
korumak ve salgını kontrol altına almak isteniyorsa her türlü 
toplumsal faaliyeti durdurup karantina uygulamak, karantinayı 
uygulamak için de halkın en temel ve yaşamsal ihtiyaçlarını 
hiçbir ayrımcılığa yol açamadan karşılamak gerekiyor. Bu da 
ancak kamu gücünü tümüyle seferber etmek ve toplumsal 
dayanışmayı büyütmekle mümkün olur. 

Oysa s iyasal ik t idar ın böyle bir amac ının olmadığı süreç 
içesinde yaşananlardan aç ıkça görülmüştür. Yapılan tüm 
açıklamaların aksine, iktidarın salgına karşı yeterli hazırlığının 
olmadığı açıktır. Bunun en güçlü göstergesi, ilan edilen tedbir 
paket idir. Bu paket ile ik t idar ın asıl hedef inin ihalelerle, 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
bileşenlerinden olduğu İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri, salgın sürecinde belediyelerin sosyal 
yardım amaçlı bağış toplamalarının iktidar 
tarafından engellenmesine ilişkin 2 Nisan 2020 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

garant i ödemelerle, devasa vergi af lar ıyla beslediği büyük 
sermaye grupları yerine yine halkın cebi olduğu açığa çıkmıştır. 
Tüm yurttaşlara karantina kurallarına riayet etmeleri ve evde 
kalmaları çağrısı yapılmaktadır. Ancak evde kalma şansına sahip 
olmayan, şant iyelerde, fabr ikalarda, marketlerde, temizlik 
hizmetler inde ve hastanelerde çalışmak zorunda kalanlar ın/
bırakılanların biyolojik ve sosyal yaşamsal ihtiyaçlarının nasıl 
karşılanacağına dair en küçük bir öngörü, tedbir dahi yoktur. 
Oysa ülkemizde toplumun mutlak çoğunluğu yoksulluk sınırının 
altındadır. Son yıllarda giderek derinleşen ekonomik kriz bu 
yoksulluğu daha da arttırmış, halkın hatırı sayılır bir kesimi, 
temel gıda ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz 
hale gelmiştir. Buna, salgına bağlı olarak ücretsiz izin ve işten 
çıkarmalar da eklenince, karşı karşıya olduğumuz insanî krizin 
boyutu iyice büyümüştür. COVİD-19 virüsünün “herkes için eşit 
tehdit oluşturduğunu” iddia eden lafazanlıklar ise bu krizin 
üzerini örtmeye yetmemektedir.

Hâl böyle iken ikt idar, kendi yetmezlikler i ve hatalar ı ile 
yüzleşmek yerine salgının sebep olduğu insanî kriz karşısında 
çare arayan, toplumsal dayanışma alanlarını büyütmek isteyen 
kesimlerin önünü kesme derdindedir.  

Çok iy i biliyoruz ki yerel yönetimler, bir kamu gücü olarak 
böylesi olağan dışı zor zamanlarda yurttaşlarla dayanışmanın, 
onlara destek olmanın ve alınacak tedbirlere toplumun etkin 
kat ılımının en önemli araçlar ından bir idir. Her şey i kendi 
tekelinde ve kontrolünde bulundurma hırsı ile hareket eden 
iktidar, böylesi ağır koşullarda bile halkı değil de sadece kendi 
siyasal geleceğini düşündüğü için, kelimenin tam anlamıyla 
siyasal f ırsatçılık yaparak belediyelere kayyumlar atamakta, 
başl at ıl an dayanışma ve destek çal ışmalar ına engel ler 
çıkarmaktadır.

Bunun en son örneğini, iktidarın, Ankara ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyelerinin bağış toplamalarını engellemesi ve hesaplarına 
bloke koyması oluşturmaktadır. Bugüne kadar muhtaçlık ve 
minnet ilişkisi üzerine kurduğu iktidar alanını kaybetme kaygısı 
taşıyan AKP, kendisinden olmayan yerel yönetimler taraf ından 
başlatılan dayanışma ve destek çalışmalarını, yerel yönetimlere 
bağış toplama yetkisi sunan Belediyeler Kanununu hiçe sayarak 
engellemeye çalışmaktadır. Söz konusu belediyeler in bağış 
hesaplar ı bloke edilirken, İç işler i Bakanlığı’nın yayımladığı 
genelge ile bu belediyeler soruşturmalarla, yani üstü örtülü bir 
şekilde kayyum atamalarıyla tehdit edilmektedir. Zenginlere 
kr izden zarars ız ç ık ış paketler i sunan, yoksul lara sabır 
ve dua telk in eden ikt idar, istemektedir k i, mevcut büyük 
boyutlu kr iz halinde bile kendiler ine, par t i teşk ilatlar ına, 
cemaatler ine, İHH’lar ına, Ensar ’lar ına el aç ıl s ın. Bugüne 
dek beslendikleri ana kaynak olan yeni muhtaçlık ve minnet 
ilişkileri gelişsin. Kendi oy depoları olarak gördükleri yoksullar, 
kendileri dışında kimse ile temas etmesin, iktidar alanlarına 
gir ilmesin. Bu uygulamalar, ik t idar ın insanî kr ize hiç de 
insanî yaklaşmadığının, insan yaşamını hiçe saydığının, geniş 
k itleler in yaşadığı yoksunluğun çözümü ve bu kesimler in 
sağlığı gibi bir derdinin olmadığının, tek kaygısının kendi 
hükümranlığının ve yandaşlar ının ç ıkarlar ının sarsılmaması 
olduğunun açık kanıtlarıdır.

Bizler İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, ne zaman sona 
ereceği belirsiz olan salgın krizi süresince, ihtiyaç sahiplerinin 
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TMMOB’LU 
KADINLARDAN 
YIRCA KÖYÜNDE 
8 MART ETKİNLİĞİ

(2014 yılının Mayıs ayında Soma’da 301 madencinin ölümüne 
sebep olan iş cinayetinin yaraları taptazeyken, yine Soma’nın 
Yırca köyüne termik santral inşa etme amacıyla tüm itirazlara, 
direnişe rağmen gece yar ısı 6666 zeytin ağacı sökülmüş ve 
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı o gün köylülere tebliğ 
edilmişti. 

Eller inde zeyt inden başka geçim kaynağı olmayan köylüler, 
o günden sonra Soma’da bulunan termik santral in at ığ ı 
olan küller in bulunduğu, kendiler inin de ‘Kül Dağı’ adını 
verdikleri alana gidip kömür toplayarak geçimlerini sağlamaya 
çalışıyorlardı.

Zeytin ağaçlarının hukuk dışı bir şekilde kesilmesi tüm yurtta 
büyük yankı buldu. Yırca’ya yardım ve destek yağarken bu 
desteklerden biri olan Temel İhtiyaç Derneği’nin bir projesiyle 
köydeki kadınların hayatları değişti.

Önce zeytin ağaçları ellerinden alınan, sonra kötü şartlarda 
çalışmak zorunda kalan Yırcalı kadınlar, birlik olmanın gücüne 
inanarak sabun evini kurdular. 

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu “Dünya 
Kadınlar Günü” dolayısıyla 7 Mart 2020 Cumartesi 
günü Soma Yırca köyünde, köyün üretici kadınları 
ile buluştu.

TMMOB İKK•

gereksinimler inin el açma yolu ile değil dayanışma yoluyla 
çözülmesi gerekt iğini bir kez daha vurgulamak ister iz. Bu 
dayanışma da ancak doğrudan ihtiyaca yönelik aynî yardımlarla 
daha sağlıklı yürüyecektir. Fiziksel mesafeler imizin artması, 
toplumsal mesafeler imiz i azaltmamıza engel değildir. Bu 
çerçevede tüm yur t taşlar ı, temel iht iyaç malzemeler inden 
oluşan aynî yardımlarını el açmayı değil dayanışmayı, bir elin 
verdiğini diğer inin görmemesini esas alan örgütlenmelere 
yönlendirmeye; insanî krizi, siyasal iktidarın çaresiz ve yalnız 

bıraktığı kesimlerle omuz omuza durarak atlatma konusunda 
çaba sar f etmeye davet ediyoruz. Özellikle de rekabet i ve 
maksimum kârı esas alan bu acımasız ve vahşi düzene karşı 
mücadelenin, bugünkü kriz ve olası benzer krizler karşısında 
yegâne çare olduğunu hatırlatıyoruz. 

Türk Mühendis Mimar Odal ar ı B ir l iğ i ( TMMOB) İ zmir İ l 
Koordinasyon Kurulu Kadın Çal ışma Grubu, 7 Mar t 2020 
Cumartesi günü Yırca köyünde üretici kadınlara hem destek 
hem dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yırca köyünde üretici kadınlar taraf ından karşılanan TMMOB 
üyesi kadınlar, Kadınlar Kahvesi’nde kendileri için hazırlanan 
ikramlar ı tadarken, üreten kadınlarla tanışma ve sohbet 
etme imkânı buldu. Daha sonra kadınlar eski köy okulunda 
hep birlik te Emel Çelebi’nin yönetmeni olduğu  “Lilith’in 
Kızkardeşleri” belgeselini izledi.

Belgesel sonrası TMMOB’lu kadınlar Yırca köyü direnişinin nasıl 
başladığını, zeytin direnişinden sabun üretimine varan süreci 
Yırcalı kadınlardan dinlerken, Yırcalı kadınlarla birlikte sabun 
ürettiler.
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RANT AMAÇLI 
KARAR YARGIYA 
TAŞINDI

( Çeşme ve Urla’yı yapılaşmaya açacak Cumhurbaşkanlığı 
karar ının, baz ı hukukçular taraf ından ekolojik dengenin 
bozulacağına dikkat çek ilerek Danıştay ’a götürülmesinin 
ard ından, bugün de Çeşme ve Ur l a Tur izm Bölges in in 
Genişletilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali 
için dava açıldı.

