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Okurken ateş bastı değil mi? Beni de. Yaklaşık 5 aydır 
sürekli bu mesajı alıyorum, sürekli. Hatta ezberledi-
ğim için kariyer.net’ten bakmadan yazdım. Benden “iş 
bulma sitesi otomatik yanıt robotu” olurmuş yalnız ya. 
Öyle bir iş alanı var mı bildiğiniz? Başvurayım hemen.

Bunlarla uğraşırken aynı zamanda sürekli insanların sa-
dece dışardan bakarak yaptığı yorumlara cevap vermek 
zorunda kalıyorum, kalıyoruz. Nelerle uğraştığımızı fark 
etmeniz adına birkaç tanesini paylaşayım:

“Bayanlar niye iş arıyor ki yav? Zengin koca bulsanıza”; 
“Erkek işine tabii ki kadınları almazlar”; “Niye mühen-
dislik okudun ki öğretmenliği ya da hemşireliği puanın 
tutmuyor muydu?”; “Kadınlar iş aradığı için işsizlik 
fazla.”; “İşçilerin yanında falan rahat olamazsın bu iş 
sana uygun değil”; “İlerde çocuğun falan olursa nasıl 
bakıcaksın? Keşke öğretmenlik okusaydın”; “Sen kızsın 
zaten ailenden rahatça para isteyebilirsin boş ver işi” 
Gibi örnekler çoğaltılabilir hatta bunlarla sayfayı da 
doldurabilirim ama kolaya kaçmak olur.

Aslında sorun iş bulamamamız değil bazılarına göre, 
kadın başımıza iş arıyoruz; çok sesimiz çıkıyor. So-
run biraz da bununla ilgili aslında. Tabii bir de bunun 
yanında iş bulma sitelerindeki iş tanımlarını yazanların 
faciaları var. Birkaç örnek vermek gerekirse: “Askerliğini 
yapmış ya da en az iki sene tecilli.” Şimdi bunu görünce 
insanın aklına iki şey geliyor:

1) KADINLAR ASKERE GİDİYOR MUYDU? 

2) VAAY ALENİ CİNSİYETÇİLİK! 

E askere gitmediğimize göre? Bırak cinsiyetçilik kavra-
mının anlamını bilmeyi, iş tanımını yazan arkadaş bu 
ilana kadınlar da başvurabilir diye düşünmemiş bile. 
Eşitliği geçtim varlığımızı kanıtlasak yeter gibi geliyor 
bazen. Haklarını da yemeyeyim. Bazıları parantez içine 
“erkek adaylar” için yazıyor.

İkinci örnek daha vahim; direk yazmışlar mesela “Sa-
dece erkek adaylar başvurabilir.” Yav bu kadınlar size 
ne etti be erkekler? Biz de okuduk. Biz de staj yaptık. 
Bazı kadınlar elektrik direklerinde cirit atarken motor 
parçalarını yağlı diye ellerine almayan erkekler de 
gördüm. Ama soran olursa mühendislik kadınlara göre 
değil. Kendi çapımda pasif direniş sergileyip insanları 
rahatsız ediyorum elimden geldiğince. “Neden sadece 
erkek eleman arıyorsunuz?” diye sorup duruyorum 
mesela sürekli. Ama sadece bir kişi rahatsız olup cevap 
verdi bugüne kadar. Olsun, bu da bir şeydir diye de-
vam ediyorum ben. Mesela “neden masa başı çalışmak 
istemiyorsun?” diye en çok erkekler soruyor. Ben size 
soruyor muyum neden sürekli oturmak istiyorsunuz 
diye. Neyse.

Bir kadın, özellikle erkeklerle eşit durumda olmayan ve 
sürekli kendini ispatlamak zorunda olan işsiz bir kadın 
mühendis için bir süre sonra bunlara cevap vermek 
gerçekten yorucu bir hale gelebiliyor.

Velhasıl kelam iş bulamamanın stresini yaşarken bir de 
sürekli insanlara neden iş bulmamız gerektiğini, neden 
kendi ayaklarımız üstünde durmamız gerektiğini anlat-
maya çalışıyoruz. Bu durum gerçekten yorucu ve zor 
ama zaten ülkemizde kadınların başarıları genelde hiç 
kolay olmuyor. Yani ne ilkiz ne de son olacağız Türki-
ye’de derdini anlatamayan kadınlar olarak.

O yüzden sürekli sızlanmak yerine bir şeyler yapma-
ya çalışan, yüksek lisansa başlayan, İngilizce kursuna 
giden ya da başka başka şeyler yaparak iş bulmaya 
çalışırken geçen süreyi kendisi için güzel ve verimli hale 
getirebilen kadınların hepsini tebrik ederim. Hepinizi 
çok seviyorum, kolay gelsin.
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