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2014 yılının ilk altı ayında, her üç günde bir kadın öldürüldü. 12 kadın 
tehdit edildiği için koruma başvurusu yapmış olmasına rağmen, gerek-

li önlemlerin alınmaması sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Geçtiğimiz hafta 
aynı gün içinde üç kadın cinayete kurban gitti. Temmuz ayında kadın cina-
yetlerinde önemli bir artış oldu. İstatistiklere göre 2014 yılı boyunca katledi-
len kadınların çoğu, kocaları ya da eski kocaları tarafından öldürüldü. Yine 
çoğu ayrılmak ya da kendi hayatına dair karar almak istediği için katledildi.

Erkek şiddeti ve cinayeti işçi sınıfı kadınlarının, emekçi kadın kardeşleri-
mizin canını alıyor. Erkek egemen kapitalist düzenin iktidar ilişkileri emekçiler 
için her türlü sömürünün ve eziyetin kaynağıdır. Peki, bu düzen erkekleri 
nasıl katil haline getiriyor? Kadınları ezen ve öldüren bu zihniyeti, bu düzen 
nasıl üretiyor?

Erkek, “kadına sahip çıkma” adı altında aslında kadının kendi kimliğine, 

Yaşamın yarısı emekçi kadın. Ama şiddet gören, yok sayılan, yaşamı 
zorlaştırılan da emekçi kadın. Bu nedenle UİD-DER Kadın Komitesi 
“emekçi kadınlar mücadelede öne” diyor. Emekçi kadınları işçi sınıfının 
saflarında çifte ezilmişliğe ve kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 
karşı mücadeleye çağırıyor. Broşürümüzde UİD-DER Kadın Komitesi’nin 
çeşitli tarihlerde konu üzerine yayınladığı yazılar yer alıyor. 

UİD-DER Kadın Komitesi: 
Kadın Cinayetleri Sınıf Mücadelesiyle Aşılır!
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kendi benliğine sahip çıkmasına engel oluyor. Kadın, sahip çıkılmaya, koru-
nup kollanmaya ve elbette yönetilmeye muhtaç sayılarak kişiliksizleştiriliyor. 
Kapitalist toplumda insanlar, mal, mülk, güç ve iktidar sahibi olma peşinde 
koşarken vicdanlarını yitiriyorlar. Para ve iktidar sahibi olmak, diğer insan-
lara tepeden bakma, küstahça ve zorbaca davranma olanağı sunuyor. Bu 
durum kadınla erkek arasındaki ilişkilere de yansıyor.

İşçi sınıfının erkekleri de bu çürümeden nasibini alıyor. İşyerinde üstlerine 
karşı sesini çıkaramayan, hakkını arayamayan erkeğin borusu evde ötüyor. 
Erkek, evin çavuşu oluveriyor. İşyerinde üç kuruş para için canı çıkan, haka-
retler işiten, aşağılanan erkekler kendilerini yetersiz ve güçsüz hissediyorlar. 
Eve geldiklerinde ise kadın üzerinde söz sahibi olmanın, yani “iktidar kurma-
nın” ayrıcalığını yaşıyorlar. Karısının giyimine karışmak, kaba davranmak, 
kadını aşağılamak, sözüne ve fikrine değer vermemek, yasaklar koymak, 
dayak atmak, hatta cinsel zorbalık erkeğe hak görülüyor. Erkek, kadını döve-
rek gücünü ispat ediyor, patron ve sömürü düzeni tarafından ezilen kişiliğini 
böyle onarıyor.

Kadının erkeği terk ederek şiddete son vermek istemesi de kurtuluşu için 
yeterli olmuyor ne yazık ki. Mülkü olarak gördüğü kadını kaybetmeyi hazme-
demeyen, iktidarını yitirmenin öfkesiyle saldırganlaşan erkek, kadına yönelik 
şiddet uyguluyor ve onu öldürmeye yönelebiliyor. Her hafta gazetelerde ay-
rılmak istediği için eşi ya da sevgilisi tarafından katledilen kadınların haber-
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lerini okuyoruz.
Kadının çilesi, evin içinde de dışın-

da da bitmek bilmiyor. Gerek aile için-
de gerek sokakta yaşanan cinsel taciz 
ve tecavüz kadınların yaşamını cehen-
neme çeviriyor. Kadın, cinsel ihtiyacı 
giderecek bir et parçası gibi algılanıyor. 
Erkek egemen kapitalist düzen, top-
lumsal çürüme ve ahlâksızlık üretiyor! 
Her yıl milyonlarca kadın fuhuş sektö-
rüne esir ediliyor. Fuhuş sektörü kadı-
nın köleliğinden her yıl 12 milyar dolar 
para kazanıyor. Dünya üzerindeki her 
3 kadından biri cinsel tacize veya teca-
vüze uğruyor!

