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Merhaba,
Bu yıl kadınların birlik, mücadele, dayanışma günü 8 Mart’ta sendikamız, başta 
sendikamızın kadın üyeleri olmak üzere evde, işte, emeği görünmez kılınan tüm 
kadınlara bir dergi armağan ediyor. Dergimizin Tez-Koop-İş üyesi kadınların 
yaşam deneyimini ve direniş pratiklerini görünür hale getirirken bu deneyimle-
rin ortaklaştırılmasında da önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.
Bizi ve sanırız tüm kadınları heyecanlandıracak bu ilk sayımızda neler var? Ge-
nel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, kendisi ile yaptığımız söyleşide, dergimi-
zin bir fikirden eyleme dönüş sürecini, hedef  kitlesini, amacını anlatıyor.
Gündemimiz elbette 8 Mart… Tarih onun hakkında belge ve bilgilerimiz arttık-
ça daha doğru hale geliyor. Aynı şey 8 Mart’ın tarihçesi için de geçerli. Derledi-
ğimiz veriler ışığında bu güne ilişkin kısa bir tarihçe oluşturduk. 
Dergimiz çıkarken kadın emeği alanında mücadele veren sendikacı, akademis-
yen, gazeteci kadın arkadaşlarımızdan düşüncelerini aldık…İyi dileklerini, bek-
lentilerini iletip dayanışma önerilerini dile getirdiler. Teşekkür ediyoruz.
Tez-Koop-İş Kadın Dergisi içinde hocalarımızın yazdığı sabit köşeler olacak. 
Emeğimiz, Tarihimiz, Sağlığımız bu köşelerden. 
Dergimiz ayrıca sendikamızın örgütlü olduğu Migros ve CarrefourSA temsilcisi 
kadın arkadaşlarımızın iş ve ev içi deneyimlerini, söyleşiler aracılığıyla günde-
mimize giriyor…
Teori bölümünde ise yine TÜBİTAK’ta çalışan üyemiz Zuhal Esra Bilir ile AVM’ler-
de kadın emeği üzerine yaptığı araştırma hakkında bir söyleşimiz var. Böylece dergi-
mizde başından beri amaçladığımız bir buluşma gerçekleşiyor: Sendikanın örgütlü 
olduğu işyerlerindeki farklı kadın emeği biçimleri dergimizde bir araya geliyor.  
Üniversitelerde çalışan kadınların deneyimlerini anlatan bir başka arkadaşımız 
daha var bu sayıda...
Dergide erkeklerin erkeklik rollerini sorguladıkları bir köşe de var. Orhan İlhan, 
ikiz kız babası olarak deneyimlerini anlattı bu sayımızda.
Füsun Çiçekoğlu bize özelleştirmelerle elimizden alınan bir değeri, Sümerbank’ı 
anlatıyor. Özelleştirmelerle sadece fabrikalar değil, aynı zamanda bir kültür, bir 
tarih elimizden alındı. Kaybettiklerimizi bu yazıyla hatırlayacağız.
Yemek köşemizi Mustafa Özgen hazırladı. Erkek üyelerimiz, onun tarifleriyle 
eşlerine ve çocuklarına güzel sofralar hazırlayacaklar. En azından umudumuz 
bu yönde. 
İlginç ve daha çok erkek meslekleri sayılan bazı alanlarda çalışan kadınları gün-
deme getiren baş ka bir köşemiz daha olacak dergide. Bu sayıda Migros’ta çalı-
şan kasap kadın arkadaşlarımız konuğumuz oldu. 
Edebiyat, sinema, kitap, resim gibi kültür sanat köşelerimiz de olacak hep. Mi-
zah sayfalarımızın önemli bir boşluğu dolduracağı kanısındayız…
Bu dergi kolektif  bir kadın çalışması olarak karşınıza çıkıyor. Sendikamızda gö-
rev yapan kadın arkadaşlarımızın emeğini her çevirdiğiniz sayfada göreceksiniz. 
Hem bilgi edineceğiniz hem keyifle okuyacağınız, asık suratlı olmayan bir dergi 
hazırlamaya çalıştık sizlere… Umarım hoşunuza gider. Yeni sayılarda buluşmak 
ümidiyle… 
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Genel Başkanımız 
Haydar Özdemiroğlu: 
“Dergi ile yeni ve farklı 
bir  yol açıyoruz”

GÜNCEL

8 MART’TA

Kırıntılarını değil,  
dünyayı istiyoruz

Kreş yardımı atmosfere 
karışmasın

güvenceli bir iş 
özgür bir yaşam istiyoruz

Çalışarak ayakta 
duruyoruz

Tez-Koop-İş Sendikası dikkat çekici bir 
momente girdi. Hem sektördeki kadın işçi 
yoğunluğu, hem de sendikanın yeniden 
yapılanması ihtiyacı kadın işçilerin 
sendikal mücadelenin içine aktif  olarak 
katılmasını zorunlu kılıyor. Bence sendikal 
hareket ve Tez-Koop-İş kritik bir eşikte. 
En başta sendikal alana hakim olan erkek 
egemenliğinin değişmesi gerekiyor.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı, bu yazının yazıldığı tarihte meclis 
komisyonundaydı. Kadın istihdamını 
teşvik amacıyla hazırlandığı söylenen 
tasarıda kreşleri ve çocuk bakım yardımını 
düzenlemeyi hedefleyen maddeler de var. 
Bir sendika kadın dergisi olarak bu gelişmeyi 
tartışalım, dedik.  

Siyasal iktidarın kadın emeğini esnekleştirip 
güvencesizleştirme politikalarına karşı 
bütünlüklü bir kadın emeği politikası 
inşa etmek için 8 Mart’ta kadınlar arası 
işbirliklerini ve  dayanışmayı yükseltelim. Bu 
konuda kadın ağırlıklı sektörlerde örgütlü 
sendikalara büyük görev düşüyor.

Tez- Koop- İş Sendikası’nın birinci sayısı 
hazırlanırken, kadın dostlarımıza haberi 
müjdeledik. Onlara sendikanın bir kadın 
dergisi çıkaracağını, bu konuda neler 
düşündüklerini sorduk. Ulaştıklarımız da 
oldu ulaşamadıklarımız da, bize dönenler 
de oldu dönmeyenler de… Ama pek çok 
sendikacı, gazeteci, akademisyen, kadın 
örgütü mensubu arkadaşlarımız, sevincimize 
ortak olup dayanışma dilek ve önerilerine 
ilettiler. Sağ olsunlar.     

Canan ve Özlem Ankara 4 Nolu Şubede 
örgütlüler. İkisi de uzun yıllar Migros’ta 
çalışmışlar. Özlem işyeri temsilcisi, Canan 
ise temsilcilikten Temmuz ayının sonunda 
Şube Örgütlenme Sekreterliği görevine 
gelmiş. Arkadaşlarımızla eşlerini, işlerini, 
sendikal görevlerini, kadın olma hallerini 
konuştuk.
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Necla Akgökçe - Volkan Yaraşır

“Tez-Koop-İş Sendikası 
dikkat çekici bir sürece 
girdi. Hem sektördeki 
kadın işçi yoğunluğu, hem 
de sendikanın yeniden 
yapılanması ihtiyacı, 
kadın işçilerin sendikal 
mücadelenin içine 
aktif olarak katılmasını 
zorunlu kılıyor. Bence 
sendikal hareket ve Tez-
Koop-İş kritik bir eşikte. 
Sendikal alana hakim olan 
kadın dışlanmışlığının 
ayrımındayım, 
sonlandırılmasına 
dönük yapı ve süreçlerin 
işletilmesi gerekiyor.”

Kadın dergisi çıkarma fikri nereden doğdu?
Dergiyi çıkarma nedeninin iki boyutu var: Birincisi ki-
şisel, ikincisi ise Tez-Koop-İş sendikasının içinden geç-
tiği süreç ve bu sürecin bize yüklediği sorumluluklar. 
Ben TÜBİTAK kökenliyim. TÜBİTAK’ta bir dönem 
bilimsel dergilerin çıkarılmasına katkıda bulundum. 
Yani yayıncılık, kişisel olarak yabancı olmadığım bir 
alan. Ayrıca bir dönem sendikada genel eğitim sekre-
terliği görevini yürüttüm. Bu dönemde altı pilot böl-

gede kadın seminerleri gerçekleştirdik ve kadın komis-
yonları oluşturduk. Sektördeki kadın işçi yoğunluğu-
nun farkında olarak kadın çalışmalarına ağırlık verdik. 
Akademiden de destek aldık. Bir kadın dergisi ve genç 
işçi dergisi çıkarmayı arzulamamıza rağmen gerçekleş-
tiremedik. Adımlarımız birer birikim oldu. Bugün Tez-
Koop-İş Sendikası dikkat çekici bir sürece girdi. Hem 
sektördeki kadın işçi yoğunluğu, hem de sendikanın ye-
niden yapılanması ihtiyacı, kadın işçilerin sendikal mü-

ÇIKARKEN

“Dergi ile yeni ve farklı bir  
yol açıyoruz”

Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu: 
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cadelenin içine aktif  olarak katılmasını zorunlu kılıyor. 
Bence sendikal hareket ve Tez-Koop-İş kritik bir eşikte. 
Sendikal alana hakim olan kadın dışlanmışlığının ayrı-
mındayım, sonlandırılmasına dönük yapı ve süreçlerin 
işletilmesi gerekiyor. Sendikamız bunun farkında. Ka-
dınların sendikal yaşamın bütününde söz, karar ve yetki 
sahibi olması için radikal adımlar atılmalı. Kadın dergi-
si ve genç işçi dergisi hem bir yeniden yapılanma aracı 
hem de sendikamızda yeni bir ruhun inşası için atılmış 
stratejik adımlar olarak ele alınabilir.

Sizce bir kadın dergisine neden ihtiyaç var? 
Kendini çıplak olarak küresel düzeyde 1990’lı yıllarda 
dışa vuran sendikal kriz aslında geleneksel örgütlenme 
ve sendikal pratikleri tıkayan sonuçlar yarattı. Bir döne-
min üretim tarzına göre şekillenmiş hatta sınıfı kontrol 
etme aracına dönüşmüş sendikal yapılar hızla erimeye 
ve işlevsizleşmeye başladı. Bu süreçte sermayenin ve 
devletin yeniden yapılanması ve neo-liberal sosyal yıkım 
programlarının önemli etkileri oldu. Süreç bir nevi işçi 
sınıfına yönelik karşı devrim gibi işledi. Bugün Türkiye 
sendikal hareketi de bu alt üst oluştan şiddetle etkileni-
yor. Giderek enformalleşen, taşeronlaşan ve feminalize 
olan (kadın işçi sayısı artan) esnek üretim modellerinin 
yaygınlaştığı koşullarda klasik sendikal politikalarla ve 

geleneksel örgütlenme yöntemleriyle ayakta kalmak 
mümkün değil. Sendikamız bu süreci 1990’lı yılların 
sonunda Sadık Özben’in başkanlığı döneminde gördü 
ve hızlı adımlar attı. Reflekssel düzeyde de olsa atılan 
adımlar Tez-Koop-İş’i ileri taşıdı. Kipa, Tansaş, Car-
refourSA, Media-Markt örgütlenmeleri Tez-Koop-İş’i 
bugünlere taşıdı. Sermayenin yeniden yapılanmasına 
bağlı olarak, spekülatif  sermayenin sanayi sermayesine 
göre birincil sermaye tipi olması ve bunun somut olarak 
perakende sektörüne yansımasını sendikamız gördü. 
Örgütlenme ve eğitim stratejilerini değiştirdi. Sendika 
böylece statükocu, atıl ve kamuya dayanan yapısını terk 
etti. Şimdi Tez-Koop-İş benzer bir radikal karar alma 
aşamasında. Sektörümüzdeki kadın ve genç işçilerin 
oranı bu kararları almamızı zorunlu kılıyor. Sektör Tür-
kiye’de kadın ve genç işçilerin en yoğun çalıştığı alan. 
Sendikamızın varoluşunu bu eksene kaydırmak ve bu 
eksenden güç alarak yeniden yapılanmak bizim için acil 
bir görev. Yani kadın dergisi yeni stratejik yönelimimi-
zi gösteren temel araçlardan biri haline gelmeli. Ayrıca 
sendika, kadın inisiyatifi ve iradesini yansıtacak ve açığa 
çıkaracak bir işlev görmelidir. 
Tez-Koop-İş Sendikası kadın inisiyatifini ve genç işçi 
inisiyatifini açığa çıkardığı oranda tarihinin en önem-
li adımını atarak Türkiye sendikal hareketinin taşıyıcı 
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gücü haline gelebilir.  Kadın dergisi bu anlamda iddialı 
ama mütevazı bir proje. Kadınların örgütlü güce dö-
nüşmesi sendikamızı çelikten bir yapıya dönüştürebilir.

Yeniden yapılanmada kadınlara stratejik rol 
yüklüyorsunuz, bu rolün nedenlerini biraz daha 
açar mısınız?
Kadın özgürlük hareketi küresel düzeyde kapitalist kriz 
ve buna bağlı muhafazakar popülist dalganın yükseldi-
ği koşullarda bir varoluş mücadelesi olarak etkinliğini 
giderek artırıyor. Otoriterleşme eğiliminin olduğu her 

koşulda kadınlar ilk harekete geçenler olmuştur. Kapi-
talist ve erkek egemen şiddeti en yalın ve acımasız olarak 
hisseden kadınlardır. Bir anlamda sosyal sınıf  gibi ha-
reket eden kadınlar günümüzde de olağanüstü adımlar 
atarak direnişin ve ayağa kalkışın simgeleridir. Küresel 
düzeyde son iki yıllık gelişmeler bile bu söylediklerimizi 
doğrular içeriktedir. Polonya, Arjantin, ABD, İzlanda, 
İrlanda ve Lübnan’da otoriter, muhafazakar iktidarlara 
karşı kadınlar olağanüstü eylemler yaptı. 2016 yılında 
Polonya’da 60 şehirde milyonlarca kadın kürtajın yasak-

lanmasına karşı sokağa çıktı ve yasayı geri çektirdi. Ar-
jantin’de 2016 yılında yüzbinlerce kadın, şiddete ve kadın 
cinayetlerine karşı grev çağrısı yaptı, meydanlara çıktı. 
İrlanda’da kürtaj hakkı için kitlesel eylemler düzenlendi. 
İngiltere’de kitlesel sokak eylemleri yaşandı. ABD’de Do-
nald Trump’a karşı milyonlarca kadın sokağa çıktı. ABD 
tarihinin en kitlesel gösterilerinden birisi gerçekleşti. Ka-
dına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, kadının ablukaya 
alınması, kadın bedenine müdahale ve gündelik hayatın 
kadın düşmanlığı ideolojisiyle yeniden düzenlenmesi, 
özünde sınıfsal karakterdedir. Erkek egemenliğine dayalı 
kapitalizmin yeniden üretiminin parçasıdır.

Kadınlara aynı za-
manda esnek, ucuz ve 
güvencesiz çalışmanın 
dayatılması bu süre-
cin ayrılmaz yönüdür. 
Daha az ücret, daha 
ucuz işgücü, işyerinde 
pozisyon kaybı, mo-
bingin sistematik bir 
vakaya dönüşmesi ça-
lışma yaşamında ka-
dınlık halleridir. Bütün 
bu yıkıcı politikaların 
kadınlarda muazzam 
bir öfke biriktirdiği-
ni biliyoruz. Herkesin 
sustuğu yerde kadın-
ların haykırışı boşuna 
değildir. Tarihsel ve ak-
tüel olarak kadına yö-
nelik karşı politikalar 

bugünkü arayışları tetikliyor. Kadınlar sokakla bütün-
leşiyor. Kadın özgürlük hareketinin yeni bir mücadele 
dalgası içine girdiğini düşünüyorum. Biz sendikamızda 
bu öfke ve arayışı örgütlemek istiyoruz. Sendikamızın 
yeniden yapılanmasında bu öfke ve arayışın muhteşem 
etkisi olacağı kanısındayız. Sendikanın bütün organla-
rında, işleyişinde ve politikalarında kadınların varlığı  
Tez-Koop-İş’i sendikal alanda taşıyıcı bir güç haline ge-
tirecektir. Sendikal alanda kadınların stratejik rolü bu 
tarihsel, aktüel ve sınıfsal boyuttan açığa çıkmaktadır.

ÇIKARKEN
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Örgütlü bulunduğunuz sektör ve alt sektörlerde 
kadın üyelerinizin oranı ne kadar?
Ticaret ve perakende sektörü Batı’da da ülkemizde de 
en hızlı büyüyen sektörlerden biri. 15 Ocak 2018’de 
açıklanan TÜİK’in Ekim 2017 verilerine göre; Tür-
kiye’de toplam kadın istihdamının yüzde 55,4’ünü 
hizmet sektörü oluşturmaktadır. Hizmet sektörünün 
“toptan perakende faaliyet alanı” bu istihdam artışı-
nın yüzde 50’ye yakınını kapsıyor. Ticaret sektörü fa-
aliyet alanının çalışanları ise çoğunlukla yaşları 18-25 
arasında değişen genç kadınlardır. Eğitimleri; lise, iki 
yıllık üniversite, üniversite, ilkokul ve ortaokul düzeyin-
dedir. Ücretler düşüktür, aynı zamanda bu alanlarda 
kısmi süreli ve çağrıya bağlı olarak çalışanların sayısı 
da oldukça yüksektir. 60 binin üzerinde üyesi bulunan 
sendikamızda ise kadın oranı yaklaşık yüzde 40 civa-
rındadır. Bu oran bizim sorumluluklarımızı ve yeniden 
yapılanma ihtiyacımızı acilleştirmektedir. Bu veriler ve 
gelişmeler derginin oturduğu bağlamı da somut olarak 
ortaya koyuyor. 

Derginin hedef  kitlesini kimler oluşturuyor?
Tez-Koop-İş çok geniş alanda örgütlü bir sendika. 
AVM’lerden üniversitelere, kooperatiflerden, sendika 
ve sivil toplum örgütlerine kadar geniş bir örgütlenme 
yelpazemiz,  üye kapasitemiz var. Bu alanlar bir yandan 
baktığınızda da kadın emeğinin çok çeşitli biçimlerine 
tekabül ediyor. Düzenli sendikalı çalışmadan, taşeron 
çalışmaya, oradan da kısmi süreli çalışmaya kadar 
pek çok farklı kadın istihdam biçimlerini içeriyor. He-
def  kitlemiz öncelikle bu alanlarda çalışan üyelerimiz 
ve yine sektörde potansiyel olarak bize üye olabile-
cek tüm kadınlardır. Dergimizin çizgisini belirleyecek 
olan da bence, bu çeşitli kadın alanlarına dair özgül 
sorunlar ve çözüm olanaklarıdır. Derginin amaçların-
dan biri değişik alanlarda çalışan kadın üyelerimizin 
sorun ve taleplerini toplayıp sendikaya dair ortak bir 
kadın politikası oluşturmak, diğer bir amacı ise dergi 
aracılığıyla sendikadaki kadın faaliyetlerini organize 
etmektir. Hedef  kitlesi önemlidir. Bir derginin yaşa-
ması için ana hedef  kitleye neyi, ne şekilde vereceği-
mizin ya da onların dergiye ne tür katkılarda buluna-
cağının da önemi büyüktür.  

“Gönüllü muhabirler ağı kuracağız”

Keyifli, kapsamlı ve ruhlara hitap eden bir dergi olması 
gerektiğini düşündük. O nedenle mizahtan sanata ye-
meğe, kadın portrelerine, tarihe, ücretli ücretsiz kadın 
emeğinin güncel sorunlarına, şube ve işyeri söyleşile-
rine kadar her kadının ayrı ayrı dikkatini çekecek ve 
keyifle okuyabileceği bir dergi hedefliyoruz. Kadın 
emeği, kadın sağlığı, kadın tarihi, edebiyat alanında 
bizlere katkıda bulunacak değerli hocalarımız da olacak 
dergide. En büyük avantajlarımızdan biri Genel Mer-
kezimiz’de kadın dergisi yapmaya gönüllü genç uzman 
kadın arkadaşlarımızın olmasıdır. Yani kervan yolda di-
zilir. Dergiyle ilgili hedeflerimizden biri de bütün kadın 
arkadaşlarımızın bulundukları yerlerde muhabir gibi 
çalışarak bizlere haber geçmelerini sağlamaktır. İleride 
sendikamızda gönüllü bir muhabirler ağı oluşturabiliriz. 
Kolektif ve katılımcı bir dergi olmasını istiyoruz zira. 
Tez-Koop-İş Kadın Dergisi Türkiye’de kadın emeği 
alanında bir sendikanın çıkardığı ikinci periyodik dergi 
olacak. Biz aynı zamanda üyelerimiz dışındaki evde ve 
işte çalışan kadınların sorunlarını, direnişlerini, hakları-
nı dile getirerek ortak bir kadın belleği oluşturmaya da 
önem veriyoruz. Yani içeriğimiz geniş, hedefimiz tek 
değil. Yeni, farklı bir yol açmayı düşünüyoruz; umarız 
bu yoldan ilerleyen sendikaların sayısı artar. Türkiye’de 
sendikal harekette artık ücret sendikacılığının ötesine 
geçip mücadeleci, sınıfla organik bağ kuracak, kadın 
dinamiklerini açığa çıkaracak bir sendikal anlayışın, 
politikanın ve kültürün yerleştirilmesi gerekiyor. Bu 
adımları ya atacağız ya da sendikalar giderek eriyecek-
ler. Anlayacağınız, Tez-Koop-İş’e çok iş düşüyor. 
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Tez- Koop- İş Sendikası’nın birinci sayısı 
hazırlanırken, kadın dostlarımıza haberi müjdeledik. 
Onlara sendikanın bir kadın dergisi çıkaracağını, bu 
konuda neler düşündüklerini sorduk. Ulaştıklarımız 
da oldu ulaşamadıklarımız da, bize dönenler de oldu 
dönmeyenler de… Ama pek çok sendikacı, gazeteci, 
akademisyen, kadın örgütü mensubu arkadaşlarımız, 
sevincimize ortak olup dayanışma dilek ve önerilerini 
ilettiler. Sağ olsunlar.

Güzel bir girişim

Barbara Bindner
UNI Ticaret 
Politik Danışman
Kadın dergisi güzel bir girişim. Kadın-
lara ilişkin tartışılacak pek çok konu var. 
Kadın sorunlarını “karma çevrelerde” 
konuşabilmek her zaman mümkün ola-
mayabiliyor. Sorunlarını konuşabilmek ve 
örgütlenmek için kadınların bir güce sa-
hip olması, kadın sorunlarının grubun dı-
şına aktarılması için de bir kanalın olması 
gerekiyor. Bu anlamda kadın dergisini iyi 
bir kanal olarak görüyorum.

