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YAŞAMAK İSTİYORUZ!YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Türkiye’de her saniye biz kadınlar için yaşam mücade-
lesi anlamına ge- liyor. Gün geçtikçe ölüyoruz, 
öldürülüyoruz. Dur diyen çığlıklarımızı kim-

se duymuyor gibi. Biz erkekler tarafından yok 
ediliyoruz. Bir hayat bitiyor, bir çocuk anne-
siz, bir anne evlatsız, yarım bırakılıyoruz. 

Sebep sor- mayalım, neden aramayalım. 
Haberlere konu bile olma-

sın artık sahtekarca, canice 
kat- ledilme sebeplerimiz. 

Çün- kü insan canını almanın 
hiçbir sebebi olamaz. 

Biz kadınız. Hiçbir erkeğin 
tamam- layıcı unsuru değiliz. Bir 

erke- ğin başarısının arkasındaki güç 
asla ol- mayacağız. Biz başarıyı kendi 

elimiz- de, tek başımıza taşımak 
istiyoruz, taşırız. Nasıl yaparız bu 
şartlarda? İnsan bunu düşünmeden 
edemiyor. Hiçbir başarı cinsiyet 
gözetmez. Başarının kişinin cinsiyetiyle 
bir alakası olamaz. Bu fikir 
akıllarımızda olduğu sürece sınır 
tanımaksızın ne yapmak istersek yaparız.

Mesleklerin cinsiyet ayrımına uğramasını 
reddediyoruz. Her erkek gibi her kadın da 
istediği işi başarabilecek güce sahiptir. 
Sonuna kadar bunu savunuyoruz. Bu 

yüzden, her ba- şarımızda, her emeğimizde, 
sınır tanıma- dan daha ileriye doğru...

Kadın- erkek eşit olur. Kadının ekonomik özgürlü-
ğü olur. Mes- leklerin cinsiyeti olamaz.Kadınlar 

istedikleri gibi giyinebilir. Kadınlar lider 
olur. Kadın- lar isterse her şey olur…

Ne kadın cin- siyetinin erkeğin arka planına 
atılmasını, ne er- kek cinsiyetinin kadın cinsiyetinin arka 

planına atılması- nı savunuruz. Biz, unutmayın insan-
lıktan yanayız. Biz aynı zamanda yaşamaktan yanayız. 

Nefes almak- tan yanayız. Biz ölmek istemiyoruz. 
Biz kadınlar, kendi gücümüzle, eşit bir 

şekilde yaşamak istiyoruz.

22020 yılında 300 kadın öldürüldü. 171 kadın şüpheli olarak ölü bulundu. 
2021 yılına girdik. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan 
alınan ocak ayı verilerine göre 23 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 14 
kadın şüpheli olarak ölü bulundu.

Merve ATİNAR

devamı 3’te

Gençler Dünya Kick Boks ve Avrupa 
Bayanlar Boks şampiyonlukları bulunan 
Nazmiye Tatar başarı öyküsünü anlattı. 

Kadının Azmi: Nazmiye 
TATAR

Kadınlar Hayatın Her 
Alanında

1994 yılında liseyi bitirdikten sonra Şirin 
Ereğli Gazetesi’nde gazetecilik mesleğine 
başlayan ve 2012’de kendi haftalık gazetesini 
çıkaran Ereğli Sahil Gazetesi’nin kurucusu 
Gazeteci Serpil Demir ile yerel basında kadın 
gazetecilerin yeri hakkında bir görüşme 
gerçekleştirdik.

devamı 3’te

Türkiye’nin İlk Kadın 
Müzesi

Arş.Gör.Dr Dilek Yeliz Maktal Canko ile 
İzmir’de 23 Ocak 2014 tarihinde açılan ve 
kendisinin müze koordinatörlüğünü yaptığı, 
Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi hakkında söyleşi 
gerçekleştirdik.

devamı 2’de

Erkek Mesleği Algısını 
Kırdı, Otobüs Şoförü Oldu

İzmir’de, on altı yıldır binek araç sürücüsü 
olan Nuray Işık, dört aydır belediye otobüs 
şoförlüğü mesleğini yapmaya başladı. 

devamı 4’te
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Türkiye’nin İlk 
Kadın MüzesiKadın Müzesi

Arş. Gör. Dr. Dilek Yeliz Maktal Canko ile İzmir’de 23 Ocak 2014 
tarihinde açılan ve kendisinin müze koordinaatörlüğünü yaptığı, 
Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi hakkında söyleşi gerçekleştirdik.