Kadın çalışırken de adaletsizlik devam ediyor. Patronlar elbette tüm işçileri 
sömürüyorlar ama kadınları daha fazla! Eşit işe eşit ücret almak üzere verilen 
onca mücadeleye rağmen, halen kadın işçiler, erkek işçilere göre ortalama 
%25 daha düşük ücret alıyor. İşten çıkarmalar gündeme geldiğinde ilk çıkar-
tılan kadınlar oluyor.

Çifte ezilmişlik ilelebet kadının kaderi olmayacak. Kadının kurtuluşu, er-
kek egemenliğini sürdüren sermaye düzeninden kurtulmakla mümkündür. 
Kadınlar et parçası olmayı reddetmeli! Kadınlar patronların zevküsefası için 
ömürlerini tüketmeyi reddetmeli! Ezilenler, mücadele ederse saygınlık elde 
ederler. Emekçi kadınlar her türlü haksızlığa, eşitsizliğe isyan eder ve erkek iş-
çilerle birlikte, omuz omuza mücadele ederlerse özgürlüklerini kazanabilirler. 
İnsanlığın sömürü düzeninden kurtuluşu için, evlatlarını kapitalist bataklığa 
kurban etmek istemeyen anaların; patronsuz, özgür, insancıl bir dünyanın 
hayalini kuran genç kadınların vereceği mücadele büyük önem taşıyor. UİD-
DER Kadın Komitesi diyor ki, kadına yönelik şiddete ve cinayete son vermek 
için; işçi ve emekçileri topyekûn ezen, sömüren, kokuşmuş ahlâkıyla zehirle-
yen kapitalizme karşı mücadele etmeliyiz!

23 Temmuz 2014

Çifte ezilmişlik ilelebet 
kadının kaderi olmayacak. 
Kadının kurtuluşu, erkek 
egemenliğini sürdüren 
sermaye düzeninden 
kurtulmakla mümkündür. 
Kadınlar et parçası olmayı 
reddetmeli! Kadınlar 
patronların zevküsefası 
için ömürlerini tüketmeyi 
reddetmeli! Ezilenler, 
mücadele ederse saygınlık 

elde ederler. 



4

 � İşçi Dayanışması Bülteni, No:97

Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. 
2015 yılında 303 kadın, kocaları, babaları, 

sevgilileri, oğulları tarafından katledildi, 133 ka-
dın tecavüze uğradı. Üstelik şiddet, taciz ve te-
cavüz vakalarının önemli bir kısmının açığa çık-
madığını da biliyoruz. Buna rağmen bu rakamlar 
geçmiş yıllara göre cinayet ve tecavüz vakalarının 
arttığını gösteriyor. Peki, kadına yönelik şiddet 
neden her geçen gün artıyor?

İşçileri köle gibi çalışmaya ve yaşamaya 
mahkûm eden kapitalist sömürü düzeninde 
yaşıyoruz. Erkek egemen bu sistemde toplu-
ma verilen bakış açısı erkeğin kadından üstün 
olduğudur. Bu anlayışa göre kadın, hizmet 
eden, itaat edendir. Kendi yaşamıyla ilgili ka-
rarları erkekten bağımsız alamaz. AKP iktidarı 
bu bakış açısını pekiştiren bir politika izliyor. 
En tepeden en aşağıya kadar, bütün kişi ve 
kurumlarıyla kadını aşağıda gören söylemle-
riyle şiddeti meşru gösteriyor. Artmasına ne-
den oluyor.

Meselâ bu partinin vekilleri veya belediye 
başkanları “kadından akıl alacak değiliz ya” diyerek kadınları aşağı gördük-
lerini söylemekten çekinmiyorlar. Bu bakış açısı her alanda yansımasını bu-
luyor. Aslında Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde güncel sözlükteki 
kadın ve erkek tanımı topluma verilen bakış açısını özetliyor. TDK sözlüğün-
de kadın “analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri 
olan”, “hizmetçi bayan” olarak açıklanırken; erkek “sözüne güvenilir, mert”, 
“sert, kalın, bükülmez” olarak tanımlanıyor. Tam da bu tanıma uygun dü-
şecek şekilde Sağlık Bakanı “kadın için en büyük kariyer anneliktir” diyor. 
Başbakan Davutoğlu kadın için çocuk doğurmanın vatani görev olduğunu 
söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “kadın erkek eşitliği fıtrata aykırı” diyor.

Kadınların sorunları karşısında toplumsal çözümler aramak yerine kadın-
ların sorunlarını daha da ağırlaştıran işte böyle açıklamalar yapılıyor. Demek 
ki kadının görevi hizmetçi olmak, çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak ve 
kendisinden daha üstün ve güçlü olan erkeğe itaat etmek! O halde bu görev-

Kadına Şiddet: Gerçek Sorumlu Kim?

