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Müşerref
Şakiroğlu Ar, 28

İlkokul Öğret-
meni

Mesleğimi sev-
erek yaptığım için,
işimde zorlanmıyo-
rum. Fakat bir kadın
olduğumdan dolayı,
görevim sadece

mesleğimi icra etmekle bitmiyor. Mesai
saati sonunda evdeki sorumluluklarım beni
daha çok yoruyor. Bir kadın ve anne olmak,
benim iş sonrası bütün günümü çalıyor.
Çoğu zaman kendime ayıracak  on dakika
bile bulamıyorum. Bu durum bence bütün
kadınlar için geçerli. Çoğu zaman kendime
soruyorum. “Erkeklerle aramızda ne gibi
fark var? Kadın olmak suç mu?”�

Suphiye Güler, 28, esnaf
Üç çocuk annesiyim ve çalışan bir

kadınım. En büyük sıkıntım, çocuklarımla
doya doya vakit geçirememek, onları parka
veya diğer çocukların gidebildiği eğlencelere
götürememek,
yemeklerini bile rahat
hazırlayıp yedire-
memek. Ama yine de
bir kadın olarak,
çalışıp kendi ayak-
larının üzerinde dura-
bilmek çok güzel bir
şey.�

Kadınlara yaşadıkları zorlukları sorduk, böyle dediler:

Gül Şaşmaz, 
54, 
ev hanımı
Evler çok

pahalı, hayat
çok pahalı. Bu
şartlarda evi ve
çocukları idare
etmek çok zor.
54 yaşında bir
kadına da kimse
iş vermiyor.�

Ceren Duru,
19, öğrenci ve
satış elemanı

Bence bir
kadın için güzel
olmak zor,
güzellik başa
bela.�

Sevil Kalaycılar, 28,
kafeteryacı

Bence kadınların en
büyük zorluğu çocuk
doğurmak ve büyütmek.
İş yerlerinde de bazı
zorluklar yaşanır,
örneğin taciz edilir
kadınlar. Evde ev işleri,
yemek, herşey kadının
sırtındadır. Dışarda da
yaptığımız işler kolay
değil. Mesela benim işim
çok yorucu, bütün gün
ayakta, kahve taşıyorum. Yine de bu zor-
luklarla başedebiliyorum. Kadın hastalıkları
da bazen kadının hayatını zorlaştırabiliyor.
Yani kadın olduğun için zorluk çok...�

Adile Diler, 50, işsiz
Maddi sıkıntılar kadın-

ları çok yıpratır. Buranın
yaşantısı da çok zor.
Burada bize iş vermiyor-
lar, işten çıkartıyorlar.
İşsizlik büyük sorun.�

Gülşen Özçak-
maklı,
Biyokimyager, 25 

Özel bir hastanede
biyokimyager olarak
çalışıyorum.
Hastanede çalıştığım

için sosyal açıdan kendime vakit ayırmakta
zorlanırım. Şu anda bekar olduğum için çok
fazla yoğunluğum yok. Ancak evlendikten
sonra evdeki sorumluluklarım da artacağı
için o yoğunlukta kendimi işimde ilerlemek
için gerekli uğraşlara verebileceğimi san-
mıyorum.�

Gülsen Aslantaş,
57, ev hanımı

Bizim yaşlardaki ev
kadınları için sosyal
faaliyetler yoktur. Böyle
faaliyetler olsa hem
akranlarımızla güzel
vakit geçiririz hem de
bir kazancımız olur.�

Gülay Arkut, 54, serbest meslek 
Çocuk doğurmayı, evliliği ya da iş hayatını

bir sorun olarak görseydim, zaten bunları yap-
mazdım. Bunlar kimseye zorla yaptırılmıyor.
Ben kadınlığı bir sorun ya da zorluk olarak
değil bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü onu
avantaja çevirmek bizim elimizde.�

Kadının adı yok...
Kadın olarak yaşadığınız sıkıntılar nelerdir?
Allaha şükür hiçbir sıkıntım yoktur. İyi diyelim, iyi
olalım. 
İsminiz nedir?
Beyim kızar, söyleyemem.

