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Doç. Dr. Melda Yaman`ın konuşma-
cı olarak katıldığı söyleşinin modera-
törlüğünü üstlenen İnşaat Mühendisi 
Sibel Tatar, örgüt içinde cinsiyet ayrı-
mının olmadığı çalışma ortamı yara-
tılmasına katkı sağlamayı hedefledik-
lerini ifade etti. Doç. Dr. Melda Yaman, 
mühendis, mimar ve şehir plancısı çok 
sayıda kadın TMMOB üyesinin katıl-
dığı toplantıda yer aldığı toplantıya; 
karma örgütlerde eşitlikçi bir yapı kur-
mak için mücadelenin önemli olduğu-
nu ifade ederek başladı. Feminizmin, 
aile, evlilik, hane içindeki iş bölümü ve 
bakım yükünde temellendiğini vurgu-
layarak, farklı meslek alanlarında ça-
lışan kadınların ortak yönlerinin aynı 
zamanda   hane içi yükünü de taşıma-
ları olduğunu ifade etti. 1789 Fransız 
ve 1917 Rus Devrim`i süreçlerinde ka-
dınların ön saflarda, mücadelenin ön-
cüsü olarak yer aldıklarını ancak erkek 
egemen bakış açısı ve ataerkil yakla-

Karma Örgütlerde Feminist Mücadele Söyleşisi

şımlarla sindirilip, geri planda bırakıl-
dıklarını anlatarak, "Antik dönemde de 
birçok kadın filozoflar olduğu halde 
biz bundan ancak elli yıl önce ha-
berdar oluyoruz ve bunu da feminist 
tarihçiler ortaya çıkarıyor. Erkek ege-
men düşünce kadını mücadele içinde 
kısıtladığı gibi tarih içinde de görün-
mez kılmıştır" diye konuştu. Kadınların 
eril dile, ataerkil yapıya ve cinsiyetçi 
tavırları karşı mücadele etmesi ge-
rektiğini vurgulayan Yaman, eşitliğin, 
bütün emek 
süreçlerinde 
kadın ve erke-
ğin toplumsal 
kaynaklardan 
eşit bir şekil-
de faydala-
nabilecekleri 
alanların ya-
ratılmasıyla 
gerçekleşe -

ceğini söyledi.  Sistematik eşitsizli-
ğinin çok yönlü ve uzun soluklu bir 
mücadeleyle yok edilebileceği ifade 
ederek, kadınların var olma mücade-
lesini aklıyla, emeğiyle ve duygularıy-
la sürdürmesi gerektiğini de sözlerine 
ekledi. Etkinlik, feminist mücadelenin, 
kadınların yönetim kademelerinde ve 
karar mekanizmalarında eşit bir şekil-
de yer almaları için son derece önem 
taşıdığı vurgulayan katılımcıların, soru 
ve katkılarıyla sona erdi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu, Şubelerin yönetim kurulunda yer alan kadın üyele-
rin katılımıyla 23 Aralık 2020 tarihinde “Karma Örgütlerde Feminist Mücadele” başlıklı söyleşi düzenledi.