Kadının ekonomik olarak 
erkeğe bağımlı olması, 
şiddet görüyor olmasına 
rağmen yaşadığı cehennem 
hayatına mecburen 
katlanması sonucunu 
doğuruyor. Kadının çalışma 
hayatına daha fazla 
katılmasını sağlayacak 
yasal düzenlemeler ise 
yapılmıyor.
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leri yerine getirme konusunda “sorun çıkaran” 
yani hizmetçi olmayı reddeden, kendi yaşamı 
konusunda kararları kendisi almak isteyen ka-
dın, erkeği “tahrik” ediyor demektir. Bu du-
rumda şiddet kaçınılmazdır. Ortada bir “tahrik” 
durumu olduğuna göre şiddet uygulayan erkek 
de ceza indirimini “hak ediyor” demektir! İşte 
erkek egemenliğini yeniden ve yeniden üreten 
bu sistemin ve devletin mantığı budur.

Kadının ekonomik olarak erkeğe bağımlı olması, şiddet görüyor olma-
sına rağmen yaşadığı cehennem hayatına mecburen katlanması sonucunu 
doğuruyor. Kadının çalışma hayatına daha fazla katılmasını sağlayacak ya-
sal düzenlemeler ise yapılmıyor. Fabrikalarda ve mahallelerde ücretsiz 
kreşlerin olmayışı, doğum ve emzirme izinlerinin çok sınırlı olma-
sı kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerdir. Emekçi 
kadınlar yıllardır bu talepleri dile getiriyor olmalarına rağmen hükümet bu 
sorunları çözmek için hiçbir adım atmıyor. Doğum ve emzirme izinleri uzatıl-
mak yerine kısmi süreli, esnek çalışma uygulaması hayata geçirilerek kadın 
eve kapatılmaya çalışılıyor.

Üstelik bu sorunlar sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Dünyanın bütün ülke-
lerinde kadına yönelik şiddet var. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 
dünya üzerinde her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz ka-
lıyor. Dünya üzerinde kadının şiddete maruz kalmadığı bir ülke olmadığına 
göre demek ki şiddetin kaynağı sermaye düzeni kapitalizmdir. Evet, 
şiddeti uygulayan erkektir. Ancak şiddeti besleyen ve erkeğin bilincini belirle-
yen kapitalizmdir. Bu düzende önemli olan paradır, sistem her şeyi satılacak 
bir mala dönüştürüyor. Bu nedenle kadın da cinsel bir obje olarak sunulu-
yor. İnsana dair, iyilik ve güzellik barındıran ne varsa çürüten kapitalizmdir. 
“Büyük balık küçük balığı yutar”, “güçlü zayıfı ezer” anlayışını egemen kılan 
bu sömürü düzenidir. Erkeği kadına hayatı zindan eden bir canavara dö-
nüştüren bu sistemdir. Biz emekçi kadınlar, erkek şiddetine karşı mücadele 
ederken bu gerçeği unutmamalıyız.

İşçi sınıfının örgütsüzlüğü, sorunlarımızın kaynağını görmemizi engelliyor; 
kadınıyla erkeğiyle biz işçileri umutsuzluğa ve çıkışsızlığa sürüklüyor. Oysa 
şiddeti ve bütün pislikleri üreten bu bataklığı kurutmak bizim elimizde. Kadın 
ve erkek işçiler kapitalizme karşı birlikte mücadele etmelidir. Unutmayalım 
ki, emekçi kadının kurtuluşu, işçi sınıfının kurtuluşundan bağımsız değildir. 
Emekçi kadınlar olarak hak ettiğimiz yaşamı ancak işçi örgütlerinde birleşe-
rek ve mücadele ederek kazanabiliriz.

22 Nisan 2016
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Emekçi kadın kardeşlerimiz, işçi 
kadınlar,

Kadına yönelik şiddet türlü şekil-
lerde artarak, canımızı yakarak de-
vam ediyor. Emekçi kadınlar tacize, 
tecavüze uğruyor; dövülüyor, evlat-
larının gözü önünde katlediliyorlar! 
Yaşamlarını kurtarmak için kapısını 
çaldıkları devlet tarafından geri çevri-
liyorlar. Kendi cehennemlerine dön-
meye zorlanıyorlar.

Bu kahrolası kapitalist sömürü 
düzeninde kadına yönelik şiddet 
türlü gerekçelerle hoş görülüyor, kış-
kırtılıyor. Şort giydiği için bir kadını 
tekmeleyenler cezasız kalıyor. Şort 
giyene “tepki” göstermek meşruy-
muş gibi, tekme atarak sadece biraz 
“aşırıya kaçmış” gibi saldırgan hoş 
görülüyor. Başbakan “hoşuna git-
meyebilir, mırıldanırsın” diyor, adalet 
sistemi adeta saldırganı ödüllendi-
riyor! Böylece ülkedeki yöneticiler 

eliyle kadına şiddetin önü açılmış 
oluyor.

“Cinsel istismar yasası” 
bu zihniyetin ürünü-
dür. Hükümet, te-
cavüze uğrayan kız 
çocuklarının teca-
vüzcüsüyle evlen-
dirilmesinin ve 
tecavüzcünün 
cezasız kalması-
nın önünü açan 
yasa tasarısını 
gündeme getirdi. 
Hapisteki teca-
vüzcülerin serbest 
bırakılmasının önünü açmaya çalıştı. 
Eleştiriler yoğunlaşıp tepkiler yükse-
lince; “Amacımız gelenekler nede-
niyle erken yaşta evlenen ama yaşı 
küçük olduğu için kocası cinsel istis-
mar suçundan cezaevine gönderilen 
kadınların mağduriyetini gidermek” 
diyerek yaptığını savunmaya çalıştı! 
Bu zihniyeti taşıyan iktidar sahipleri 
tecavüzcüleri hoş görürken zayıf ve 
korunmaya muhtaç çocukları, ezi-
len kadınları daha da büyük acılara 
sürüklüyor. Emekçi kadınların ve ev-
latlarının acıları, karartılan yaşamları 
egemenlerin umurunda bile değil!

Hükümet toplumdan ve kadın 
örgütlerinden gelen tepkiler üzerine 
tasarıyı geri çekmek zorunda kaldı. 
Ancak çifte sömürü çarkları arasında 

UİD-DER Kadın Komitesi: Kadına Şiddete, 
Çifte Sömürüye Karşı Mücadeleye!

Kapitalist sömürü düzeni 
ve erkek egemen zihniyet 
emekçi kadınlara acıdan başka 
bir şey vermiyor. Egemenler 
sorunlarımız karşısında çaresiz 
hissetmemizi, boyun eğmemizi 
istiyor. Ama hiçbir sorun 
çözülemeyecek kadar büyük 
değildir. Yeter ki ezilenler, işçi 
ve emekçiler dayanışma içinde 
ve örgütlü olsun.
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ezilen emekçi kadınların sorunlarının 
katlanarak artmasına neden olan zih-
niyeti beslemeye, yaşamlarını daha 
da zorlaştıracak uygulamaları, yasa-
ları hayata geçirmeye devam ediyor.

Kapitalist sömürü düzeni ve er-
kek egemen zihniyet cenderesine 
sıkışan emekçi kadının, fikri, iradesi 
yok sayılıyor. Ne giyeceğine, sokağa 
hangi saatte çıkacağına, kaç çocuk 
doğuracağına, hamileyken sokağa 
çıkıp çıkmayacağına egemenler, er-
kekler karar veriyor. Emekçi kadın 
aşağılanıyor, hor görülüyor, ayıpla-
nıyor, yargılanıyor, dışlanıyor. Kadın 
emekçiler evlatlarının bakımını ve ev 
işlerinin tüm yükünü yalnız başına 
sırtlanıyor. Dört duvara sıkıştırılıyor, 
ev içindeki emeği değersiz görülüyor. 
İşçi kadınlar erkeklerle aynı işi yapıp 
daha az ücret alıyor. Ekmek parası 
kazanmaya çalışırken evladının bakı-
mı sorunu ile yüz yüze geliyor. Kreş 
olmayan işyerlerinde uzun saatler 
boyunca ağır bir çalışmaya mahkûm 
ediliyor. İşçi aileleri evlatlarını mutlu 
bir yaşam sürmeleri ümidiyle dün-
yaya getiriyorlar. Ama bu çocuklar 
daha doğar doğmaz patronların kâr 
düzeninin kurbanı oluyorlar. Kısacık 
doğum izinleri yüzünden bebekler, 
annelerinden ayrı kalıyorlar. Yetersiz 
emzirme izinleri dahi pek çok işyerin-
de gasp ediliyor. Özellikle gece vardi-
yaları hem anneler hem de çocukları 
için büyük bir çile anlamına geliyor. 
Kendi çıkarları için savaş çıkaran, 
halkları birbirine düşüren egemen-
ler; bu savaşlarda emekçi kadınların 
yaşamlarını alt üst ediyor, evlatlarını 

ölüme sürüklüyor. Toplum üzerindeki 
baskı arttıkça emekçi kadınların yükü 
daha da artıyor.

Kapitalist sömürü düzeni ve erkek 
egemen zihniyet emekçi kadınlara 
acıdan başka bir şey vermiyor. Ege-
menler sorunlarımız karşısında ça-
resiz hissetmemizi, boyun eğmemizi 
istiyor. Ama hiçbir sorun çözüleme-
yecek kadar büyük değildir. Yeter ki 
ezilenler, işçi ve emekçiler dayanış-
ma içinde ve örgütlü olsun.