Sizce kadınların sorunları...
Yemeği ateşte bıraktım kızım, acelem var.

Kadın olduğunuz için karşılaştığınız 
sıkıntılar?
Güzel görünmek zorundayım, şık giyinmek zorun-
dayım, her sabah makyaj yapmak zorundayım, müş-
terilere gülümsemek zorundayım. Aslında bunlar çok
sıkıcı. 
İsminiz?
İsmimi yazacaksan bunları yazma

Kadın olarak yaşadığınız zorluklar nelerdir?
Hangi birini söyleyeyim, senin gazete sığmaz...
Bir tanesinden başlayın
Eeee... Kızım biz alışmadık öyle gazetelere filan
konuşmaya, utanırım ben.

Bir kadın olarak iş hayatında karşılaştığınız zor-
luklar var mı?
İsmimi yazmayacaksanız söyleyeyim. Bizim şirkette
bazen yurt dışı seyahatleri olur. Kadın olduğum için
beni hiç götürmezler, patronun karısı istemez. Bence
bu kadın olduğumdan dolayı bana yapılan bir haksı-
zlık.�
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Dünyada milyonlarca kadın var.
Herbiri farklı bir coğrafyadan, farklı
bir kültürden, farklı  bir yaşamdan.
Meksika’da bir kadın düşünün
yemek yapmak için manavdan en
kırmızı domatesleri seçerken,
çocuğunu parka götüren Japon bir
anne ya da vitrinlere bakarken, ken-
disini aniden vitrinin arkasında
bulan İngiliz bir kadın. Yerler
değişiyor, zaman değişiyor, insanlar
değişiyor. Fakat bu manzaralar
nerede olursanız olun hiç değişmiy-
or. Farkettiniz değil mi kadınların
“kadınlık halleri” her yerde aynı.  

Son zamanlarda basında kadın-
larla ilgili yazılar, dikkatimi çeker
oldu; “Kadınlar hayattan ne bekliy-
or?”, “Erkeklerin sevmediği kadınlık
halleri neler?” gibi içi doldurulmamış
istek ve temennilerden ibaret bir
sürü yazı. Kapitalist dünya görüşü,
tektipleştirilmeye çalışılan bir kadın
figürünü ortaya koyuyor. Diziler,
magazin programları, renkli say-
falarında her kadının görüp de
imreneceği güzellikte kadınların
olduğu, kadınları cezbeden çeşitli
‘sözde kadın’ dergileri. Hepsi de
boş bir hayatı allayıp pullayıp vit-
rinin en güzel yerinden satışa koy-
muş durumda.  

Kısacası kadınlık halleri deyince;
alışverişten başka şey düşün-
meyen, en son modayı ve makyaj
trentlerini takip eden, daha geç
nasıl yaşlanırım sorusuna cevap
arayan kadın tiplemesi akla gelir
oldu.  Sanırım  kadının modern-
leşmesi tüm bu soru(n)ları
beraberinde getirdi, “kadınlık halleri
sadece bunlardan  mı ibaret?”
sorusunu da bizim aklımıza getirdi.
Evinde  yemek yapan, işinde
çalışan, tarlada tohum eken
kadının,  kadınlık hali yok mu?
Kadınlık hali deyince akla sadece
güzelliği kafaya takmış, bakımlı,
diyet yapan, fal okuyan kadın mı
gelmeli? Böyle yapılması kadınlara
haksızlık olmuyor mu?�

MMMMooooddddeeeerrrrnnnn  KKKKaaaaddddıııınnnn  DDDDeeeeddddiiiikkkklllleeeerrrr iiii

argasdiargasdi

kkaadd��nnll��kk hhaalllleerrii kkaaddıınnllııkk hhaalllleerrii

Sevil Kalaycılar, 28,
kafeteryacı

Bence kadınların en
büyük zorluğu çocuk
doğurmak ve büyütmek.
İş yerlerinde de bazı
zorluklar yaşanır,
örneğin taciz edilir
kadınlar. Evde ev işleri,
yemek, herşey kadının
sırtındadır. Dışarda da
yaptığımız işler kolay
değil. Mesela benim işim
çok yorucu, bütün gün
ayakta, kahve taşıyorum. Yine de bu zor-
luklarla başedebiliyorum. Kadın hastalıkları
da bazen kadının hayatını zorlaştırabiliyor.
Yani kadın olduğun için zorluk çok...�

Adile Diler, 50, işsiz
Maddi sıkıntılar kadın-

ları çok yıpratır. Buranın
yaşantısı da çok zor.
Burada bize iş vermiyor-
lar, işten çıkartıyorlar.
İşsizlik büyük sorun.�

Gülşen Özçak-
maklı,
Biyokimyager, 25 

Özel bir hastanede
biyokimyager olarak
çalışıyorum.
Hastanede çalıştığım

için sosyal açıdan kendime vakit ayırmakta
zorlanırım. Şu anda bekar olduğum için çok
fazla yoğunluğum yok. Ancak evlendikten
sonra evdeki sorumluluklarım da artacağı
için o yoğunlukta kendimi işimde ilerlemek
için gerekli uğraşlara verebileceğimi san-
mıyorum.�

Gülsen Aslantaş,
57, ev hanımı

Bizim yaşlardaki ev
kadınları için sosyal
faaliyetler yoktur. Böyle
faaliyetler olsa hem
akranlarımızla güzel
vakit geçiririz hem de
bir kazancımız olur.�

Gülay Arkut, 54, serbest meslek 
Çocuk doğurmayı, evliliği ya da iş hayatını

bir sorun olarak görseydim, zaten bunları yap-
mazdım. Bunlar kimseye zorla yaptırılmıyor.
Ben kadınlığı bir sorun ya da zorluk olarak
değil bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü onu
avantaja çevirmek bizim elimizde.�

Şevkiye
Kiracıoğluları,
Hademe, 49 

İşime alıştığım
için, mesleğimde
pek zorlanmıyorum.
Fakat hergün eve
gidince “ne pişire-
ceğim?” derdi ile
uğraşmak bana
dünya sorunu gibi
geliyor.�

Ziliha Uluboy, 23, psikolog
Kıbrıs’ta kadın olmak bence çok fazla zor

değildir. Daha doğrusu ben buna izin ver-
miyorum. Topluma göre değil, kendi çizgime
göre yaşıyorum. Toplumda böyle yaşamayı
başaran kadınlar da var tabii ki. Ama ne
yazıkki kadın olmanın zorluğunu çekenler
de bir hayli çoktur. Mesleğimde şimdiye
kadar bir ayrımcılığa uğramadım. Benim
mesleğimde, kadınlar erkeklere oranla çok
fazladır. Sanırım benim mesleğimde erkek-
ler daha fazla ayrımcılığa uğramaktadır.�

Emire Arseven,
60, esnaf

Benim bir kadın
olarak sorunum yok-
tur. Kendi işim
olduğundan rahat
çalışırım. Gelmeme,
gitmeme karışan
olmaz. Çocuklar
küçükken çalış-
madım, o yüzden

evde de zorluk çekmedim.�

Aynur Kutlu, 46,
işsiz

Her kadının bir sürü
zorluğu vardır tabii.
Geçim zorluğu, iş
sıkıntısı, ev bakım
derdi... Benim en
büyük sıkıntım iş bula-
mamak.�

Nezihe Ötcan, 68,
kahveci

Benim bir zorluğum
yoktur. Çalışma benim
eğlencem içindir, kendi
işimizdir zaten. Evde
de zorluğum yoktur,
çocuğum yoktur
çünkü.�


