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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: 

Ehlileştirilmiş Bir  
Mücadele Günü

“Farklı Gelişen Çocukların Sınıf Ortamındaki 
Davranışları” Atölye Çalışması

Polatpaşa İlkokulu’ndan gelen talep üzerine 25 Nisan tarihinde öğretmenlere yönelik 
bir atölye çalışması düzenlendi.

DAÜ-PDRAM Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma 08:00-17:00
Web: http://pdram.emu.edu.tr

Tel: +90 392 630 2251
E-posta: counsel.pdram@emu.edu.tr

Sevgili DAÜ Öğrencileri ve Çalışanları,
Bahar 2016 Dönemi’nin sonlarına geldiğimiz bugünlerde DAÜ-PDRAM Bülteni’nin 
8. sayısı ile karşınızdayız. Verimli ve yoğun geçen Bahar dönemini geride bırakırken 
DAÜ-PDRAM ekibi olarak iyi bir yaz geçirmenizi diliyoruz. 

Güç mücadeleleri yaşamın her alanında ve tarihin her zamanında vardır. Aile içinden 
başlayan toplumun farklı katmanlarına, ülkelere ve tüm dünyaya yayılan güç mücade-
lesi aslında sınıf mücadelesinden başka bir şey değildir. Güç mücadelesi en basit tanımı 
ile güçlü olanın, kaynakları elinde bulunduranın, güçsüz olanı kendi çıkarları doğrul-
tusunda kendine tabi kılma, yönetme ve kullanma çabasıdır.

Kadınların güç mücadelesi de tarihin başlangıcından beri farklı mecralarda  
süregelmektedir. Ev içinde baba ve erkek kardeşlerle başlayan kadının emek 
sömürüsü ve edilgenleştirilmesi daha sonra eş ve kaynana/kayınpedere 
kadar uzanmaktadır. Daha sonra ise kapitalist düzenin ucuz 
kadın emeğine duyduğu gereksinimle kadının uzun süreden  
beri evde sürmekte olan emek sömürüsü ev  
dışına taşmıştır.

Kadın hak ve emeğinin sömürüsü tüm dünyada  
hem özel hem de kamusal alanlarda artarak  
devam ettiği için 1910 yılında Kopenhag’da 
düzenlenen Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda 
kadınlar için ortak bir mücadele tarihi  
saptanmasına karar verilmiştir.  
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“Güçlü Ebeveynler - Güçlü Çocuklar” Eğitimi

Eğitim programı,  
21 Mart – 11 Nisan tarihleri 
arasında Gazimağusa Özel Eğitim 
Merkezi ebeveynlerine yönelik 
olarak dört oturum şeklinde 
düzenlendi. Ebeveynlerin kendi 
deneyimlerini aktarma fırsatı 
buldukları eğitim programında 
aile yapıları, aile-içi iletişim, anne 
babaların eğitici tutumları, ebeveyn ve çocukların ihtiyaçları, çocuk hakları ve benzeri 
konuların üzerinde durularak ebeveynlerin farklı gelişen çocuklarına yaklaşımları 
konusunda destekte bulunuldu.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar günü kapsamında  
DAÜ-PDRAM ve DAÜ 
Psikoloji Öğrencileri Kulübü 
işbirliğiyle “Toplumsal Cin-
siyet Açısından Uluslararası 
Çatışma: Kıbrıs Deneyimi” 
başlıklı bir seminer düzenlen-
di. Kıbrıs Üniversitesi Siyaset 
Bilimleri Bölümü öğretim 
üyesi ve Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal Cinsiyet Açısından Uluslararası 
Çatışma: Kıbrıs Deneyimi

...............................................................................................................................