Müzenin içeriğinden bahseder 
misiniz?

Kadının Ana Tanrıça kültü ile başlayan serüveni 
bizi biraz mitolojiye biraz da gerçek yaşanmış 
öykülere götürdü. Böylece müzemizde mitolojik 
kadın kahramanlar yerini şimdiden almıştı: 
Kybele, Artemis, Puduhepa, Omphale, Aspasia. 
Mitolojik kahramanlardan Bizans imparatori-
çelerine, Osmanlı hanımlarına ve modern Cum-
huriyet kadınına uzanan araştırma sürecimiz 
bizi Anadolu kadınının görkemli tarihine 
götürdü.
Konunun uzmanlarının katılımıyla gerçekleş-
tirilen bu toplantılarda yaşanan yoğun 
tartışmalar ve fikir alışverişleri sonucunda, 
Türkiye’nin ilk kadın müzesi İzmir Kadın 
Müzesi’nin misyonu belirlendi: Anadolu 
kadınının geçmişini, gücünü tüm dünyaya 
hatırlatmak, günümüz Anadolu kadını-
nın yaratıcılığını desteklemek ve kendi 
geçmişine ait özel bir mekan yaratmak.
Nesne merkezli müzecilik anlayışından 
insan merkezli müzecilik anlayışına geçen 
çağdaş müzeciliğe uygun olarak; Anadolu ve 
özellikle de Ege kadınını tanıtırken eğlendirme-
yi, bilgilendirmeyi, şaşırtmayı, düşündürmeyi 
ve duygulandırmayı hedefleyen müzemizde yer 
alan aşağıdaki bölümler; tüm dünya kadınlarına 
esin kaynağı olmayı ve onlara kendi güçlerini 
hatırlatmayı amaçladı:

• Mitolojik ve gerçek kahramanlardan yarar-
lanarak oluşturulan Ana Tanrıça’dan

• Osmanlı Sultanına Anadolu Kadını 
Bölümü,

• Cumhuriyet döneminde alanlarında öncü 
olan kadınlardan oluşan Öncü Kadınlar 
Bölümü,

• Kadına dair her türlü sorunu, en etkili araç 
olan sanat ile gündeme taşımak amacıyla 

oluşturulan Günümüz Ege Kadını Bölümü.
“Yaratıcı Kadınların Mekânı” olmak üzerine 
yola çıkan ve Türkiye’nin ilk kadın müzesi olan 
İzmir Kadın Müzesi; Anadolu, özellikle de 
Ege kadınını tanıtmak ve günümüz kadınların 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı 
olmak üzere 23 Ocak 2014 tarihinde kapılarını 
ziyaretçilerine açtı.
Kybele’den Artemis’e uzanan kadının Ana tanrı-
ça olduğu anaerkil dönemden ataerkil döneme 
geçişe neden olan etkenleri inceleyen ilk bölüm-
den; Afife Jale, Bahriye Üçok, Bedia
Muvahhit, Cahide Sonku, Halide Edip Adıvar, 
Safiye Ayla ve daha birçok öncü kadınımızın 

tanıtıldığı öncü kadınlar bölümüne ve yerel 
gazetelerin taranarak ulaşılan kadın protesto-
ları haberlerinin yer aldığı protesto odasından, 
günümüz kadınının yaratıcılıklarını, projelerini 
sergileyen geçici sergi salonuna kadar Ana-
dolu-Ege kadınının öyküleri koleksiyonlarla, 
sergilerle ve tasarımla anlatıldı.

Müzenin içeriğinin amacı ve verilmek 
istenen mesaj ya da farkındalık nedir,
kısaca açıklar mısınız?