Kadın emekçi kardeşlerimiz, ge-
lin şiddete, çifte ezilmişliğe, erkek 
egemen zihniyete, zapturapt altında 
tutulmaya, sömürüye boyun eğme-
yeceğimizi gösterelim. Gelin tüm 
korkularımızı atalım. Kadına yönelik 
şiddete dur demek için, “varız, üre-
tiyoruz, haklarımızı alacağız” demek 
için bir araya gelelim. “Emekçi Ka-
dınlar Mücadelede Öne” diyen UİD-
DER Kadın Komitesi’nin çağrısına 
kulak verelim. Haklı taleplerimizi 
tüm emekçi kadınlara birlikte taşıya-
lım, örgütlenelim, güçlenelim!

 z Kadına şiddete hayır!
 z Eşit işe eşit ücret!
 z Her işyerine kreş!
 z Doğum izni uza-

tılsın!
 z Gece vardiyası ya-

saklansın!
 z Ev işleri kadının sorum-

luluğu olmaktan çıkarılsın 
ve toplumsallaştırılsın!

 z Haksız savaşlarda ev-
latlarımız ölmesin!

24 Kasım 2016
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 � İşçi Dayanışması Bülteni, No: 113

Dünyanın her yerinde kadına yö-
nelik şiddet giderek artıyor. Tür-

kiye’de de durum çok vahim. Son 
yıllarda Türkiye’de emekçi kadının 
üzerindeki yük ve baskı katlanılmaz 
biçimde ağırlaşıyor, şiddet çığırından 
çıkıyor.

Özgecan’ın katledilmesinden son-
ra emekçi sınıfın kadınları “bu son 
olsun” dediler ve kadına yönelik şid-
detin durdurulmasını istediler. Ama 
her şey daha kötüye gitti, bu vahşi 
cinayetten sonra şiddet daha da arttı. 
Neden? Çünkü iktidarın söylemi 
ve eylemi, kadına şiddeti nor-
malleştiren bir hava yaratıyor. 
İktidardakilerin erkek-egemen zihniyeti ve şiddeti körükleyen politikaları 
neticesinde, bazı erkekler kendilerinde kadınlara her türlü zalimliği yapma 
hakkını görüyorlar. Ne yazık ki kadına şiddet uygulamanın bahaneleri sınırsız 
biçimde çeşitleniyor.

Örneğin şort giyen bir kadın, otobüste suratına tekme yedi. Başbakan Bi-
nali Yıldırım, “tekmeleyeceğine mırıldanırsın” diyerek şort giyen kadına tepki 
göstermenin haklı olduğunu ima etti. Bu açıklama ve benzeri tutumlar aynı 
tarzda şiddet olaylarının tekrarlanmasına sebep oldu. Saldırgan serbest bıra-
kıldı. Parkta yürüyüş yapan hamile bir kadın saldırıya uğradı. Nişanlısı şort 
giyen kadın saldırıya uğradı. Parkta gezen bir başka kadın güvenlik görevli-
sinin saldırısına uğradı… “Namus” gerekçesiyle katledilen kadınların katilleri 
mahkemelerde “iyi hal indirimi” aldı, cezasız bırakıldı ve başka katliamların 
önü açıldı. Hükümetin koruduğu, kolladığı Ensar Vakfı’nda tacizler, tecavüz-
ler ortaya çıktı. Emekçi, yoksul insanların çocukları cinsel istismara uğradı. 
Devletin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, “bir kereden bir şey olmaz” de-
meye getirdi. Suriyelilere gözdağı veren Başbakan Yıldırım, “Suriyelilerden 
taşkınlık çıkaran varsa gerekeni yapın, güvenlik güçlerine bildirin, gerekirse 
ülkelerine göndeririz” açıklamasında bulundu. İki gün sonra gözü dönmüş iki 
cani, Suriyeli hamile bir kadına tecavüz ettiler, onu, karnındaki bebeğini ve 

Kadına Şiddetin Bahanesi Çok!
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11 aylık bebeğini katlettiler. Kadına yönelik şiddet, hükümetin cesaretlendir-
mesi ve teşvikiyle işte bu denli boyutlanmış, çığırından çıkmıştır.