NE DEDİLER

“Kırıntılarını değil, 
dünyayı istiyoruz”

Kadın işçi 
örgütlenmesini 
güçlendirecek

Arzu Çerkezoğlu
DİSK Genel Sekreteri
Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin çıkaca-
ğını, sendikanın Genel Başkanı Haydar 
Özdemiroğlu’ndan duydum ve çok sevin-
dim. Bu alanda ciddi boşluk vardı. Kadın 
emeğine yönelik saldırıların yoğunlaştığı 
bir dönemde, böyle bir derginin çıkarıl-
masının önemli, anlamlı ve tarihsel bir 
adım olduğunu düşünüyorum.  Son  dö-
nemlerde siyasi iktidarın kadın emeğini 
güvencesizleştirme, değersizleştirme ça-
lışmaları hız kazandı. Özel istihdam bü-
roları ve taşeron çalışma, uzaktan çalışma 
kadınlardan başlanarak yaygınlaştırılıyor. 
Bu dergi somut üretimleriyle sendikalar-
da kadın işçilerin mücadele ve örgütlen-
mesini güçlendirecek. Emeği geçen her-
kesi kutluyor ve başarılar diliyorum. 

Kadınların sesini 
yükseltmesini 
sağlayacak

Ewa Björkman
Handels Ticaret Çalışanları Sendikası/İsveç
Kadınlar çocuklarıyla daha fazla ilgilen-
mek eğiliminde, bu nedenle en çok karşı 
karşıya kaldıkları sorun, tam zamanlı ça-
lışamamaları. Kadınlar tam zamanlı ça-
lışamadığı için emekli maaşlarını da tam 
alamıyorlar. Birçok kadın çocukları bü-
yüyünce tam zamanlı olarak işe dönmek 
istiyor, ancak bu kez de sektöre hakim ol-
mak mümkün olmuyor.  Bütün bu sorun-
lara baktığımızda, bizim sektörümüzde 
bir kadın dergisi büyük önem taşıyor. Ne-
den önemli? Kadınların sesini yükseltme 
olanağı sağlayacağı için tabii ki. 

Sektörde kadın 
ağırlığı var

Katerina Kavalinova
OSPO
Çek Cumhuriyeti Ticaret Sendikası 
Kadın dergisi fikrinin, sadece kadınlar 
açısından değil aynı zamanda erkekler 
açısından da çok ilginç olduğunu dü-
şünüyorum. Dergide kadınlar sağlık, iş 
sağlığı, çalışma koşullarına ilişkin bilgi 
alabilirler. Ticaret sektöründe örgütlü 
olan bir sendikanın bu dergiyi çıkaracak 
olması anlamlı, çünkü sektörde kadınla-
rın önemli bir ağırlığı bulunuyor. Kadın 
dergisi, ticaret sektöründe yer alan ka-
dınlar için önemli... Eminim Tez-Ko-
op-İş Sendikası’nın kadın dergisini takip 
edeceklerdir. 
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çalışma hayatında karşılaştığı sorunlarını 
gündeme getirip farkındalık yaratacağı-
na inanıyorum. Sendikal alanda kadın 
çalışmaları konusuna yeteri kadar önem 
verildiğini düşünmüyorum. Bu alanda 
atılacak büyük, küçük her adım bizim le-
himizedir. Yürekten kutluyorum.   

Dergimizin yolu 
açık olsun!

             
  

Mukadder Anadolu 
Sendika Uzmanı/TÜMTİS
Eğitim, büro, ticaret, kooperatif, gü-
zel sanatlar. Sektördeki kadın işgücü 
ve dolayısıyla Tez-Koop-İş Sendika-
sı bünyesindeki kadın üyelerin ağırlığı 
düşünüldüğünde, kadın işçilere yönelik 
böylesine bir yayının yapılması önem-
li bir ihtiyacı karşılıyor. Tez-Koop-İş 
Kadın Dergisi’nin kadın işçilerin eğiti-
mine, bilinçlenmesine ve mücadelesine 
katkı sunacağını; onların sesini, müca-
dele deneyimlerini, mizahını, sanatını, 
bir bütün olarak fikir ve düşüncelerini 
yansıtacağı bir kürsü görevi göreceğini 
düşünüyorum. Sendikal alanda kadın 
işçilere yönelik yayınların sayısı ne yazık 
ki çok kadar az. Dolayasıyla bu türden 
yayınlar ne kadar çoğalırsa o kadar iyi. 
Kadın emeği üzerindeki sömürü, ka-
pitalist sömürü sisteminin kör düğüme 
dönüştüğü bir noktadır. Projektörü tam 
da bu gerçeğin üzerine tutmak ve buraya 
odaklanmak önemli bir çabayı gerektire-
cektir. Şimdiden tebrik ediyorum, kadın 
dergimizin yolu açık olsun. 

Kazanımlarının da yer almasını 
dilerim

Hulya Uzuner Duransoy  
Türk-İş Kadın Bürosu Uzmanı 
Endüstri toplumlarının vazgeçilmez 
örgütlerinden olan sendikalar, çalışma 
hayatını düzenlerken kadının istih-
damı, sosyal ve ekonomik statüsünün 
yükseltilmesi konusunda çalışmalarına 
yer vermektedir.  Kadın üye sayısının 
artırılması, işyeri temsilcisi olabilmesi 
ve yönetimlerde kadınların da yer al-
masına yönelik söylemlerde bulunan 
sendika başkanlarının, kadınları sadece 
8 Mart’larda anmaması, sair günlerde 
de kadınların çalışma hayatında ya-
şadığı sorunların ortadan kaldırılması 
için çözüm önerileri geliştirmesi ve bu 
önerilerin gerçekleştirilmesi için olumlu 
adımlar atılmasını dileriz. Bu vesile ile 
Tez Koop-İş Sendikası Kadın Dergisi’n-
de sadece kadın sorunlarının değil aynı 
zamanda toplumsal hayatta ve çalışma 
hayatında kadınlara yönelik elde edilen 
kazanımların ve kadınlara yönelik yapı-
lacak/yapılan örnek çalışmaların da yer 
almasını temenni ederiz.

Farkındalık 
yaratacak bir dergi 

Tülin Çelik 
Deriteks Sendikası Kadın Çalışmaları Uzmanı
Çalışma hayatındaki kadının rolü ve ya-
şadığı sorunlar hepimizin malumu. Bu 
noktada Tez-Koop-İş Sendikası gibi ka-
dın çalışanların yoğun olduğu sektör ve 
alt sektörlerde örgütlü bir sendikanın ko-
nuya göstermiş olduğu duyarlılığı yürek-
ten kutluyorum. Bu derginin sadece ken-
di üyelerinin değil, tüm kadın çalışanların 

Dayanışmayı 
güçlendirmesini 
umuyorum 

Neslihan Taşoluk NAKAŞ
Tekgıda-İş Sendikası
Kadın Çalışmaları Uzmanı
Tez- Koop- İş Sendikası kadınları ile 
pek çok eylem ve etkinlikte beraber 
hareket ettik. Kadın işçi mücadelesin-
de ortak çalışmalarda bulunduğumuz 
bir sendikada kadın dergisi çıkarılma-
sı bizleri mutlu ediyor. Dergi ile açılan 
yolda, Tez- Koop- İş Sendikası üyesi 
kadın arkadaşlarla birlikte daha nice 
ortak çalışmaya imza atacağımızı dü-
şünüyorum. Üye sayısının yüzde 40’ 
a yakınının kadınlardan oluştuğu bir 
sendikada, böyle bir dergiyi birlikteliği 
güçlendirmesi ve dayanışmayı artırma-
sı açısından çok anlamlı buluyorum. 
Yolunuz açık olsun.

Her sendikada bir kadın dergisi

Selgin Zırhlı Kaplan
Petrol-İş Kadın Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni
2003’ten beri yayınını sürdüren Petrol-İş 
Kadın Dergisi adına, Tezkoop-İş Sendi-
kası’nın da bir kadın dergisi çıkartma ka-
rarını gönülden kutluyorum. Kadınların 
toplumda, çalışma yaşamında ve sendi-
kalarda görünür hale gelmesi, seslerinin 
daha gür çıkması, sendikalardaki varlık-
larının temsil ve yönetim kademelerine 
daha çok yansıması yolundaki bu türden 
adımları destekliyorum. Bir gün, kadın 
işçilerin örgütlü olduğu ‘her sendikada 
bir kadın dergisi olması’  dilekleriyle, 
Tezkoop-İş Kadın Dergisi’ne yayın ha-
yatında başarılar diliyorum.
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 Gözbebeğimiz olacak 

Sevgim Denizaltı
Birgün Gazetesi Emek Sayfaları Editörü 
Sendikalardaki erkek egemen yapının ve 
geleneksel sendikal anlayışın kadınların 
kadın olmaktan kaynaklı yaşadığı so-
runları görmezden geldiği; kadın emek-
çilerin hayatın her alanında karşılaştığı 
cinsiyet ayrımcılığına, şiddete, yoğun sö-
mürüye karşı etkili politikalar üretemedi-
ği maalesef  bir gerçek. Durum buyken 
Tez -Koop-İş Sendikası’nın bünyesinde 
kadınların sesi, sözü olacak bir dergiye 
kavuşacak olmamız çok anlamlı ve de-
ğerli. Bu dergiyi sendikalarımızda, işyer-
lerimizde, hayatın her alanında erkek 
egemenliğine karşı mücadele eden ka-
dınlar olarak sahiplenmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Bu dergi gözbebeğimiz 
olacak, yolumuz açık olsun diyorum. 

Kızkardeş bir yayın geliyor

Sevda Karaca
Ekmek ve Gül Programı Yönetmeni ve Evrensel 
Gazetesi Köşe Yazarı 
İşçi kadınlar hayatı her gün binbir zah-
metle yeniden yaratırlar ama en çok on-
ların hayatı görünmezleştirilir. Derman 
en çok onların değiştirme gücündedir, 
ama en az onların dertleriyle ilgilenilir... 
Bunda, işçilerin öz örgütleri olması gere-
ken sendikaların kadın işçileri görmeme-
leri, kadınların özgünlüklerini gözeten, 
onları güçlendiren ve onlarla güçlenen 
bir sendikal anlayışa sahip olmamaları 
da etkili.
Her ne kadar zorlukları, hayalleri, istek-
leri, talepleri, biriktirdikleri, hafızaları 
ve tarihleri bu kadar görünmez kılınsa 
da, kadın işçiler için en küçük bir kıpır-

danış; etkisi hayatın tüm alanlarında ve 
mücadelenin her katmanında hissedilen 
büyük bir güce dönüşme potansiyeli ta-
şıyor. Biz bunu Ekmek ve Gül deneyi-
minden de biliyoruz. Bu potansiyelden 
besleniyoruz.
Derginizin bu potansiyeli ve gücü görü-
nür kılacak önemli bir mecra olacağına 
inanıyoruz. Bu alandaki yayıncılıkta bi-
rikimli, deneyimli kadınların genç kadın-
ların enerjisiyle birleşen heyecanı, bize 
de yeni bir kız kardeş yayın kazanıyor 
olmanın heyecanı olarak yansıyor. İşçi 
kadınların Ekmek ve Gül mücadelesini 
her yönüyle anlatacak yeni sayfalar yazı-
lacak olmasının mutluluğunu paylaşıyo-
ruz. Yolunuz açık olsun!

Yeni ufuklar 
açacak

Serap Güre
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu 
(KEİG) kurucularından
Merhaba Tez Koop-İş’li işçi kadınlar. 
Yepyeni bir kadın dergisine sahip oluyor-
sunuz. Derginizin yaşamınızda, sendikal 
mücadelenizde yeni ufuklara yolculuğun 
yolunu kolaylaştıran bir rol üstlendiğini 
düşünüyorum. Yolunuz barışla, mutlu-
lukla dolu olsun.
KEİG, Kadın Emeği ve İstihdamı Giri-
şimi Platformu kadın örgütlerinin, kadın 
araştırmacı ve akademisyenlerin, sendi-
ka ve meslek örgütlerinden kadınların 
olduğu bir topluluk. 2006 yılında yola 
çıktık. Bize www.keig.org’dan ulaşabilir-
siniz. 

Tez-Koop İş’i tebrik ediyorum 

Prof. Dr. Şemsa Özar
Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü
“Tez-Koop-İş’in bir kadın dergisi çıkar-
ması son derece sevindirici bir gelişme. 
Toplumumuzda kadınların ne denli 
emek yoğun bir yaşam sürdürdükleri 
konuşulan, yazılan ve tartışılan bir konu 
değil maalesef. Evin içinde ve iş yerle-
rinde kadınların neler yaşadığını, nelere 
göğüs gerdiğini özellikle kadınların ken-
di sesinden duyduğumuzda, toplumsal 
yaşamın gerçeklerine daha yakınlaşa-
cak, birbirimizi daha iyi anlayacağız. 
Tez-Koop-İş Sendikası’nı ve derginin 
sorumluluğunu üstlenenleri tebrik eder, 
başarılar dilerim. Ve tabii, bu girişimi 
tüm diğer sendikalara tavsiye ederim. 

Tez- Koop-Iş 
Sendikası örnek 
oluşturacak

Doç. Dr. Betül Urhan 
Kocaeli Üniversitesi İ İ B Fakültesi, Çalışma 
Ekomomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de sendika üyelerinin büyük bir oranını 
erkekler oluşturuyor. Ancak hizmetler 
sektörü hemen her ülkede, hem kadın 
istihdam payının hem de sendikalarda 
kadın üyelik payının görece yüksek ol-
duğu bir sektördür. Örneğin Tez Koop 
İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işko-
lunda istihdam edilenlerin yüzde 42’si 
kadınlardan oluşuyor.  Başka bir ifadey-
le sendikanın potansiyel üye tabanının 
nerdeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. 
Ayrıca Tez- Koop- İş Sendikası’na üye 

NE DEDİLER
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sendikalar-konfederasyonlar açısından 
örnek alınması gereken bir adım atmış 
bulunuyor.  Bununla birlikte derginin 
uzun ömürlü olması, sürekliliğinin sağ-
lanması özerk bir nitelik taşıması özel-
likle önem taşıyor.  

Dertlerimizi ortak kılmak için bir 
mecra

Doç. Dr.   Feryal Saygılıgil 
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Kapitalizmin yeniden birikim sürecinde 
neoliberal politikalarla birlikte hak ara-
yan, kolektif  bir özne olan işçinin yerini 
birey alır.  Sınıf  analizi yapmak gitgide 
bulanıklaşır. Sınıfsız bir toplum görüntü-
sü yaratılmaya çalışılır. Herkes davranış-
ları, görünüşleri, kıyafetleriyle eşit kılın-
maya çalışılır. Kadınlar ise bu dönemde 
en savunmasız, güvencesiz durumdaki 
gruptur. Bir araya gelmek, yan yana 
durmak, kendi sözümüzü söylemek 
böyle zamanlarda daha da önemlidir. 
Sendikanın kadın dergisi tam bu neden-
le, birbirimizi yakından tanımak, temas 
etmek, dertlerimizi ortak kılmak için çok 
önemli bir mecra, yolu açık olsun.

Kadınların çalışma koşullarının 
takibi önemli

Doç. Dr. Yelda Yücel
Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Bir sendika bünyesinde bir kadın dergi-
si haberine çok sevindim. Günümüzde 
kadınların çalışma yaşamları ve koşul-
larının özellikle Türkiye’de gündeme 
taşınması ve takibinin yapılması çok 
önemli. Türkiye, gelişmişlik göstergele-
rinde orta-üst düzeylerde yer alabilirken, 
kadın erkek eşitliğinde sıralamaların 

olan işçilerin  yüzde 38’i kadın. Dola-
yısıyla yalnızca kadın üyelere ve işçi-
lere yönelik bir dergiyi yayın hayatına 
girmesi, Tez- Koop İş- Sendikası’nın 
örgüt içindeki kadınların görünürlülük-
lerini artırmaya ve kadın üyelerle-işko-
lundaki kadın işçilerle iletişim kurmaya 
yönelik bir çaba ve anlayış içinde oldu-
ğunu gösteriyor. Bence sendika bu yö-
nüyle önemli bir adım atmıştır.  Dene-
yimler özellikle kadın temsilinin ve sen-
dika içi örgütlenmelerinin zayıf  olduğu 
sendikalarda kadınlara özgü, sürekli ve 
uzun ömürlü yayınların önemli işlevler 
üstlenebileceğini gösteriyor. Üstelik bu 
işlevlerin katkısı sadece sendikayla da 
sınırlı değildir.  Genel olarak erkek ege-
men bir nitelik gösteren işçi hareketi 
için de geçerli olacaktır.  Örneğin ka-
dın üyelerin varlığının gün yüzüne çı-
karılması, kadın işçi ve üyelere yönelik 
veri ve bilgilerin toplanması, haber ve 
röportajlar aracılığı ile kadın direniş-
çilere destek verilmesi ve onların gö-
rünür kılınması bunlardan bazılarıdır. 
Sendikanın karar ve danışma organla-
rı, sendika üyesi olan ve olmayan kadın 
işçilerin çalıştıkları işyerlerinin özellik-
lerini, toplumda ve işyerinde toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinden doğan çalışma 
sorunlarını, sendikaya ilişkin algılarını, 
sendika ile olan ilişkilerini, sendika-
dan beklentilerini belirlemeye yönelik 
önemli bir araca sahip olacaktır. Kadın 
Dergisi özellikle yeni örgütlenen işyer-
lerinde kadın işçilerle iletişimi sağlaya-
rak örgütlenmeye de önemli bir katkı 
sunabilecektir. Özetle kadın dergisi 
sendika yönetiminin kadınlarla, fark-
lı işyerindeki kadınların da birbirleri 
ile iletişimini ve deneyim paylaşımını 
sağlayan bir platform görevi görebile-
cektir.  Tez-Koop- İş Sendikası sadece 
kadınlara yönelik bir dergi çıkarılma 
kararıyla son derece önemli ve diğer 

sonlarında yer alabiliyor. Bunun en bü-
yük nedenlerinden biri de kadınların is-
tihdamlarının ve işgücüne katılımlarının 
çok düşük düzeylerde olması. İşgücüne 
katılabilen kadınlar ise çok boyutlu zor-
lukları aşarak istihdama erişebiliyorlar. 
Ataerkil ve muhafazakar baskılardan 
tutun, aile içi sorumlulukların kadınlara 
yüklenmesine kadar çok çeşitli engellerle 
karşı karşıya kadınlar. Sendika bünyesin-
de bir kadın dergisi, kadınların emeğine 
dair sorunların/kazanımların gündeme 
taşınması; iş koşullarının iyiye doğru de-
ğişmesi için kadınlar arasında dayanış-
ma ve mücadelenin örülmesi ve insana 
yakışır iş ve yaşam koşullarının zemini-
nin oluşturulması için çok önemli. Gö-
nülden başarılar dilerim. 

Uzun ömürlü olsun

Prof. Dr. Serpil Çakır 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yeni bir sendika kadın dergisinin çıkma-
sı muhteşem bir haber. Zira biliyorum 
ki bu dergi sadece sendikalı kadınlara, 
onların dışarda ya da ev içindeki üretim 
süreçlerine, burada yaşadıkları sorunlara, 
bu sorunları çözme yolundaki mücade-
lelerine, yöntemlerine odaklanmayacak, 
toplumun tüm kesimindeki kadınların da 
dertlerini gösterecek, buldukları çözüm-
leri açık edecek. Yolu açık olsun, uzun 
ömürlü olsun. 
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Dayanışma ruhu ile bir araya 
gelelim

                                                                            
Senem Timuroğlu
Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 
Öğretim Görevlisi
Erkeklerin egemen olduğu sendika-
larda yeni bir “sendika kadın dergisi-
nin” çıkması, işte ve evde kadınların 
seslerini daha gür duyurabilmesi için 
çok önemli bir adım. 
Derginin, sendikalarda kadın politi-
kaları geliştirilmesine katkıda bulu-
nacağına, farklı kesimlerden kadınları 
buluşturacağına, güçlü bir kadın da-
yanışması öreceğine hiç kuşkum yok.  
Umarım, akademi ve kadın hareketi 
ve sendikalar daha nice işlerde daya-
nışma ruhuyla bir araya gelir. 

Ne kadar isabetli 
olmuş 

Prof. Dr. Aksu Bora 
Tez Koop İş’in bir kadın dergisi çıkarma 
kararı ne kadar isabetli olmuş. Hem ka-
dınların ciddi oranda varlık gösterdikleri 
bir sektörün sendikası olduğu için elbet-
te ama aynı zamanda, kadınların sosyal 
güvenlik, çalışma hayatı ve örgütlenme 
sorunlarına ilişkin bir dergiye çok ihtiyaç 
olduğundan. Kadınları hesaba katma-
dan, onların seslerine kulak vermeden 
hiçbir şey yapılamayacağına yürekten 
inanıyorum. Yolu açık, okuyucusu çok 
olsun...

Kocaman bir boşluk dolacak

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen
Kocaman bir boşluk vardı, dolacak artık 
ne güzel! Ne güzel çünkü bu dergi bizi 
kadınların sendika içinde ve işyerinde 
yaşadıklarından, olumlu ve olumsuz ge-
lişmelerden, mücadelelerinden  haber-
dar etmekle kalmayacak, yol gösterici, 
cesaretlendirici de olacak.  Emekçilerine 
minnetle!

Sevindirici bir haber 

Associate Prof. Birsen Talay 
Keşoğlu
Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü 
Bu çok güzel ve sevindirici bir haber. 
Bu zamanlarda böylesi gelişmelere ger-
çekten ihtiyacımız var.  Petrol-İş Kadın 
Dergisi çok iyi bir örnekti. Bu yeni dergi, 
kadınların sorunlarını görünür kılmada 
ve çözümü konusunda daha geniş bir 
çerçevede destek olacak ve yol göstere-
cektir. Yürekten başarılar dilerim.  
Sevgilerimle

Bu dönemde daha 
da kıymetli

                        
            
                                                        

Prof. Dr. Meryem Koray 
Önce hayırlı olsun ve kolay gelsin, diye-
yim. Bu dönem bir şeyi var etmek çok zor 
olduğu için çabanız daha da kıymetli.

Her türlü desteğe hazırım                                                                                                  

Prof. Dr. Nurcan Özkaplan
Petrol-İş Kadın Dergisi’nden sonra taze 
bir enerji ve bitmek bilmeyen azimle bu 
kez Tez-Koop-İş Sendikası’nın da kadın 
dergisi çıkaracağını öğrendim. Çok se-
vindim, kadın emeği çalışan bir akade-
misyen olarak her türlü desteğe hazırım, 
dayanışmayla ...Yolunuz açık, ömrünüz 
uzun olsun.

Elimden geleni yaparım 

Dr. Olcay Tire 
Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Sosyoloji Bölümü, Öğretim Görevlisi
Doktora tezinde kadın emeği çalışan 
çiçeği burnunda taze doktor olarak ka-
dın dergisi için ne yapılması gerekiyorsa, 
bana düşen neyse elimden geleni seve 
seve yaparım. Yolu açık olsun!

Ne güzel bir 
alternatif

Prof. Dr. Funda Cantek
harika bir dergi olacaktır. elimden 
gelen her şeyi yaparım.
ne güzel, o sıkıcı kuşe kağıt sendika 
dergilerine alternatif  geliyor. sevgiler

Takdire değer çabayı kutluyorum

Öğr. Gör. Dilek Bulut 
MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü
Dünyanın yarısını oluşturan ve yaşamı 
her gün yeniden üreten kadınlar, çalış-

NE DEDİLER
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Türkiye’nin en büyük işçi sendikaları 
konfederasyonu bünyesinde bu alan-
daki büyük boşluğun kapanacak olması 
da ayrı bir memnuniyet nedeni. Çünkü 
iş gücüne katılım oranının, özellikle de 
kadınların işgücüne katılımının oldukça 
düşük ve kadınların çalışma yaşamın-
da çok güçsüz olduğu bir ülkede ya-
şıyoruz. Çalışan kadınların yaşadıkları 
sorunları, her geçen gün aleyhlerine 
işleyen yeni düzenlemeleri, hak kayıp-
larını giderecek ve çalışma koşullarını 
iyileştirecek yeni talepleri ve örgütlen-
meleri tartışan bir süreli yayının kadın 
işçileri güçlendireceğine, işgücü piya-
sasında daha bilinçli ve kalıcı hale geti-
receğine inanıyorum. Bu amaç doğrul-
tusunda emeği geçen ve geçecek olan 
herkesi kutluyor ve başarılar diliyorum. 

Emeği geçenlere başarılar

Araş. Gör. Özge KANTAŞ 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi - Çalışma Ekonomisi Bölümü

Tez-Koop-İş Sendikası”nın kadın 
üyeleri için çıkarmayı planladığı der-
ginin, kadınların iş ve aile yaşamında 
birbirlerine destek olabilecekleri sos-
yal destek mekanizmalarını sendika 
içerisinde güçlendirmesine ve kadın-
ların kendi aralarındaki dayanışmayı 
kurmasına vesile olmasını diliyorum. 
Evde ve işyerinde değersiz görülen 
kadın emeğinin görünür kılınmasına, 
hem duygusal hem de faydasal olarak 
kadınların kendilerini bulduğu bir ba-
şucu rehberi olmasını temenni ediyo-
rum. Emeği geçen tüm kadınlara ba-
şarılar diliyorum. 

ma yaşamında erkeklerle birlikte üre-
tirler. Ancak çalışma yaşamı toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak kadın-
lar için pek çok eşitsizlikle örülü oldu-
ğu gibi yeniden eşitsizliği üretir.
Kadınların varlıklarının görünür ola-
bilmeleri için kendilerini ifade etmeye, 
anlatmaya, hukuksal hakları ile ilgi-
li bilgilerini artırmaya gereksinimleri 
vardır. Tüm yaşamda ve elbette çalış-
ma yaşamında eşitliğin sağlanmasında 
kadınların birlikte el ele vererek kendi 
sorunlarını yazmaları, hikayelerini pay-
laşmaları, kadınlara güç verecek, daya-
nışmalarını artıracaktır.
Kadınlar kendi tarihlerini kendileri 
yazdıklarında, tarih ancak gerçek tarihi 
yansıtabilir. 
Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin bu 
alandaki kocaman boşluğu doldura-
cağına olan inancım ve güvenimle, bu 
takdire değer çabayı kutluyor, yolunun 
uzun olmasını diliyorum.
Yayın hayatınızda başarılar dilerim. 

Selam Olsun

Prof. Dr. Özlem ŞAHİN 
GÜNGÖR
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü 

Kısa süre önce sendikanın emek müca-
delesinde toplumsal cinsiyet eşitliği so-
runlarına ve örgütlenmeye ağırlık veren 
bir dergiyi yayına hazırladığını öğren-
dim. Örgütlü olduğu iş kolunda kadın 
işçilerin giderek yoğunlaştığı ve işçilerin 
eğitim düzeyinin oldukça yüksek oldu-
ğu böyle bir sendika için süreli yayın 
olarak çıkarılacak bir derginin son de-
rece yararlı olacağını düşünüyorum. 

Kırıntılarını değil, dünyayı istiyoruz

Selin Top
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Tez-Koop-İş sendikasının bir kadın dergi-
si çıkarması çok güzel bir adım. 
İktidarın emekçilere dönük saldırıla-
rı hız kesmeden artıyor. Dahası açıkça 
OHAL’i işverenler için sürdürdüklerini 
belirtiyorlar. Biliyoruz ki kadınlara dö-
nük saldırılar bunun daha da katmerlisi. 
Siyasal iktidar gözünü kadın emeği, be-
deni, kimliğine dikmişken; çarpık politi-
kaları kadınların direnişi ile karşı karşıya 
kalıyor, kadınlar “artık yeter” diyor! Er-
kek egemen iktidar kadınları güvencesiz 
ve esnek işlere mahkum etmeye çalışıyor; 
şiddet politikaları, patriyarkal dilleri/uy-
gulamaları mobbing, taciz olarak işyer-
lerine yansıyor. Kadınlar hem işyerinde 
hem de evde emek harcamak zorunda 
kalıp iki kat sömürülüyorlar. Kadınların 
mesaisi, bir türlü müşterekleşmeyen ev 
işleri ile devam ediyor ve görünmeyen 
emeği baba, koca, ağabeyi tarafından 
sömürülüyor. 
Tüm bu yaşananlar karşısında kadın 
işçilerin örgütlenmesi, dahası kadın ol-
malarından kaynaklı problemleri birlikte 
konuşabilmeleri, sorunu görünür kılma-
ları çok önemli. Bu açıdan da sendikanın 
kadın dergisinin, alanında örgütlü/örgüt-
lenecek kadınlar için önemli bir mecra 
olacağını düşünüyorum. Bu derginin 
kadın işçilere ulaşması, kadın işçilerin sesi 
olması önemli. Benzer şekilde bir ör-
gütlenme aracı olarak derginin sen-
dikada da kadın temsilinin, dahası 
söz/yetki/karar mekanizmalarında 
kadınların artması için aracı olma-
sını umuyorum. Kırıntılarını değil, 
dünyayı istiyoruz. 
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Siyasal iktidarın kadın emeğini esnekleştirip 
güvencesizleştirme politikalarına karşı bütünlüklü bir 
kadın emeği politikası inşa etmek için 8 Mart’ta kadınlar 
arası işbirliklerini ve  dayanışmayı yükseltelim. Bu konuda 
kadın ağırlıklı sektörlerde örgütlü sendikalara büyük görev 
düşüyor. 

8 Mart,  kadınların dünya çapında evde, işte, sokakta uğ-
radıkları cinsiyet temelli ayrımcılıkları dile getirip onlara 
karşı mücadele deneyimlerini ortaklaştırdıkları bir gün.  
Bu gün,  meşruiyetini ve gücünü işçi kadınların 8 saatlik 
iş günü, doğum ve annelik izinleri için; düşük ücretler, 
sağlıksız işyeri koşullarına karşı başlattıkları mücadeleler-
den alır. Kadınların, yüz yılı aşkın süredir devam eden 
bu hak arama arayışları neticesinde eskiye oranla daha 
iyi koşullara sahibiz ama gerçek anlamda bir kadın-er-
kek eşitliğine hala ulaşamadık. 
Kasım 2017 yayımlanan Dünya Ekonomi Forumu Cin-
siyet Eşitliği Uçurumu Raporu’na göre şu anki gelişme 
hızıyla devam edilirse dünyada cinsiyet eşitliğindeki uçu-
rumun kapanması için tahminen 217 yıl geçmesi gere-
kiyor. Uçurum hesaplanırken dört ana göstergeden ha-
reket ediliyor: Ekonomik ve siyasi katılım, eğitimden ve 
sağlıktan yararlanma hakları… Rapor hazırlanırken 144 
ülke değerlendirmeye alındı ve ülke sıralamasında Tür-
kiye 131. sırada yer aldı. Bu rakam Türkiye’nin cinsiyet 
eşitliği açısından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ceza-
yir ve Tunus’un gerisinde olduğunu gösteriyor. Aslında, 
kız çocuklarını okullara gönderme kampanyalarıyla eği-

tim konusunda epey bir yol alınmıştı. Fakat siyaset ve is-
tihdamda yeterli gelişme düzeyine sahip değiliz. Kadın 
Adaylarını Destekleme Derneği’nin derlediği 2018 par-
lamentodaki kadın sayısını gösteren istatistiklere göre şu 
anda 543 kişilik parlamentoda kadın milletvekili sayısı 
75. Bu, yüzde 13.8’e karşılık geliyor. Yüzde 15 bile de-
ğil yani. Kadın milletvekillerinin parlamentoda konuşma 
sürelerini dikkate aldığımızda, bu temsiliyetin gerçek bir 
temsiliyet olmadığını açıkça görüyoruz. Oysa siyasi katı-
lım, kadınların kendilerine ait sorunları ve talepleri ifade 
ederek değişim sağlamanın yollarından biridir.

Kadınlara esnek çalışma 
Kadına yönelik şiddet çözemediğimiz bir sorun; bir sağ-
lık ve yaşam hakkı ihlali olarak varlığını sürdürüyor. Son 
dönemlerde kadını ikincilleştiren siyasi söylem ve analiz-
lerin şiddeti körüklediğini, ülkeyi kadınlar için daha yaşa-
nılamaz bir hale getirdiğini söylemek ise abartı sayılmaz.   
İstihdam alanında da durum çok farklı değil. “Kadın 
istihdamını” artırmak amacıyla çıkarıldığı iddia edilen 
yasalara, yönetmeliklere, yönergelere rağmen kadın is-

GÜNDEM

8 Mart’ta  
güvenceli bir iş,  

özgür bir yaşam istiyoruz
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tihdamı çok düşük seviyelerde seyrediyor. TÜİK’in 2017 
Kadın Raporuna göre ülkede 15 ve daha yukarı yaştaki 
nüfus içerisinde kadın istihdamı oranı yüzde 27.5 iken, 
kadınların işgücüne katılım oranı da yüzde 31’lerde sey-
rediyor. DİSK-AR’ın 2017 Aralık ayı işsizlik raporuna 
göre kadın işsizliği yüzde 14.9 iken genç kadın işsizliği 
tüm işsizlik oranlarının üzerine çıkarak yüzde 26.7 olarak 
gerçekleşiyor. Çalışmak isteyen eğitimli ve eğitimsiz genç 
kadın nüfusu büyük oranda işsiz. Kadın işsizliğindeki ar-
tış pek çok genç kadını güvencesiz, düşük ücretli taşeron 
işlere yönlendiriyor. 
Siyasal iktidarın kadın istihdamı politikalarını belirleyen 
de zaten ülke sathındaki yüksek genç ve kadın işsizliği. Bu 
nedenle, 2011’den bu yana Ulusal İstihdam Stratejileri 
belgelerinde “Özel Politika Gerektiren Gruplar” başlığı 
altında tanımlanan kadınlara, esnek çalışma modelleri 
sunuluyor. Böylece kadınlar kısmi zamanlı, geçici işlerde 
çalışarak aynı zamanda çocuklarına bakıp evlerinin işle-
rini görebilecekler. 
Öte yandan sendikaların da kadın işgücünü örgütleme 
konusunda bir politikaları olduğu söylenemez. Özellik-
le kadın ağırlıklı sektörlerde örgütlü sendikaların, kadın 
işgücünde ortaya çıkan farklı biçimleri, kadınların özgül 
sorunlarını içine alarak yeni bir politika ve örgütlenme 
modeli geliştirmeleri gerekiyor. Kadınların birlik, daya-
nışma ve mücadele günü olan 8 Mart’ta, bütünlüklü bir 
kadın-emek politikasının inşası için sendikalar arası daya-
nışmayı yükseltelim.   
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 8 Mart için kısa, doğru bir tarihçe
* 8  Mart Uluslararası Kadınlar Günü olarak kutlanıyor 
tüm dünyada. 8 Mart’ın tarihi 19. yüzyılda kapitalizmin 
kitlesel üretime geçmesiyle, makine kullanımının büyük 
fabrikalarda üretime imkân vermesi ve kadınların tekstil 
ve hazır giyim sanayine girerek erkeklerle aynı işleri yap-
malarına rağmen çok kötü koşullarda çalışması gerçeği-
ne dayanıyor. 
* Kadınlar bugün olduğu gibi o zaman da sağlıksız ko-
şullarda çalışıyor, erkeklere göre çok düşük ücret alıyor-
lardı. 1850’li yıllardan itibaren, İngiltere başta olmak 
üzere Batı Avrupa’da ve ayrıca özellikle de Amerika’da 
tekstil ve hazır giyim sanayinde büyüklü küçüklü pek çok 
grev yaşandı.1857’de Newyorklu tekstil işçisi kadınların 
grevi de böyle bir grevdi. 
* 8 Mart’ın tarihi ile ilgili çeşitli görüşler var. Yeni bilgi 
ve belgelere ulaştığımızda eski görüşlerin hükmü kal-
mıyor. Türkiye’de hâkim görüş, Uluslararası Kadınlar 
Günü’nün 8 Mart 1857’de Newyorklu kadın işçilerinin 
direnişi ve bu direnişte kilitli kapılar arkasında yanarak 
yaşamını yitiren kadınlara ithaf  edildiğidir. Kaynaklar 

böyle bir grevin olduğunu doğruluyor. Hatta tekstil işçisi-
ni takiben tütün işçisi kadınlar da harekete geçiyor. 1857 
büyük direnişlere tanıklık ediyor. Fakat çıkan bir yangın-
dan da yangında ölen kadınlardan da söz edilmiyor.  
* Bir başka yoruma göre 8 Mart’ın tarihi 8 Mart 1908’de 
daha iyi çalışma koşulları için New York’ta Cotton Teks-
til Fabrikası’nda patronların greve giden kadın işçilerin 
diğer işçilerle iletişim kurmasını engellemek için kapıları 
kilitledikleri ve bu sırada bir kıvılcımdan yangın çıktığı 
yönünde. Bu yangında 129 kadın işçinin hayatını kaybet-
tiği söyleniyor.  8 Mart bu kadınların anısına Uluslararası 
Kadın Günü ilan ediliyor.    
* Başka bir görüş ise 8 Mart’ın ortaya çıkışını 8 Mart’ta 
Rusya’da St. Petersburg’da gerçekleştirilen büyük kadın 
grevine bağlıyor. Bu grev, diğer bütün sektörleri içine ala-
rak büyük bir mitinge dönüşmüş, Rus tarihine göre 23 
Şubat’a denk gelen bu gösteriler Şubat Devrimi’nin me-
şalesini ateşlemiştir. 
* Tarihçe hakkındaki bu çok çeşitli görüşlerin hepsi de 
genel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk 
yarısı arasında yükselen işçi kadın hareketinin deneyim-
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lerine atıf  yapıyor.  Biliyoruz ki, kadınlar yüz yıl boyunca  
“8 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret” talepleri çerçevesinde-
ki mücadelelerini sürdürmeye devam ettiler. 
* Son yapılan araştırmalar, 8 Mart tarihçesinde adı ge-
çen yangının 1911 yılında New York’ta Triangle Göm-
lek fabrikasında olduğunu gösteriyor. Triangle gömlek 
Fabrikası Uluslararası Kadın Giyim İşçileri Sendikası’nın 
(İLGWU)’nun kadınlar için 8 saatlik iş günü ve eşit işe 
eşit ücret anlaşmasını kabul etmeyen bir işyeriydi. Bura-
da çoğunlukla Amerika’ya göç eden kadınlar çalışıyordu. 
İşyerinin üst katlarında 25 Mart 1911 tarihinde bir yan-
gın çıktı. Asansörlerin kapıları kilitliydi, kadınlar yukarı 
katlardan inemediler. Bu yangında 146 kadın can verdi.
* 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’da yapılan 2. 
Enternasyonal Sosyalist Kadınlar Kongresi’nde, sosya-
list kadın hareketi yürütücülerinden Clara Zetkin kadın 
emeği sömürüsüne vurgu yapmak amacıyla, her yıl bir  
uluslararası kadınlar günü olsun önerisi getirdi. Bu öneri 
kabul edildi.
* 1921 yılında Moskova’da yapılan Uluslararası Komü-
nist Kadınlar Konferansı’nda 8 Mart tarihi Uluslararası 

Kadınlar Günü olarak tespit edildi.
*Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tari-
hinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılma-
sını kabul etti. Böylece 8 Mart tüm ülkelerde resmi kadın-
lar günü olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye’de 8 Mart 
* Türkiye’de 8 Mart ilk kez TKP üyesi kadınlar tarafın-
dan,  1921’de  Ankara yakınlarındaki bir bağ evinde kut-
landı. Burada Şerif  Manatov’un kaleme aldığı, kadınlar 
gününün anlamını içeren bir bildiri okundu. Toplantıya 
Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova katıldı. Kadın-
lar, Clara Zetkin’i anarak günün anlamına ilişkin konuş-
malar yaptılar.
* İlk resmi kutlama 1975 yılında İKD tarafından İstan-
bul’da Dostlar Tiyatrosu’nda yapıldı.
* 1980’lerin ikinci yarısından bu yana gelişen bağımsız 
kadın hareketi, 8 Martları kadınların kendi talepleri üze-
rinde sokak etkinlikleri, mitingler ve yürüyüşlerle kutla-
maya başladı.
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Necla Akgökçe

Vergi Kanunları 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı, 
bu yazının yazıldığı tarihte 
meclis komisyonundaydı. 
Kadın istihdamını teşvik 
amacıyla hazırlandığı 
söylenen tasarıda kreşleri 
ve çocuk bakım yardımını 
düzenlemeyi hedefleyen 
maddeler de var. Bir 
sendika kadın dergisi 
olarak bu gelişmeyi 
tartışalım, dedik.  

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Kanun-
ları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, artık alıştı-
ğımız deyimle Torba Yasa Tasarısı, 2 Ocak tarihinde 
tartışılmak üzere meclis komisyonlarına gönderildi…
Yasa tasarılarının ruhu değil teknik bir iki ayrıntısı 
tartışılırdı bu komisyonlarda. Son dönemlerde bu bile 
yapılmadan tasarılar doğrudan kabul edilmeye baş-
landı. Sonra başka bir torba yasa çıkarılarak öncekine 
eklenmesi gerekenler ekleniyor. Bir çalışansanız ve 
geleceğinize ilişkin maddeler içeriyorsa torba yasalar, 

yandınız. Öncelikle hangi yasada ne bulunduğuna 
kesinlikle yetişemiyorsunuz. Haydi, bunu öğrendiniz 
diyelim, kullanılan dili çözmeniz için epey çaba sarf  
etmeniz gerekiyor. Sorun kullanılanın hukuk dili ol-
ması değil, bir şeyleri saklama ya da olduğundan farklı 
biçimde anlatma kaygısıyla malûl bir dil olması.
İş yasaları, çalışanların haklarıyla ilgili normlar; hu-
kukun sınıfsal yapısını ayan beyan gösteren düzenle-
melerdir aslında. Bahsettiğimiz yasa tasarısının genel 
gerekçe bölümünde sıralananlar arasında yer alan 
“Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması” başlığını 

GÜNCEL 
TORBA YASA

Kreş yardımı  
atmosfere karışmasın
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Unvan değişikliği sınavları yapılmıyor
“www.memurlar.net” isimli internet sitesinde, yasa ta-
sarısının ilk biçimi verilmiş, altında da memurların so-
ruları ve cevapları yer alıyor. En çok 24-25. maddelerle 
ilgili soru sorulmuş. Burada söz konusu olan; alt kadro-
dan işe alınmış ama memuriyeti sırasında öğrenim gö-
rerek okul bitirmiş olanların, yeni durumlarına uygun 
kadrolara yerleştirilmesi. Düzenlemenin gerekçesi “Ka-
mudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre 
değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması”. 
Peki, kamudaki bazı kurumlarda unvan değişikliği sı-
navlarının altı, yedi, sekiz yıldır yapılamaması kimin su-
çudur? Kime dair bir eksikliktir? Ya da bunlar ihtiyaca 
göre neden yapılmaz? Bu sorulara cevap yoktur elbette, 
ya da vardır da siyasetin alanına girmektedir. Önce nis-
peten liyakat esasına göre hareket eden sınavları yaptır-
mayalım, sonra yapılmadığı için onları işlevsiz addedip 
kaldıralım. Siyasal iktidarın çok sık kullandığı bir taktik 
bu. Aynı sitede verilen bir örnekle meseleyi açalım: Bir 
kişi hizmetli kadrosundan işe giriyor, bu arada üniver-
siteyi bitiriyor, üstüne de yüksek lisans yapıyor. Duru-
munu soruyor işi bilen uzmana. Uzman tabii ki “bu 
haktan yararlanabilirsiniz” diyor. Şartların sıralandığı 
25. madde şöyle: 
“ 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha 
önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim 
durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumla-
rın kadroları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun 
kadrolara atanmaları öngörülmektedir.” Bu madde, bize an-
cak çalıştığınız kurumların kadroya ihtiyacı olduğunda 
kendinize uygun bir işe kaydırılabileceğinizi gösteriyor. 
Kurumun uygun kadrosu ve ihtiyacı yoksa iş de yok. Bir 
başka kişi ise “Afrin’e giden uzman erbaşlara niye kadro 
yok?” diye sormuş ve derhal bu eksikliğin giderilmesi 
gerektiğini söylemiş. Bakalım dinleyecekler mi? 
Sözün özü şu: Torba yasada yer alan ve çalışanlar için 
yeni haklar biçiminde basına yansıyan maddelerin sınıf  
bakışı ile tek tek incelenmesi gerekiyor.   
Kadın hakları ve kadın emeği söz konusu olduğunda 
ise hukuk metinlerine, yani her türlü yasa tasarısına ve 
yasaya bir de toplumsal cinsiyet bakış açısıyla bakmakta 
yarar var. Son torba yasa tasarısında, kadın istihdamını 

ele alalım. Çalışanları bir nebze düşünen bir iktidar-
sanız onların ücretlerini artırır, daha fazla harcama 
yapmasını, tüketmesini sağlarsınız; ekonomi canlanır. 
Yine aynı şekilde ücret artarsa insanlar üç beş kuruş 
bir kenara atarlar, tasarruf  olur. Ama söz konu olan 
çalışanların değil, patronların çıkarını kollamaksa ver-
gi indirimleri ile devletten yapılan transferlerle ya da 
işsizlik sigortasından işçiye kullandırılmayan fonlarla 
onları teşvik yoluna gidersiniz. Mesela şöyle maddeler 
yer alır torba yasa tasarılarınızda: “2020 yılı sonuna 
kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, 
sigorta prim desteği ile ücret desteği sağlanmaktadır.”
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artırmak amacı güttüğü iddia edilen maddeler olduğu 
gibi kadınlara genel destek olarak düşünülen maddeler 
de bulunuyor. Oysa kadın istihdamını artırmak için alı-
nan tedbirler çerçevesinde oluşturan 4. madde ile 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 44. madde-
de esasen kadınlara değil işverenlere bir teşvik var. 

İşvereni vergiden kurtarmak
İsminin çeyiz hesabı olması nedeniyle daha çok evle-
necek kadınları ilgilendirdiği düşünülen, ama aynı 
zamanda devlet tarafından erkeklere de yapılan yar-
dımlar ise 78. Madde’de düzenleniyor. Bu düzenleme 
esasında 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin ek 2.nci maddesinin, günümüz iki haneli enf-
lasyon koşullarına göre yeniden düzenlenmesi. Peki 
ne oluyor?  27 yaş sınırına kadar evlenmemiş olup 
da evlenmeye karar verenler, mesela bir bankada çe-
yiz hesabı açtıracaklar, bu hesap bankada en az üç 

yıl kalacak. Evliliklerini takiben bankaya başvuran bu 
kişilere bir devlet katkısı da verilecek. Devlet katkısı 
eskiden hesabın yüzde 20’sini ve 5000 lirayı geçmiyor-
du. Şimdi bu rakamlar yüzde 25 ve 7500 TL olarak 
değiştirildi. Söz konusu katkının, parası olanlarla sı-
nırlı olduğunu ve esasen mali sermayeye katkı olduğu 
2011’de çokça tartışıldı.  
Gelelim kadın istihdamını artıracağız, diye sermayeye 
verilen teşviklere…Torba Yasanın 4. maddesi ile 193 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
şöyle bir bent eklenmiş: “İşverenlerce, kadın hizmet erbabı-
na kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan 
menfaatler (İşverenlerce işyerinde bu hizmetlerin verilmediği 
durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir 
veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir 
çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini 
aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz ba-
kımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen 
istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nak-
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bakım hizmetlerini kadınların sırtından alacak olan 
parasız ya da ucuz kreşler ve bakım evleri açması, yu-
karıda değinilen düzenlemeden çok daha faydalı ola-
caktır. Ayrıca Batı’nın birçok ülkesinde yapıldığı gibi 
evli çocuklu, boşanmış çocuklu anne, bekar kadın gibi 
kategorilerde kadın ücretlerine yapılacak ek yardım-
lar ve vergi indirilmeleri ya da muhafiyetleriyle çalış-
mayı cazip hale getirip kadın istihdamını artırabilirsi-
niz. Meram buysa elbette. 
Türkiye’de evde hasta bakan, belediyelerde ve özel ida-
relerde toplum yararına çalışan, torun bakıcılığı yapıp 
maaş bağlanan kadınların tümünün istihdama dahil 
edilmesi gibi birçok hileye rağmen istihdam rakam-
ları yüzde 30’a bile varamıyor. Uluslararası gelişme 
endekslerine bu durum, toplumsal cinsiyet uçurumu-
nun derinleşmesi şeklinde yansıyor. Siyasal iktidarın 
kadın istihdamı stratejisi iki temel eksende kurulmuş 
durumda. İlki kadın emek piyasalarını esnekleştirerek 
kısmi zamanlı, esnek, güvencesiz çalışmayı norm ha-
line getirmek. Böylece bir işte iki kadın çalıştırmanın 
yolu açılıp kadın istihdam rakamlarını yukarı çekile-
cek. İkincisi ise mikro krediler yoluyla kadınları “iş 
sahibi” yapmak. İkinci yol kadın işyerlerinin batma-
sı, borçlarını geri ödeyememesi gibi nedenlerle pek 
başarılı olamadı. 2012 yılında gündeme getirilen ve 
“Müjde! Kadınlara yeni haklar geliyor!” başlığı ile ka-
muoyuna duyurulan Kadın İstihdamı Yasa Tasarısı, 
stratejinin birinci ayağının yasal zeminini hazırlama 
çabasıydı. Buradaki kadın emeğini esnekleştirmeye 
yönelik maddeler işlenilerek ve çeşitli Torba Yasaların 
içine yamanarak çıkarıldı. “Doğum yapan kadınları 
teşvik” başlığı altında, kısmi süreli çalışma 6715 Sayılı 
Yasa ve bunu takiben çıkarılan yönetmelikle yasal hale 
getirilirdi. Daha sonra  Özel İstihdam Büroları Yasası 
ve yönetmeliği ile kısmi süreli çalışan kadının geleceği 
de özel istihdam bürolarına devredildi. Öyleyse son 
torba yasa tasarısını da zeminin pürüzlerini düzelt-
me hareketi olarak değerlendirmek abartı sayılmaz. 
Sendikaların, sendikalarda kadın politikası yapan ka-
dınların, kadın emeği ile uğraşan kadın kurumlarının 
bir araya gelip kadın emeği aleyhine çıkarılan bu ya-
salara karşı bir bilinç ve farkındalık hali oluşturmaları 
gerekiyor.

den yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergi-
lendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Çok kötü bir hukuk diliyle yazıldığı için o kadar da 
kolay anlaşılmayan bu düzenlemenin kadın istihdamı 
ile pek ilgisi görünmüyor. Göze çarpan daha ziyade, 
kanun koyucunun bazı işverenleri vergi yükünden na-
sıl kurtarırız, işgücü maliyetlerini nasıl aşağıya çekeriz 
kaygıları. Ve burada asıl önemli olan ise bir sosyal hak 
olarak ele alınması gereken kreş yardımının kadınla-
ra değil, patronun gösterdiği kreş sahibine verilecek 
olması. Asgari ücretin yüzde 15’i tutarında olan bir 
kreş yardımı ile kadın işçinin çocuklarını kreşe ver-
mesi zaten mümkün değildi. Kadınlar çocuklarını 
annelerine ya da yakınlarına baktırıyorlardı çoğu kez. 
Şimdi onlara dair bir sosyal hak olan kreş yardımı-
nın kullanılması da şartlara bağlanarak işlevsiz hale 
getiriliyor. İşverenlerin bu düzenlenemeden hareketle 
“Ben size kreş gösterdim. Çocuğu ona yollamadınız. 
O halde bu parayı da kullanamazsınız,” deme ihtimali 
çok fazla. Kadınlar devreden çıkarıldığında; hak, öz-
nesinden (kadınlardan) bağımsızlaşıp patronlar arası 
bir ilişkinin konusu haline geliyor. Tam da bu nedenle, 
sendikaların bu meselenin üzerinde durması ve kadın 
üyelere yönelik bu hak gasbını görünür kılması lazım.

Kadınlara düşük ücret 
44. maddede ise “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanu-
nu’na eklenen; geçici 19., 20 ve 21. maddelerle, ka-
dın, genç ve engellilere pozitif  ayrımcılık gözeterek ek 
istihdam olanağı sağlayan özel sektöre, imalat sektö-
ründeki küçük işletmelere çeşitli teşvikler getiriliyor. 
Kadın işçi çalıştıran işverenlere prim desteği, küçük 
işletmelere hem prim hem ücret desteği, özel sektör 
işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve 
damga vergisi desteğinin sağlanması ön görülüyor. Bu 
destekleri alan işverenler kadın çalıştıracak, böylece 
kadın istihdamı artacak diye bir kurguları var belli ki. 
Oysa yapılan araştırmalar, kadınları istihdam dışına 
iten en önemli nedenin, onların yüklendikleri çocuk 
ve yaşlı bakım hizmetleri olduğunu gösteriyor. İkinci 
bir neden ise düşük ücretler. Hedeflenen, kadın istih-
damını artırmak ise bunun için devletin çocuk ve yaşlı 
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DÜNYA 
SENDİKALARINDAN

2013 yılında 
Bangladeş’deki Rana 
Plaza’nın çöküşü ve 
binin üzerinde işçinin 
hayatını kaybetmesi, 
işçi örgütlerini 
harekete geçirdi. 
İlki 15 Mayıs 2013 
tarihinde imzalanan 
dünyaca ünlü 
markaları sorumluluk 
almaya zorlayan 
Bangladeş Bina ve 
Yangın Güvenliği 
Anlaşması’nın ikincisi 
yürürlüğe girmek için 
gün sayıyor. 

24 Nisan 2013... kara bir gün olarak 
tarihe kazındı. Dünyaca ünlü birçok 
markaya tedarik sağlayan işletmele-
rin bulunduğu Bangladeş’teki 8 katlı 
Rana Plaza’da yaşanan göçük sonrası, 
binden fazla işçi hayatını kaybetti; 2 
binin üzerinde kişi yaralandı.
Rana Plaza’daki felaketten kurtulan-
ların yüzde 80’ini de kadınlar oluştu-
ruyordu. Bu kadınların çoğu işe geri 
dönemeyecek kadar ağır yaralandı. 
Küresel sendikalar IndustriALL ve 
UNI’nin yanı sıra İşçi Hakları Kon-
sorsiyumu’nun katılımıyla 15 Mayıs 
2013’de ünlü markaların yer aldığı 
ilk Bangladeş Anlaşması imzalandı. 
Anlaşma, hazır giyim fabrikasında 
çalışan 2 buçuk milyon işçiyi koruma 

şemsiyesi altına aldı. 
Tedarik zinciri içindeki üreticiler için 
birçok iyileştirme ve denetim faaliyeti-
ni içeren anlaşma, işyerlerini risklerine 
göre gruplandırdı ve yapısal değişiklik-
ler yapmaya zorladı. Yapılan denetim-
lerde işçiler ve sendikalar merkezi rol 
oynadı. 
Bangladeş Anlaşması kapsamında bu-
güne kadar 1800 hazır giyim fabrikası-
nın yangın ve bina güvenliği denetimi 
yapıldı. Denetimleri yapan mühendis-
ler, bu fabrikalarda 118 binin üzerinde 
yangın, elektrik ve yapısal tehlike tes-
pit etti ve bu tehlikeler çözümlendi.

Dünyaca ünlü markalar
Bangladeş Anlaşması’nın ilkinin ge-
çerlilik süresi Mayıs 2018’de doluyor 
ve yenisi yürürlüğe giriyor. 2021’e 
kadar yürürlükte kalacak olan yeni 
anlaşmayı da birçok şirket imzaladı. 
Yeniden imzaya açılan anlaşmayı im-
zalayanlar arasında Adidas, Benetton, 
Carrefour, H&M, Inditex (Zara) gibi 
dünyaca ünlü markalar da bulunu-
yor. Türkiye’den bir marka olan LC 
Waikiki’nin de anlaşmada imzası yer 
alıyor. 
İkinci Bangladeş Anlaşması, 2021’de 
sona erdiğinde İLO koordinatörlü-
ğünde yerel bir düzenleyici organın 
süreci ele alması ve yönetmesi planla-
nıyor. 

Bangladeş2  
Mayıs’ta Yürürlükte 

Deniz Bozdemir 
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Alman Sendikalar 
Birliği yayımladığı 8 
Mart Bildirisi’nde, 
büyükannelerinin 
açtığı yoldan 
ilerlediklerini vurguladı 
ve parlamentoda 
kadınların yeterli 
bir biçimde temsil 
edilmediğine dikkat 
çektikten sonra iş 
yaşamında da eşitlik 
istedi. 

Alman Sendikalar Birliği (DGB)’nin 
Kadın ve Eşitlikten Sorumlu Başkanı 
Elke Hannack, 8 Mart’la ilgili bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada 2018 yı-
lının Almanya’da kadınların seçme- se-
çilme hakkını kazanmalarının 100. yılı 
olduğunu belirten Hannack, işçi kadın-
ların bu hakka kavuşmak için çok uzun 
bir mücadele verdiklerini de sözlerine 
ekledi. Seçme-seçilme hakkının 1949 
yılında Alman Anayasası’na konulan 
“Kadın, erkek eşittir” maddesi ile yasal 
güvence altına alındığını vurgulayan 
Hannack, şöyle devam etti: “Geçmişteki 
başarılar şu andaki zorluklarla mücadele ede-
bilmemiz için bize cesaret veriyor, güç katıyor. 
Ama kadınların seçme- seçilme hakkını kazan-
malarının 100. yılında Alman Parlamentosu 
hâlâ erkek egemen ve bu 20 yıldır böyle. Parla-
mento üyelerinin sadece üçte biri kadın” 

“Seçme seçilme hakkının 100. yılı”

Emekli aylıkları düşük
Daha sonra sağ popülist politikaların 
kadınları geleneksel rollere sıkıştırdığına 
dikkat çeken Hannack, bu geriye gidişin 
çalışma yaşamında karşılaşılan zorlukla-
rı artırdığına vurgu yaparak, “Kadın ağır-
lıklı mesleklere daha az ücret ödeniyor. Fazla 
mesai problemleri hâlâ çözülemeyen kadınların, 
kariyer olanakları kısıtlı ve emekli aylıkları er-
keklerden çok düşük,” dedi.
DGB ve bağlı sendikaların, kadınların 
ekonomik bağımsızlığı ve özgürlüğü 
için mücadele veren büyük annelerinin 
miras bıraktığı haklara sahip çıktığını 
bildiren Hannack, yeni kurulan hükü-
metten kadınların eşitlik mücadelesine 
daha fazla destek vermelerini istedi.  
Hannack, “Kadın erkek arasındaki üc-
ret makasının kapatılması, kadınların 
düşük emeklilik aylıklarına mahkûm ol-
maması için elinizden geleni yapmanızı 
bekliyoruz. Haydi, daha iyi bir gelecek 
için birlikte mücadeleye!” diyerek sözle-
rini noktaladı. 

Daha iyi bir gelecek için 
birlikte mücadeleye

Necla Akgökçe
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Yıllardır kadro özlemiyle bekleyen 1 milyon civarında ta-
şeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi ilgilendiren 
taşeron işçilere kadro konusu, 24 Aralık 2017 tarihinde 
Resmî Gazete yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile düzenlendi.
Milyonlarca insanı ilgilendiren taşeron düzenlemesi, mec-
lise getirilmeden, işçi temsilcileriyle görüşülmeden, sendi-
kalarla müzakere edilmeden, kamuoyuna düzenlemenin 
içeriğine dair hiçbir bilgi verilmeden bir gecede KHK ile 
getirilmiş oldu. Düzenleme Üçlü Danışma Kurulu’nda da  
Ekonomik ve Sosyal Konsey’de de görüşülmedi. 
696 sayılı KHK ile kapsama alınan merkezi idarelerde ça-
lışan taşeron işçilerin, kadroya geçebilmeleri için aşağıda 
sıralı olan şartları sağlaması isteniyor:
1) İşçinin başvuru yapması koşulu aranıyor.  
2) İşçinin Devlet Memurları Kanunu’nda bulunan aşağı-
daki şartları taşıması gerekmektedir;
• Türk vatandaşı olmak, 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
• Bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak, 
• Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
• Görevi yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak, 
• Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması ya-

pılmış olmak.
3) İşçinin 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeronda çalışıyor 
ya da bu tarih itibariyle analık veya hastalık izninde ya da 
askerde olması,

Yıllardır beklenen taşeron düzenlemesi, mecliste görüşülmeden, 
sendikalarla tartışılmadan bir Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarılarak yapıldı. Düzenlemenin nasıl hayata geçeceğine dair net  
bir bilgiye sahip değiliz. Şu anda elimizde bulunan bilgiler ışığında  
696 sayılı KHK’ya bakalım istedik… 

Ne umduk, ne bulduk
696 Sayılı KHK ile yapılan Taşeron Düzenlemesi
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4) İşçinin taşeronda çalıştırıldı-
ğı döneme ilişkin açmış olduğu 
dava ve/veya icra takiplerinden 
feragat etmesi, 
5) İşçinin kadroya alınması kar-
şılığında geçmişe dönük bir hak 
ve alacak talebinde bulunmaya-
cağını beyan etmesi, 
6) İşçinin çalıştırıldığı ihalenin 
personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alımı ihalesi olması, 
7) İşçinin emeklilik, yaşlılık veya 
malullük aylığına hak kazanma-
mış olması,
8) İşçinin yapılacak sınav ya da 
sınavlarda başarılı olması.

Tebligat yapılmıyor
Hakkı olan kadro için yukarıdaki 
şartları taşımak zorunda bırakılan 
işçiler, aynı zamanda diğer kamu 
işçileri ile eşit haklara sahip olma-
yacak, daha düşük ücretlerle çalı-
şacaklardır. Yani ikinci sınıf  kamu işçisi olacaklardır.
Kadro için başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının 
tespiti ve bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması için 
kapsamdaki idarelerin bünyesinde en az üç kişiden oluşan 
tespit komisyonları oluşturulacak. Komisyonlara; merkez 
teşkilatlarında üst yönetici yardımcısı, üniversitelerde genel 
sekreter, taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürü başkanlık 
edecek. Tespit komisyonları, üye tam sayısı ile toplanacak ve 
oy çokluğu ile karar alacak. Komisyonlar için yeterli sayıda 
personel görevlendirilecek.
Şartları taşıyıp, taşımadığı tespit edilen taşeron işçilerin 
isimleri, başvurularını yaptıkları birimler tarafından ilan 
edilecek. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak. 
İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Komisyon 
kararına göre sınava girmeye hak kazanamayanlar, gerek-
çesiyle birlikte yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Komis-
yon itirazı inceleyip karara bağlayacak ve yazılı olarak tebliğ 
edecek. Bu karar kesin olacak.

Sözlü sınavın ölçütü yok
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygula-
nacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çıkarılarak sı-

navın nasıl uygulanacağına dair 
açıklama yapılmıştır. Yönetme-
liğe göre yapılacak olan sınav 
yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, 
yalnızca uygulamalı, yazılı ve 
sözlü, sözlü ve uygulamalı şe-
killerde yapılabilecek. Uygula-
nacak sınav yöntemi bakanlık-
larda bakan, diğer idarelerde 
ilgili idarenin üst yöneticisi 
tarafından belirlenecek. Sına-
va katılanların görev yaptıkları 
alanlar dikkate alınarak farklı 
işlerde çalışanlara farklı sınav 
uygulanabilecek. Yazılı sınav, 
sınav kurulu tarafından 100 
puan üzerinden değerlendiri-
lecek ve başarılı sayılmak için 
yazılı sınavdan en az 50 puan 
almak gerekecek. Ancak sözlü 
ve uygulamalı sınavlara ilişkin 
bir başarı kriteri belirlenmedi. 
Sözlü ve uygulamalı sınavlara 
giren işçiler, sınav kurulu tara-

fından “başarılı” veya “başarısız” olarak tutanağa geçiri-
lecek. Yani, işçinin başarılı ya da başarısız olduğunu sınav 
kurulu kendi inisiyatifine göre belirleyebilecek. 
Tüm şartları sağlayan ve yapılacak sınavda da başarılı olan 
işçilerin kadroya geçişleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar ta-
mamlanmış olacak. İşçiler için ortak bir geçiş tarihi olma-
yacak, idareler sınav işlemlerini “tamamladıkları işçilerin 
geçişlerini” yapacaklar.
Taşeron işçiler kadroya alındıklarında kendileri ile aynı işi 
yapmakta olan kamu işçileri ile eşit haklardan yararlanma-
lıdır. Anayasa’nın ve 4857 Sayılı İş Kanunu eşitlik ilkesi ge-
reği, kadroya alınan taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları 
kamu işçileri ile aynı olmalıdır. İşçiler çalıştıkları kamu ku-
ruluşunda var olan sendikaya üye olmalı ve mevcut toplu iş 
sözleşmesinden hemen yararlanabilmelidir.
Bugün gelinen noktada başta taşeron işçiler olmak üzere 
tüm kesimler birçok soruyla karşı karşıyalar. Kimse düzen-
lemenin nasıl hayata geçeceğine dair net bir bilgiye sahip 
değil. Eğer düzenleme muhataplarıyla görüşülerek hazır-
lanmış olsaydı sorunlar giderilmiş olacak, yayınlandıktan 
sonra ortaya çıkan eksiklikler, yanlışlar ve haksızlıklar ön-
lenebilecekti.
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Söyleşi: Meliha Kaplan 
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Sendikayla gücümüzü keşfettik
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26

Derya ve Sinem Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde taşeron işçi olarak çalışıyorlar. Aynı zamanda 

ikisi de sendika temsilcisi. Onlarla eviçi yaşamlarını, aktif olarak 

katıldıkları sendikal örgütlenme sürecini, KHK ile düzenlenen 

taşeron yasası hakkındaki düşüncelerini, taleplerini, hayallerini 

konuştuk. 
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
Derya Gültekin: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde veri uzmanı olarak 13 yıldır çalışıyorum. 
İki üniversite bitirdim. Evliyim, iki çocuğum var. Daha önce 
Ziraat Bankası’nda memurdum. Çocuklarım olunca eşim be-
nim çalışmamı istemedi. İşten ayrıldım, çocuklarımla ilgilen-
dim.
Sinem Dağıstan: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araş-
tırma Hastanesi’nde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak 
çalışıyorum. 2007 yılından beri taşeron işçisiyim. Evliyim, iki 
çocuğum var. Eşim sigortalı bir işte çalışmıyor. 

Ev işleri ve çocuk bakımı kimin üzerinde? Eşiniz ev 
işlerinde size destek oluyor mu?
Derya: Ev işlerini genel olarak ben üsleniyorum. Eşim ve ço-
cuklar da yardımcı oluyor. Bizler sabahları çok erken hayata 
başlıyoruz. Çocuklarımızın üzerinden kapıyı kilitleyip çıkıyo-
ruz. Sabah 6.30 da işyerinde olup kayıtlara veri girişine başla-
mak zorundayız. 
Sinem: Eşim ev işlerine destek oluyor. Yemeğime ve temiz-
liğime yardım ediyor. Çocuklarıma da kayınvalidem bakıyor.

Ücretli çalışma sosyal ve ekonomik anlamda size ne 
tür katkılar sağladı?
Derya: Çalışabilecek bir işim olduğu için kendimi çok iyi 
hissediyorum. Çalışma yaşamı güçlendiriyor, disipline ediyor 
kadını. Sosyalleşiyorsun. Kendi ekmeğimi kendim kazanıyo-
rum. Kendi cebimde kendi paramı taşıyorum. Bu çok gurur 
verici bir şey.
Sinem: Ülkenin çalışan kadınlara ihtiyacı var. Kadının erkek 
hegemonyasının altına girmemesi için çalışması gerekiyor. 
Evet çok iyi yerlerde değiliz, iyi paralar kazanmıyoruz ama 
özgüvenli hissediyoruz kendimizi bu çok önemli. Eşim bir şey 
dediğinde dik durabiliyorum, ekonomik özgürlük çok önem-
li. Uygulanan politikalar kadınların çalışma yaşamının dışına 
çıkarılması için zemin hazırlıyor. Evde oturup eziyet çeksin 
istiyorlar.

Çalışırken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 
Derya: Taşeron olarak çalışmanın en kötü yanlarından biri 
de insanların sizin etinizden, sütünüzden, kemiğinizden fay-

dalanması. İdari amirler evde bir anne mi, sorunları mı var, 
hiç düşünmüyor, çağırıyor odasına sana gerekli talimatları 
veriyor ve çıkıp gidiyor. O kadar yorgun oluyoruz ki ne aile-
mizle ne de kendimizle ilgilenebiliyoruz.  Emeğimizin karşılı-
ğını alamıyoruz. Hayatın her alanında güvencesiz yaşıyoruz. 
Taşeron işçi üç tutanak yediğinde iş akdi feshediliyor. Amirler 
bu kozlarını çok iyi kullanıyor.