TMMOB İzmir İKK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEp 
ve 107 yur t taş adına yapılan iptal başvurusuna dair İzmir 
Bölge Adl iye Mahkemes i önünde b ir  bas ın aç ık l amas ı 
gerçekleştirildi. Burada konuşan TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, “Dava dilekçemizi bölge 
idare mahkemesine sunduk. Tur izm gelişt irme bölgesi ilan 
edilen alan, çok büyük bir alanda tar ım araziler ini, orman 
alanlarını, hassas korunması gereken doğal yaşam alanları ve 
nitelikli korunması gereken doğal yaşam alanlar ını içer iyor. 
Dolayısıyla bu kararın kamu yararına olmadığını iddia ediyoruz. 
Kararın iptali adına dava dilekçesine adımızı koyduk. Bununla 
ilgili bir rapor da hazırladık. Muhtemelen önümüzdeki hafta 
açıklayacağız” diye konuştu.

Projeye destek açıklamaları yapan yerel yöneticileri eleştiren 
Avukat Ömer Erlat ise şöyle konuştu:

“Bizler 107 yurttaş, TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, 
EGEÇEP olarak bugün bir dava açtık. Çeşme Yarımadası’nda 127 
milyon metre karenin iç inde orman alanlar ı, kıy ılar, hassas 
koruma alanlar ı var. Buralar ın tur izme tahsis edilmesinin 
anlamı şu: Bu bölgede yerli ya da yabancı bir yatır ımcı için 
mülkiyet hakkına benzer bir sınırlı hak tesis edilecek. Daha 
önce 2005 y ılında benzer bir durum yaşanmış ve o tar ihte 
açılan davada Danıştay böyle bir işlemi iptal kararı vermişti. 
Gerekçesi de kamuya kapalı koruma altındaki alanlarda böyle 
bir bölgeleme yapılması kamu yarar ına aykır ıdır denildi ve 
iptal edildi. Şimdi aynı hukuka aykır ı işlem daha geniş bir 
alanda tekrar yaşanacak. Bu 12 bin hektarlık alan, yaklaşık 5 
bin hektarlık orman alanını kapsıyor. 47 kilometrelik bir kıyı 

Çeşme ve Urla Turizm Bölgesinin Genişletilmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için 
aralarında TMMOB İKK’nın da yer aldığı çeşitli 
meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile 107 
yurttaş, kararnamenin iptali talebiyle dava açtı.

kesimini kapsıyor. 6 milyon metrekarelik mera alanını kapsıyor. 
12 bin hektarlık alan ve bunun dışında ilan edilen 11 turizm 
merkezi alanının toplam alanı Çeşme Yar ımadası’nın 30 bin 
hektarlık neredeyse tamamıdır. Çeşme Yar ımadası, kamuya 
kapatılacak. Çeşme’ye gitmek isteyen yurttaşlar yar ımadada 
sadece Çeşme ve Alaçat ı il merkez ine ulaşabilecek. Onun 
dışında hiçbir yeşil alan ve kıyıya ulaşım kalmayacak çünkü 
bu bölgeler hak sahipler i taraf ından ç itlerle kapat ılacak, 
girişe kapalı alanlar oluşacak. Bu alanlar sadece kara alanları 
değil. Yaklaşık 20 milyon metrekare deniz alanı da bu kararın 
iç inde. Yani yurttaşlar ın denizlerden de yararlanma imkânı 
olmayacak. Umut ediyorum ki hukuk gerçekleşir ve bu karar 
iptal edilir. İzmir’de en başta büyükşehir belediye başkanı 
olmak üzere yerel idareciler de bu gerçeği bilmek zorundalar. 
Maalesef talihsiz açıklamalarla, bu hukuka aykırı karar lehinde 
açıklamalarda bulunmuşlardır. Ben de bunu anlayamadım. Belli 
k i konuyu bilmeden, ilgililere, hukukçulara danışmadan bu 
açıklamayı yapmışlar. Umarım bu kararlarından dönerler çünkü 
kamu yararı bunu gerektirir.” 

Avukat Ar if Ali Cangı da özetle yar ımadanın kapat ılacağını 
ifade ederek, “Bölge yatır ımcının kontrolünde olacak. Deniz 
alanlarının dahi kamuya kapatılması söz konusu. Dolayısıyla, 
buna aslında turizm adı altında yarımadanın işgali diyebiliriz. 
Sadece davac ı olan yur t taşlar ve kurumlar değ il bütün 
İzmirlilerin buna karşı çıkması gerekiyor. Turizm yapılacaksa 
yar ımadanın doğal yapısına uygun tur izm yapılması gerekir. 
Bu şekilde yapılacak turizme, turizm denmez. Bu, yağma ve 
talandır. Başta yerel yöneticiler olmak üzere İzmir’in kanaat 
önderler i ve yurttaşlar ı bu olayda tavır almaya çağır ıyoruz” 
şeklinde konuştu.

10 gün önce acele kamulaşt ırma karar ının iptali iç in dava 
açtıklarını hatırlatan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 
Sinan Balc ılar ise, “Şimdi de tur izm bölgesinin sınırlar ının 
genişletilmesinin iptali için dava açtık. İki karar ve dava birbiri 
ile birleşik. Bu tamamen bir rant projesi. Kanal İstanbul projesi 
ile nasıl ki bir iler ine rant sağlanıyorsa aynı şekilde Urla ve 
Çeşme’nin de turizmcilere satılması ve halka kapatılması söz 
konusu olacaktır. Açıkça anayasa ve hukuk ihlali vardır. Bu 
davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hepsinin iptali için 
hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi. 

Son olarak söz alan EGEÇEP Sözcüsü Avukat Berna Babaoğlu 
Ulutaş da, “Çeşme Yar ımadası’nın talan edilmesine karş ı 
ç ık ıyoruz. Yar ımadanın doğal ve kül türe l var l ık l ar ın ın 
korunmas ı iç in buraday ız . Bu mücadelede tüm İ zmir l i 
yur t taşlar ı dayanışma iç inde olmaya davet ediyoruz” diye 
konuştu.
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"PANDEMİ 
SÜRECİNDE, 
BEDENİMİZE 
VE EMEĞİMİZE 
YÖNELİK OLUŞAN 
BU YENİ 
SÖMÜRÜ BİÇİMİNE 
ASLA RIZA 
GÖSTERMİYORUZ!"

( Dünyanın son günlerde karşı karşıya kaldığı COVID-19 
Pandemisi, bir olağandışı durumdur ve tarihsel olarak yüzyılda 
bir görülen, büyük yıkıma yol açan pandemilerden biri olarak 
gündemdeki yerini korumaktadır. Savaş, ekonomik kriz, deprem, 
salgın hastalık gibi olağandışı durumlar başta yaşam hakkı 
olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, çalışma, eğitim, ulaşım 
gibi temel insan haklarına ilişkin hak kayıplarını arttırmaktadır. 
Yoksullar, mülteciler, kadınlar ve çocuklar bu süreçlerden en 
çok etkilenen kesimlerdir. Olağandışı durumlarda ortaya çıkan 

DİSK Kadın Komisyonu-KESK Kadın Meclisi-
TMMOB Kadın-TTB Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu 6 Nisan 2020 tarihinde ortak 
açıklama yaparak, pandemi sürecinde kadınlara 
yönelik oluşan yeni sömürü biçimine asla rıza 
göstermediklerini bildirdi.

sorunlar ve alınan önlemler, olağan dönemlerde de varlığını 
sürdüren toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunları 
katmerleştirmekte; başta kadına yönelik şiddet olmak üzere 
kadın bedeni, emeği ve sağlığı üzer indeki bir dizi baskı ve 
sömürü politikasını yeniden üreten bir etken olarak gündeme 
gelmektedir.

COVID 19 pandemisiyle mücadelede, v irüsün yay ılmasının 
ancak izolasyon ve f iziksel mesafelenme ile “evde” kalarak 
önlenebileceğini bil iyoruz. Ne var k i, temel sağlık hakk ı 
çerçevesinde, izole olarak

kalabilmek, bir sınıfsal sorun olduğu kadar cinsiyet eşitsizliği 
sorunudur. Evde kalmak biz kadınlar için tüm bakım yükünün 
kadınlar ın omzuna y ık ılması, hane iç i emeğin görünmez 
kılındığı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini kabullenmek 
anlamına gelmemelidir. Bununla birlikte, salgın sürec inde 
örgütlenmesi gerekli zorunlu hizmet ve üretim koşullar ında 
oluşan sorunl ar ın da c ins iye t l i  o l arak somut l aş t ığ ın ı 
görmekteyiz.

1. Ağırlıklı olarak güvencesiz koşullarda çalışan kadınlar ın 
salgın süresince ücretsiz izne zorlanma yahut işten çıkarılma 
tehdidi gibi sorunları daha da artmaktadır. Binlerce kadın işten 
çıkarılmamak için çalışmaya devam etmek ve sağlık haklarından 
vazgeçmek zorunda bırak ılmaktadır. Kadın emeğinin daha 
yoğun olduğu alanlarda (hizmet sektörü gibi) iş yerler inin 
kapanmas ıy l a b ir l ik te kadınlar ücret s iz izne zor l anmış, 
gelirden yoksun k ılınmış ya da işten ç ıkar ılmışt ır. Salgın 
sürecinde çalışmaya devam etmekte olan market çalışanlarının 
yükü aş ır ı  ölçüde ar tmış, özel l ik le kadın işç iler sahip 
oldukları çalışma kapasitelerini zorlayacak biçimde çalışmak 
durumunda kalmaktadırlar. Salgın süresinin belirsizliği göz 
önüne alındığında, bu sorunların giderek daha da yakıcı hale 

geleceği açıktır. Bu nedenle, her şeyden önce, virüsün 
bulaşmasını engellemek ve salgının yayılma hızını 
düşürmek amacıyla temel ve zorunlu hizmetler 
ve üretimler haricinde üretim durdurulmalıdır. 
Bunun yanı sıra, temel ve zorunlu hizmetlerde 
çalışanlar için iş güvenliğinin, sağlık ve hijyenin 
sağlandığı çalışma koşullar ı oluşturulmalıdır. 
İster kamu kurumunda ister özel sektörde çalışan 
tüm kadınlara iş güvencesi verilmelidir.

2.  Türk iye’de süregelen ekonomik kr iz, salg ın kr iz i i le 
birlikte daha da derinleşmiştir. Kriz koşullar ı işsizliği, hane 
gelirinin göreli yahut mutlak olarak düşmesini ve beraberinde 
yoksullaşmayı getirmektedir. Kriz dönemlerinde, kadınlar hem 
işten çıkarılmalarla hem de kriz etkilerinin ötelenmesinde ucuz 
işgücü ve/ya ücretsiz emekçiler olarak çalışmaya zorlanarak 
kriz dönemlerinin en ağır bedellerini ödemektedirler.

Ekonomik kr iz ve sağlık kr iz i nedeniyle işten 
çıkar ılmak, ücretsiz izne zorlanmak gibi bedeller 
ödemek istemiyoruz. İster kamu kurumunda ister 
özel sektörde çalışan tüm kadınlara iş ve gelir 
güvencesi ver ilmelidir. Kadınlar, sağlık hakkı ile 
çal ışma hakk ı arasında seç im yapmak gibi bir 
ikilemde bırakılmamalıdır. Hem ekonomik güvence 
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taahhüt edilmeli, hem de sağlığımız ı korumak 
için gerekli tüm koşullar üretilerek, bir an evvel 
uygulamaya konulmalıdır.

3. Sağlık sektörü, pandemi dönemlerinde en ön safta çalışma 
zorunluluğu olan ve en fazla hastalık r iski taşıyan alanların 
başında gelmektedir. Bu alanda çalışanların 2/3’sinden fazlasını 
kadınlar ın oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda 
pandeminin sağlık çalışanı kadınlar açısından taşıdığı riskleri 
ve kadın emeği üzer indeki olumsuz etkiler ini öngörmek zor 
olmayacaktır. Pandemi dönemler inin bilinen bir uygulaması 
olarak yıllık izinlerin ertelendiği bu günlerde çalışmak zorunda 
olan bütün kadın sağlık çalışanlarının, mesleki risk olan bulaş 
ve hastalık r iskine karşı yeterli kişisel koruyucu donanımın 
sağlandığ ı, yayg ın bulaş r isk ine karş ı gerekl i test ler in 
bel ir l i aral ıklar la tekrar landığ ı, s tres ve yoğun çal ışma 
temposunda tükenmişlik yaşanmasını önlemek iç in çalışma 
saatlerinin yeniden düzenlendiği, yeterli dinlenme ve barınma 
or tamlar ının yarat ıldığı, çalışma mekanlar ının kadınlar ın 
gereksinimleri dikkate alınarak donatıldığı koşullarda çalışması 
vazgeçilmez önem taşımaktadır. Öte yandan sağlık alanında 
kadınlar ya kendiler inin ve çocuklar ının sağlığını tehlikeye 
atarak çalışmak ya da ücretsiz izin alarak geçinme sorunlarıyla 
boğuşmak ikilemiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Nitekim 
pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı taraf ından yayımlanan 
18.03.2020 tarih ve 60438742-929 sayılı Genelgede, süt izninde 
olanların talepleri doğrultusunda ücretsiz izin kullandırılacağı 
belir t ilmişt ir. Aynı genelgede, çalışan eşler in her ik isinin 
de Sağlık Bakanlığı personeli olması halinde, kamu sağlık 
hizmet inin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirler in 
alınması kaydıyla, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan 
çalışanlara kadın çalışana öncelik ver ilmek kaydıyla y ıllık 
iz in ver ileceği belir t ilmektedir. Kadına biç ilen geleneksel 
toplumsal cinsiyet rollerinin yansıması olan bu düzenleme ile 
ücretli izin yerine yıllık iznin kullandırılması, kamusal bir hak 
olan yıllık iznin gasp edilmesidir.

Kadın sağlık çalışanlarının talepleri karşılanmalı, 
süt izninde olan kadınlar ücretli idar i izinli 
sayılmalı, olağandışı dönemde alınan izinlerin 
yıllık izinden sayılması uygulamasına son verilmeli, 
kamu ve özel taşeron şirketlerinde çalışan tüm 
sağlık çalışanları aynı haklardan yararlanmalıdır.

4. Evde kalmak” kadınlar için iş yükünün ve emek sömürüsünün 
artması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, virüsle mücadele 
etmek iç in öner ilen detaylı hijyen koşullar ını sağlamak; 
okulların kapatılmasına ek olarak 65 yaş üstündeki kişiler ve 
büyük çoğunluğu çocuk olan 20 yaş alt ı kişilere uygulanan 
evden çıkma yasağı ile birlikte kadınlara özgü bir görevmiş gibi 
addedilen ev içi bakım sorumluluklarını yerine getirmek, eş/
sevgili, çocuk, bakıma muhtaç yaşlıların bakımı ile ilgilenmek; 
hane halkının temizlik, yemek, çamaşır, ütü vb. artan ev işlerini 
yapmak kadınlara yüklenmektedir. Sonuç olarak, kadınlar ın 
görünmez emekler ini ve ev iç i c insiyetçi emek sömürüsünü 
daha da ar t t ırmaktadır. 65 yaş üzer inin kr it ik durumu ve 
sokağa ç ıkma yasağı, aileler in çocuk bak ımındak i temel 
sosyal desteğini ortadan kaldırmış durumdadır. Bu nedenle, 
zorunlu sektörlerde çalışsın çalışmasın, kadınlar ın “ebeveyn 
tükenmişliği sendromu” ile karşı karşıya kalabilecektir. İçinden 

geçtiğimiz koşullar ın ruh sağlığımızı da olumsuz etkilediği, 
endişe, kaygı, korku, panik, depresyon gibi psikolojik sorunlara 
sebep olduğu açıktır.

Kadınlar bir yandan kendi ruh sağlığını korumaya çalışırken, 
bir yandan da onlardan hane üyeler ini sak inleşt irmesi ve 
pandeminin yol aç t ığı psikososyal sorunlar iç in “tampon” 
olması beklenmektedir.

Bu bağlamda ev iç indeki yükler in kadınlar ın 
üzerine yıkılmasına ve artan cinsiyet eşitsizliğine 
karşı çıkıyor; sadece pandemi koşullarında değil 
olağan dönemlerde de ev işlerinin zaman ve emek 
açısından erkeklerle eşit paylaşımını savunuyoruz. 
Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve 
üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü 
ve eşit olarak ücretli izin verilmeli; çocuklarını 
yalnız büyüten ebeveynlere salgın süresince 
ücretli izin hakkı tanınmalı ve/ya uygun koşullar 
yaratılabiliyorsa evden çalışma biçimleri formüle 
edilmelidir.

5. “Evde kalmak” ev içi şiddeti ve istismarları arttırmaktadır. 
Evler in, kadınlar iç in hiçbir zaman “mutlak güvenli” yerler 
olmadıklar ını, aksine Birleşmiş Mil letler raporlar ında da 
belirtildiği gibi “kadınlar için en tehlikeli yerler” olduklarını 
biliyoruz. Bu salgın sürec inde de, “evde olmak” bir sağlık 
tedbir inin zorunlu hali iken kadınlar kendiler ine ş iddet 
uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlanmakta, bu 

“evlerde” daha çok ps ikoloj ik ş iddete, c insel ş iddete ve 
f iziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. Nitekim son günlerde 
kadın danışma merkezlerine ve acil yardım hatlarına yapılan 
başvurular ın hızla ve c iddi oranda ar t t ığı bildir ilmektedir. 
Bianet’in 1 Mart 2020 – 1 Nisan 2020 döneminde Türkiye’de 
basına yansıyan haberlerden derlediği verilere göre de erkekler 
en az 25 kadını öldürmüş, en az 46 kadına şiddet uygulamış, 
83 kadını seks işç il iğ ine zorlamış, en az on kadını tac iz 
etmiş, 23 çocuğa cinsel istismarda bulunmuştur. Öte yandan 
pandemi döneminde şiddete uğrayan kadınların ilgili birimlere 
başvurmakta çeşitli şekillerde zorluklarla karşılaşt ıklar ı ve 
yardım isteyemedikler i de bilinen bir gerçektir. Evde kalma 
zorunluluğu; kadınlar ın uygulanan ş iddet ten uzaklaşma 
o l anak l ar ın ı  or t adan k ald ı r mak t a,  ş ik aye t  e t mek ve 
şiddet i belgelemek iç in sağlık kuruluşlar ına başvurusunu 
geciktirmekte ya da yok etmekte, artan bulaş riski nedeniyle 
sağlık kuruluşlar ı ve adliyelerde ac il gereksinim dışındaki 
başvurular ın ertelenebileceği gerekçesiyle şiddet uygulayan 
erkeğin evden uzaklaşt ır ılması ve sağlığını koruyamaması 
endişeleri kadının başvurudan vazgeçmesini kolaylaştırmakta, 
bu şiddete tanıklık eden ya da cinsel/f iziksel istismar gören 
çocuklar ın da sürekli travma yaşamasına neden olmaktadır. 
Sonuç olarak bil inen ve kay ıt lara geçen ş iddet olgular ı 
buzdağının görünen yüzünü oluşturmakta, kapalı kapılar ın 
ardında kadınlar ş iddet in her türüyle yaşamak zorunda 
kalmakta ve seslerini duyuramamaktadır.