Kadının sakız çiğnemesi, giyimi, makyajı, kahkaha atması, gülmesi, si-
gara içmesi, hamileyken sokağa çıkması, geç saatte dışarıda olması, parkta 
gezmesi, kürtaj hakkını istemesi, sezaryeni tercih etmesi, erkek arkadaşıyla 
el ele tutuşması, kızlı-erkekli okuması, 25 yaşına geldiği halde evlenmemiş 
olması, çocuk doğurmaması, boşanmak istemesi ve daha pek çok şey dev-
letin “sorunu” haline geliyor. İktidardakiler kadını itaatkârlık ve ka-
naatkârlık kalıbının içine sokmaya, ona kendi ahlâk anlayışlarını 
dayatmaya çalışıyorlar. Oysa çok açık ki kadınlara ahlâk dersi vermeye 
çalışan iktidarın kendisi ahlâksızlık üre-
tiyor! Medyadan yansıyan şiddet, taciz, 
tecavüz ve istismar haberlerindeki artış 
bir yana, geçtiğimiz sene hükümetin çı-
karmak istediği ve tecavüzcünün mağ-
durla evlenmesi durumunda hapis ceza-
sının ertelenmesini öngören yasa taslağı 
bu gerçeği kanıtlıyor. Kız çocuklarını te-
cavüzcüsüyle evlenmeye zorlayan, te-
cavüzcüyü affeden ve hatta ödüllendi-
ren bu zihniyet de bu ahlâk anlayışı da 
emekçi kadının düşmanıdır.

Toplumu yapay temelde bölüp ku-
tuplaştırarak tabanını sağlamlaştıran AKP hükümeti, şimdi de müftülere 
nikâh yetkisi meselesini gündeme getirdi. Oysa toplumda böyle bir sorun 
yok. Ancak iktidar böyle bir sorun yaratarak toplumu daha fazla kutuplaştı-
rıyor ve müftü nikâhı istemeyen kadınları saldırının hedefi haline getiriyor. 
Yani hükümetin derdi yine kadınların ezilmesi, susturulması, “yeri geldiğin-
de” dövülmesi, öldürülmesi değil nikâhın nasıl kıyılacağı! Böylelikle toplum 
dindarlık görüntüsü altında kindarlığa doğru sürüklenirken, kadınlar toplum-
dan soyutlanarak saldırıların daha fazla hedefi haline getiriliyor.

İktidar erkek şiddetini kışkırtırken emekçi halkı duyarsızlaştırmak, yozlaş-
tırmak, vicdanını köreltmek istiyor. Tüm bunlardan sadece pislik ve zulüm 
türüyor. Durum buyken ezilen, sömürülen, şiddete, baskıya maruz kalan 
emekçi kadınlar için zincirleri kırmaktan, birlik olmaktan başka çıkar yol yok-
tur. İşçi sınıfının saflarında oluşturulacak birlik ve mücadele zalimlerin ege-
menliğini başlarına yıkacak, karanlıkları aydınlatacak, çürüyen toplumdan 
pırıl pırıl bir gelecek yeşertecektir!

21 Ağustos 2017

İktidar erkek şiddetini 
kışkırtırken emekçi halkı 
duyarsızlaştırmak, yozlaştırmak, 
vicdanını köreltmek istiyor. 
Tüm bunlardan sadece pislik 
ve zulüm türüyor. Durum 
buyken ezilen, sömürülen, 
şiddete, baskıya maruz kalan 
emekçi kadınlar için zincirleri 
kırmaktan, birlik olmaktan 
başka çıkar yol yoktur.
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 � Bir grup İSG uzmanı kadın işçi

Bizler inşaat şantiyesinde çalışan bir grup kadın İSG uzmanıyız. Çalışma 
koşullarının kötülüğü kadın işçileri daha fazla etkiliyor. Çünkü işyerle-

rinde kadın işçilerin özel ihtiyaçları yok sayılıyor. Hele bir de çalışma ortamı 
inşaat şantiyesiyse bu sorunlar kat be kat artıyor. Zorlu doğa şartları; tozlu, 
sıcak, soğuk ve gürültülü ortam. Sosyal imkânsızlıklar; tuvalet yetersizliği, 
sahada ve yemekhanede içme suyu sıkıntısı, dinlenme alanı yetersizliği, ye-
mekhane koşulları, kötü ve yetersiz yemekler, geniş saha içinde ve eve gidiş 
gelişlerde servislerin olmayışı, şehirden uzak olmasından kaynaklı ulaşım sı-
kıntısı… Bu kadar zorluğun üstesinden gelmeye çalışan kadın işçiler bir de 
taciz olaylarıyla karşı karşıya kalıyor.

Aynı sahada çalıştığımız bir kadın işçinin (İSG uzmanı) başına gelenleri 
ve sonrasında yaşananları bir deneyim aktarımı olarak paylaşmak istiyoruz. 
İşçi arkadaş işe gelmeyince kendisini merak ettik. Ancak kimse arkadaşın 
neden gelmediğini bilmiyordu. Olayın üzerine gittiğimizde aynı işyerinde ça-
lışan ve patronun yakın akrabası olan bir kişi tarafından telefon aracılığıyla 

ve görüntülü bir şekilde tacize 
uğradığını öğrendik. Kadın işçi 
korktuğu ve utandığı için kim-
seye bir şey söyleyemeden işi 
bırakmış. Bunu öğrendiğimizde 
bu durumu kabul edip sessiz ka-
lamazdık. Üstelik bu tacizi yapan 
şahıs da ortalıkta utanmadan 
dolaşıyordu. Önce kadın arka-
daşla konuşup sessiz kalmaması 
konusunda kendisini ikna etme-
ye çalıştık. Fakat arkadaşımız 
korkuyordu. Bir grup arkadaşı-
mız İSG’den sorumlu en yetkili 
yönetici ile konuştu ve durumu 
anlattı. Yönetici bu durumu is-
patlayan bir kanıtın olup olma-
dığını sormuş ve bu arkadaşı-
mızla kendisinin konuşacağını 
ve bir çözüm üretmeye çalışaca-
ğını söylemiş. Ancak bu olayın 

Bir Deneyim: Kadına Taciz Nasıl Engellenir?
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saha geneline yayılmaması konusunda da arkadaşları uyarmış. Biz ise bu 
konunun örtbas edilmemesi ve bu tacizcinin bir an önce sahadan çıkarılması 
gerektiğini düşünüyorduk. Bu olayı birçok arkadaşımıza anlattık ve bir İSG 
uzmanları toplantısında da dile getirdik. Arkadaşımızın başına gelen bu ola-
yın aslında bir emsal teşkil ettiğini ve sahada buna benzer olayları yaşayan 
pek çok kadın işçinin olduğunu söyledik. Bu saldırılara maruz kalan kadın 
arkadaşlarımız yaşadıklarından utandıkları için maalesef ki sessiz kalmışlardı. 
Eğer tacizi yapan yönetici cezalandırılıp sahadan çıkarılmazsa başka kadın 
arkadaşlara da benzer tacizlerde bulunabileceğini, üstelik bu durumdan ce-
saret alan başkalarının da türeyebileceğini belirttik. İSG yöneticileri de bu 
durumu kesinlikle çözeceklerini söylediler. İlerleyen süreçte yöneticilerin asıl 
yüzlerini daha iyi gördük. Toplantıda konuşurken mangalda kül bırakmayan 
bu yöneticiler aslında korkak ve kadın tacizine karşı umursamazlardı. Çünkü 
tacizci, bir taşeron şirket sahibinin akrabasıydı. Dolayısıyla bu şirket de bu 
şahsı işten çıkarmamak için diretiyordu. İş ilişkisini bozmak istemeyen ve 
taciz vakalarının duyularak firmanın prestijinin düşeceğinden endişelenen 
yöneticilerden gerçek çözümler beklemedik.

Bu olayın çözümü için asıl işverenin üst düzey yönetimine 
baskıda bulunmak gerektiğini düşündük. Sahada çalışan bir uz-
man arkadaşımızın önerisiyle imza kampanyası başlattık. Birçok 
arkadaşımız sahanın çeşitli yerlerinde imza toplayarak kampan-
yaya destek verdi. İmza toplarken konuyu anlattığımız birçok işçi 
yaşanan olaya öfkesini dile getirdi. Bu kampanyayı 
duyup da gelen, imza atmak hatta imza toplamak 
isteyen işçiler oldu. Destekleyen çalışanların yanı 
sıra işini kaybetme korkusuyla ya da kampanyanın 
işe yaramayacağı düşüncesiyle desteklemeyenler de 
oldu. En başından kampanyayı destekleyen bir ar-
kadaşımızın şirketindeki müdürlerin, “Neden bu ka-
dar ön plana çıkıyorsun? Nerden biliyorsun olayın 
tam olarak böyle olduğunu? Bir kanıtı var mı? Belki 
işin içinde başka şeyler vardır. Dikkatli ol, bu kadar 
göze batma” demesi arkadaşımızı korkuttu. Başka biri, 
“Tacize uğrayan kadın arkadaşın haberi var mı ki, 
ben imza atmam” dedi ve bu söylemiyle başkalarını 
da etkilemeye çalıştı. A sınıfı bir İSG uzmanı, “Dik-
katli olun. İşinden olursa adam size dava açabilir. 
Kesin kanıtınız yok. Suçlu duruma düşmeyin” 
diyerek bizi korkutmaya vazgeçirmeye çalıştı. 
Bazı işçiler “Ama kadın da adamla yemeğe çık-
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mış. Aralarında bir şey olabilir. Nerden biliyorsunuz işin aslını? Kendisi neden 
şikâyet etmiyor” benzeri şeyler söyledi.

Bizim ise bu söylemlere cevabımız şu oldu: “Aralarında özel ya da resmi 
nasıl bir ilişki olursa olsun bu taciz normal karşılanamaz. Üstelik bir kadının 
bu yaşananlar karşısında korkması ve kaçması da gayet anlaşılır karşılanma-
lıdır. Çünkü böylesi durumlarda hep kadınlar suçlanıyor. Ayrıca bu tekil bir 
sorun değil. Saha genelinde birçok kadın arkadaşımızın başına buna benzer 
taciz olayları geliyor. Bugün yaşanan bu olaya ve olaylara tepki vermezsek 
yarın buna benzer olaylar kat be kat çoğalacak. Ayrıca biz burada yanlış bir 
şey yapmıyoruz. Yapılan yanlışlara karşı geliyor ve bunların tekrarlanmaması 
için mücadele ediyoruz. Gayet haklıyız ve çok doğru bir şey yapıyoruz. Sa-
hada yalnız dolaşmaktan korkar olduk. Psikolojimiz bozuldu. Bir tacizcinin 
sahadan atılmasını istemek kadar doğal ne olabilir.”

Topladığımız imzaları asıl işverenin üst düzey kadın yöneticisine vermeye 
karar verdik. Tabi bu arada imza kampanyamız sahada geniş yankı yapmıştı 
ve asıl işveren temsilcileri de olayı duymuştu. Sahayı temsilen, kampanyada 
desteği olan erkek arkadaşların da içinde olduğu bir grupla imzaları vermek 
için yöneticinin yanına gittik. Ona da durumu ayrıntılı bir şekilde anlattık. 
Gayet ilgili görünerek durumu çözeceğini söyledi. Hatta toplanan imzalar sa-
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yesinde bu durumun daha hızlı ve rahat çözü-
leceğini belirtti. Bir baskı oluşturan bu süreçle 
birlikte yöneticiler meseleye el atmak zorun-
da kaldılar. Aynı gün bize geri dönerek tacizi 
yapan şahsın çıkışının verildiğini söylediler. 
Ancak iki hafta sonra bu şahsı tekrar saha-
da gören arkadaşlar olmuş. Emin olmak için 
araştırdığımızda anladık ki bu kişi bir şekilde 
tekrar geri gelmiş. Yani birileri bizi oyalamaya 
çalışmış. Bunun üzerine görüştüğümüz kişiyi 
tekrar aradık ve durumu bildirdik. Haberi ol-
madığını ve şaşırdığını söyledi. Yaptığımız bu 
son baskı sonucunda tacizci sahadan tama-
men çıkarıldı.

Bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağ-
men emeklerimizin sonucunu gördük. Bu 
başarı karşısında biz emek verenler çok gu-
rurluyduk. Kendimize olan güvenimiz ve mo-
tivasyonumuz arttı. Bu netice sadece biz emek 
verenleri değil olumsuz ve yanlış düşünenleri 
de etkiledi. Başaramayacağımızı düşünen-
ler ve umutsuz bakanlar gelip bizi tebrik etti. 
A sınıfı İSG uzmanı, “Tebrik ediyorum ba-
şardınız. Çok kararlıydınız ve korkmadınız. 
Bu kararlılıkla güzel başarılar elde edersiniz” 
dedi. “Tacize uğrayan arkadaşın haberi yok” 
bahanesiyle imza atmak istemeyen arkadaş 
da işbaşı eğitimlerinden birinde işçilere bizim 
kampanyamızdan ve bu kampanyanın nasıl 
başarılı olduğundan bahsetmiş.

Bizler çok haklı bir mücadele verdiğimi-
ze inandık. Bütün korkulara, umutsuzluklara 
rağmen bu inancımızı kaybetmedik. Bu inan-
cımız sayesinde birlik olmayı başardık. Birlik 
olduğumuzda ise nasıl ses çıkardığımızı, nasıl 
güçlü olduğumuzu gördük. Şimdi sıra daha 
çok kadın ve erkek işçiyle bir araya gelip diğer 
haksızlıklara da karşı gelmek için daha fazla 
örgütlenmekte.

19 Ekim 2017

Bizler çok haklı 
bir mücadele 
verdiğimize inandık. 
Bütün korkulara, 
umutsuzluklara 
rağmen bu inancımızı 
kaybetmedik. Bu 
inancımız sayesinde 
birlik olmayı başardık. 
Birlik olduğumuzda ise 
nasıl ses çıkardığımızı, 
nasıl güçlü olduğumuzu 
gördük. Şimdi sıra daha 
çok kadın ve erkek 
işçiyle bir araya gelip 
diğer haksızlıklara da 
karşı gelmek için daha 
fazla örgütlenmekte.
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Taleplerimiz
• Eşit işe eşit ücret!

• Her İşyerine Kreş!

• Doğum ve emzirme izni uzatılsın!

• Gece vardiyası yasaklansın!

• Şiddete ve tacize son!

• Koşulsuz ve parasız kürtaj hakkı!

• Ev işleri sadece kadının 
görevi olmaktan çıkarılsın!




