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Kadın Yayıncılığına Katkı...
“...ne zaman diye sorma, ne zaman
yaprağın fetreti gülün kıyamına
gülün kıyamı ağacın isyanına
dönerse işte o zaman...”

Bu ülkede ne zaman kadına yönelik bir şiddet haberi duysam aklıma Hilmi Yavuz’un bu 
şiiri gelir. Bütün kadınlar ve kadın erkek eşitliğine inanan herkes bu şiddet, bu eşitsizlik, bu 
zulüm ne zaman biter diye soruyor. Elbette bu sorular içimizdeki isyanın dışavurumudur.

Türkiye’de kadın sorunu her alanda yaşanan krizler kadar büyük ve ağır sonuçları olan 
bir durumdur. Bunun karşısında sadece farkındalığı artırmak yetmiyor. Çok daha acil 
müdahalelerin yapılması büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizi kadınlar için ve bir kadın 
devrimi olarak gördüğümüz için Cumhuriyetin kalbi Çankaya’da buna uygun kapsamlı 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kadın Sığınma Evinden, şiddet gören kadınlarla dayanışmaya, 
toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarından kadın emeği festivaline çok önemli çalışmaları 
yaşama geçirdik.

Ülkemizde kadın çalışmalarını üniversite dışına taşımak, farklı kamusal alanlarda kadınlarla 
buluşturmak bizim bir diğer hedefimiz olmuştur. Bu çerçevede dijital kadın dergisi bir 
taraftan bizim çalışmalarımızı diğer yandan farklı kadın üretim ve pratiklerinin tartışıldığı 
önemli bir mecra olacaktır. Biliyoruz ki ortak üretimler, ortak çalışmalar ve paylaşımlar 
kadınların haklı mücadelesinde çok büyük önem ve değerdedir. Biz Çankaya’da kadınların 
eşitlik ve özgürlük talebini karşılamayı, bu taleplere daha fazla alan açmayı temel bir 
sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle bu alandaki çalışmalarımız aynı yoğunlukta 
devam edecektir. Çünkü artık “gülün kıyamı ağacın isyanına” dönüşmüştür ve hepimiz bunu 
sahiplenmek durumundayız...

Başarı dileklerimle...
Alper Taşdelen

Çankaya Belediye Başkanı 
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İş yaşamında 
ayrımcı dile 
dur demek

Daha 
eşitlikçi bir 
çalışma için 
dil önemli 
bir araç. 
Bu aracı iyi 
kullanmaya 
çalışalım. 

P ek çok Hint-Avrupa dilinde her sözcüğün bir 
cinsiyeti vardır. Örneğin, kelimelerin önüne 

konulan Fransızcada “le” ve “la”; Almancada 
“der” ve “die” dişil ve eril sözcükleri tanımlar. 
Ural-Altay dillerinin çoğunda ve Türkçede 
kelimelerde cinsiyet ayırımı yapılmaz. Masa, 
çalışan, öğretmen ya da mühendis dediğimizde, 
bunların cinsiyetiyle ilgili herhangi bir niteleme 
söz konusu değildir. Kelimelerimizde cinsiyet 
ayrımı olmamasına rağmen gene de dilimiz 
aracılığıyla cinsiyet ayrımcılığı yapıldığına sık 
sık şahit oluyoruz. Üstelik bu cinsiyetçi dil, 
toplumsal cinsiyetle ilgili önyargıların temel 
taşlarından birini oluşturuyor. Peki, bu nasıl 
oluyor?

Bilişsel psikologlar dili, “düşüncelerin sesler ya da 
semboller aracılığıyla aktarıldığı bir iletişim sistemi” 
olarak tanımlıyor. Bilişsel psikoloji açısından dil, bilgi 
işleme ve saklamada önemli bir araçtır. 

Dil, algıyı da etkiler. Bir şeyin nitelenişi o şeyin 
algılanışında farklılığa ve ayrımcılığa temel olur. 
Bu nedenle “insanoğlu”, “erkek sözü”, “karı gibi 
gülmek”, “karı gibi kıvırtmak”, “menopozlu” 
dendiğinde kadınların yok sayılması ve 
aşağılanması söz konusu olur.

Ayrımcı Dil, Davranışları Etkiliyor   

Cinsiyetçi, ayrımcı dil, kadınları hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak yaralar. Toplumsal statülerini 
olumsuz etkiler. Toplumsal cinsiyet kalıplarının 
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dayatmalarıyla bunalmış kadın kendini itilmiş-
kakılmış hisseder. O kadından da ikincil bir şahıs 
olarak söz edilir. Ayrımcı dil engelliler, LGBTİ+'lar, 
yaşlılar ya da gençler üzerinde de benzer 
olumsuzluklara yol açar.

Ayrımcı dilin güçlü olduğu ülkemizde 15 yaş 
üstü kadınların istihdama katılım oranının 
TÜİK verilerine göre yüzde 28 (erkekler yüzde 
64) olması bir rastlantı olamaz. İş hayatında 
ayrımcılığı düzenleyen yasaları olan İsveç’te bu 
oran yüzde 77’dir. Cinsiyetçi dil ve davranışların 
güçlü olduğu ülkemizde kadınların mecliste 
temsil oranı da çok düşüktür.

Cinsiyetçi, ayrımcı dilin cinsiyetçi davranışları 
körüklediğine de tanık oluyoruz. Dil düşünce 
tarzını etkiliyor. Düşünce tarzı da davranışları. 
Bir ülkede kadınlardan sürekli erkeklere göre 
daha değersiz varlıklar olarak söz edilirse, o 

ülkede kadına yönelik şiddet de artar. Bianet 
kayıtlarına göre, 2018'in ilk yedi ayında öldürülen 
kadın sayısı 140'tır. (2017'de öldürülen kadın 
sayısı 286'dır.)

Neden Kapsayıcı Bir Dil Tercih Etmeliyiz? 

Dildeki cinsiyetçi kalıpların ortadan kaldırılması 
kadınlar açısından özgürleşme yoluna girme 
anlamına geliyor. Ne var ki, toplumsal cinsiyet 
kalıpları sadece kadınları değil, erkekleri de esir 
alıyor. Onlara da belli davranışları atfederek 
farkında olmadıkları birtakım mecburiyetler 
yüklüyor.

Cinsiyetçi olmayan, kapsayıcı bir dilin 
geliştirilmesi, yayılması ve davranışlara yansıması 
zor ve olanaksızmış gibi gelebilir. Ama bu yöndeki 
çabalar hemen olmasa bile, bir süre sonra 
etkilerini gösterecektir. 

Çankaya Belediyesi, 
Eşitlik İçin Dili ve 
Eğitimi Önemsiyor 
Çankaya Belediyesi olarak hizmet 
üretirken toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı ve kapsayıcı bir yol haritası 
çıkarabilmek için “Yerel Eşitlik 
Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan 
çerçevesinde belediye çalışanlarına ve 
kreş öğretmenlerine yönelik toplumsal 
cinsiyet eşitliği, şiddet, ayrımcılık 
ve nefret suçlarına karşı farkındalık 
eğitimleri veriyoruz. Çankaya Evlerinde 
düzenli aralıklarla toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimleri düzenleyerek mahalle 
düzeyinde katılımı sağlamaya çalışıyoruz. 
Böylece eğitimle hem dili hem de yaşamı 
dönüştürmek için çalışıyoruz. Her alanda 
kadın-erkek eşitliği mücadelesini daha da 
ileri taşımak istiyoruz. 

Kapsayıcı Bir Dil  
İçin Öneriler
• İçine girdiğiniz ortamda bir araya 

geldiğiniz insanların farklı farklı 
olacağını aklınızdan çıkarmayın.

• Erkek olmayı insan olmakla 
özdeşleştiren ve kadını görünmez kılan 
ifadeler kullanmamaya özen gösterin. 
Adam gibi, adamakıllı, bayan yönetici, 
kadın işi, erkek işi gibi iş yaşamında 
cinsiyet ayrımı içeren; dinozor, eski 
kafa, yeni yetme, dünkü çocuk gibi yaş 
ve kuşak farklarını küçümseyen kelime 
ve sıfatlardan kaçının. 

• Ağzınızdan istemeden “erkek sözü”, 
“adam gibi” ya da “bayan yönetici” 
gibi sözcükler çıktıysa, bunları 
hemen ayrımcı olmayan ifadelerle 
(“söz”, doğru düzgün” ve “yönetici”) 
değiştirmeye özen gösterin. 
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