Uyuşturucu ile 
Mücedele Komisyonu 
Çalışmaları

Uyuşturucu 
ile Mücadele 
Komisyonu Heyeti 
üyesi Prof. Dr. Biran 
Mertan uyuşturucu 
ile mücadelede acil 

eylem planının hazırlanması ve işbirliği 
geliştirilmesi amacı ile Mart ayında 
Komisyon Heyeti ile birlikte Ankara’da 
düzenlenen çalışma ziyaretine katıldı.

Çocuğa Sınır Koymak 
Atölye Çalışması
DAÜ-PDRAM ekibi 7 Nisan’da Günışığı 
Kreş ve Anaokulu velilerine yönelik 
Çocuğa Sınır Koymak konulu bir 
seminer düzenledi. 

İletişim ve Travma 
Atölye Çalışması
Öğrenci kulüplerine yönelik  
psiko-eğitim çalışmaları çerçevesinde 
DAÜ-KUT üyelerine yönelik  30 Mart 
ve 1 Nisan 2016 tarihlerinde “İletişim 
ve Travma” başlıklı iki günlük bir atölye 
çalışması düzenlendi.

26 Haziran 
Uluslararası 
Uyuşturucu Kullanımı 
ve Kaçakçılığı ile 
Mücadele Günü
22 Haziran’da, günün anlam ve 
önemine dikkat çekmenin yanı sıra 
konu hakkında bilgilendirici çeşitli 
broşürler hem DAÜ kampüsünde hem 
de “Uyuşturucu ile Mücadelede Elele” 
sloganı ile Gazimağusa’da düzenlenen 
yürüyüşte dağıtıldı. 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için DAÜ-PDRAM ve DAÜ 
Psikoloji Öğrencileri Kulübü işbirliğiyle bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkin-
likler kapsamında günün simgesi olan mavi renkli kıyafetler giyilerek günün anlam 
ve önemine dikkat çekilirken, kampüsün çeşitli yerlerinde bilgilendirici broşürler 
dağıtıldı. Etkinlikler, Merkezi Derslikler meydanında düzenlenen bir sokak tiyatrosu ve 
dans gösterisi ile son buldu.

Danışma Ekibi üyesi  Doç. Dr. Maria Hadjipavlou’nun konuşmacı olduğu seminerde 
feminizm, Kıbrıs’ta kadının yeri ve rolü, çatışmanın etkileri, toplumsal cinsiyet ve 
bunun gibi birçok önemli konuya değinildi.
...............................................................................................................................

Bu özel günde dünyanın her yerindeki kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı 
mücadelenin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Uygun tarih olarak da 8 Mart seçilmiştir. 8 
Mart 1857 tarihinde New York’ta dokuma işçisi 40 bin kadının 16 saat olan iş gününü 
10 saate indirme savaşı ile kadınlar ilk kez işverene karşı örgütlü bir mücadeleye 
başlamışlardır.

Süreç içinde 8 Mart tarihi erkekler tarafından kadınların hatırlandığı, kutlandığı, 
çiçekler, hediyeler alınan bir güne dönüşmüştür. Bu ehlileştirme bir taraftan kapitalist 
tüketim ekonomisini coşturan bir işlevsellik sağlarken diğer taraftan da kadınların 
edilgenliğini besleyen, onları erkek egemen hegemonya altına sokan bir işleve bürün-
müştür. Kadın hak ve özgürlükleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine sahip ol-
mayan kadınlar 8 Mart’ta gülüp eğlenerek, hatırlandığı için onurlandırıldığını sanarak 
verilen hediyeler için egemenlerine teşekkür etmektedir. Dünyanın birçok köşesinde 
ekmek, insanca çalışma koşulları, eşitlik, adalet ve özgürlük kavgalarının sürdürülmek-
te olduğundan habersizdirler.

Oysa 8 Mart tarihi bu onurlu mücadeleyi başlatanları, bu uğurda can verenleri anmak 
ve mücadele bayrağını daha ileriye taşımak için bilenme günüdür.

Kıbrıs Gazetesi 8 Mart 2016 (Syf. 35)
Uzm. Psk. Uğur Maner 
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