Pandemi döneminde ş iddet in önlenmesine 
yönelik politikalar daha etkin olarak uygulamaya 
konulmalı, şiddete maruz kalan kadınlar sağlık 
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hizmetlerinden ve adli hizmetlerden etkin biçimde 
yararlanmalıdır. Şiddet başvuru hatlar ı etkin 
olarak kullanılabilir olmalı; ortak kullanılan şiddet 
hatlarının pandemi nedeniyle meşgul edilebileceği 
dikkate alınarak kadına yönelik şiddet için özel 
hatlar oluşturulmalı, online başvuru olanakları 
yarat ılmalı,  pandemi nedeniyle evde kapalı 
or tamda ş iddet  gören kadın ın  b ild ir imde 
bulunmasının olanaksız olabileceği koşullar 
göz önünde bulundurularak üçüncü kişiler in 
şikayet duyuruları değerlendirmeye alınmalıdır. 
Bu olağandışı dönemde kadına yönelik şiddetin 
belgelenmesi, tedbir karar ı alınması ve dava 
açılması aşamalarının her birinde adli süreçlerin 
sağlıklı olarak işletilmesi önem taşımaktadır;  
mahkemelerin aile içi şiddetle ilgili dosyalar ı 
öncelikle görüşmesi  konusunda düzenleme 
yapılmalıdır. Bu süreçte, sığınma evleri artırılmalı, 
yeni sığınma evleri oluşturulana kadar kamuya ait 
konukevleri, lojman vb. tesisler ile özel sektöre ait 
konaklama alanları şiddete uğrayan kadınlar için 
sığınma evi olarak kullanıma açılmalıdır. Şiddet 
uygulayan erkeği evden uzaklaştırma uygulaması 
devam etmelidir.

6. Sağlık için evde kalmak adaleti engellememelidir. Covid 19 
salgınına ilişkin tedbir almak için infaz yasasında yapılacak 
değişiklik kapsamında cinsel istismar suçlularına af anlamına 
gelen bir yasal değişiklik de gündeme gelmişt ir. Cov id19 
salgınından yararlanarak, siyasal ikt idar ın kadın katiller ini, 
ist ismarc ılar ını serbest bırakma, aklama gir işimler i kabul 
edilemez.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 6284 
say ıl ı  kanunun 11.  Maddes ini  ask ıya alan 

“ tedbir kararlar ının yükümlülerin koronavirüs 
kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde 
değerlendir ilmesi ” biçimindeki karar ı derhal 
geri çekilmelidir. Cinsel istismarcıların affı, infaz 
yasasındaki değişiklik kapsamından çıkarılmalıdır. 
6284 sayılı etkili bir biçimde uygulanmalı ve 
kadına yönelik artan şiddete karşı acil eylem planı 
oluşturularak hayata geçirilmelidir.

7. Kadınlar ın sağlık hizmetler ine er işimde yaşadığı sorunlar 
bu süreçte artmıştır. Sosyal güvenceden ve nitelikli bir sağlık 
hizmet i alabilecek gelirden yoksun, güvencesiz koşullarda 
çalışan kadınlar sağlık hakkına erişememektedir. Gerek virüs 
bulaşma r iski gerekse hastaneler in v irüsle mücadeleyi öne 
almaları nedeniyle başta şiddete maruz kalanlar olmak üzere 
kadınlar ın iht iyaç duyduklar ı en temel sağlık hizmetler ine 
erişimleri dahi mümkün olamamaktadır. Kadına yönelik şiddetin 
belgelenmesinin yaşamsal önem taşıdığı, bu belgelemeyi de 
hekimlerin yapacağı pandemi koşullarında da ertelenemeyecek 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle kadın sağlığının korunması ve sağlık 

gerek s in imler in in  karş ı l anmas ı  aç ıs ından 
bel ir ley ic i  önem taş ıyan b ir inc i  basamak 
sağlık kurumlarında pandemi nedeniyle ortaya 
ç ıkan yoğunluk, kadın sağlığı hizmetler inin 
yürütülmesinde aksamaya neden olmamalıdır. 
Bu bağlamda kadın sağlığına ilişkin sorunların 
çözümü yanı sıra aile planlaması, gebe izlemi, 
doğum öncesi ve sonrası bakım ve izlem, ana-
çocuk sağlığı hizmetler i, kronik hastalıklar ın 
izlemi, menapoz dönemi sağlık sorunları gibi temel 
hizmetlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Kürtaj 
hakkının suistimale uğramaması iç in gereken 
önlemler alınmalıdır. Kürtaj olmak isteyen kadınlar 
düşük hapları için reçete alabilmeli, yapılacak geç 
dönem kürtajlar acil bakıma dahil edilmelidir.  
Kadınların, sağlık hizmetlerine ve adli hizmetlere 
erişimleri önündeki tüm engeller kaldırılmalı, bu 
çerçevede ilgili kurumsal ve hukuki düzenlemeler 
yap ı lmal ıd ır.  Pandemiye  da ir  ge l iş t ir i l en 
politikaların acilen toplumsal cinsiyet eşitliği 
gözetilerek yeniden ele alınmalıdır. Bu sürecin 
ne kadar devam edeceği belirsizken, bulaşıy ı 
azaltmak üzere başvurulan yolların cinsiyetçi ve 
eşitsiz biçimde ifa edilmesine karşıyız. Ekonomik 
krize eklemlenen salgın krizinin daha da arttırdığı 
kadına yönelik her türlü şiddete karşı kadın 
dayanışması yaşatır.

Umut ediyoruz k i,  yeniden 
sokaklarda bir arada olacağımız 
günler yakındır.

Yaşasın Kadın Dayanışması

Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi

DİSK KADIN KOMİSYONU
KESK KADIN MECLİSİ 
TMMOB KADIN
TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU
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Fransa İnsan Haklar ı Bildir iler inin en kuvvetle vurgulanan 
noktası insanların temel hak ve özgürlükleri ve bu özgürlüklere 
hükümetler in müdahale etme haklar ının olmadığı f ikr idir. 
Feminis t ler, söz konusu bildir ilerde, erkeklere t anınan 
özgürlükler in kadınlar ı da kapsaması gerekt iği inanc ı ile 
mücadele ederler.  

Mary Wollstonecraf t, 3 Ocak 1792’de yay ımladığı, feminist 
teor i tar ihinin ilk önemli çalışması olan ‘’Kadın Haklar ının 
Savunusu’’ adl ı eser ini Frans ız bakan Tal leyrand’a ithaf 
ederken,  kadınlar ın bu yeni anayasanın dışında tutulması 
durumunda Fransa’nın bir tiranlık olmaktan kurtulamayacağını 
da ifade eder. Ancak doğal haklar doktrinini geliştiren erkek 
teorisyenler feminist talepleri kabul etmez.  İçinde bulunulan 
yüzy ıl bir taraf tan çeşitli bilimsel keşif lere sahne olurken, 
bir taraf tan da felsef i anlamda bir düşüş yaşamış dünyanın 
yeniden anlamlandır ılması çabaları sürmekteydi. Galileo’nun 
dünyanın hareketler i ile ilgili keşifler inin Batlamyos’un yer 
merkezli astronomisini yerinden sarsması, Newton’un f iziksel 
evrenin basit ve akılc ıl kurallara göre işlediği paradigması, 
Descar tes’in aklın ışığı ile anlaşılabilen “aç ık ve belirgin” 
birkaç düşüncenin bilginin reddedilemez ilkelerini sağladığını 
öne sürmes i ve nihayet mutlak doğal haklar ın a-pr ior i 
(önsel) olarak var olduğu f ikr i, her bireyin doğuştan gelen 
haklara sahip olduğu düşüncesine ulaşılmasını sağlamışt ır. 
Bu f ik ir Amer ikan Bağ ıms ızl ık Bild irges inde de aç ıkça 
belirt ilmiştir. Ancak, kadının konumunun eş ve anne olarak 
evrenselleşt ir ilmiş olduğu bir dönemde sanay i devr iminin 
dönüştürücü etkisi, kadını özel alanda tecrit edip iş yeri ve 
ev mekânının ayrılmasına ve bu yolla da akılcılığın kamusal 
alanla, akıldışılığın ve ahlâkın özel alanla bağdaşt ır ılması 
sonucunu getirmiştir. 

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde, Fransa’nın İnsan Hakları 
Bildirgesinde ve doğal haklar doktrini geliştiren teorisyenlerin 
eserlerinde kadınlara ve kadın haklarına yeterince değinilmemiş 
olması, feminist düşünür ve ak t iv istler in sosyal, s iyasal 
alanlarda bir dizi taleplerde bulunmasına neden olmuştur. Bu 
düşünceden hareketle, doğal haklar doktr ininin kadınlara 
uyarlanması, ilk olarak Elisabeth Cady Stanton taraf ından 
Duygular Bildirgesi (Declaration of Sentiments) adı alt ında 
oluşturulmuş ve Temmuz 1848’de Seneca Falls’da, kadınların 
sosyal , medeni ve dini hakl ar ı mücadeles i bağlamında 
düzenlenen kongrede sunulmuştur. Sunulan bu bildirge 100 
kadın ve erkek taraf ından imza alt ına alınmışt ır. Bildirge, 
kadınlar ın oy verme haklar ının olmaması, kadının kocasının 
vasiyetinde olmak durumunda kalması, çeşitli mesleklerden 
dışlanması ve erkeklerle eşit yaptıkları işlere karşı eşit ücret 
alamamaları üzerine eleştiriler içermektedir. Kilisede liderlik 
konumuna gelememeleri ve namus konusundaki çif te standart, 

İSYANKÂR 
RUHLARIN AYDINLIK 
YARINLARI İNŞASI:
DÜŞÜNÜRLERİ VE 
AKTİVİSTLERİ İLE 
FEMİNİST HAREKET

(2FEMİNİZMİN 1. DALGA DÖNEMİ
18. yüzy ıl feministler i, o dönemde Bat ı dünyasını etk is i 
alt ına almış olan devrim rüzgârına kapılarak ve bu coşkuyla 
aydınlanma çağında üret ilmiş olan kuramlar ın uygulamaya 
konması iç in uğraş vermeye başlarlar. 1776’da yay ımlanan 
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 yılında yayımlanan 

R Mak.Müh. Yıldız Sınmaz Uzgan
R Mak.Müh. Elif  Eda Doğan
R Mak.Müh. Yelda Çetiner
R Mak.Müh. Ferda Yamanlar
R Mak.Müh. Ebru Karakıran
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Ama Mary Wollstonecraf t, bunun geçerli bir sav olmadığını 
dönemin kadınlarından beklenmeyecek bir radikallikte gösterir. 
Bu dönemde temel olarak Olympe de Gouges kadınların siyasal 
rolleri ve Mary Wollstonecraft ise kadınların sosyal varoluşu 
üzerine çalışmalarıyla dikkat çekiyordu.

Wollstonecraf t, feminist gündemdeki en önemli maddenin, 
ge rçek  an l amda b i r  e ğ i t im ve  e l e ş t i re l  dü şüncen in 
geliştirilmesi olduğuna inanır. Ona göre bunun iki türlü yararı 
vardır. Bir incisi, kadınlar ın kendi durumlar ı hakkında daha 
net ve akılcı düşünmelerine olanak sağlayacaktır. Bu da onları 
daha az safdil yapacaktır, kendi çıkarlarını unutma eğilimlerini 
azaltacak, onları köle fahişeler haline gelmekten koruyacaktır. 
İkinci olarak ise kadınların eleştirel düşünme güçleri arttıkça 
tinsel olarak yetişecekler ve ruhsal olarak gelişeceklerdir.

“Kadının zihnini genişleterek güçlendirmek, kör itaate bir son 
verecektir. Kör itaat, kadınları karanlıkta tutmaya gayret eden 
iktidar, tiranlar ve şehvet düşkünler ince daima aranmaktadır 
çünkü bir inciler (ikt idar ve t iranlar) sadece köleler isterler, 
ikinciler (şehvet düşkünleri) ise bir oyuncak.”

20. yüzy ılın başında feminist hareket in or taya ç ıkmasıyla 
birlikte Mary Wollstonecraft'ın, kadınların eşit haklara sahip 
olması gerektiği savunusu ve geleneksel kadınlık kavramını 
eleştirdiği yazıları giderek daha da önem kazanır. Günümüzde 
Mary Wollstonecraf t, feminist felsefenin kurucularından bir i 
olarak görülmektedir.

• Sarah Gr imké (1792-1873) ve Angelina Gr imké Weld 
(1805-1879)

Akl ın c ins iyet i yok tur. Z ihin gücünün c ins iyet i yok tur. 
Erkeklerin görevleri ve kadınların görevleri, erkeklerin alanı 
ve kadınların alanı hakkındaki f ikirler sadece keyf i f ikirlerdir. 
(Sarah Moore Grimke)

 

Sarah Moore Grimke ve Angeline Grimke Weld, varlıklı bir ailenin 
çocukları olarak, kölelerin yoğun şekilde çalıştırıldığı,  Güney 
Karolina’da bir evde  dünyaya gelirler. Babaları Güney Carolina 
Yüksek Mahkemesi’nin baş yargıc ıdır ve erkek çocuklar ına 
iy i bir eğit im alma hakkı tanır fakat k ız çocuklar ına aynı 
olanağı tanımaz. Sarah, avukat olmayı ve babasının izinden 
gitmeyi ister ancak erkek olmaması nedeniyle babası bunu 
reddeder. Sarah, kendini geliştirmek için erkek kardeşlerinin 

kadınlar için ayıp ve suç sayılan birçok davranışın  (özellikle 
cinsel konularda) erkekler için normal sayılması konusundaki 
eleştiriler de ayrıca bildiride yer almıştır.

1. DALGA FEMİNİST HAREKET DÖNEMİ AYDIN KADINLAR

Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
 “Dünyadan istediğim bir hak; yardım ve bağış değil!” 

17 5 9  y ı l ı n d a  S p i t a l f i e l d s , 
Londra'da var l ık l ı  b ir  a i l ede 
dünyaya gelen Woll stonecraf t,  
18. yüzy ıl Aydınlanma Çağı’nın 
radikal feminist yazar, f ilozof 
ve kadın haklar ı savunucusudur. 
F e l s e f i  i n c e l e m e  y a z ı l a r ı , 
F r a n s ı z  D e v r i m i  t a r i h ç e s i , 
seyahatname ve çocuk k i t ab ı 
yazmışt ır. 1792 tar ihl i "Kadın 
Haklar ının Gerekçelendir ilmesi" 
(A Vindicat ion of the Rights of 

Woman) kitabıyla tanınır. Bu kitabı ilk feminist manifesto 
saymak mümkündür. Hem erkeklerin hem de kadınların akıl ve 
muhakeme sahibi varlıklar olarak kabul edilmelerini önerirken 
mantık üzerine kurulu bir toplumsal düzen hayal eder. 

“Size insanlığın güçlü sesiyle sesleniyorum, çünkü saygıdeğer 
bayım, savlarım çıkar gözetmeyen bir zihnin ürünüdür. Kendi 
cinsimin haklar ını savunuyorum. Kendi çıkarlar ımın peşinde 
koşuyor değilim.”

Mary Wollstonecraft, erkeklerin sahip olduğu hakları gözden 
geçirdiğinde kadınlar ın da eğit im, miras, çalışma ve kendi 
bedenini tanımaya yönelik haklara sahip olmaları gerektiğini 
özgürce savunmuş ve özellikle bu konuda yazmıştır. Kadının 
rahatça paras ını kazanıp harcayabilmes ini, haks ızl ıkl ar 
karşısında kendini özgürce savunabilmesi iç in gerekli bir 
edinim olarak görür. Bu istekler feminizmin ilk adımı olarak, 
kadınların radikal değişimlere doğru yol almasının başlangıcı 
sayılır. 

1787 y ıl ında "Kız Çocuklar ının 
Eğ it imi Hakk ında Düşünceler " 
k it abı ve ev l il iğ i ataerk il b ir 
kurum olarak görüp eleşt irdiği 

" M a r y :  B i r  K u r g u ”  a d l ı  i l k 
romanı da 1788’de yay ınlanır. 
M ü r e b b i y e  o l a r a k  g i t t i ğ i 
İrlanda’da yayımladığı ilk çocuk 
kitabı "Gerçek Hayattan Or jinal 
Hikayeler"de çocuklara hayat ın 
ma s a l dan  ibare t  o l mad ığ ın ı 
anlatır. 

"Kadın Haklar ının Gerekçelendir ilmesi" eser inde, dönemin 
düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau’nun görüşlerine karşı 
eleştirel görüşler öne sürmüştür. Rousseau, kadınların erkeklere 
göre duygusal olduğunu ve aynı şekilde eğitilemeyeceklerini, 
bu yüzden de “domest ik” olmalar ı gerekt iğini iddia eder. 
Aç ıkça kadınl ar yalnızca erkek c insel l iğ i iç in b ir ar zu 
objesidirler, özellikle yüksek öğrenim almalar ı imkânsızdır. 
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Sarah Moore Grimké
  (1792—1873)

Angelina Grimké Weld                                   
(1805—1879)
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argümanlarını reddederek, yaşadıkları zamanın toplumsal ve 
dinsel kısıtlamalarının ötesine geçmiş olmalarıdır. 

• Sojourner Truth (1797-1883)
Kölelik karşıtı  bir feminist olan ve New York'ta bir kölenin kızı 
olarak dünyaya gelen Sojourner Truth, 1847'de özgürlüğüne 
kavuşana kadar dünyaya getirmiş olduğu 13 çocuktan çoğunun 
köle olarak satılmasına tanıklık etti. 

Kadınlar ın oy hakkı iç in ABD’de 
müc ade le  a l anl ar ın ın  en ön 
saf ında yer alan Truth, iç savaş 
boyunca da akt if olarak çalışt ı. 
Tr u t h ,  1 8 6 4  y ı l ı n d a  s i y a h 
Amerikalıların yaşam koşullarının 
iy ileşt ir ilmesi iç in bir dernekle 
ç a l ı ş m a y a  b a ş l a d ı .  1 8 7 0 
y ılında kat ıldığı Amer ika Kadın 
Haklar ı Derneğinde ölene kadar 
kadınların oy hakkını kazanması 
iç in mücadele e t t i. Kölel iğ in 
kaldırıldığını görecek kadar uzun 

yaşayan Truth, mücadele edilecek çok fazla eşitlik meselesi 
olduğunu söylüyordu. Truth, 86 yaşında hayata gözler ini 
yumduğunda özgür ruhlu, kadınlar ın eşitliği iç in mücadele 
vermiş olan bir kadındı. Bu sebeple de dünya tarihinin ilk ve en 
önemli kölelik karşıtlarından biri olarak tarihe geçti.

1847 yılında özgürlüğüne kavuşan Truth, 1851 yılında Akran 
Ohio’daki Uluslararası Kadın Konvansiyonu’na katılarak ‘Ben 
Kadın Değil miy im?’ başlıklı konuşmasını okudu. Bu met in, 
özellikle Siyah Feminist Hareketin temel mantığını oluşturması 
açısından oldukça  önemli bir mesajı içermektedir.

“Şu adam kadınların at arabalarına 
ç ı k a r m a l a r ı n a ,  ç u k u r l a r ı n 
üzer inden geçmeler ine yardım 
edilmesi ve her yerde en güzel 
yerin onlara verilmesi gerektiğini 
söy lüyor.  Kimse hiçbir  zaman 
benim bir at arabasına binmeme, 
bir çamur birikintisinin üzerinden 
a t l amama ya rd ım e tmed i  ve 
herhang i  bi r  yer in en iy is ini 
vermedi! Ve ben kadın değil miyim? 
Bana bakın! Koluma bakın!’’

 (Bu cümlesinden sonra tar lada ve evde en ağır işlerde 
çalışmaktan kaslar ı belirginleşmiş sağ kolunu yukar ı doğru 
büküp yumruğunu sıkarak devam etti) 

‘’Ben toprak sürüp tohum ektim, ahırlara tıkıldım ama hiçbir 
erkek başıma geçemedi. Ve ben kadın değil miyim? Bir erkek 
kadar çalışıp, bulabildiğimde bir erkek kadar yiyebilirdim ve 
kırbaca da dayanabilirdim. Ve ben kadın değil miyim? On üç 
çocuk doğurdum ve çoğunun köleliğe satıldığını gördüm ve anne 
tasasıyla ağladığımda beni İsa’dan başka kimse duymadı. Ve ben 
kadın değil miyim?’’

“Ben bir kadın değil miyim?” haykır ışı kadın hareketler inde 
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eğitim materyallerinden faydalanır. 26 yaşındayken babasını 
tedavi görmesi için Philadelphia’ya götürür ve orada Quaker 
hareket ine (kölel ik baş ta olmak üzere pek çok yayg ın 
Hır istiyan inancına karşı çıkan bir mezhep) katılır. Babasını 
kaybett ikten sonra, Quaker hareketine katılmak üzere 1827 
yılında Philadelphia’ya geri döner.

Angelina 1836 yılında ‘’Güneydeki Hıristiyan Kadınlara İtiraz” 
adlı makalesini yazar. Yaz ıs ında beyaz güneyli kadınlar ı 
köleliğe karşı çıkmaya çağırır:

“Size, arkadaşlarıma, anne olarak hitap ediyorum; Çocuklarınızı 
köleleştirmeye istekli misiniz? Böyle bir soruya korku ve öfke ile 
bakıyorsunuz. Ama neden kölelik yanlış mı? Eğer sıkça söylendiği 
gibi, köleler, kendiler ini ve aileler ini sağlama aldıklar ı iç in 
umutlu ve efendilerinden daha mutlularsa neden çocuklarınızı, 
kendileri için sıkıntı yaşamasınlar diye köleleştirmiyorsunuz? Bu 
altın eylem kuralı, kendinize uygulansın istemiyorsunuz?’’

1836 y ı l ın ın  K as ım ay ında Amer ik an Kö l e l ik  K ar ş ı t ı 
Sözleşmesinin çalıştayına kadın olarak sadece Grimke kardeşler 
katılır. Yaptıkları analize göre ırkçılık ve önyargılar, köleliği 
meşrulaşt ıran ana sebeplerdendir. Çalıştaydan sonra akt if 
olarak kamusal alanlarda kölel ik düzeninin kaldır ılması 
konusunda konuşmalar yaparlar. Kadınlar taraf ından hazırlanan 
New York Kölel ik Karş ıt ı Sözleşmesi’nin düzenlenmesine 
yardımcı olurlar. 1837’de Kuzey şehirlerini gezmeye başlarlar 
ve başar ılı çalışmalar ıyla  geniş kitlelere ulaşırlar. Pek çok 
dernekle kölelik karşıt ı dilekçeler oluşturarak binlerce imza 
toplarlar. Massachusetts Eyalet Yasama Meclisine hitap eden 
ilk kadınlar olurlar ve köleliği sona erdirmek isteyen 20.000 
kadının imzaladığı dilekçeyi meclise sunarlar. Aynı dönemde 
Sarah da “Cinsiyet Eş it l iğ i Üzer ine Mektuplar”ı yazmaya 
başlar. Kadın hakları ve köleliğe karşı verdikleri mücadeleler, 
o dönemde pek çok kadına ilham kaynağı olur ve aktif olarak 
katılamasalar bile 1850 yılında Kadın Hakları Sözleşmesinin 
Merkez Komitesi üyeliğine seçilirler.

Gr imke Kardeşler,  kad ınl ar ın kamusal  al anda pek s ık 
görülmediği ve kölelik dehşetinin yaşandığı dönemde, köleliğin 
kaldırılması mücadelesinde ve kadınların hak ve özgürlüklerini 
kazanmalar ı yolunda akt if çalışmalarda bulunup, hareket in 
önderleri olarak etkili bir rol oynarlar. Köleliğin kaldırılması 
ile ataerk il s istemde bir kadının s iyas i hak elde etmesi 
mücadeles ini birbir inden ay ırmanın mümkün olmayacağı 
düşüncesi ile, öncelikle kamusal alanda bir kadının sesini 
duyurması mücadelesini vermenin gerekliliğine inanırlar ve 
mücadelelerini bu yönde sürdürürler.

Gr imke Kardeşler, felsef i ve tar ihsel met inlerde genellikle 
birlikte anılırlar. Çünkü yaşamlarının büyük bölümünü birlikte 
geç ir ip, eylemlere beraber kat ılarak polit ik argümanlar ını 
birlikte gelişt irmişlerdir. Angelina, kölelik karşıt ı or ijinal 
çalışmaları ve parlak hitabet tarzı ile bilinirken, Sarah,  kadın 
haklar ı mücadelesinin öncülü olarak, kadın haklar ı temel 
teorisini  oluşturmuş ve Seneca Falls bildirisi  ile başlatılan 
kadın hareket ini der inden etkilemişt ir. Her ik i düşünür de 
Afrikalı Amerikalıların  ezilmesini, kadınların ezilmesi olgusu 
ile bağlantılandırarak mücadeleler ini gelişt irmişt ir. Gr imke 
kardeşlerin liderliği ile ilgili en çarpıcı nokta, dönemlerinin 
s iyasetç iler i ve kendi aile fer tler i dâhil din adamlar ının 
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kullanılan ‘We Can Do It’ sloganının doğuşuna da ilham vermiş 
oldu.

• Susan Brownell Anthony (1820-1906) 

 Kadın haklar ı savunucusu ve sosyal reformist olan Susan 
Brownell Anthony yaşamı boyunca Amer ika’da kadınlara oy 
hakkı verilmesi için çalışmıştır. 1800’lü yılların ortalarında New 
York eyaletinin kuzey kesimindeki bir kız okulunda öğretmenlik 
yapmış, sonra Rochester 'dak i baba ev ine yerleşmiş ve ilk 
toplumsal mücadelesini içkiyle savaş olarak gerçekleştirmiştir. 
Bu hareket iç inde kadınlara tanınan rolün ne kadar sınırlı 
olduğunu görünce, kendi türündeki ilk örgütlerden bir i olan 
New York Eyaleti İçkiyle Savaş Kadın Derneği'nin kurucular ı 
arasında yer almıştır. 

1848 tarihli Seneca Falls Bildirgesi’nin başlıca f igürlerinden ve 
yaşam boyu arkadaşı olacak Elizabeth Cady Stanton ile tanışmış, 
birlikte kadın hakları için kampanyalar düzenlemişlerdir. Kadın 
giyimi üzerindeki kısıtlamalar ı protesto etmek için bir süre 
k ısa etek alt ına bol pantolon giyerek dolaşmış, kadınlara 
erkeklerle eşit ücret verilmesi çağrısında bulunarak, New York 
Çalışan Kadınlar Derneği'nin kuruluşunda görev almıştır. 

Anthony 1872 yılında, 52 yaşındayken kanunen yasak olduğu 
hâlde oy verdiği ve bir grup kadına bu yolda öncülük ettiği için 
tutuklanmıştır. Kamuoyunun hayli ilgisini çeken bir yargılama 
sürec inin ardından para cezası ödemeye mahkûm edilmiş, 
mahkemenin belirlediği cezayı ödemese de, bu olayı gündemde 
daha f azla tutmamak adına yeni bir dava aç ılmamış ve 
hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. 1878 yılında Stanton ile 
Amerikan Kongresi’ne kadınlara oy hakkı verilmesi için anayasa 
değişikliği teklif inde bulunmuşlar ancak bu teklif 1920’de 
anayasanın 19. değişiklik maddesiyle yürürlüğe girebilmiştir. 
Anthony, bu tar ihten sonra, ülkenin her yer inde verdiği 
konferanslar ve başkanı olduğu kadın dernekleri aracılığıyla, 
federal anayasanın, kadınlara oy hakkı tanıyacak biç imde 
değiştirilmesi için çalışmıştır ve Amerika Kadınlara Oy Hakkı 
Ulusal Derneği’nin başkanlığını yürütmüştür.

Yakın arkadaşları Stanton ve Matilda Joslyn Gage ile birlikte, 
The History of Woman Suffrage, (Kadınlara Oy Hakkının Tarihi) 
adlı k itabı derleyerek yay ımlamışt ır. 1888'de Uluslararası 

Kadınlar Konseyi'ni, 1904'te ise Uluslararası Kadınlara Oy Hakkı 
Birliği'ni kurmuş, Londra ve Berlin'de yapılan toplantılarda, 
kadın hakları konusundaki öncü katkıları dolaysıyla tüm dünya 
kadınlarının övgüsünü toplamayı  başarmıştır.

FATMA ALİYE (1862-1936)

“Onun temel  çabas ı,  İ s lam’ın, 
kadının toplumsal yaşama katılımı 
önünde engel teşk il etmediğini 
anlatmak olmuştur.”

Fatma Aliye, 19 Ek im 1862 y ılında Ahmet Cevdet Paşa’nın 
ikinci çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çok küçük 
yaşlarda okumayı öğrenen Fatma Aliye, çocukluğu boyunca 
özel dersler alarak çok iyi bir eğitimle yetiştirilmiştir. Yabancı 
dile, felsefeye, edebiyata ve bilimin her dalına ilgi duyan 
Fatma Aliye, tüm çocukluğunu ve gençliğini kitaplar okuyarak 
geçirmiştir. 1879 yılında padişah Abdülhamit’in yaverlerinden 
Faik Paşa ile evlenmiş, bu evlil ik ten dör t çocuk dünyaya 
getirmiştir. 
Fatma Aliye’nin aydın kimliğini oluşturan yazarlık kar iyer i, 
1890 yılında okuyup çok beğendiği Volonte isimli Fransızca 
b ir romanın çev ir is ini yapmas ıy l a başl amış t ır. Georges 
Ohnet ’nin adı İrade Merâm anlamına gelen ve toplumsal 
cinsiyet bağlamında kadın-erkek ilişkilerini ahlakî açıdan ele 
alan romanını “Bir Kadın” rumuzuyla imzalamış ve çevirdiği 
romanı adıyla imzalamadığı için“görünmez çevirmen” olarak 
nitelendir ilen Fatma Aliye, aslında dönemin erkek egemen 
yayıncılık anlayışı içerisinde farklı bir görünürlük kazanmayı 
başarmıştır.

Yazım dünyasına ilk girişi 1891’de 
Ahmet Mithat ile birlikte yazdığı 
Hayal  ve Hak ikat romanı i l e 
gerçekleşmişt ir. Bir aşk romanı 
olarak dönemin pek çok simgesel 
özelliğini bünyesinde barındıran 
iki bölümlü kitabın hayal olarak 
adlandırılan kısmını Fatma Aliye, 
hak ikate vurgu yapan k ısmını 
Ahmet Mithat yazar. Romanın 
kapağında Fatma Aliye sadece 
c insiyet ini belir ten “Bir Kadın” 

mahlasıyla yer alır. Buna karşılık hakikatin sahibi ise erkektir.

İlk romanı Muhadarat’ta, ahlak, sadakat, iyilik, if fet, dürüstlük 
değerleri temel alınmış ve bu değerler çerçevesinde aile bağları 
ve kadın-erkek ilişkiler i dönemin sosyokültürel özellikler ine 
paralel irdelenmişt ir. Romanda aynı zamanda ideal kadını 
yet işt irebilmek iç in eğit ime önem ver ilmesi gerekt iği öne 
çıkarılmıştır. Fatma Aliye, yazın yaşamı süresince eserlerinde, 
yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını kadın bakış açısıyla ve 
çoğu kez kadın karakterler aracılığıyla aktarmıştır.

Susan Brownell Anthony’ye 
göre bisiklet kadınlar için 

bir “özgürlük makinesiydi”. 
Kadına özgüven ve bağımsızlık 

hissi aşılıyordu, bu nedenle 
kadını dünyadaki herhangi 

bir şeyden daha fazla 
özgürleştirdi.
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Fatma Aliye, 1895-1908 yılları arasında yayımlanan Hanımlara 
Mahsus Gazetenin yanı sıra, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde 
de yazarl ık yapmışt ır. Ser vet-i Fünun Mecmuası, İnk ılab, 
Mahasin ve Ümmet gazeteler inde makaleler i yayımlanmıştır. 
İslami geleneklere bağlı olan Osmanlı toplumunda Tanzimat 
döneminde, çeşitli düşünce farklılıklar ı kendini göstermeye 
başlamış ve ılımlı bir İslami yaklaşım da or taya ç ıkmışt ır. 
Fatma Aliye bu bak ış aç ıs ının en güçlü temsilc is i olmuş 
ve çok eşlilik karşıt ı makaleler yay ımlayarak, çok eşliliğin 
aslında İslamiyet’te yeri olmayan bir Arap geleneği olduğunu 
vurgulamıştır. 

 
Yaşadığı dönemde, Osmanlı kadınlar ının öncelikli mücadele 
gündemi, kadının eksiksiz bir insan varlığı olduğunu ortaya 
koymaktı. Bu nedenle yazdığı romanlarda aile yapısı, evlilik 
kurumu, car iyelik, kadın-erkek ilişkiler i, kadınlar ın eğit imi 
gibi toplumsal sorunlara yer ver irken kadın kahramanlar ını 
güçlü kişiliğe sahip bireyler olarak kurgulamıştır. Kadınların 
sahip olması gereken haklar ı elde edememiş olmalar ını 
İslamiyete değil, toplumu oluşturan bireyler in cehalet ine 
bağlamıştır. Fatma Aliye, milliyetçi bir düşünceyi benimseyen 
bir aydın olarak, toplumun gelişmesi için özellikle kadınların 
okuma yazma öğrenmeleri gerektiğini, yabancı dil, kültür ve 
tar ih konular ında eğit ilmiş olmalar ını öncelikli bulmuştur. 
Kadınlar ın hem kamusal alanda hem de anne olarak özel 
alanda etk in bir varlık gösterebilmeler inin iy i bir eğit im 
almalarıyla mümkün olacağını vurgulayan makaleler yazmış ve 
romanlarında da bu görüşün ipuçlarını vermiştir.

Nezihe Muhiddin (1889-1958)
" N e z i h e  M u h i d d in ,  ‘ k a d ın l ı k 
mefkûresini’ (idealini), bugünün 
deyişiyle feminizmi, Cumhuriyetin 
kuruluş y ıl lar ına taşıyan öncü 
bir  feminis t ak t iv is t ....Nez ihe 
M u h i d d i n ’ i n  d ü ş ü n c e s i n d e 
kadınlığın kurtuluşu ve feminizm, 
ö n c e l i k l e  k a d ı n l a r ı n  i n s a n 
adde d i l me l e r i ,  s i v i l  y a şama 
k a t ı l a b i l m e l e r i ,  t o p l u m u n 
üyeleri olarak kamu alanında yer 
almaları, toplumsal konumlarının 
yükselmesi, kadın eğit imindeki 

kısıtlar ın tamamıyla kaldır ılması ve mesleklere girebilmeler i, 
erkeklerle eşit düzeyde yurttaşlar ve toplumsal rolleri üstlenebilen 
rasyonel, akıl yürüten modern insanlar haline gelmeleri isteği ve 
inancı demektir.” (Yaprak Zihnioğlu-Kadınsız İnkilap)

Türk kadın düşünür, gaze tec i,  yazar ve kadın hakl ar ı 

savunucusudur. 20. yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde kadını toplum 
yaşamına dâhil etmek, Cumhur iyet ' in  ilanından sonraysa 
kadınlar ın s iyasal haklar ının tanınmasını sağlamak iç in 
mücadele etmiş ve döneminin önemli eğitimcileri ve yazarları 
arasında yerini almıştır.

1889 y ıl ında Kandill i-İstanbul'da doğan Nez ihe Muhiddin, 
varlıklı ve eğitimli bir ailenin kızıdır. Zamanın geleneğine göre 
evde eğitim görmüş ve Farsça, Arapça, Almanca ve Fransızca 
öğrenmiştir. İlk gençlik yıllar ından it ibaren siyasi ve sosyal 
konulara, kadınlık durumuna duyarlı bir ortamda yetişmiştir. 

1909 yılında, 20 yaşındayken çalışma hayatına atılmış ve Kız 
Lisesi ile Kız Öğretmen Okulu’nda fen bilgisi öğretmenliği 
yapt ık tan sonra, İt t ihat ve Terakk i Kız Sanay i Mek tebi 
Müdürü olarak çalışmışt ır. Öğretmenliğin yanı s ıra kadın 
hakları için yürüttüğü faaliyetlere ara vermeden devam ederek 
Sabah, İkdam gibi gazetelerde sosyoloji, pedagoji, psikoloji 
konularında makaleler yayımlamıştır.

Romanlar ında kadın sorunlar ına değ inmiş, ev l i l ik lerde 
erkeklerin tutumlarına eleştirilerde bulunmuştur. Eserlerinde 
Osmanlı yaşamını irdelemiş olup, konaklardaki yaşamın ve eski 
geleneklerin, şiddetin kaynağı olduğunu gözler önüne sermiştir. 
Cinsel l iğe de roman ve öyküler inde cesurca değinmişt ir. 
Mil l iyetç il ik ve feminizm onun romanlar ında iç içedir ve 
kadın karakterler arac ılığıyla kendi feminist düşünceler ini 
aktarmışt ır. Feminizm anlay ışı son derece pragmatist olup 
odağında vatandaşlık statüsü yatar. Nezihe Muhiddin, 1912’de 
verdiği iktisat konferanslarıyla yazar olduğu kadar bir kadın 
eylemci olarak da adını duyurarak, dönemine göre oldukça 
ileri olan söylemiyle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri kadın 
yazarları arasında öne çıkmıştır. 
  
1923 yılında, cumhuriyetin ilanından önce, kadınlara oy hakkı 
ve siyasal haklar talebiyle "Kadınlar Halk Fırkası”nı (KHF) 
kurmuştur. Nezihe Hanım'ın kuruluşuna önderlik et t iği bu 
parti, henüz "Cumhuriyet Halk Fırkası" bile kurulmadan kuruluş 
çalışmalarını tamamlayıp 
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kuruluş dilekçesini vererek "Cumhuriyet tar ihinin ilk siyasal 
par t is i" olmuştur. Kadınlar Halk F ırkası’nın programında 
kadınların milletvekili, hatta asker olabileceği gibi hükümler 
yer almaktaydı. Ancak  "1909 tar ihli seç im kanununa göre 
kadınlar ın siyasi temsilinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle 
par t i  kuruluşuna f aal i ye t izn i  ver i lmedi.  Bu nedenle, 
mücadeleye devam edebilmek adına Kadınlar Halk Fırkası, 
1924’te "Türk Kadınlar Birliği” (TKB) adlı derneğe dönüştü.

Türk K ad ınl ar  B ir l iğ i 'n in amac ı;  k ad ın ı,  düşünse l  ve 
sosyal alanlarda yükselterek modern ve olgun bir düzeye 
er işmesinin yolunu açmakt ı. 1925 y ılında henüz kadınlar ın 
siyasal haklarının tanınmamış olmasına rağmen Türk Kadınlar 
Birliği taraf ından Nezihe Muhiddin, Halide Edip ile birlikte 
milletvekilliği için aday gösterildi, ancak reddedildiler. TKB, 
oy hakkı alamayınca seçime feminist bir erkek adayla katılma 
kararı aldı, ancak gösterilen aday muhalefete dayanamayınca 
adaysız kaldılar. 

“…Kahvehane köşelerinde miskinane esrar çeken birine verilen bu 
hak, tahsili mükemmel bir kadından esirgenebilir mi?” 

1927 y ıl ı seç imler inde Nez ihe Muhiddin, tekrar aday olur 
ancak hakkında çıkan asılsız suçlamalar nedeniyle adaylıktan 
çekilmek zorunda kalır. Dernek olarak seçme ve seçilme hakkı 
için kampanya çalışmalarını ise sürdürürler:

 “Biz, seçim hakkımızı elde etmeye dayalı idealimizden vazgeçmiş 
değiliz. Zira bundan vazgeçersek derneğimizin hiçbir varoluş 
nedeni kalmaz. Davamızın zaferi için ölünceye kadar çalışacağız. 
Biz im yaşamımız buna yetmezse hiç olmazsa bizden sonra 
gelenler için ortalığı temizlemiş oluruz.”

---------------------------------------------------------

KAYNAKÇA
Josephine Donovan-Feminist Teori-İletişim Y.-11.Baskı 2016-İstanbul

Kadınsız İnkilap-Yaprak Zihinoğlu

İnternet ansiklopedisi https://www.iep.utm.edu/

https://en.wikipedia.org

https://m.bianet.org

Tanzimat Dönemi Aydınlarından Fatma Aliye- Gizem Parsova- İbrahim 

Biri

Fatma Aliye Hanımın Türk Kadın Haklar ının Düşünsel Geliş imine 

Katkıları-Şahika Karaca
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

• Her katında sadece iki kişinin yaşadığı ve çok 
katlı bir hapishanede yaşanılan haksızlıkları ve 
sınıfsal ayr ımlar ı anlatmaktadır. Hapishanede 
dağıtılan yemekler ilk önce en üst tarafta olanlara 
veriliyor, arta kalanlar yemekler ise bir alt kattakine 
gidiyor.

Sinema dünyasına şimdiye kadar or taya koyduğu 
kısa f ilmler iyle ismini tanıtan Galder Gaztelu-
Urrutia’nın ilk uzun metrajlı filmi olan The Platform 
daha ilk günlerden mükemmel bir izleyici kitlesine 
ulaştı. Filmin senaristliğini ise David Desola ve 
Pedro Rivero ikilisi yapmıştır.

The Platform f ilmi ana merkezinde kapitalist 
düzeni, zengin ve fakir arasındaki farkı, birilerinin 
üzerinden geçinenleri, haksızlıkları ve adaletsizliği 
anlatmaya çalışıyor. Filmin kurgusu bu sosyal 
mesajlar üzerine dizayn edilmiş olup bir takım 
aksaklıklar yaşansa da anlatılmak istenen çok net 
şekilde izleyiciye aktarılıyor.

• “Bir şey sunulmuştu bana, bir hediye, bir meyve. Ama ben o meyveden 
tadamadım, gök erik gibi kaldı avcumda dünya. Şimdi ben uykusuzum, 
yalınayağım, kendimle meşgulüm. Kapımın önünde boş peynir tenekeleri, 
yağmur suyu biriktiriyorum. Kendi kendime, sanatçı tecrübe edinemeyen 
insandır, diyorum, bu dünyada hiçbir tecrübesi olmayan insandır ama 
şimdi sen karala bunun üstünü, yırt sen bunu, olmadı çünkü, olmadı işte. 
Nafile.”

Bir intiharın çevresinde, insanlar...
O kızın intiharıyla birbirlerine yaklaşan...
Kendi içlerine ve geçmişe dalan...
Onu kaybetmenin acısıyla başka sevdiklerine eğilen...
Nasıl da mühimdir aşk sakarlıkları, sevgi ihmalleri; nasıl hayat kurtarır 
eşin-dostun bakım, onarımı...
Barış Bıçakçı’dan, yine usul usul edebiyat.

“Barış Bıçakçı'nın dingin, gösterişsiz, suskusundan güç alan öykülerinin 
son zamanlar da okuduğum en güzel öyküler arasında olduğunu 
söyleyebilirim. Ne anlattığı sanki önemli değilmiş, ama anlatım biçimi ve 
diliyle de sıradanmış gibi görünüyorsa size, okuma alışkanlıklarınızı adam 
akıllı gözden geçirmeniz gerekir."

Y ö n e t m e n : G a l d e r  G a z t e l u -
Urrutia

Oyuncular :   Ivan Massagué, 
Zor ion Eguileor, Antonia San 
Juan

Ülke:İspanya

Nuh Tepesi

Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra

2020 | Bilimkurgu - Korku | 94’ | Alt yazılı
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KORDON ÜMİTKÖY BALIKÇISI
Kordon Ümitköy Balıkçısı taraf ından, üyeler imize f ix menüler 
haricinde menü f iyatı üzerinden yüzde 10 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Atatürk Caddesi No: 350 Alsancak / izmir 
Tel: 0232 463 06 36 Web: www.kordonumitkoybalikcisi.com

ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına eğitim ücretler inde yüzde 30 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50 / vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova Forum 
Karşısı) Bornova / İzmir - 2014/1 Sok. No:7 Karşıyaka / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: www.technokids.com.tr/ bornova@technokids.com.tr

LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyeler imize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kıbr ıs Şehitler i Cd.i 1477 Sk. No: 12/A Alsancak / İzmir - 
Tel: (0232) 422 50 20

JACK&JONES MAĞAZALARI
Agora, Mavibahçe, Selway, Westpark, Point ve Sakıpağa 
Alışveriş Merkezler inde bulunan Jack&Jones mağazalar ından 
yapacaklar ı alışverişlerde, üyelik kartlar ını ibraz etmeleri 
koşulu ile üyeler imize ilk f iyat üzerinden yüzde 20 oranında 
indir im uygulanacaktır.

ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyeler imize yüzde 45 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mah. 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / İzmir
Tel: (0232) 234 33 53 - www.dusunurkolejiguzelbahce.com

ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyeler imize çeşitli muayene 
ve tedavi hizmetler inde yüzde 10-20 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir 8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com

ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğit im Kurumları taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Evka-3 Mh. Ankara Cd. No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06 - Web: www.fenbilimleri.com

VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 D: 52 
Çankaya / İzmir - Tel: (0232) 484 09 93

İZMİR TÜRK KOLEJİ ANAOKULU
İzmir Türk Koleji Anaokulu taraf ından, üyeler imizin 3, 
4 ve 5 yaşındaki çocuklar ına yüzde 15 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mithatpaşa Cad.No:687-689 Köprü Konak / İzmir
Tel: (0232) 244 05 00
Web: www.ozelturkkoleji.com/Okul-Oncesi-Egitim

ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyeler imizin çocuklar ına eğitim 
ücretler inde yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Naldöken Mh. 1237/4 Sk. No: 2 Evka-3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27 - www.sevinckoleji.com

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI OKULLARI
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakf ı Okullar ı taraf ından, 
üyeler imizin bir inci derece yakınlar ına
yüzde 15 oranında, 10 ve üzeri toplu kayıt halinde yüzde 15+5 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Süvari Caddesi No: 89 Bornova / İzmir
Tel: 444 16 23- www.ege.k12.tr

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okullar ı taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürr iyet Blv. No: 8 K: 6 Konak-zmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetler i taraf ından, üyeler imize 
ve bir inci derece yakınlar ına bire bir eğit imlerde ve grup 
eğitimlerinde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39 B Blok 
Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 390 92 94 - Web: http://birebir ingilizce.com.tr

İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ OKULLARI
İzmir İstek Özel Eğit im Hizmetler i Okullar ı taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyeler imizin çocuklar ına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05 - http://www.izmir istekokullar i.com/

MAVİ BALİNA ANAOKULU
Mavi Balina Anaokulu, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: 62 Sokak No: 11 Güzelyalı İzmir
Tel: 246 66 26 - www.mavibalinaanaokulu.com

MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından, üyeler imize yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50  - Web: www.medicalparkizmir.com

ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okullar ı taraf ından, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Cd. Kazım Dir ik Mh. 374 Sok. No: 118 
Bornova–İzmir - 
Tel: 445 77 78 - Web: www.ugurokullar i.k12.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyeler imize ve bir inci derece 
yakınlar ına linansüstü eğitim programlarında yüzde 30 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70 - Web: http://www.yasar.edu.tr

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0533 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com

KOOR LIFE YOGA VE Qİ-GONG
Koor Life taraf ından, yoga ve qi-gong dersler inde üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Witchco Coworking Space 572. Sk. No:33 Çınarlı Konak/
İZMİR
Tel: 0536 836 53 77  (Ayşegül Yılmaz)
Instagram: https://www.instagram.com/koorlife/

DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde (İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Konya, Denizli, Antalya, Manisa), araç 
ekspertiz hizmetler inde üyeler imize yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43 
Web: www.dynomoss.com.tr 

DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci derece yakınlar ına yüzde 20-35 oranlarında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka-3 
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75 - Web: www.dilekkarahan.com.tr 