Hitit, Yunan ve Roma’nın Ana Tanrıça’sından; 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve özellikle de Cum-
huriyet kadınına kadar Anadolu kadını, uzun 
tarihi boyunca her zaman kendi seçtiği yolda 
yürüyen öncü kadın olmuştur. Kadının doğdu-

ğu bu topraklarda binyıllardır yaşayan
Anadolu kadını; hala dünya kadını için güçlü bir 
modeldir. Anadolu Kadını olarak Ege kadını da 
kendine özel dünyası ile batı ile doğu arasındaki 
köprü olarak adını tüm dünyaya duyurmuştur. 
Anadolu kadının gücü ve etkisi verilmek istenen 
ana mesaj olmuştur.

Bu müzenin varlığı, içeriği ile 
Türkiye’de kadın olmak konusunu 
bağdaştırdığınızda müzenin 
ziyaretçilerine verdiği izlenim sizce 
nedir?

Aslında müze kuruluşunda öyle bir mekân 
düşünüyorduk ki, kadınların kendi içlerin-
de var olan gücü fark ettikleri ve kendi-
lerini özgürce ifade ettikleri bir müze… 
Tabii bu amaçları yerine getirmek için 
fiziksel olarak müzenin açılmasının yeterli 
olmayacağı aşikardı. O nedenle açıldıktan 
sonra müzenin yaşayan bir mekân olması 
özellikle de müzeyi kadınların kendi evleri 
gibi benimsemeleri için açılış sonrasının 

çok önemli olduğunu biliyorduk. O nedenle 
açılış sonrasında etkinlikler ile müzenin ener-
jisini müze kuruluşunda görev yapan dışındaki 
tüm Türk kadınları ve özelinde Ege kadını ile 
birleştirmek ana hedefimizdi. Eğer planlandığı 
gibi enerjiler birleşseydi Türkiye’de kadın olmak 
konusunda önemli adımlar atılacağına inanıyor-
duk. Ancak ne yazık ki, kısa süre sonra belediye 
yönetiminin değişmesi ve ardından müzenin atıl 
kalması ve nihayetinde kapanması ile çok güzel 
bir enerji ve 4 yıllık yoğun bir emek ve çaba yok 
oldu. Umarım Türkiye’nin ilk kadın müzesi olan 
İzmir Kadın
Müzesi güzel enerjisine ve hak ettiği şekilde ka-
dınların yönetiminde yeniden yaşama kavuşur.

Türkiye’nin ilk kadın müzesi olan İzmir Türkiye’nin ilk kadın müzesi olan İzmir 
Kadın müzesisin açılma hikayesini bize Kadın müzesisin açılma hikayesini bize 

anlatır mısınız?anlatır mısınız?

İzmir Konak Belediyesi Belediye Başkanı Hakan İzmir Konak Belediyesi Belediye Başkanı Hakan 
Tartan’ın İzmir’de butik müzeler kurma projesinin Tartan’ın İzmir’de butik müzeler kurma projesinin 
bir parçası olarak İzmir’de bir Kadın Müzesi ku-bir parçası olarak İzmir’de bir Kadın Müzesi ku-

rulmasına 2010 yılında belediye meclisi tarafından rulmasına 2010 yılında belediye meclisi tarafından 
karar verilmişti. Kararın ardından Sayın Tartan, karar verilmişti. Kararın ardından Sayın Tartan, 

konuyu o sıralar belediyede müzeler koordinatörü konuyu o sıralar belediyede müzeler koordinatörü 
olarak görev yaptığım için benimle paylaşmış ve he-olarak görev yaptığım için benimle paylaşmış ve he-
men çalışmalara başlamamı istemişti. Kadın Müzesi men çalışmalara başlamamı istemişti. Kadın Müzesi 
çalışmalarına başladığımızda ilk yapılan iş konunun çalışmalarına başladığımızda ilk yapılan iş konunun 
uzmanlarından oluşan İzmir Kadın Müzesi Kurucu uzmanlarından oluşan İzmir Kadın Müzesi Kurucu 

Kurulu kurulması oldu. Bu kurul belediye kadın Kurulu kurulması oldu. Bu kurul belediye kadın 
çalışmalarında görevli yetkililer, üniversite kadın çalışmalarında görevli yetkililer, üniversite kadın 
araştırma merkezi yetkilileri ve kadın konusunda araştırma merkezi yetkilileri ve kadın konusunda 

çalışan öğretim üyeleri, kadın dernekleri temsilcileri, çalışan öğretim üyeleri, kadın dernekleri temsilcileri, 
üniversitelerin Müzecilik bölümü öğretim üyelerin-üniversitelerin Müzecilik bölümü öğretim üyelerin-

den oluşmaktaydı. Her hafta düzenli yapılan top-den oluşmaktaydı. Her hafta düzenli yapılan top-
lantılarda müzenin konsepti, kuruluşu ve çalışması lantılarda müzenin konsepti, kuruluşu ve çalışması 
hakkında beyin fırtınası yapılıyor ve bu toplantılar hakkında beyin fırtınası yapılıyor ve bu toplantılar 
kayıt altına alınıyordu. Ayrıca bu toplantılar kadın kayıt altına alınıyordu. Ayrıca bu toplantılar kadın 
konuları üzerine çalışan ve düşünen birçok kişinin konuları üzerine çalışan ve düşünen birçok kişinin 

tanışma ve bilgi alış-verişi yapma fırsatı buldu-tanışma ve bilgi alış-verişi yapma fırsatı buldu-
ğu alanlar oldu. Türkiye’de kurulacak ilk kadın ğu alanlar oldu. Türkiye’de kurulacak ilk kadın 
müzesinin bilimsel veriler ışığında konseptinin müzesinin bilimsel veriler ışığında konseptinin 

belirlenmesi ve en önemlisi kadınların çalışmaları ve belirlenmesi ve en önemlisi kadınların çalışmaları ve 
emeği ile kurulması önemliydi. Bu arada dünyadaki emeği ile kurulması önemliydi. Bu arada dünyadaki 
kadın müzeleri hakkında araştırmalar yapılıyordu. kadın müzeleri hakkında araştırmalar yapılıyordu. 

Belediye’de Kadın Müzesi ile ilgili çalışanlar; belediye Belediye’de Kadın Müzesi ile ilgili çalışanlar; belediye 
meclisi kararıyla Dünyadaki kadın müzeleri konu-meclisi kararıyla Dünyadaki kadın müzeleri konu-
sunda bilgi edinmeleri ve araştırma yapmaları için sunda bilgi edinmeleri ve araştırma yapmaları için 

yurt dışındaki kadın müzelerine gönderildi. Bu bilgi yurt dışındaki kadın müzelerine gönderildi. Bu bilgi 
gezilerinden bir tanesi 29-30 Haziran 2010 tarihinde gezilerinden bir tanesi 29-30 Haziran 2010 tarihinde 
Almanya’daki Bonn Kadın Müzesi’ne gerçekleştiril-Almanya’daki Bonn Kadın Müzesi’ne gerçekleştiril-
di. Müzenin Kurucusu Marianne Pitzen ve kurucu di. Müzenin Kurucusu Marianne Pitzen ve kurucu 

kurul arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerde, tarih kurul arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerde, tarih 
ve sosyal politika eşliğinde kadın sanatını sergile-ve sosyal politika eşliğinde kadın sanatını sergile-
meyi amaçlayan müzenin kuruluşu ve çalışmaları meyi amaçlayan müzenin kuruluşu ve çalışmaları 

hakkında bilgi alındı. Dünya kadın müzelerini ve bu hakkında bilgi alındı. Dünya kadın müzelerini ve bu 
müzelerin konseptlerini tanımamız ile birlikte Ana-müzelerin konseptlerini tanımamız ile birlikte Ana-

dolu kadını hakkında araştırmalarımız da devam dolu kadını hakkında araştırmalarımız da devam 
ediyordu. Dünyadaki kadın müzeleri o bölgedeki ediyordu. Dünyadaki kadın müzeleri o bölgedeki 

ihtiyaca cevap vermişti. Peki bizim bölgemizdeki ya ihtiyaca cevap vermişti. Peki bizim bölgemizdeki ya 
da ilk kadın müzesi olacağı için ülkemizde ihtiyaç da ilk kadın müzesi olacağı için ülkemizde ihtiyaç 
neydi? Aslında tüm toplantılarımızda bu sorunun neydi? Aslında tüm toplantılarımızda bu sorunun 
cevabını aradık. Sorunun cevabı yaşadığımız top-cevabını aradık. Sorunun cevabı yaşadığımız top-

raklardan geldi. Bu topraklar aslında Ana Tanrıça’yı raklardan geldi. Bu topraklar aslında Ana Tanrıça’yı 
doğurmuştu, kadın bu topraklarda dünyanın hiçbir doğurmuştu, kadın bu topraklarda dünyanın hiçbir 

bölgesinde olmadığı kadar kadimdi.bölgesinde olmadığı kadar kadimdi.
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Haber: Merve ATİNAR
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Kick boksa 
küçük-
lükten 

beri merakı 
olduğunu söyleyen Tatar, lisanslı olarak masa teni-
si, futbol, yüzme gibi pek çok spor dalıyla ilgilendi-
ğini ancak küçüklükten beri dövüş sporlarına olan 
merakıyla birlikte kendisini kick boksta bulduğunu söyledi. 
Milli sporcu unvanı almanın hedeflerine ulaşmada önemli bir 
basamak olduğunun farkında olan Tatar liseden beri hayalini 
kurduğu Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 
eğitim hayatına başladı. Müsabakalara katıldığı ilk sene hem 
boksta hem de kick boksta milli sporcu olmayı başaran Nazmi-
ye Tatar birçok başarıya imza attığı kariyerinde emin adımlarla 
ilerlemeye devam etti.

En özel an; Dünya Şampiyonluğu

İlk müsabakasına 48 kilogramda çıkan Tatar kazandığı 
başarılar ile sıkletini 52 kilograma ulaştırıp dünya 
şampiyonluğu elde etti. Kendisi için spor hayatı boyunca 
yaşadığı birçok anın unutulmaz olduğunu ama en özel 
anının dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Tatar, 
“Müsabakalara katıldığım ilk sene ilk defa milli sporcu oldum 
ve yurt dışına çıktım. Müsabakalar İtalya’da gerçekleşti. Zaten 
İtalya’yı gezip görmeyi çok istiyordum. Bu isteğimin yanı sıra 
ilk dünya şampiyonluğumun İtalya’da olması beni ayrıca mutlu 
etti. Bu müsabakada en çok zorlandığım Portekizli rakibimdi. 

Onu yenip birinci olmamın ardından İstiklal Marşımızın 
okunması beni çok onurlandırdı. Ayrıca ülkeme altın madalya 
ve kupa kazandırmanın gururunu yaşadım” dedi. Dünya 
şampiyonluğunun ardından yer aldığı profesyonel turnuvalar-
da da adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

“Türkiye’de profesyonel anlamda ilk ve tek altın kemer 
kazanan kadın benim” 

Marmara Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesinde Spor 
Yöneticiliği bölümü okuyan milli sporcu bir yandan kendini 
yetiştirirken diğer yandan da öğrenci yetiştiriyor. Yoğun ça-

lışma temposu 
yorucu olsa da 
bu işi severek 
yaptığının altını 
çizen Tatar, 
genç spor-
cular için rol 
model olmanın 
kendisini mutlu 
ettiğini belirti-
yor. İstanbul’da 

down sendromlu çocukların eğitim masraflarına yardımcı 
olmak için düzenlenen organizasyonda İranlı rakibini üstün 

bir şekilde mağlup ederek şampiyon olan milli sporcu böylece 
Türkiye’de profesyonel olarak altın kemer alan ilk ve tek kadın 
kick boksör olmayı başardı. İkinci kez dünya şampiyonu olma-
nın gururunu yaşayan Tatar, kendisini seçilmiş bir kişi gibi his-
settiğini ve bu duygunun kelimelerle ifade edilemeyecek kadar 
farklı olduğunu belirtti.

Pek çok şampiyonluğa 
imza atan Nazmiye Tatar’a 
geleceğe yönelik planla-
rını sorduğumuzda ise, 
“En büyük hedefim dünya 
şampiyonu olmaktı. Bu 
gerçekleştikten sonra 
kendim gibi dünya şampi-
yonu öğrenciler yetiştir-
mek istiyorum. Bunun 
için şimdiden çalışmalara 
başladım” cevabını verdi. 
Tatar, gençlerin kötü 
alışkanlıklardan uzak dur-
ması için spora yönelebi-
leceklerini vurgularken kadınların da kendilerini savunması 
adına bu tür spor dallarını tercih edebileceklerini vurguladı.

   Gençler Dünya Kick Boks ve Avrupa Bayanlar Boks şampiyonlukları bulunan Nazmiye 
Tatar bizlere başarı öyküsünü anlattı. 

Kadının Azmi: Nazmiye TATAR

Haber: Cansu TATAR

Kadınlar Hayatın 
Her Alanında

“Gazetecilikte saat ve zaman kavramı yok”

Serpil Demir, her işin kendine göre zorluğu olduğu-
nu belirtirken yerel basında gazeteci olmayı şu sözlerle 
özetliyor: “ Gazetenin mutfağında çalışıyorsan A’dan  Z’ye 
her şeyi bilmek zorundasın. Gazetecilikte saat ve zaman 
kavramı yok. Örneğin bir tezgahtar belli saatlerde çalı-
şır ve işten çıkar. Fakat bizde durum böyle değil. Habere 
gidiyoruz, fotoğraflıyoruz, gazetenin tasarımını yapıyoruz. 
Bu aşamalar uzun saatlerimizi alıyor. Ne kadar zor olsa 
da mesleğimi severek yapıyorum. Bir işi sevmek o işi 
başarmaktır.”

“Rekabet ortamı arttı”

Teknolojinin gelişmesiyle beraber pek çok iş sektörünün 
değişime ve gelişime   uğradığını belirten Serpil Demir, ga-
zetecilik alanının da bundan nasibini aldığını vurguluyor. 

Gaze-
teciliğe 
ilk baş-
ladığı 
sene-

lerde mesleğin aslında daha kolay ol-
duğunu belirtirken şu ifadeleri kullan-
dı: “Teknolojinin gelişmesi çok güzel 
bir şey fakat gelişen teknoloji herkesi 
birer gazeteci yaptı ve rekabet ortamını 
artırdı.”  Rekabet ortamının yanı sıra kadın gazeteci olarak 
bu ortamda yer almak ve bunu sürdürmenin kolay olmadı-

ğını dile getiriyor. Ve bu konuyla ilgili: “Toplumsal cinsiyet 
rollerinin vermiş olduğu sorum- luluklar var. Bir 
kadın gazeteci ve bir erkek gazeteci ne 
yazık ki aynı standartlarda çalışamıyor. 
Örneğin çalışma saatlerini ele alırsak 
kadın gazeteciler her saatte mesleğini 
icra edemeyebiliyor. Ge- cenin geç 
saatlerinde olan olaylar daha 
çok erkek gazeteci- ler 
tarafından haber- leş-
tiriliyor. Aslına 
bakarsak her 
alanda   kadına 
yüklenen so-
rumluluk çok fazla. 
Zamanla cinsiyet rolleri değişse bile gelenekselci 
toplumlarda durum bu. Bunu sadece gazetecilik için değil 
her iş alanında söylemek mümkün. Kadın hem anne, hem 
eş, hem çalışan olmak zorunda kalıyor.” ifadelerine yer 
verdi.

“Kadınlar her zaman kendini geliştirmeli”

Ülkemizde ve dünyada 
her alanda kadının bir yeri 
olduğunu belirten Serpil 
Demir kadınların her 
zaman okuması ve kendini 
geliştirmesi gerektiğini 
belirtiyor. Sözlerine son 
verirken: “8 Mart ülkemiz-
deki ve dünyadaki kadınlar 
için çok değerli bir gündür. 
Fakat kadına saygıyı ve sev-
giyi bir günle sınırlandır-
mak hiç doğru değil. Tüm 
emekçi kadınların 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini 
kullandı.

1994 yılında liseyi bitirdikten sonra Şirin Ereğli Gazetesi’nde gazetecilik 
mesleğine başlayan ve 2012’de kendi haftalık gazetesini çıkaran Ereğli 
Sahil Gazetesi’nin kurucusu Gazeteci Serpil Demir ile yerel basında kadın 
gazetecilerin yeri hakkında bir görüşme gerçekleştirdik.
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“Neden şiddet görüyorum?”, “Bende bir sorun 
mu var?” ,“Ben şiddeti hak ediyor muyum?” 
,  “Acaba çok mu sinirlendirdim?”, ” Aman ne 
olacak kocam, sever de döver de…”  Şeklindeki 
düşüncelerden kurtulmalıyız. Çünkü kimse şidde-
ti hak etmez. Kimse sinirlense bile bir başkasını 
dövme hakkına sahip değildir.  Veya “Aman o 
saatte orada kız başına ne işi varmış”, “Mini etek 
giyerse tabi ki tacize uğrar”, “Elinin hamuruyla 
erkek işine karışma” bu ve bunun gibi yüzlerce 
eril zihniyetin ürettiği söylem mevcut. Kadınlar 
olarak haklarımızı bilmeliyiz ve haklarımıza 
sahip çıkmalıyız. Elimizden gelen her şeyi yapı-
yorsak ve yine de şiddete uğruyorsak ülkemizde 
bu durumdan kurtulmak için kullanılabilecek 
bir  uygulama mevcut; KADES, kadınların 
ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi 
kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına 
kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazır-
lanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek 
acil müdahale uygulamasıdır. 
KADES uygulaması, 
son yıllar- da giderek 
artan kadına 
şiddet olayla-
rının önüne 
geçebil- mek ve 
kadınlara yardım 
edebilmek amacıyla 
geliştirilmiş. Eşinden 
veya bir baş- kasından şiddet 
gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan 
kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları 
ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Ka-
dın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. 
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play 
Store ve Apple Store uygulamasından indireceği 
“Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. 
Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM 
serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif 
hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına 
yönelik şiddet mağduru kadınların acil durum-
larda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 
Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yar-
dım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip 
veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi 
sağlanacaktır.  

Şiddetin Önüne 
Geçmek Mümkün

                                   K
aynak: icisleri.gov.trHaber: Cansu SEZGİN
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 KADIN CİNAYETLERİ RAPORU

   Cansu TATAR
Kaynak: kadincinayetlerinidurduracagiz.net

2021 yılında öldürülen 300öldürülen 300 kadının 263’ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; 23 kadının uzaklaştırma 
veya koruma kararı olduğu, 45 kadının polis şikâyeti bulunurken boşanma aşamasında olduğu biliniyor.
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300 KADIN

İzmir’de, on altı yıldır binek araç sürücüsü olan Nuray Işık, dört aydır belediye otobüs şoförlüğü mesleğini yapmaya 
başladı. Erkek mesleği algısını kıran Nuray Işık, “Çevremden hep güzel tepkiler almama rağmen, insanların şaşırıyor 
olma durumu bile ortadan kalkmalı” dedi.

İzmir’de yaşayan Nuray Işık, on altı yıl boyunca binek 
araç sürücülüğü yaptıktan sonra, belediye şoför alımlarına 
başvuruda bulundu. Kendisinin sürücülük mesleği bağla-

mında yetenekli olduğunu söyleyen Işık, başvurusundan son-
ra girdiği sınavı kazandı. Bu mesleğe attığı ilk adım ehliyeti-
ni otobüs şoförü ehliyetine çevirmek oldu. Bu evrede aldığı 
tepkilerden bahseden Işık, “Sürücü kursundan bana neden 
otobüs şoförlüğü ehliyeti alıyorsun sorusu oldu. Cevap ola-
rak, belediye otobüsünde şoför olacağımı söylediğimde; 
“yapabilir misin? , emin misin? , kendine güve-
niyor musun? , bir kadın için riskli bir mes-
lek.” gibi tepkiler aldım. Bunun sebebi 
ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
olması ve mesleklerin kadınlara veya 
erkeklere ayrı olarak bahşedilmiş al-
gısı olduğu düşüncesidir. Aynı ehli-
yeti alan bir erkeğe bana yöneltilen 
sorular sorulmuyor” dedi.

“Kadınlar Evde Otursun, 
Çocuğuna Baksın Algısını 
Kıracağız”

Toplumumuzda kadınların çalışma-
ması, evde oturup çocuk bakması ve 
yemek yapması gerektiğini savunan bir 
kitlenin hala olduğunu söyleyen Işık, ka-

dınlarımızın kendine güvenerek bu algıyı kırabileceklerini 
belirtti. Bu düşüncenin cinsiyet ayrımına sebep olmasından 
bahseden Işık, “Özellikle bu algının yıkılması için bu mes-
leği seçtim. Bu işi çok seviyor, aşkla yapıyor ve çok başarılı 
olduğumu düşünüyorum. Benim mesleğimin cinsiyeti yok. 
Bir kadın olarak ben yapabiliyorsam bütün kadınlar yapabi-
lir.” cümleleriyle bütün kadınların sadece cesarete ihtiyaçları 
olduğunu ve o cesareti sadece kendilerinin ortaya çıkarabile-

ceklerini söyledi.

 Mesleğini gururla yaptığını dile getiren Işık, 
kadınların birbirinden görerek cesaret 

aldığını ve çok iyi yönde teşvik olduk-
larından bahsetti. Yaşadığı şehirde, 

sürmüş olduğu belediye otobüsünü 
kullanan yolculardan genel olarak 
hep iyi tepkiler almak bir yana, 
kadınların da bu konuda cesaret 
ettiğini gören Işık, mesleğiyle en 
çok bu yönden gurur duyduğun-
dan söz etti.

“Güçlü Kadınlar Bana Hep 
İlham Verdi, Şimdi Ben İlham 

Oluyorum”

Türkiye’de güçlü kadınların varlığının 
kendisine ilham olduğunu dile getiren Işık, 

“Bu ülkede sabah erkenden tarlada çalışmaya 
giden kadınlar, halen gidip çalışan kadınlar, evde el 
işi yapıp pazarda satan kadınlar, bahçelerde mey-
ve veya sebze toplama işi yapan kadınlar gördüm. 
Bakıldığında bu yapılan işler çok zordur. Fakat ka-
dınlarımız sürekli olarak bu işi azimle yapıyorlar. 
Onlar bana ilham oldu. Bu kadar zor işleri yapan 
kadınlar her işi isterse yapar diye düşündüm. Bu 
yüzden hiç geri planda durmadım. Ne mesleği icra 
etmek istediysem, başardım. Eminim bir kadın is-
terse her şeyi yapar.” sözleriyle ilk adımı atmaya 
nasıl karar verdiğinden bahsetti.

“Mesleklerin Cinsiyeti Yok,  Öyle Bir Sınır 
Tanımıyorum”

Yaptığı meslekle ilgili herhangi bir baskı ve zorluğun olmadı-
ğını söyleyen Işık, tek sıkıntının havanın karardığı saatlerde 
hissettiği tedirginlik olduğunu dile getirdi. Bu durumu açık-
larken, “ İşe giderken tabi ki bir tedirginlik yaşıyorum. Ken-
dimce tabi ki önlemlerimi alıyorum. Aslında saatle ve havayla 
ilgili hiçbir 
sıkını yok. 
Fakat ül-
k e m i z d e 
her gün 
n e r e d e y s e 
bir kadın 
öldürülüyor. 
Eski eş, eski 
sevgili, hatta 
hiçbir bağ 
bulunmayan 
bir erkek 
tarafından kadınlarımız öldürülebiliyor. Maalesef bu durumun 
bütün kadınlarda tedirginlik yarattığı ortada. Fakat bu durum 
asla biz kadınları durdurmamalı ve korkutmamalıdır. Bu 
korkuyu hissedersek bu hayatı yaşayamayız. O sebeple 
korkusuz, başarılı ve pes etmeyen kadınlarımızın çoğalmasını 
diliyorum ki öyle olacaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.

Erkek Mesleği Algısını Kırdı, Otobüs Şoförü Oldu
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TEŞEKKÜR
Biz kadın öğrencilerin her zaman 

arkasında durduğu ve okul süresince 
bize kazandırdığı tüm katkılar için 

Nedim Bilecen’ e  çok teşekkür 
ederiz.