Bu zorluklarla nasıl baş ediyorsunuz?
Sinem: Bilinçli davranıyoruz. Doğruları öğrenmeye, araştır-
maya çalışıyoruz. Bundan üç yıl öncesine kadar sendikalı de-
ğildik. Sendikalaşma hakkımızın olmadığını düşünüyorduk. 
Sorunlarla baş etmekte zorlanıyorduk. Öğrendik ki biz de 
sendikalaşabiliriz. Hemen girişimlerde bulunduk. Önce Öz 
Büro İş Sendikası’na üye olduk. Ancak memnun kalmadık, 
araştırdık. Sonunda Tez-Koop-İş Sendikası’na ulaştık. 
Derya: Örgütlenme çalışmalarına başladıktan sonra biz iki 
kadın birçok hastaneyi gezdik. Tez-Koop-İş’e üye olmaları 
için taşeron arkadaşlarımızı ikna ettik. Sendikamız her zaman 
yanımızdaydı. Kanunları öğrendik, haklarımızı öğrendik. 
İçimizdeki cevheri sendika ortaya çıkardı. Daha özgüvenli 
olduk. Sendikalaşırken bize, “Kadın başınıza ne işiniz var sen-
dikalarda?” denildi. 

Peki siz ne yaptınız? 
Sinem: Biz bir bireyiz, dedik. En az erkekler kadar gücümüz 
var. Ve biz bu gücün farkındayız. Her şeyden önce kendimiz 
ve evlatlarımız için savaşmak zorundayız. Bunun için çok mü-
cadele ettik. 

İşyeri temsilcisisiniz. Hastanede çalışan taşeron 
işçisi kadınlar sorunlarını sizinle rahatlıkla 
konuşabiliyorlar mı?
Derya: Tabii. Taciz, mobbing, ücret sorunları, biz her so-
runlarında yanlarında olmaya çalışıyor, sorun çözülene kadar 
peşini bırakmıyoruz. Kadınların kendilerini yalnız hissetme-
meleri için elimizden geleni yapıyoruz.

Kamudaki taşeron işçilerin yüzde 70’inin istihdam 
edildiği sağlık işkolunda, devlet adına kamu 
hizmeti yapmanıza rağmen yıllardır ihale usulüyle 
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çalışıyorsunuz. Çalıştığınız işyerinde kadrolu 
çalışanlar ile sizin aranızda ne tür farklar var?
Derya: Kadrolu arkadaşlarla aynı işi yaptığımız halde onlar 
bizim aldığımız ücretin iki katını alıyor. Eşitsizlikler var. Bizim 
molalarımız bile dakikalık ve kontrol altında. Döner sermaye, 
izin hakkı gibi sosyal haklarımızı dahi alamıyoruz. 
Sinem: Aynı işyerinde aynı işi yapıp aynı odada çalıştığımız 
halde memur arkadaşımız her işi yapabilirken biz hiçbir şey 
yapamıyoruz. O söz sahibi, biz değiliz, memurun hataları da 
bize yükleniyor. Kadrolu arkadaşlarımız korunurken biz ikin-
cil konumda çalışıyoruz. 

Taşeron işçilerin yıllardır özlemle 
beklediği taşeron düzenlemesi 

696 sayılı KHK ile yapıldı. 
Bu düzenleme hakkında 
ne düşüyorsunuz? 
Sizce taşeron işçi 
sorunu çözüldü mü? 
Beklentileriniz 
karşılandı mı?
Sinem: Beklentilerimiz 
karşılanmadı. OHAL 
ortamında çıkarıldı. Te-
meli yok,  dokunsak dağı-
lacakmış gibi. İşkolumuz, 

çalışma koşullarımız, 
ücretlerimiz değiş-

miyor. Bu nasıl 
kadro? Ara-

dan taşeron 
şirket 

çıktı, bu kez devletin taşeronu olduk. Aynı odada çalıştığım kişiy-
le aramda ücret farklılığı var, o iki alırken ben bir alıyorum.  Biz 
eşit işe eşit ücret istiyoruz. A şirketi B şirketi gitti devlet geldi.
Derya: Biz aynı şartlarda ihale edilmiş 227 arkadaşız. Tanı-
dığı olan kişiler maaşına her zaman zam alır. Sizin arkanızda 
kimse yoksa size daha az zam yapılır. 4D’ye geçişlerde benim 
en çok merak etiğim kıdemim ne olacak, 13 yıldır ordayım, 
statüm ne olacak? Yıllardır bu işi yapıyoruz bizi sağlık işçisi 
olarak görmediler, yine görmüyorlar. Yeni düzenlemeyle bir 
parça da olsa bir şey değişmeliydi, bu olmadı. 

Yeni düzenleme ile birlikte kadrolu taşeron sorunu 
yaratıldığını söylüyorsunuz. Kaygılarınız arttı mı?
Derya: Sistemin ne getirdiğini bilmiyoruz, içeriği belli ol-
mayan bir düzenleme. Benim işimle ilgili endişelerim devam 
ediyor. Sınav nasıl olacak, güvenlik soruşturması denilen şey 
nedir? Geçemezsem ne yapacağım, kendime nasıl bir hayat 
kuracağım? Kadroya geçtiğimizde bizi neler bekliyor, bilmi-
yoruz. İmzalatılan sözleşme ile kendimden neler vereceğim, 
karşılığında ne alacağım açıklanmalı; hiçbir şey bilmiyoruz. 
Gelecek endişemiz devam ediyor.
Sinem: Hiçbir kaygımız giderilmedi. Hatta daha da kaygı-
lıyız. Eskiden “şirket gidiyor, biz kalıyoruz” diyorduk. Şimdi 
devlet, şirket oldu. Soruşturma ve sınav ne için yapılıyor? Biz 
zaten yıllardır aynı kurumda çalışıyoruz. Hayatımızın koca 
bir kısmını oraya verdik. Kafamızda bir sürü soru var. Anla-
yacağınız geleceğimiz pamuk ipliğine bağlı.

Kuralsız çalışmanın kural haline geldiği bir 
çalışma düzeninde, çalışanların kazanılmış 
haklarına yönelik saldırıların yoğunlaştığı, insan 
onuruna yakışır iş ve ücret özleminizin devam 
ettiği bugünlerde hayal kurmanın da zor olduğunu 
biliyoruz. Ancak yine de soralım, hayalleriniz 
nelerdi? Nelerden vazgeçtiniz, neleri yapabildiniz?
Sinem: Hayallerimiz kaldı mı bilmiyorum. Geleceğe dair endi-
şeliyim. Hayal kurmaktan o kadar korkar oldum ki... En büyük 
hayalim üniversiteyi bitirip mühendis olmaktı. Meslek lisesi ma-
kine ressamlığı bölümünden mezunum. Dikey geçişle Hacette-
pe Üniversitesi’ne geçtim. Kendimi hep mühendis olarak hayal 
etmiştim. Sadece bir yıl okuyabildim, ayrılmak zorunda kaldım. 
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Üç kardeştik. Ailemin maddi durumu kötü olduğu için sadece 
erkek kardeşim okuyabildi. Şimdi Açıköğretim’de felsefe okuyo-
rum. Ancak harcımı ödemekte zorluk çekiyorum, çocuklarımın 
ihtiyaçları daha öncelikli oluyor.  Yine de bitirmeyi hedefliyorum. 
Kızımı baleye, oğlumu saz kursuna göndermek istiyorum. 
Derya: En büyük hayalim ne biliyor musunuz? 80 yaşında 
dahi olsam hukuk fakültesini bitireceğim ve savcı olacağım. 
Adalet bu ülkenin en büyük özlemi. Her türlü adaletsizliğin 
karşısında olmak istiyorum. 

Peki son olarak 8 Mart’ta yayın hayatına başlayacak 
olan kadın dergimiz için neler söylemek istersiniz, 
içerisinde neler olmalı? 
Derya: En büyük beklentim; dergimizin bir kreş kampanyası 

başlatıp buna öncülük etmesidir.  Kadın çalışanların çocukla-
rını bırakabileceği yer olsun ki kadınlar sosyal hayata katılsın, 
hayatın çocuklarından ibaret olmadığını görsünler. Türk-İş 
büyük bir konfederasyon, kendi üyelerinin çocukları için kreş 
olanakları yaratmalı. Hukuk köşesi olmalı, yasal haklarımız 
anlatılmalı. Şiddetle mücadele yöntemleri anlatılmalı. Dergi-
miz bu alanda kadınlara umut olmalı.

Kadınlara neler söylemek istersiniz?
Sinem: Bütün kadınlar gücünün farkına varmalı, kendileri-
ne güvenmeliler. Biz bu gücümüzü sendikamız sayesinde fark 
ettik. Kadınlar da öz güçlerinin farkına varmalı, korkularını 
yenmeliler. Yaşamayı unutmamalı ve mücadele etmekten vaz-
geçmemeliler. 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
“Yılmadık, devam ettik, örgütlendik” 

Sevin Akçay: 1967 doğumluyum. Öğretmen ailenin çocuğu-
yum. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13 yıldır ça-
lışmaktayım. Evliyim, iki çocuğum var. 

Ev işleri ve çocuk bakımı kimin üzerinde? 
Eşim emekli ama çalışmaya devam ediyor. Ev işlerini eşimle bir-
likte yapıyoruz, bana destek oluyor. Bu konuda kendimi şanslı 
hissediyorum. 

Çalışma yaşamı sosyal ve ekonomik anlamda size ne tür kat-
kılar sağladı?
Kadın olarak çalışmak çok önemli. Özgürlüğüm var, maddi ba-
ğımsızlığım var, özgüvenim var. İnsanın kendi parasını kendi 
kazanıyor olmasının ayrı bir hazzı var. Kazandığım parayı daha 
keyifli harcıyorum. Ailem, çocuklarım için yapacağım harca-
malarımda kimseye sormuyorum. Az olmasına rağmen bu dahi 
mutlu ediyor beni.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki taşeron örgütlenme 
sürecinde aktif olarak  çalışan üyelerimizden biri de Sevin Akçay. Sevin 
Hanım sendika temsilcisi. İki çocuk annesi. Taşeron Kararnamesi ile 
ilgili kafası karışık. Fakat “başka bir dünya hayali”nin bir gün mutlaka 
gerçekleşeceğini düşünüyor. 
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ücreti almıyorsun. Daha bilgili, işimize daha hakim olduğumuz 
halde eziliyoruz. Taşeronlara her türlü işi yaptırıyor. Kadrolu işçi-
lerle de aramızda çelişkiler var. Kadro meselesine itiraz ediyorlar. 
Bize, KPSS’den puan almadınız, gibi gerekçeler sunuluyor. An-
cak, “Biz yıllardır aynı işi yapıyoruz, yıllardır daha kötü koşullar-
da daha az ücrete çalışıyoruz,” diyorum. Biz zaten bedel ödedik, 
KPSS bir ölçüt değil. 

Taşeron düzenlemesi 696 sayılı KHK ile yapıldı. Bu düzen-
leme hakkında ne düşüyorsunuz? Sizce taşeron işçi sorunu 
çözüldü mü? Beklentileriniz karşılandı mı?
Hiçbirimiz mutlu değiliz. Kadro yok, maaş değişmiyor. Bekledi-
ğimiz böyle bir kadro değildi. Özlük haklarımızda bir değişiklik 
yok. Tazminatlarımızla ilgili kaygılarımız var; sınav kaygısı, so-
ruşturma kaygısı var, nereye gönderileceğimiz belli değil. Böyle 
kalsaydık, maaşlarımız iyileştirilseydi, demek zorunda bırakıl-
dık, ne acı. Çakılı kadro olarak nasıl çalışacağım? Tayin hakkım 
yoksa ben ne yapacağım? Bir diğer yandan kadro güvencesizlik, 
tedirginlik getirdi. Şehir hastaneleri düzenlemesine dair herkesin 
kafası karışık. Düzenleme süreci sendikalardan gizlendi. Sen-
dikadan fikir alınmadı. Kim geçecek bilmiyoruz. Herkes evrak 
veriyor. Herkes ümitleniyor. Yıllardır zaten ümitlendirildik. Şim-
di de işçilerin ümitleri bir torbaya konuldu. Torba boş çıktı. Biz 
belki de ileride maaş alamayacağız, bilmiyoruz.

Bugünlerde hayal kurmanın da zor olduğunu biliyoruz. An-
cak yine de soralım, hayalleriniz nelerdi? Nelerden vazgeçti-
niz, neleri yapabildiniz?
Ben çocuklarım için hayallerimden vazgeçtim. Bu düzene boyun 
eğmezdim. Ekonomik olarak hayatımı idame ettirmek için para-
ya ihtiyacım vardı. Yaşadıklarımın aynısını çocuklarım da yaşa-
yacak. Benim hayallerim gerçek olsaydı herkes mutlu olacaktı. 
Hayalim belki de 70 yaşımda gerçekleşir. Geç de olsa güzel bir 
dünya olacak ve ben bir gün dahi olsa o dünyada yaşamak istiyo-
rum. Biz böyle yaşamayı hak etmiyoruz.

Peki son olarak 8 Mart’ta yayın hayatına başlayacak olan 
kadın dergimiz için neler söylemek istersiniz, içerisinde neler 
olmalı? 
Daha güzel ve özgür bir dünya düzeninin anlatıldığı yazılar ol-
sun isterim. Kadınlar ekonomik olarak bağımsızlıklarını ellerine 
almalı, kendilerinin bir birey olduğunu unutmamalılar. Ezilen 
bir kadın, ezilen çocuklar yaratır. Ezilen anneye çocuklar saygı 
duymazlar, sadece acırlar. Kesinlikle çalışsınlar, maddi manevi 
özgürlüklerinden vazgeçmesinler. 

Çalışma yaşamında ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 
Taşeron olarak çalıştığımız için en basitinden kendimizi çok rahat 
ifade etmekten çekiniyoruz. Fikirlerimizi özgürce ifade edemi-
yoruz, bildiğimiz halde haklarımızı savunamıyoruz. Çünkü işten 
atılma kaygım var. Ücretlerimiz düşük, sabah kalktığımızda işten 
çıkarılmış olabiliriz korkusuyla işe gidiyoruz. Bunun korkusuyla 
bizim işimiz olmayan işleri dahi yapmak zorunda kalıyoruz. Yap-
madığımız takdirde mobbing uygulanıyor. Ya işin değiştiriliyor ya 
da iş akdin feshediliyor. 

Örgütlenme aşamasında ne tür zorluklarla karşılaştınız?
Çok zorlandık. Hükümete yakın sendikalara karşı taşeron olarak 
çok mücadele ettik. Sendikaya gittik toplantılar yaptık. İlk olarak 
ben üye oldum. Benden sonra iki arkadaş daha üye oldu. Örgütlen-
me çalışmaları esnasında hastane yönetiminin Hak- İş’e yönlendir-
mesinden kaynaklı çok sıkıntılar yaşadık. Ancak her şeye rağmen 
yılmadık, devam ettik çalışmalarımıza ve başardık, örgütlendik. 

Örgütlenirken kadın olmaktan kaynaklı sorunlar yaşa-
dınız mı?
Ben dominant bir kadın olduğum için kadın olmamdan kaynaklı 
olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Eşim ve ailem örgütlenme aşa-
masında çok destek oldu. “İşten atılsan dahi biz yanındayız,” de-
diler. Babamın eğitimci olması da benim için büyük şanstı. İşyeri 
temsilcisiyim. Kadın üyelerimizle toplantı yaptığımızda eşlerine 
toplantıda olduklarını kanıtlamak için benden sürekli toplantı fo-
toğraflarını istiyorlar. Eşlerinden çekiniyorlar. Sendikalaşan ka-
dınlara birey olduğunu anlatmamız gerekiyor. 

Çalıştığınız işyerinde kadrolu çalışanlar ile sizin aranızda 
farklılıklar var mı?
Kadrolularla aramızda çok fark var. Aynı işi yapıyorsun, aynı 
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EMEKÇİLERİ

Bir “vakıf” üniversitesinde asistan olarak işe girdiğimde yıl 2004’tü 
ve ne yalan söyleyeyim, büyük bir beklentim yoktu. 90’lı yılların 
ortalarında girdiğimiz üniversitede yüzde 300’lük harç zammıyla 
karşılanıp YÖK protestosunda paket edilen kuşaktan olduğumdan 
olacak, fikri bile iyi gelmemişti. Ama ısrar etmiş, “okutman mı ne 
arıyorlarmış, başvur işte!” demişti Devrim telefonda. “Özel üniversite 
yahu, elimi ayağımı nereye koyacağımı bilmem. Beni alırlar mı ki?”… 
Mevzuun sadece el-ayak olmadığını bir telefonda anladım. İngilizce 
bilmeye biliyorduk ama teaching assistant’lar human resourceslar  deadline’lar 
yoktu haliyle hayatımızda. Bu nedenle mi bilmiyorum, sekreterin 
dediklerini teker teker not aldığım kâğıdı çok uzun zaman sakladım.

Uzatmayayım,  başvurduğum, çok talibi olan bir kadro değilmiş. 
Bir kadın bir erkek namzet vardı;  Hoca -yakası kesik tişört ve pazen 
eteği gözü tutmasa da -“benim arkamı toparlayacak biri lazım” diye 
düşünerek (ve bunu da açıkça söylerek) , bendenizi seçti ve bir sabah 
kendimi bilgisayar ekranlarına bakan beş kişiyle aynı odada oturur 
buldum. Buldum bulmaya da… Gülümsemek şartmış. Önce bunu 
öğrendim. Mümkünse üst ve alt altı-sekiz dişi çıkaracak şekilde 
(henüz bireysel sigorta da yaptırmamış, dolayısıyla “birikeni çekip” 
ortodonti tedavisi de görmemiş olduğumdan zorlanıyordum tabii);  
tercihen yaşıtlara “selaaam, naaber?” , büyüklere “merhaba hocam” 
demek gerekiyormuş. Bu ikincisi bilhassa önemliymiş ve atlanırsa 
koridorlarda yayılan fısıltılar maazallah hocanıza kadar gelip orada 
yükselerek sizi bir köşeye sıkıştırıverirmiş. 

Sıfatınız hoca olsa da durumunuz bildiğimiz hocalara denk falan 
değildi, ikinci olarak bunu öğrendim.  Kantinde, “hocam bir çekilir 
misiniz tezgâhtan!” azarı işitip sabah 15 dakika gecikince fakülteden 
ince bir “merak” telefonu alabilirdiniz pekâlâ. Öğrenci “velisi”, 
kapınıza dayanıp  “sizin maaşınızı biz veriyoruz” diyebilir; iki kere 
telefonu açılmayan öğrenci,  “hocaları yerinde bulamıyoruz” diye 

idareye mail atabilirdi. Yerimi yavaş yavaş buldum.

Bir de maişet meselesi vardı tabii. Rektörün öğrenciyle aynı 
yerde yemesiyle övünülen yemekhanede yemek fiyatlarının 
dışarıda gitmekten imtina ettiğimiz cafelerdekine denk olduğunu 
öğrenir öğrenmez soluğu karşıdaki tostçu Ahmet Abi’de aldım.  
Sekreterlikten paso istemek gerekti, onu hallettim, bu sefer de üst 
baş çıktı. Eh bunun manikürü var ( hayır), berberi var (kuaför 
efendim kuaför),  çantası (aynı çantayla bütün sene gezilir mi!), 
telefonu (Hocam o telefon antika mı?!)  ıvırı zıvırı…Velhasıl, 
uzun bir süre maaş mı alıyorum maaş mı beni alıyor bilemedim, 
efendim. Ve hepsinin üzerine tüy dikmek üzere tatil muhabbeti… 
Son derece entelektüel meslektaşlarımın Beyrut gibi “chic 
destination”lara gidip geldiği bayram ve sair tatil günlerinde “benim 
nerede ne yaptığım” uzun süre bir muamma olarak kaldı.

Fakat itiraf  etmeliyim ki hiçbir mesele kahve kadar can sıkıcı 
değildi. Kantinde bardak bardak çay içerek yetişmiş bir 
bünyenin (“devletten geldiğin için, şekerim”) “çıkıp bir kahve 
içelim mi?” lere alışması çok zaman aldı. Zira o acı tada 
alışmakla bitmiyordu iş. Neskafe içilmemesi gerektiğini (“ay, 
o kahve değil ki!”),  üstelik bazı filtre kahvelerin diğerlerinden 
niye ve nasıl iyi olduğunu biliyor olmanız de gerekiyordu. Eh, 
diyorum,  insan öğrenen varlık neticede... Bu anlattıklarımın 
üstünden 14 sene geçti. Büyüdüm, güçlendim.  Dudak 
kaslarım her an yayılacak şekilde gelişti, dişlerim bakımlı… 
Araba kullanmıyorsam bu cool olduğum için, ucuz markalı 
kıyafetlerim de öyle. Laptopumu okula götürmüyorum, iki 
senede bir 24 aylık sözleşmeyle görüntüyü kurtaracak bir 
“akıllı” cep telefonu alıyorum ve kahvem kesinlikle “üçüncü 
nesil”. Laf  aramızda bir tek bitter çikolataya alışmış değilim, 
onu da pek dillendirmiyorum.

Hiçbir mesele kahve kadar can sıkıcı değildi. Kantinde bardak bardak 
çay içerek yetişmiş bir bünyenin (“devletten geldiğin için, şekerim”) 
“çıkıp bir kahve içelim mi?”lere alışması çok zaman aldı.

Filtre Kahveli Cânım Fakülte

Müdrike Şenkof
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Nejla Önder sendikamızdaki tek kadın şube başkanı. 
Onunla Kadıköy’de buluşarak çocukluğunu, gençliğini, 
evliliğini, çocuklarını, işyerinin sendikalaşma sürecini 
konuştuk. Temsilcilikten şube başkanlığına uzanan yoldaki 
deneyimleri kadınlar için çok öğretici. 

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Nejla Önder:

Nejla Önder, 1967 Ardahan doğumlu. İlkokulu, liseyi aynı 
kentte okumuş; “Sonra evlendim İstanbul’a geldim, iki oğ-
lum var, ikisi de yetişkin, boşandım,” diye bir çırpıda özetliyor 
yaşamını. Mütevazı. Ama kadın hayatlarının ayrıntılarında, 
kuytu yerlerinde, görünmez ayrıntılarda gerçekler ve engeller 
gizlidir. Tabii aynı gerçekler ve aynı engeller aynı zamanda 
kadınların mücadele yöntemlerini, karşı çıkış ve yeni bir ya-

şam kurabilme potansiyellerini içinde taşır. Yaşadıklarımız ve 
yaşayamadıklarımız kimliğimizin kuruluşunda önemli bir rol 
oynadığı gibi aynı zamanda başka kadınlar için de yol gösteri-
cidir. O nedenle hikayelerimizi uzun uzun anlatmakta sayısız 
yarar vardır. 
Ücretli çalışan olarak ilk işinden başlayabiliriz mesela. İlk işyeri 
BEKO imiş. “O dönemde Beko, lise mezunlarını sınavla alıyordu. Gir-
dim, kazandım. Girdiğimin ilk ayında grev oldu işyerinde, yeniyim, ‘başı-
ma bir şey gelir’ demeden, tereddütsüz katıldım. Bizde hak bilinci aileden, 
babadan geliyor. Babam Köy Enstitüsü mezunu. Bizleri haklarını bilen, 
başkalarının haklarına saygı gösteren insanlar olarak yetiştirdi. Üç yıl ka-
dar çalıştım Beko’da.”
Köy Enstitüleri, Şair Can Yücel’in, şiirinde “Geldi mi de gi-
dici-hep, hep acele işi! Çağın en güzel gözlü maarif  müfettişi” 
diye bahsettiği babası Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanı 
olduğu dönemde, köy çocuklarından öğretmen yetiştirmek, 
toplumu bilim ve sanat ışığında  değiştirmek üzere kuruldu. 
1940-1954 yılları arasında faaliyet gösteren özgün bir eğitim 
modeliydi. Köy Enstitüsü mezunu erkek çocuk, kız çocuk ay-
rımı yapmayan bir babaya sahip olmak kız çocuklarının ya-
şantısını değiştirebilir, değiştirmiş de. “Evde kütüphane vardı. Kü-
çük yaştan itibaren toplumcu gerçekçi yazarları okuduk. Ailede kız çocuğu 
olarak baskı görmedik, özgür yetiştirildik. Rahatlıkla babamızla tartışa-
biliyorduk. Kasabada kızlar ilkokuldan sonra okutulmaz; ortaokul, lise ve 

“Hayatımı başkalarının  
eline terk etmem”



3333

üniversiteye gönderilmezdi. Bizde öyle bir şey yoktu. İlçede lise olmadığı için 
ev tutarak başka bir ilçede okuduk liseyi. Koşullarımız iyiydi.”

Çocuk bakımında kadın dayanışması 
Kız çocuklarının bu yaşanılası dünyada talepleri ve hayalleri 
olan genç kadınlar olması için aile içindeki eşitlik ve adalet an-
layışı çok önemlidir. Ama yetmez, bir de toplum var.   Kadınlar 
sanayide daha ziyade düşük ücretli işlerde çalışırlar, el becerileri 
gerektiren bazı küçük montaj işlerini onlardan başkası yapa-
maz.  Ne yazık ki bu beceriler, klasik vasıf  tanımlarında kulla-
nılmazlar, kadınların işi “vasıfsız iş” diye tanımlanır.   
BEKO’da ne iş yapıyormuş Nejla Hanım? “Dizgi elemanıydım. 
Yürüyen bantlarda iki elimizle televizyonların iç malzemelerini takıyor, 
saniyelerle yarışıyorduk. Yerimize biri gelmeden tuvalete dahi gidemezdik. 
Ücretler iyiydi, fena sayılmazdı. En seri insanlardan biriydim ama yine de 
işten çıkardılar”
İşten çıkarılma nedeni; evli ve eşinin memur olmasıymış. Eş 
çalıştığı için “nasılsa onu geçindirecek biri var” diye düşünü-
yorlarmış. 
Çalışma hayatında en fazla sıkıntı çektiği konunun çocuk ba-
kımı olduğunu anlatıyor. Çocuklarının arasında bir buçuk yaş 
fark olduğunu ve ikisine birden bakacak bir insan bulmakta ne 
kadar zorlandığını söylüyor. İstanbul’da o zaman hiç akrabası, 
tanıdığı yokmuş. Bir hafta bir komşuya diğer hafta başka kom-
şuya bırakmış çocukları. Eşi çocuk bakımında sorumluluk 
paylaşacak biri değilmiş. Bilirsiniz kadınların gönül rahatlığıyla 
çocuklarını teslim ettiği insanların başında anneleri ve kız kar-
deşleri gelir. Okula başlayana kadar dönem dönem Ardahan’a 
gönderilmiş çocuklar Nejla Hanım’ın ailesinin yanına. Sonra 
kız kardeşleri İstanbul’a gelmiş, hep beraber aile apartmanın-
da oturmaya başlamışlar: “Çocukların bakımında aile desteğine gü-
vendim. Şimdi işyerlerinde üyelerimiz kadın arkadaşlarla konuştuğumda, 
çocuk bakımı konusundaki sıkıntılarını çok iyi anlıyorum,” diyor.  Kim 
anlar damdan düşenin halinden? Elbette damdan düşen…
Kadınları birbirine yaklaştıran ortak ve en önemli sorunlardan 
biridir çocuk ve yaşlı bakımı…
BEKO’dan çıktıktan sonra ne yapıyor Nejla Hanım?
1995 yılının 1 Mayıs’ında Carrefour’da reyoncu olarak işe 
giriyor. İstanbul’a okumaya gelen kız kardeşleri onun adına 
başvuru yapmışlar şirkete. Görüşmeye çağırıp hemen alıyor-
lar işe. İki çocuk var, boşanmamış ama evlilik sallantıda. Çevre 
her zaman olduğu gibi, “Aman haa! Ayrılma, yalnız kadın ne 
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yaparsın?” modunda, onun aklı fikri ise iyi bir iş bularak haya-
tını ve kaderini başkalarının eline bırakmamakta. “Her zaman 
kendime ‘senin çalışman lazım kendi paranı kendin kazanman” lazım, 
diyordum. Ablam da sürekli bunu telkin ederdi. Evli de olsam hiçbir za-
man kendi hayatımı başkalarının eline terk edemem. Ayrı bir kişiyim, ayrı 
bir bireyim, kendi isteklerim ve amaçlarım var bu hayatta. Bir de bakmam 
gereken çocuklarım vardı elbette.”   

Sendikal örgütlenme başlıyor
Kendine dair bu kadar net fikirleri ve hedefleri bulunan bir 
kadını kim tutabilir? O da durmamış, çalışmaya üretmeye de-
vam. Fakat reyonculuk ağır iş, bir süre sonra paket taşımak ve 
indirip kaldırmaktan bel fıtığı çıkıyor. Sağlık sorunu giderek 
artıyor ve ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra daha hafif, yük 
taşımanın olmadığı, fiziksel olarak daha az efor gerektiren bir 
işe kaydırılmasını isteyince onu kasaya veriyorlar. 
O zamanlar işyerinde sendika yok ve ücret fena değil ama ça-
lışma koşulları da bir hayli ağır. Sabah 07.00’de başlıyor iş, 
akşam 22.00’a kadar devam ediyor. Vardiyalı çalıştığında gece 
24.00’dan önce eve gelemiyor. Çocukların büyüme çağı, kötü 
giden bir evlilik … “Sıkıntılı zamanlardı,” diyor. 
CarrefourSA işyerlerinde sendikal örgütlenme çalışmaları, 
2003 yılının sonuna doğru başlıyor. Onların mağazasında 
ilk anda kulaklarına gelmiş bu çalışma. Kasadan ayrılmaları 

zor olduğu için işyerinde bir haberleşme sistemi geliştirmiş-
ler. Kafelerde toplanmışlar, evlere gitmişler. Anlattıkları Gor-
ki’nin Ana romanından sahneler sanki. Gizlilik ve sessizlik 
esas. Oysa Anayasa’da ve iş yasasında yer alan sendikalaşma 
haklarını, pratiğe geçiriyor çalışanlar. Hepi topu bu. Nejla 
Hanım ilk üye olanlardan biri. Toplantıları genelde dışarıda 
yapıyorlar. O günleri anlatırken, yüzü ışıldıyor: “Hazal Hanım 
beni ilk toplantıdan hatırlıyor. ‘Ailemin sendikalaşma konularına sıcak 
baktığını, arkadaşlarımı buraya taşıyacağımı’ söyledim. Sendikalaş-
ma beni çok heyecanlandırmıştı. Evet fabrikalarda, sanayide insanlar 
sendikaya üye oluyordu. Ama market sektörü henüz yeniydi ve o zama-
na kadar böyle bir çaba görülmemişti.” Örgütlenme aşamasında 
tüm mağazayı dolaşarak gece gündüz çalışan Mülazım 
isimli arkadaşını sık sık hatırlatıyor. Bir de hem örgütlenme 
sırasında hem de sendikal çalışmalarında deneyim ve biri-
kimlerinden yararlandığı sendikanın örgütlenme uzmanları 
Sinan Bey’le Hazal Hanım’ı…

Acıda kederde dayanışma
CarrefourSA’larda Tez- Koop- İş Sendikası’nın örgütlen-
mesi bir hayli zaman alıyor.  İlk toplu sözleşmeyi 2007’de 
yapıyorlar. Arkadaşlarıyla arası çok iyidir. Ciddi bir kitle 
çalışması yürütüyor bu dönemde. Nejla Hanım insanların 
sorunlarını, özel hayatlarını, duygularını paylaşmadan yani 

birbirlerine değmeden iyi bir örgütlenme ya-
pılamayacağı görüşünde. “Ekonomik olarak da 
çok dayanışıyorduk. Birimizin çocuğu askere mi gidiyor, 
asker kıyafetleri alırdık. Düğün mü var, doğum mu var? 
Hep dayanışırdık.  Üye erkekse kadını çocukları, ka-
dınsa kocasını tanıyorsun; bu da bir güven oluşmasını 
sağladı.” Şube Başkanı seçildikten sonra da çiz-
gisini korumuş; pek çok üye ile ailecek görüşü-
yorlar hala işlerden arta kalan zamanlarda. Bu 
bir sendikal anlayış esasında, tabana dayanan 
ve ondan, onun talep ve arzularından kopma-
dan yapılan sendikal örgütlenme çalışmaları 
her zaman iyi sonuçlar verir. 
Aktif  üye olarak sendika içinde yavaş yavaş iler-
lediğini söylüyor. Temsilciliğe atanıyor ama daha 
sonra temsilci arkadaşlarından biri ile aralarında 
anlaşmazlık çıkınca, işyerinde seçime gidiliyor. 
CarrefourSA’da kasa grubunda genellikle kadın-
lar çalışıyor ve onlar kendilerini temsil edecek 
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kişinin bir kadın olması gerektiğini düşünüyorlar. Bu şartlar-
da temsilci seçimi yapılıyor ve 200 kişinin çalıştığı işyerinde 9 
kişi aday oluyor. Nejla Hanım oyların yüzde 85’ini alarak baş 
temsilci seçiliyor. Diğer kadın arkadaşı da seçiliyor bu arada:  
“Seçimden sonra ‘iki kadın temsilci olur mu?’ diye bazı arkadaşlar itiraz 
ettiler. Yapılacak bir şey yoktu. Durumu kabullenmeleri epey zaman aldı. 
Ben işi sahiplenip çalıştıkça onlar da beni benimsediler.”
Temsilcilik yaparken Nejla Hanım’ın kasa görevi de devam 
etmektedir. Fakat temsilcilik ağır iştir. İşleri o kadar yoğundur 
ki, çoğu zaman izinlerini bile sendika çalışmalarına ayırır. Bu 
arada eşinden de boşanır. ‘Özgürleşip, rahatladım’ diye ta-
nımlıyor durumunu. Bir meslek ahlakı var. İşini en iyi şekilde 
yapar, gereksiz izin almaz, gelme- gitme saatlerini hiç aksat-
maz. İşverenin, ‘sendika için çalışıyorsun, benim işlerimi ak-
satıyorsun’ ikazını yapmasını istemez. Ona göre bir temsilci 
her bakımdan üyelere örnek olmalı, görevini bahane edip asla 
kaytarmamalıdır. 
Şube başkanlığına gelişi nasıl oluyor? 2011’de dokuz kişiden 
oluşan şube yönetim kuruluna seçiliyor.  O sırada şubede 
üye sayısı 2 bin civarında seyretmektedir. Unvansız yönetici 
ve baş temsilci olarak sendikal görevini yapıyor. Bir yandan 
kasa görevi devam ediyor. O ekiple üç yıl çalıştıktan son-
ra 2014 yılında CarrefourSA işçileri kendi deyimiyle onu 
şube başkanlığına getirirler. O vakitten bu yana da görevini 
sürdürüyor. 
“Sendikacılığı bir iş, bir meslek olarak görmüyorum, sevdiğim için ya-
pıyorum, sevmeseniz olmaz. Ailemin bu konuda tam destek vermesi çok 
önemli. Çocuklarım da destekliyor ve inanıyorlar. Çocuklarım okudular, 
meslek sahibi oldular. Bazen geç saatlerde beni duraktan alırlar. Bana ‘ne-
rede kalıyorsun, ne yapıyorsun?’ diyen olmadı. Ben de söylettirmem onlara 
böyle şeyler. Çok kendime dair bir şey olarak görüyorum sendika görevimi 
çünkü.” 

Yaşanan değişim
Ne yaptığını, daha doğrusu neyi, niçin yaptığını çok iyi bilen 
bir kadın var karşımızda. Şube başkanı olmak onu nasıl etki-
lemiş? Esasında insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir sektörden 
geldiği için üyelerle ya da üye olmak isteyenlerle iletişim konu-
sunda hiç sıkıntı yaşamıyor bugüne kadar. Fakat kadın şube 
başkanı olarak erkeklerin yoğun olduğu sendika dünyasında, 
çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Giyim kuşamından 
hal ve hareketlerine, kullandığı dile kadar her şeye ayrı ayrı 
dikkat ediyor. “Her aşamada çok şey öğreniyorsun. İlk toplu sözleşmelere 

girdiğimde ‘hepsini alırız, alacağız’ diye düşünüyordum, zamanla pazarlık 
yapmayı öğrendik son söyleyeceğimiz lafı ilk söylemekten vazgeçtik. Mü-
zakere yapmayı öğrendik. Karşı hamleleri de görmeye başladık. Hatalar 
yaptık, bunlardan da öğrendik. Yapamayacağınız konularda söz verme-
yeceksiniz, boş beklenti yaratmayacaksınız. Çünkü bunlar güveni sarsar”

Birlikte yaptık her şeyi 
Nejla Başkan kolektif  çalışmanın gereğine inanıyor, ‘ne yaptıy-
sak arkadaşlarımızla birlikte, birbirimizle dayanışarak, birbiri-
mizden fikir ve güç alarak yaptık’ diyor.  Kendisi yaptığı işi, iş 
olarak görmeden yapıyor. Genç kadınlara da aynısını öğütlü-
yor. Ona göre, kadın olarak bu alanlarda bulunmak, ilerlemek 
epey meşakkatli ama kadınlar sendikaları asla terk etmemeli. 
Bir de daha kararlı ve sahiplenici olmaları gerekiyor, ailelerine 
bu işi kabul ettirmeliler. Evet, “İşte, evde bir de sendikada çalışmak 
üçlü yük ve çok zor ama inandıklarında bunların hepsinin üstünden gelebi-
lirler”. Ona canı gönülden katılıyorum.
Nejla Hanım okumayla arasının iyi olduğunu söylüyor. Özel-
likle de gazete ve dergi okumayı çok seviyor. Günde birkaç ga-
zete alıyor, güncel emek olaylarını ve siyaseti yakından takip 
ediyor. Toplumsal içerikli kitaplar okuyor ama daha çok ro-
man okumayı seviyor. Bir yazara daldığında onun tüm kitap-
larını okuyor sırasıyla “Şu sıralar Ahmet Ümit’e merak sardım, Onu 
okuyorum,” diyor. Bir sendikacının kendini her alanda geliştir-
mesi gerektiğini düşünüyor. Sinemaya gitmeyi de seviyor fakat 
işyeri ziyaretleri ve toplu sözleşme görüşmeleri o kadar yoğun 
ki, sinemaya eskisi kadar sık gidemiyor. 
Tez- Koop- İş Kadın Dergisi hakkında düşüncelerini sordu-
ğumuzda, sevinçle karşıladığını, sendikanın bu konuda attığı 
adımı çok önemli bulduğunu belirtikten sonra: “Kadın arka-
daşlarımız bu dergiye sahip çıkmalı, benimsemeli, dertlerini ve sevinçlerini 
dergide yazmalı. Anlatsın deneyimlerini kadın arkadaşlar çünkü anlattıkça 
güçlenecekler,” diyor.
Ses alma aygıtını kapatıyorum…Kadıköy’ün ışıklı sokaklarına 
atıyoruz kendimizi. İki Nejla ya da Necla –Türk Dil Kurumu 
sözlüğüne göre, Necla yazılır, Nejla okunurmuş– gelmişken 
önünden geçtiğimiz kitapçıya da uğrayalım mı? Uğrayalım 
elbette, uğrayalım… Benim taksitle kitap aldığım bir kitape-
vim var; bu o değil. Yine de bakalım. Düzenli okuduğum Exp-
ress’in yeni sayısı çıkmış alıyorum, o da Ahmet Ümit’in “Elveda 
Güzel Vatanım” romanını alıyor. Vedalaşıp farklı yönlere doğ-
ru ilerliyoruz.
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CarrefourSA’da işyeri temsilcisi kadınlar: 

CarrefourSA’nın başka illerde de mağazaları var şüphesiz. Ama biz 
Tez- Koop -İş İstanbul 1 No’lu Şube’de örgütlü kadınlarla konuştuk. 
Hepsi işyeri temsilcisi. Çalışma hayatından eviçi sorumluluklarına, 
sorunlarından hayallerine kadar çok geniş bir coğrafyada onlarla 
gezindik. Keyifli bir sohbetti. Umarım siz de beğenirsiniz.

Her anlamda eşit olmak istiyoruz

Sizi tanıyalım, kaç yıldır bu iş yerinde çalı-
şıyorsunuz, çalışma yaşamına ne zaman gir-
diniz? 

Belma Tosunoğlu: CarrefourSa’da 
üç yıldır çalışıyorum. On bir ay başka 
bir mağazada idim. İki yıldır şu anda 
bulunduğum mağazadayım. Daha 
önce başka iş deneyimlerim de oldu. 

Felek Oktan: İki buçuk senedir CarrefourSA’dayım 
mağazam hiç değişmedi.
Özlem Kasa: Ardahan’da doğdum, liseyi orada bitir-
dim. Sonra İstanbul’a geldik. Arçelik’de taşeronda çalış-
tım bir yıl. Sendikalı değildik. İşyerinde sendikalı olanlar 
da vardı. Onların durumu bizden daha iyiydi. Evlendim. 
Bir oğlum oldu. Daha sonra da CarrefourSa’da işe başla-
dım. Doğrudan müşteri hizmetlerine aldılar.

Ebru Sevindik: Üç yıl oldu Car-
refourSa’ya gireli. Okul bitti, direkt 
girdim buraya. Ticaret meslek lisesi 
mezunuyum. Taze gıdadan başladım. 
Sonra şarküteri, reyon, kasa, kasap, 
her yerde çalıştım.

Dilan Cebe: Malatyalıyım. İki yıllık üniversite oku-
dum. CarrefourSA ilk işim, ilk deneyimim, üç yıldır ça-
lışıyorum. Normalde kasiyerim ama ben de arkadaşım 

gibi her yere bakıyorum. Mal kabul, reyon, muhasebe… 
Nerede eleman eksikse beni oraya yolluyorlar.  

Dilek Aras: Dört yıldan beri çalı-
şıyorum. Önce Kiler’deydim, sonra 
CarrefourSA’ya geçtim. 18-19 yaşın-
dan beri çalışıyorum. Daha önce de 
OYAK’taydım, beş yıl çalıştım orada. 
Orası da sendikalı bir işyeriydi. Sonra 

evlendim, çocuklarım oldu. Onlara bakmak için işi bı-
raktım. Üç çocuğum var. En küçüğü şu anda 18 yaşında 
epey ara verdim işe.

Gülcan Keskin: Evlendikten he-
men sonra doğum yaptım; bir oğ-
lum oldu.  Oğlum ikinci sınıfa gelin-
ceye kadar çalışmadım, ona baktım. 
Bu işyerinden önce bir okulda söz-

leşmeli memur olarak 13 yıl çalıştım. Oranın ortamı 
da iyiydi ama sendika yoktu. Yeni bir müdür atandı, 
anlaşamadım, çıktım. Bir ay bekledikten sonra Car-
refourSA’ya geçtim. Bu yıl beşinci yılım. Şarküteri 
sorumlusuyum. Oğlum şu anda İzmir Menemen’de 
asker. Bu aralar sinirlerim biraz bozuk. Allahım hep-
sini korusun.

Kadınlar evde de çalışıyorlar biliyorsunuz ama 
ücretli çalışma başka. Ücretli çalışma sizin 
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için ne anlama geliyor?
Belma: Kadın çalışmadığı zaman baba olsun, koca ol-
sun, size farklı davranıyorlar. “Ben çalışıyorum, sen evde 
oturuyorsun, ben sana bakıyorum” gibi. Kadın da evde 
çalışıyor oysa, yemek yapıyor, evi temizliyor, ütü yapı-
yor, çocuk bakıyor. Tüm bu çalışmalar görülmüyor. Bu 
da insanda baskı yaratıyor. Biri bana, “Ben çalışıyorum, 
sen yiyiyorsun,” derse, benim gururum incinir. Mesela 
evlendikten sonra eşim bana, “Sen çalışma evde otur,” 
dedi. Kesinlikle kabul etmem. Asgari ücretle çalışırım, 
yine de çalışırım. Dipte köşede kendime ait bir param 
olur. Kadın çalışmak zorunda diye düşünüyorum ben. 
O bir bireydir. Çalışmak gerçekten de kadınları güçlen-
diriyor. 

Felek: Kadınların çalışması konu-
sunda, ben de arkadaşım gibi düşünü-
yorum. Birinin eline bakmamak çok 
iyi bir şey. Kendi ihtiyaçlarımı kendim 
karşılamak isterim. Her zaman kendi 

ayaklarımın üzerinde durmak isterim. İnsanın çalışıp, 
çabalayıp, emek verip para kazanması çok farklı bir şey. 
Özlem: Kadın tek başına bir bireydir. Ekonomik öz-
gürlüğü olmalı, kendini ifade edebilmeli, iş çıkışı akşam 
eve giderken korkmamalıdır. Ekonomik özgürlük insa-
nın hareket kabiliyetini artırıyor.  

Ebru: Kadın bireydir, çalışmalıdır.  İstediğinizde, inan-
dığınızda işi başarabilirsiniz. Bana öyle geliyor en azın-
dan. İstediğimi başarıyorum ben…Şimdiye kadar her 
bölümde çalıştım, bir “mal kabulüm” kaldı. Muhasebe 
vardı, ona da girdim.  Yönetimi de biliyorum, mail at-
mayı, sipariş geçmeyi…Mal kabulünü de öğrenirsem, 
bu işte bilmediğim bir nokta kalmayacak. 

Dilan: Çalışmayı seviyorum ben. İn-
sana özgüven veriyor. Kendine ait bir 
gelirin olduğu zaman psikolojik ola-
rak da iyi oluyorsun. Çalışmak istemi-
yorsam çalışmayabilirim ama kimse 
bana “çalışamazsın” diyemez. Çünkü 
ben öyle istiyorum. Bir erkeğe nasıl 

biz, “Benim param yetiyor, sen çalışma,” demiyorsak, 
bana da kimse böyle bir şey diyememeli. Ailede yalnız 
ben çalışıyorum. Babam çalışmıyor. Annem de bakıl-
ması gereken kardeşim var onunla ve ev işleri ile uğ-
raşıyor. Babam doğuştan çalışmıyor. Köyden İstanbul’a 
taşındık, hayvancılık ve tarım yapıyorduk. Ama orada 
da çok çalışmadı, çalışmayı seven biri değildir babam. 
Annem çok çalışkandır, tarım işini de hayvancılık işi-
ni de annem yapmış hep. Ondan da gördüm ben, rol 
modelim annemdi. Şimdi bile çalışmaya çalışıyor. Ama 
yaşlandı, ayrıca ilkokul mezunu, iş bulması da zor. 
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Dilek: Çalışmanın zorlukları var. Çocuklar küçükken on-
ları evde bırakıp gitmek kötü geliyordu bana. Onlara, “Si-
zin okumanız için benim çalışmam lazım,” diyordum. Bir 
kişinin çalışması ile olmuyor. Ev işlerini, çocuk bakımını 
eşimle birlikte yaptık. O benim işlerimi kolaylaştırdı. 
Gülcan: Zorlukları da var ama çalışmayı seviyorum. Ken-
di kazandığın para olunca daha rahat oluyor. Zamanı gel-
diği zaman senin de söz hakkın olabiliyor.  Çocuğun rahat 
ediyor. Ben çok görüyorum. Kadın bekliyor eşi para ver-
sin, diye. Ne sesi çıkıyor ne sedası. Eşimiz diyelim ki vefat 
etti.  Emekliliğiniz varsa çocuğunuza yük olmazsınız. Başı-
nızda bir ev bir de maaşınız olduğunda geçinip gidersiniz. 
İnsan evladı da olsa ona rahatsızlık vermek istemez yani.

Çalışırken ne tür sorun ve ayrımcılıklarla karşı-
laştınız ya da karşılaştınız mı?
Belma: Şimdiye kadar özel olarak bir ayrımcılığa maruz 
kalmadım. Ama elbette kadın da olsa erkek de olsa bazı 
haksızlıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela biri “ben daha 
üst düzeydeyim” diye çalışmıyor. İşler geride kalanlara 
yükleniyor. 
Özlem: En önemli sorun; toplum tarafından kabullenil-
memek. Çalışan kadınlara bakış biçimi farklı olan kesimler 
var. Hizmet sektöründe genel olarak erkek müşterilerin 
tutum ve bakışlarından rahatsız oluyoruz. Ama kendinizi 
savunmayı öğreniyorsunuz bir süre sonra. Kadın olmak 
başlı başına zaten çok zor bir şey, hayatın tüm yükü nere-
deyse sizin sırtınızda.  
Ebru: Enerjisi çok yüksek biriyim, hep gülümserim. 
Gençlik de var tabii bir de “cıvıl cıvıl”ım. Güler yüzlü ol-
duğunuzda bizim işlerimizde erkeklerin bundan anladığı 
şey çok farklı oluyor. Bu, kadınların çok sık karşılaştığı bir 
şey mağazalarda. Hareketlerinizi daima kontrol altında 
tutuyorsunuz, gülmediğiniz zaman da “neden gülmedi” 
oluyor mesela. “Ben kendim için gülüyorum, hayat güzel 
olsun, güzellikler yanımızda olsun,” diye gülüyorum ama 
onlar yanlış algılıyorlar. 
Dilan: Öncelikle küçük görülüyoruz. Ama çalışmaya baş-
layınca bizim neler yapabileceğimizi anlıyorlar. Gülüm-
semeleriniz bile yanlış anlaşılıyor.  Ama bizim müşteriye 
gülümseme zorunluluğumuz var. O da bazen çok sıkıyor 
örneğin, ailede bir sorun var ya da bir yerin ağrıyor, mora-

lin bozuk; gülümsemek zorunda kalıyorsun. Gizli müşteri 
gözlüyor, size puan veriyor. Duygusal baskı oluşturuyor bu. 
Dilek: Çalıştığımız yerlerde erkek arkadaşlarımız bazen 
kendilerinin de bir kız kardeşleri, bir anneleri, eşleri, kızları 
olduğunu unutuyorlar. Konuşurken hiç dikkat etmiyorlar. 
Sevmiyorum öyle şeyleri, uyarıyorum. Esasında OYAK’ta 
da öyleydi. Orada yöneticiler de yapıyordu. Kadınların 
bulunduğu ortamda nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. 
Uyarıyorum, bazen faydası oluyor. Bir de ücretlerin düşük 
olması da sorun bence. Kiler’de çalışırken çok düşüktü üc-
ret, ek gelirimiz yoktu. Çocukları evde bırakıp işe gitmek 
de başka bir sorun. 
Gülcan: Çalışmayı seviyorum ama gece vardiyalarında 
kadınlar çalışmamalı bence. Gece vardiyalarında çalışmak 
en önemli sorun. Gidiş gelişlerde kadınlar akşam saatlerin-
de ve gece zorlanıyorlar, her türlü insan var, korkulu anlar 
yaşıyorlar…

Sendikalı olmak sizin için ne anlama geliyor. 
Sendikalı bir işyerinde çalışmakla sendikasız iş-
yerinde çalışmanın farklılıkları neler?
Belma: CarrefourSA’dan önce de özel sektörde yıllarca 
çalıştım. Elbette çok fark var. Çünkü sendikasız işyerle-
rinde hakkını arayamıyorsun. Haklıyken, haksız duruma 
düşebiliyorsun. Sendikalı işyerinde bir sorunun olduğu za-
man sana yol gösterecek, yardım edecek birilerinin oldu-
ğunu biliyorsun. Bu, insana güven veriyor. Rahatlatılıyor. 
Özlem: Arçelik’de taşeronda çalıştım bir yıl. Sendikalı de-
ğildik. İşyerinde sendikalı olanlar da vardı. Aynı işi yapıyor-
duk ama onlar bizim aldığımız maaşın iki katını alıyorlar-
dı. Taşeron işçileri çok eziliyordu. Orada sendikalı olmakla 
olmamak arasındaki farkı çok iyi gördüm. Tanıdıklarını 
ve akrabalarını kadroya geçiriyorlardı. Bizi geçirmediler. 
Sendikasız işyerinde çalışan işçinin arkasında bir desteği, 
güvenebileceği hiçbir şey yok. Sendika varsa, güven geliyor 
insana. “Bir sendikamız var, bizi koruyor, kolluyor,” diye-
biliyorsunuz. Sıkıştığınızda hemen sendikayı arıyorsunuz. 
Bu, özgüvenini yükseltiyor insanın. Elbette maddi koşullar 
da daha iyi oluyor. Toplu sözleşmeyle ek ödemeler ve ikra-
miye alıyorsunuz. 
Ebru: Ben de CarrefourSa’ya geldiğimde öğrendim sen-
dikayı, daha önce bilmiyordum. Sendikalı olduğunuzda, 
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“Yalnız değilim, destekçim var, yanımızda biri var,” di-
yorsunuz. Bu çok iyi. Sendika sizin yanınızda, sizden biri. 
İşveren karşısında kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. 
Ayrıca sendika toplantılarında bir araya geliyoruz. Güzel 
ortamlar oluyor, yeni yeni insanlar tanıyorsunuz. Mesela 
biz Özlemle yeni tanıştık, hemen kaynaştık. Sendikada, 
kadınlara yönelik her şeyin daha fazla olması gerekiyor. Bir 
araya gelmenin, eğitimin, eğlenmenin, her şeyin. Kadınlar 
konuşabilsinler, kendilerini ifade edebilsinler.
Dilan: Sendikalı olmak iyi. Sorunun olduğunda çözeme-
diğinde çağırıyorsun, hemen geliyorlar. 
Dilek: Sendikalı bir işyerinde çalıştığınızda toplu sözleşme 
yapıyorsunuz. Ek gelirleriniz oluyor. Bir de başınız sıkıştı-
ğında arkanızı yaslanacağınız bir dağınız var. 
Gülcan: Bu işyerinden önce bir okulda sözleşmeli memur 
olarak 13 yıl çalıştım. Orası sendikasızdı. Sendikalı işye-
rinde çalışmanın faydaları çok. Haklarınız toplu sözleşme-
lerde yer alıyor. Haksızlık olduğunda, “Bakın, öyle değil, 
böyle,” diyebiliyorsunuz.  

Temsilcilik nasıl gidiyor,  memnun musunuz, 
sendikal çalışmada hedefleriniz neler? 
Belma: Önceden sendika ve sendika temsilciliği hakkında 
bilinçli değildim. İşin içine girdikten sonra bir şeyler öğre-
niyorsun, arkadaşlarına anlatıyorsun. Arkadaşlarımın hak-
la, hukukla ilgili bir sıkıntısı olduğunda bana anlatıyorlar.  
Cevap vermeye çalışıyorum eksik kaldığım yerde de sendi-
kayı arıyorum. Temsilci olduğumda bazı zorluklarla karşı-
laştım. Biraz alaycı bakıyorlar. Gençsin, kadınsın ya…Mü-
dür yardımcısı olacaktım, ama sendikadan ayrılmamak 
için olmadım mesela. Yasal haklarımız konusunda bilgi-
lerim çok sınırlı. Bu konular hakkında bilgi sahibi olmak 
istiyorum. Temsilci olmak, aktif  olmak hoşuma gidiyor. 
Felek: Temsilci arkadaşımız işyerinden ayrılmıştı. Nejla 
Hanım benden rica etti. Ben de hevesliydim. Temsilcili-
ği iyi yapacağımı düşünüyordum. Arkamda sendika var, 
diye kendimi çok güçlü hissediyorum. Bana “girme, yap-
ma, etme” diyen, caydırmaya çalışan çok insan oldu ama 
dinlemedim.
Özlem: Temsilci olmak gurur verici bir şey. Zorlukları 
oluyor elbette. Mesela sizin gibi temsilci olan erkek arka-
daşlarınız bile kimi zaman, yetersiz olduğunuz duygusu-

nu uyandırabiliyor sizde. “Kadın temsilci, o ne bilir ki?” 
şeklinde bakış açıları olabiliyor. Oysa ben kendimi eşit 
görüyorum. Hatta bazı konularda belki onlardan daha 
bilgiliyim. Ama erkekler çoğu zaman “kadın bana sorsun, 
benim fikirlerimi alsın” istiyor. Kadınlar bazı dertlerini, 
özel sorunlarını erkek temsilcilere anlatamıyorlar bize ra-
hatlıkla anlatabiliyorlar. Şeflere açıklama yapmadan onla-
rın sorunlarını çözüyorum bir biçimde.  
Ebru: Kadın sayısının fazla olduğu yerlerde temsilci ola-
rak bir kadın bulunmalı bence.  Çünkü kadınların farklı 
sorunları var. Onları erkeklere söylemek istemiyorlar. Ka-
dınların haklarını savunacak birilerinin olması gerekli.  Bu 
sektörde genellikle erkekleri ön planda tutmayı seviyorlar. 
Aslında böyle bir şey yok. Erkekler beden gücünde varlar. 
Düşünme işlerinde, düzenleme işlerinde kadınlar gerçek-
ten de çok yaratıcılar. Mesela reyon yapmada kadınların 
göz zevki daha iyi. Bizim sektörde tek bir kadın kaç er-
keğin yapabileceği işi yapabiliyor. Temsilciliği seviyorum. 
Sendikal çalışmada en sonu neresiyse oraya kadar gitmek 
isterim. Zirve yani. 
Dilan: Bizim şubede çok sayıda kadın temsilci var. Tem-
silci olmak ayrıcalıklı bir durum değil. Temsilci olmanın 
zorlukları var; gençseniz kadınsanız pek dinlemiyorlar sizi. 
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Dilek:  İki yıldan beri işyeri temsilcisiyim. Mağazada yaş-
ça onların büyüğü olduğum için kadınlar olsun, erkekler 
olsun her şeylerini bana danışıyorlar. Evdeki problemlerini 
bile anlatıyorlar. Beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz. 
Gülcan: Öğrenmeyi de öğretmeyi de seviyorum. Sorun 
çözmesini seviyorum. Tam temsilciyim yani. Kiminin kay-
nanası ölür, kiminin çocuğu hastalanır… Her tür sorunla-
rını bana anlatıyorlar. Sonuç alana kadar devam ediyorum. 
Temsilcilik iyi gidiyor. Onlara, “Buradaki büyükler abim, 
küçükler kardeşim,” diyorum. Fakat birinin bir yanlışını 
gördüğümde asla affetmiyorum. Arkadaşlarım müşterilere 
bir yanlış yaptıklarında da onları uyarıyorum. “Yapmayın, 
sizin de çocuklarınız var,” diyorum. Ama kaç kişi davra-
nışlarını düzeltti, biliyor musunuz? Açık konuşmak lazım. 
Kadın temsilci olunca erkekler de davranışlarına biraz çeki 
düzen veriyorlar. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Sen-
dikayı komple kadınlar yönetsin istiyorum.

Hayalleriniz özlemleriniz neler, nasıl bir dünya-
da yaşamak isterdiniz? 
Belma: Erkekler kadınlar üzerinde onu yapma, bunu 
yapma, diye baskı oluşturuyorlar. Kimsenin kimsenin üze-
rinde baskı kurmadığı bir dünyada yaşamak isterdim. 
Özlem: Kadın ve erkeğin eşit olmasını istiyorum. Kadına 
yönelik şiddet ortadan kalksın. Kadına cinsel bir obje, bir 
meta olarak bakılmasın. Mesela “kadın çiçektir, başımın 
tacıdır” derler ya; o da olmasın. Kadın tek başına bir bi-
reydir. Bir kadının bir erkeğin savunmasına ihtiyacı olma-
malıdır. Eşit olmalı, isteklerini gerçekleştirebilmelidir. Bir 
erkek nasıl akşam dışarı çıkabiliyorsa kadın da çıkabilmeli-
dir. Ekonomik özgürlüğü olmalı, kendini ifade edebilmeli, 

iş çıkışı akşam eve giderken korkmamalıdır. Ama genel 
olarak tüm dünyada ve Türkiye’de barış olsun isterim. 
Eşitlik olsun, sömürü olmasın isterim.
Ebru: Kadınların yapamayacakları hiçbir şey yok. Ye-
ter ki önlerine engel çıkarılmasın. İşe başladığımda da 
bana “İleride nereye kadar gelmek istersiniz?” diye, sor-
dular “En yüksek nokta neresi CIO’mu? Oraya kadar 
gelmek isterim,” dedim. Aklım yerinde, zekam yerinde, 
neden olmasın? Kadınlar her şeyi başarır. Kadınların 
daha mutlu olduğu bir dünyada yaşamak isterim.
Dilan: Gelir olarak da haklar olarak da daha eşit bir 
dünyada yaşamak isterdim. Her anlamda eşit olmak is-
tiyorum. Genel olarak da barışın hakim olduğu bir dün-
yada yaşamak isterdim. 
Dilek: Valla benim en büyük hayalim mutlu bir evlilik-
ti. Ona da kavuştum. Eşim çok iyi bir insandır. Her şeyi 
birlikte yaparız. Varı yoğu bizizdir. Güzel bir dünyada 
gürültüsüz, patırtısız yaşamak istiyorum… 
Gülcan: Her gün kadın cinayeti işleniyor. Adam çocuk-
larını alıyor mahkeme kararı ile kadından, öldürüyor. 
Kendi çocuğu, okuyoruz, ne kadar vicdansızlık. Kadın-
ları korumuyorlar, adam geliyor ulu orta seni öldürüyor, 
gidiyor. Oysa  kadın olmadan o adam meydana gele-
mezdi. Şimdi mesela ben Onur’u (oğlu) doğurmasam 
Onur olur muydu? O kadını ve beni öldüren adamı da 
bir ana doğuruyor sonuçta. Saygı yok. Saygı olmayın-
ca hiçbir şey olmaz. Dünyaya getirdiğim varlıktan niye 
korkayım? Kadına saygıyı anlatacak, eğitimler verilme-
li. Nasıl bir dünyada yaşamak isterdim? Ben ezilmek 
istemiyorum. Kadınlara saygılı olunan, bir dünyada 
yaşamak isterdim.

“Satırı ele alınca  
arkası geliyor” 

Özlem kasaplık da yapmış bir süre: 
“İlk başta ben de bir korktum. Süper 

marketlere kasaplardaki gibi büyük etler, 
kocaman kemikler, karkaslar gelmiyor. 
Döşler şeklinde küçük parçalar geliyor. 
Et kesmeyi, bir kuzu budunun kemiğini 

çıkarmayı, et, tavuk parçalamayı kasaptan 
göre göre öğrendim. Daha önce hiç 

deneyimim yoktu. Satırı elinize aldığınız 
zaman arkası geliyor, oluyor ya…”

“Hayırdır sen erkeksen  
biz de kadınız” 

Gülcan, kadına yönelik şiddet 
konusunda öfkeli: “Kadınlara da 

son günlerde saldırıyorlar. Buna da 
çok kızıyorum. Kadın şort giymiş 

minibüsteki adam onu dövüyor. Sen 
şortunla geziyorsun. Arkadaşım sana 

ne? İstediğim şekilde gezerim. Sen 
beni engelleyemezsin. Hayırdır, sen 

erkeksen biz de kadınız.”

YUVARLAK MASA
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Eskiden belli kişiler ve alanlarla sınırlıyken artık gazetelerde, 
televizyonlarda, siyasette, hukukta çokça kullandığımız bir tanımlama 
haline geldi toplumsal cinsiyet. “Biz ayrı dünyaların insanıyız” yerine 

yakında “Biz ayrı toplumsal cinsiyetlerin insanıyız” demeye başlayacağız. 
Ne anlama geliyor toplumsal cinsiyet? Yaşamımızdaki karşılığı nedir? 

Konuşalım tartışalım istedik. 

KAVRAMLARIMIZ

Toplumsal cinsiyet 

Necla Akgökçe

ya da kadın yapılmanın hikayesi 

Bir süredir yaşamın her alanında olduğu gibi sendikal 
dünyada da sıkça kullandığımız bir kavram var: toplum-
sal cinsiyet. Mesela toplumsal cinsiyet çalışmaları diyoruz; 
toplumsal cinsiyet eğitimi, sendikal metinlerin toplumsal 
cinsiyet açısından gözden geçirilmesi, toplumsal cinsiyet 
hassasiyeti, toplumsal cinsiyet hassasiyetlerini gözeten 
bir dil, nihayet tüm politikalara (sendikal politikalar da 
dâhil olmak üzere) toplumsal cinsiyet boyutu katmak ya 
da toplumsal cinsiyetin ana akım haline getirilmesi (gender 
mainstreaming)… Bu ifadelerin hepsinin aslında teker teker 
açıklanmaya ihtiyaçları var.  Çünkü çoğu kez, özellikle de 
sendikalarda, toplumsal cinsiyet başlığı altında yürütülen 
çalışmaların sadece kadınlara dair olduğu sanılıyor. Oysa 
toplumsal cinsiyet çalışmaları eğitimi kadın ve erkek sen-
dika üyelerinin hepsini birden kapsar. Bir sendikada erkek 
üyelerin, uzmanların, yöneticilerin yukarıdan alınan bir 
kararla toplumsal cinsiyet eğitiminden geçirilmesi gere-
kir. Zira sendikanın politikalarının cinsiyetçilikten arındı-
rılması, her alanda ve düzeyde toplumsal cinsiyet temelli 
yeni politikaların oluşturulması bu eğitimlerden geçen 
erkek ve kadınlar aracılığıyla ve kurulan mekanizmalarla 
gerçekleştirilebilir ancak. Ayrıca sendikaların “toplumsal 
cinsiyet meseleleri” bölümlerinde görev yapan insanların 
kadın olma zorunluluğu yoktur. Bu tür yapılar (işleyişleri 
genelde kadın komisyonlarına bırakılsa da) kadın ve er-
keklerden oluşur, yani karma bir yapıya sahiptir.  Sendi-
kalarda yürütülen toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin 
ikinci bir yanılgı da bu çalışmanın, kadın komisyonları ta-

rafından yürütülen “kadın ve eşitlik” mücadelesini gerek-
siz kıldığı ya da onu kapsamı içine aldığıdır. Bu iki çalışma 
birbirini dışlamaz, birbirinden güç alarak ilerler. 

Eşitler arası eşitlik 
Bir sendikada toplumsal cinsiyet çalışmalarının nihai 
amacı, örgüt içinde ve işyerlerinde kadın erkek eşitliğini 
sağlamaktır. Eşitlik ancak gerçek eşitler arasında müm-
kün olabilir. Ama erkek egemen bir toplumda kadınlar 
daha çocukluktan itibaren kendilerine dayatılan roller 
çerçevesinde pek çok haktan ve olanaktan yararlanma-
dan yetiştirilmişlerdir. Farklı koşulların ürünü olan iki cin-
siyeti bir noktadan sonra, “Haydi bakalım, kadın erkek 
eşittir,” diyerek eşit kılamazsınız. Eşit olmayanları eşitle-
meye çalışmak, biçimsel bir eşitlik anlayışıdır.  Bunu aş-
mak için öncelikle yaşam boyu uğradıkları cinsiyet temelli 
ayrımcılıklar neticesinde engellenmiş kadınlara bazı özel 
önlemler, teşvikler aracılığıyla destek olarak onları erkek-
lerle eşit bir noktaya taşımanız gerekir. Buna ise pozitif  
ayrımcılık (lehte ayrımcılık) adı verilir. Pozitif  ayrımcılığı, 
sendikalar içinde “Kadın ve Eşitlik” çalışmaları, büroları, 
grupları hayata geçirir. Batı’da kadın komisyonları aracı-
lığıyla 1950’lerde başlayan bu çalışmalar, kadınların bi-
linçlendirilmesi, güçlendirilmesini kendine hedef  alarak 
bugüne kadar varlıklarını sürdürmüştür. Kadın ve eşitlik 
çalışmaları olmadan yürütülen toplumsal cinsiyet temelli 
stratejiler, eksik kalır var olan eşitsizlikleri yeniden üretir.   
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Rollerimiz ve biz 
Peki, yazının girişinden itibaren sık sık kullandığımız 
toplumsal cinsiyet kavramı ne anlama geliyor? Kadın ve 
erkekler olarak dünyaya geliyoruz ve bu bizim cinsiye-
timizi oluşturuyor. Cinsiyet genellikle doğaya bağlanır.  
Ama toplumda kadın ve erkeklerin cinsiyet özellikleri 
olarak tanımlanan ve çoğu zaman da doğayla açıklanan 
“kadınlar uysal ve uyumludur, erkeklerin kafası mate-
matiğe ve tekniğe yatkındır” şeklindeki saptamaların 
biyolojik gerçeklikle (cinsiyetle) alakası yoktur. Bunlar, 
bütünüyle o toplumun o tarihsel dönemindeki kadın ve 
erkeklik tasarım ya da algılarıyla ilintilidir. İşte, cinsiye-
tin toplumda her gün üretilen ve yeniden üretilen bu 
haline toplumsal cinsiyet denir.
 Toplumsal cinsiyet: Toplum içinde yaşayan kadın ve 
erkeklere sosyal, kültürel olarak çizilen, dayatılan roller 

bütünüdür. Bu roller toplumun bizden beklentilerini de 
içerir aynı zamanda. Ve bu nedenle kadınları baskı al-
tına aldığı gibi erkekleri de baskı altına alabilir. Bugün 
yeni doğan bebeğine bakmak isteyen bir erkek olabilir. 
Onun bu arzusunu yerine getirmesi için iş yaşamında 
gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Veya erkekle benzer 
işi yapan bir kadın toplumda kadın işleri daha değersiz 
olduğu için düşük ücret alıyorsa, çalışma yaşamında va-
sıf  tanımlarının yeniden yapılması gerekir. 
Toplumsal cinsiyet rolleri kadın ve erkeklere doğumdan 
hatta doğum öncesinden başlayarak aile, eğitim, hukuk, 
siyaset vs. gibi mekanizmalar aracılığıyla öğretilir. Be-
bekler doğmadan önce onlara kız ve erkek çocuk olma-
larına göre isimler hazırlarız. Kız çocuklarına Yasemin 
adı koyarız. Bir çiçek gibi kokulu ve narin olmasını is-
teriz. Erkek çocuklarına Mert, Cenk gibi adlar koyar; 

KAVRAMLARIMIZ 
HAYATIMIZ
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onların sert ve savaşkan olmaları-
nı isteriz. Kızlara verilen oyuncak 
bebekken, erkeklere verilen oyun-
cak araba, tank olur. Bu biçim-
de çocukları ilerideki rollerine, 
toplumun bizden beklentilerine 
göre hazırlarız. Kadınlar çocuk 
bakacak, erkekler araba sürecek-
tir. “Kadınlar iyi araba süremi-
yor, kötü park ediyor,” gibi cüm-
lelerin arka planına gittiğimizde,  
kadınların yeteneksizliğini değil, 
toplumdaki kadınları eğitme, kız 
çocuklarının yetiştirilme hikâyesi-
ni görürüz. 

Değişen roller
Toplumsal cinsiyet, toplum 
içinde tarihsel dönemlere 
göre değiştiği gibi farklı kültürlere göre de değişebilir. 
Mesela 1850’de Orta Avrupa’da bir üniversiteye gittiği-
nizde orada kadın öğrenci görmeniz pek mümkün değil-
di. O zamanlar kadınlar üniversiteye gidemezdi. Neden 
gidemezdi? Çünkü onlar kadındı. Ünlü fizikçi Albert 
Einstein’in Relativite teorisini inşa ederken, matematik 
problemlerini çözdürdüğü iddia edilen eşi Mileva Mariç 
Einstein (1875-1948) Zagrep’te kızlar üniversiteye alın-
madığı için Zürich’e giderek matematik ve fizik okuyup 
doktor olmuştu mesela. Aynı dönemde İstanbul’da bir 
hastaneye gittiğinizde kadın doktor göremezdiniz. Ne-
den? Çünkü kadınlar tıp okuyamaz, hekim olamazdı. O 
zamanın geçerli kadınlık algısı buydu. Kadınlık o vakitler 
(aslında belli kesimler açısından bu vakitler de)  annelik, 
eşlik üzerinden tanımlanıyordu.  Artık kadınlar üniversi-
teye gidebiliyor, hekim de oluyor, mühendis de. Kadın-
ların 19. yüzyılın sonunda üniversiteye giremeyişlerinin 
nedeni onların okumaya kafalarının yatmaması, mate-
matikten anlamaması değil, toplumun o dönemindeki er-
keklik düzenidir. Toplumsal cinsiyet rolleri zaman içinde 
değişiyorsa kadınların bazı alanlarda bugün uğradığı ay-
rımcılıklar, dışlanmalar, ikincilleştirilmeler de tarihseldir, 
değişebilir. Bunun için ailelerin, kurumların, toplumun, 
devletin kadınlarla erkekleri eşit bir birey olarak görmesi, 
kadın erkek eşitliğinin inşası için bir takım önlemler al-

ması, yasalar çıkarması, velhasıl ayrımcılıklarla mücadele 
etmesi gerekir.  

Kavramın zamanda yolculuğu
Toplumsal cinsiyeti keşfeden ve kavramı ilk kullanan ka-
dın hareketidir. Kadınlar bu kavramı, toplumdan kay-
naklanan eşitsizlikleri kadınların doğasına bağlayıp onları 
eğitim, iş yaşamı, siyaset gibi kamusal alanlardan dışla-
yan erkek egemen zihniyete karşı çıkmak için kullandılar. 
Böylece de, eşitsizliklerin doğadan değil toplumdan kay-
naklandığını vurguladılar. 
Toplumsal cinsiyet kavramının kadın hareketinin dışına 
çıkması, 1985 yılında Nairobi’de yapılan Birleşmiş Mil-
letlerin Dünya Kadın Konferansı’nda dile getirilmesiyle 
mümkün oldu. Ama bunun bir politika, bir strateji haline 
gelmesi için 10 yıl daha beklemek gerekiyordu. 1995’de 
Pekin’de yapılan BM Dünya Kadın Konferansı’nda ilk 
kez gender mainstreaming (toplumsal cinsiyetin ana akımlaş-
tırılması) kavramı kullanıldı. 
Bu stratejinin yaygınlaşması ise Ekim 1997’de imza-
lanan ve Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam 
Antlaşması ile oldu. Amsterdam anlaşmasından sonra 
Batı’da bazı konfederasyon ve sendikalar bünyelerinde 
toplumsal cinsiyet izleme komiteleri kurarak çalışmala-
ra başladılar.
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Söyleşi: Meliha Kaplan 

Canan ve Özlem Ankara 4 Nolu Şubede örgütlüler. İkisi de 
uzun yıllar Migros’ta çalışmışlar. Özlem işyeri temsilcisi, 
Canan ise temsilcilikten Temmuz ayının sonunda Şube 
Örgütlenme Sekreterliği görevine gelmiş. Arkadaşlarımızla 
eşlerini, işlerini, sendikal görevlerini, kadın olma hallerini 
konuştuk. 

Canan Okan: 21 yıldır Migros’ta çalışıyorum, 
1997 yılında çalışmaya başladım. Başlangıçta 
evlenince çıkarım, diye düşündüm ama işimi 
çok sevince ayrılamadım. Lise mezunuyum, bir 
kızım ve bir oğlum var. Eşim makine mühendisi, 
kendi işini yapıyor. 
Özlem Kından: 22 yıldır Migros’ta çalışı-
yorum, bu benim ilk işim. Yöneticilik kariyeri 
planlıyorum.  İki çocuk annesiyim. Açıköğretim 
okuyordum ama tamamlamadım. Eşim Carre-
fourSA’da çalışıyor.

Çocuklarınıza kim baktı? Ev işlerinin 
yükü kimin üzerinde?
Özlem: Birinci çocuğumda çok zorlandım. 
Ama ikincisinde kayınvalidem destek oldu. İki-
miz de çalıştığımız için çocuklara eşimle dönü-
şümlü olarak baktık. Ayrıca bizim çalışma saat-
lerimiz diğer alanlarda çalışanlara oranla daha 
rahat. O yüzden fazla zorlanmadık. Ev işlerinde 
ise eşim en büyük destekçim. Evde her işi bera-
ber yapıyoruz. 
Canan: Benim de çocuklarıma kayınvalidem 
baktı. Eskiden hafta sonları ben çalışırdım, eşim 
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lı çok fazla sorun yaşamıyoruz. Ancak kasiyer olarak 
çalışan kadın arkadaşlarımızın durumu oldukça kötü. 
Onlara vardiya sistemi uygulanıyor. Bir kısmı 13.00’te 
işe geliyor, 22.00’de çıkıyor. Servise binmeleri, evlerine 
gitmeleri geceyi buluyor. Çocuklarıyla, eşleriyle zaman 
geçiremiyorlar. Dinlenemiyorlar, kendilerine zaman ayı-
ramıyorlar. 
Canan: Ben de doğumumdan itibaren dokuzuncu aya 
kadar çalışmadım. Çocuklarım 9 aylık oldu, öyle çalış-
maya başladım. Örgütlü bir işyerinde çalışıyor olmak ve 
haklarımızın bilincinde olmak bizi rahat ettirdi. Ama 
kasiyer arkadaşlarımız gerçekten zor durumdalar. Bü-
tün arkadaşlarımız bitme noktasında. Eskiden ben de 
kasiyer olarak çalışıyordum. Bizde kasalarda part-time 
olarak çalışanlar vardı. Kasada full çalışanlar 18.00’de 
işten çıkardı. Part-time çalışanlar işi devralırdı. Şimdi 
öyle değil. Part-time çalışanlar azaldığı için 
kasada vardiyalı çalışanlar zor durum-
da kaldı. Kasiyer arkadaşlarımızın 
çoğu evli, çocukları var. Bir kıs-
mının çocuklarına bakacak kim-
seleri yok. Kreş saatleri çalışma 
saatlerine uymuyor. İşten ayrıl-
mak zorunda kalıyorlar. Bu duru-
ma mutlaka bir çözüm üretilmeli. 
Eğer kadınlar çalışma hayatında 
olsun isteniyorsa çalışma saatleri 
de ona göre düzenlenmeli.

Çalışmak, sizin 
için ne an-
lam ifade 
ediyor?
C a n a n : 
Çalışan 
b i r 

çocuklara bakardı. Şimdi büyüdüler. Evişlerinde ise yine 
eşimin büyük yardımları oluyor. Ama tabiî ki büyük yük 
bizim omuzlarımızda. Biz eve gittiğimizde ayaklarımızı 
uzatıp yatamıyoruz. Evin temizliği, çocukların bakımı, 
yemek yapılması gibi çok sayıda işi de yapmak zorunda 
kalıyoruz. Günde yaklaşık 18 saat çalışmış oluyoruz.

Her ikiniz de çok uzun yıllardır aynı işte çalı-
şıyorsunuz. Market sektörüne baktığımızda 
çalışanların birçoğunun kıdeminin oldukça az 
olduğunu görüyoruz. Bu kadar uzun süre aynı 
işyerinde çalışıyor olmayı nasıl açıklarsınız?
Özlem: Çünkü işimizi seviyoruz. İşimden çıkma fikri 
bile kötü geliyor. Tabii bunda sendikanın etkisi büyük. 
Çünkü sendikalı olduğumuz için kendimizi güvende 
hissediyoruz. Geleceğe dair kaygılarımız diğer işyerleri-
ne oranla çok daha az. Migros işyerinde kadın ve erkek 
arasında daha eşitlikçi bir ilişki var. Yükselme imkanı-
mız var. Önümüzün açık olduğunu görüyoruz. Tabii biz 
de özverili davranıyoruz. Dertlerimizi mağaza dışında 
bırakıyoruz, yoksa çalışamayız. 

Peki kaç yıldır sendikalısınız, kaç yıldır sendi-
ka bünyesinde göreviniz var?
Özlem: Biz girer girmez sendikaya üye olduk. 10 yıldır 
temsilcilik yapıyorum. 
Canan: 2006 yılından beri temsilciyim, 2017 Temmuz 
ayından beri şube yönetimindeyim.

20 yılı aşkındır bu sektörde, aynı işyerinde ça-
lışıyorsunuz. Kadın olmaktan kaynaklı ne tür 
sorunlarla karşılaştınız? 
Özlem: Açıkçası Migros bize çok büyük sıkıntılar ya-
şatmadı. İzin konusunda olsun, rapor konusunda olsun 
problem yaşamadım. Süt iznimizde, doğum izinlerimiz-
de haklarımızı rahatça kullandık. Ancak ilk çocuğum 
olduğunda çok sıkıntı yaşadım. Gençtim, haklarımı bil-
miyordum, izinlerimi kullanamadım. Şimdi biz, kadın 
arkadaşlarımıza bütün haklarını hemen anlatıyoruz. 
Satış elemanı olduğumuz için kadın olmaktan kaynak-
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kadın olarak kendimi daha özgüvenli hissediyorum. 
Dışarıda dimdik yürüyorum. Ben de çalışıyorum, ben 
de kazanıyorum, ben de üretiyorum, diyorum. 
Aileme ve topluma karşı kendimi daha güçlü hissediyo-
rum. Birçok konuda erkek çalışanlara, ben sizin yaptı-
ğınız işi cebimden çıkarırım, diyorum. İşime çok mut-
lu gidiyorum. İşimi, çalışma ortamımı çok seviyorum. 
İzinliyken bile hemen işe dönmek istedim; arkadaşları-
mı ve çalışma ortamımı özledim. Yani hem maddi açı-
dan hem manevi açıdan kazanımlarım var.
Özlem: Ben işte çok yoruluyorum ama asla emekli 
olamam. İşimi çok seviyorum. Çok mutlu gidiyorum 
işe. Bir şey üretiyor olmak çok güzel. Takdir almak çok 
güzel. Bir diğer yandan bir kadın olarak çalışmak çok 
önemli. Her şeyden önce eşinizin yanında gücünüz olu-
yor. Çocuklarınıza istediğinizi alabiliyorsunuz, eşinizin 
eline bakmıyorsunuz. İşten ayrılmamamın en önemli 
nedeni; eşime ve çocuklarıma ben çalışıyorum, ben ya-
pabilirim, istediğimi alabilirim, diyebilmem. Eğer çalış-
mıyor olsaydım çocuklarımı istediği okulda okutamaya-

caktım. En büyük hayalim; bir evim var, emekli olup bir 
ev de çocuklarım için almak. Bunu tek maaşla yapmak 
mümkün değil. 

En büyük hayalim “çocuklarıma ev almak” de-
diniz, kendiniz için başka hayalleriniz var mı?
Özlem: Memur olmak.
Canan: Benim de. 

Memur olmak mı? Peki ama neden?
Özlem: Benim için en önemli şey hafta sonu tatil olan, 
çocuklarıma ve aileme zaman ayırabildiğim, kar yağdı-
ğında güç bela işe gitmek zorunda kalmadığım bir işte 
çalışmak. Aslında bunun için memur olmak istiyorum. 
Yedi aylık hamileydim ve karnım burnumda işe gidiyor-
dum. İşte o zaman hep memur olmalıyım, demiştim. 41 
yaşındayım hala hayalim devam ediyor, bugün olsa yine 
memur olmayı çok isterim. Memur olduğumda cumar-
tesi temizliğimi yapıp pazar çocuklarıma ve kendime 
zaman ayırırım, diye düşünüyorum. 
Canan: Benim için de aynı şeyler aslında. Ama sonra 
düşünüyorum, ben memur olsaydım eşimle tanışamaz-
dım. Migros’ta çalıştığım için eşimle tanıştım. Migros 
sayesinde tanışmış oldum, o yüzden burada çalışıyor ol-
mak benim için çok değerli.

Sizin için sendikalı olmak ne ifade ediyor?
Canan: Her şeyden önce güven. Eşim makine mühen-
disi, kendi işini yapıyor, o bile bana, her zaman devlet 
memuru gibi çalışıyorsun, der. Maaşımız zamanında ya-
tar, haklarımızı her zaman alırız. Bunlar hep sendikalı 
olmamızın sonucu. Bunlar sendikalı olmamızın güzelliği.
Özlem: Sendika ezilmemenizi, dik durmanızı sağlıyor. 
Yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Yüz kızartıcı bir suç 
işlemediğimiz takdirde sendikamızın her zaman arka-
mızda olduğunu biliyoruz. Sen bana böyle davrana-
mazsın, diyebiliyoruz. Çalışmak zorunda olduğumuz 
için susmak zorunda kalmıyoruz. Açıkçası çok kötü yö-
neticilerimizle de karşılaşmadık.
Bir kadın temsilci olarak işyerinde çalışan kadın-
lar, sizinle sorunlarını rahatça paylaşabiliyor mu?

SÖYLEŞİ
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ğazalarda yaşanan sorunları birbirimizle paylaşıyoruz. 
Fikir yürütüyoruz. Bizim için çok faydalı oluyor. Çözüm-
leri ortaklaştırıyoruz. 

Son olarak 8 Mart’ta yayın hayatına başlayacak 
olan kadın dergimiz aracılığıyla kadınlara neler 
söylemek istersiniz?
Canan: Kadınlar başı dik durmalı ve çalışmaktan kork-
mamalılar. İşyerlerinde kendilerini ezdirmemeliler.
Özlem: Kadınlar iş yaşamına girdiklerinde evlenir ev-
lenmez işten çıkmayı düşünüyorlar. Asla evlenince işten 
çıkmasınlar. Daha sıkı tutunsunlar işlerine, bugün kadın-
ların hiçbir güvencesi yok. Otobüslerin bile kadın ve er-
kek olarak ayrıldığı bir dönemde çalışarak ayakta durmak 
zorundalar. Ayakta durmak için çalışsınlar.

Özlem: Ben erkek egemen bir mağazada çalışıyorum. 
Benim bir temsilci odam var. Oraya kadın arkadaşlarımız 
sık sık geliyor ve sorunlarını paylaşıyor. Birlikte çözümler 
üretmeye çalışıyoruz. Biz çok uzun zamandır çalıştığımız 
için aslında onların ablası olduk. Ama mağaza içinde fir-
macı olarak çalışan kadınlar çok daha zor durumdalar. 
Kadın dergimiz aracılığıyla bunu da duyurmak isteriz.

Bildiğimiz kadarıyla her hafta salı günleri tem-
silciler olarak şubenizde buluşuyorsunuz. Neler 
yapıyorsunuz?
Özlem: Salı günleri temsilci toplantımız var. Şubemizde 
buluşuyoruz. Salı günü saat 11.00’e kadar işyerinde çalı-
şıyoruz. 11.00’den sonra şubemize geliyoruz. Temsilciler 
olarak haftalık değerlendirmemizi yapıyoruz. Başka ma-
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Esneklik, işverenin çalışma yeri, çalışma zamanı, çalışma 
süresi, işgücü miktarı, ücret düzeyi gibi konularda serbestlik 
kazanması anlamına gelmektedir. Bugünkü çalışma anlayı-
şında “tam istihdam” ilkesi yerini “istihdam edilebilirliğe” 
bırakırken; iş ile işsizlik, çalışmayla kendini eğitme, işten çı-
karılmayla iş arama iç içe geçmiştir.
Esnek çalışma istihdam politikalarının başlıca hedeflerinden 
biridir. Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi’ne (UİSB) göre temel 
amaç, “güvenceli” esnek çalışmayı yaygınlaştırmaktır. An-
cak esnek çalışmanın güvence sağladığını söylemek hayli 
zordur. 

***
Erkekler için de esnek çalışma koşulları yaratılmış olsa da, 
esas olarak kadınların esnek çalışmaya uygun olduğu düşü-
nülüyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, kadınların istih-
dam oranlarının düşük olmasıdır. UİSB’de de, Türkiye’de 

kadınların istihdama katılma oranının düşük olması, ucuz ve 
geniş bir emek havuzu yaratacağı düşüncesiyle bir fırsat ola-
rak görülmüştür. Kadınların istihdam oranı Türkiye’de yüz-
de 29,4 iken İsveç’te yüzde 74’tür. AB ülkeleri içinde en düşük 
istihdam oranına sahip ülke yüzde 42,5 ile Yunanistan’dır. Bu 
veriler Türkiye’de kadınların istihdamdaki payının ne denli 
düşük olduğunu ortaya koyuyor. İstihdama katılım oranına 
baktığımızda durumun vehameti değişmiyor; kadınların is-
tihdama katılma oranı Türkiye’de yüzde 34,2’dir. İstihdama 
katılım oranı, işsizleri de içeriyor. Kadınların işsizlik oranı-
nın yüzde 14,3 olduğunu dikkate aldığımızda, şu anda is-
tihdamdaki kadınların yüzde 34,2’nin epey altında olduğu 
sonucuna varabiliriz; yani üç kadından biri bile istihdamda 
değil demek ki! İstihdama katılmayan yüz binlerce kadın, iş-
siz kadınlarla birleştirildiğinde, güvencesiz ve esnek çalışma 
için uygun bir emek havuzu olarak görülüyor. 
Peki, kadınların işgücüne katılmasının önündeki engel ne? 

1980 sonrasında küresel ve ulusal ölçekte 
yaşanan krizlere karşı bulunan başlıca “çare”, 
emeğin kazanılmış haklarının aşındırılmasıydı. 
Bu dönüşümün günümüzde yarattığı en 
önemli sonuçlardan biri, esnek ve güvencesiz 
çalışmadır. Esnek çalışma bir zamanların tam 
zamanlı ve güvenceli çalışmasının yerini alarak 
hem gerçeklikte hem de zihinlerde çoktandır 
yerleşmiş durumdadır. 

Esnek ve güvencesiz 
çalışma

Melda Yaman Öztürk
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En büyük engel, kadınların hane içindeki iş yüküdür. Ço-
cukların bakımı; hane içindeki yaşlı, engelli ve hastaların 
bakımı; hanenin yemek, temizlik, alış-veriş ihtiyaçlarının 
yerine getirilmesi, akrabalarla komşularla ilişkilerin düzen-
lenmesi kadınlardan beklenmektedir. Bütün bu işler, hem 
insanların hem de toplumun yeniden üretiminin en temel 
bileşenleridir. Bir toplumun olmazsa olmazı, yeni nesillerin 
yetiştirilmesi, yaşlı ve hastalarının bakımı, işgücünün ertesi 
günü çalışır durumda olması için gerekli ihtiyaçlarının karşı-
lanmasıdır. Bütün bu yük hane içinde kadınların omuzlarına 
yüklenmektedir. Kadınlar bu işler karşılığında para kazan-
maz; bu işler “işten” bile sayılmaz. Kamusal bakım kurum-
larının bulunmaması, kadınların bakım yükünü daha da 
ağırlaştırır. Türkiye’de ne çocukların okul öncesi eğitimi için 
kamusal okullar yeterlidir ne de küçük çocuklar için kreşler. 
Yaşlı ve engelli bakımı da neredeyse bütünüyle hane içinde 
kadınlara devredilmiştir; kadınlara ödenen bakım para-

sı haneleri gelir bakımından rahatlatsa da, bu işin kadın işi 
olarak yerleşmesine hizmet etmektedir. Aslına bakarsanız 
tüm bu politikalar, kadınları haneye kapatıp, cinsiyetçi rolleri 
pekiştirmeye yaramaktadır. 
İstihdam politikalarının muradı, ücretli istihdam dışında 
kalan bu kadınları esnek koşullarda ücretli işe çekmektir. 
Böylece kadınlar hem işverenlerin istediği koşullarda hem de 
iş yükünden arta kalan zamanda çalıştırılmış olacaktır. Böyle-
ce, kadınların tam zamanlı işlere yönelmesinin hane içindeki 
“sorumluluklarında” yaratabileceği muhtemel aksaklıkların 
da önüne geçilebilecektir. 

***
Peki, esnek çalışma kadınlar için en uygun çalışma biçimi 
midir; kadınlar için daha çok istihdam, daha çok güvence 
anlamına mı gelmektedir? 
Ne yazık ki esnek çalışma güvenceli çalışma koşulları sun-
madığı gibi, kadınlara vaat ettiği yarı zamanlı çalışmayı da 
sağlamamaktadır. Bunun iyi bir örneği, hizmet sektöründe 
görülmektedir. Türkiye’de kentsel kadın istihdamının yüzde 
50’den fazlası hizmet sektöründedir. Organize perakende 
yüzde 47 oranında kadın istihdamı ile hizmet sektörünün ka-
dın istihdamı açısından önemli alt sektörlerinden biridir. Bu 
sektörde büyük mağazacılık alanında çalışanlarının çoğun-
luğu kadındır. Bu alanda kadınlar haftada altı gün toplamda 
ise ortalama 48 saat çalışıyorlar. Ancak çalışma saatleri 60 
saate kadar çıkabiliyor. Bu sektörde güvenceli işler bulunsa 
da güvencesiz çalışma da hayli yaygın. İş güvencesinden 
bahsetmek ise neredeyse olanaksız; çoğu mağazada hızlı bir 
çalışan sirkülâsyonu göze çarpıyor. Ayakta geçirilen yorucu iş 
temposu, mesai sonrasına, hafta sonu veya bayram tatillerine 
de uzayabiliyor. Ayrıca, çalışma saatlerinin haftalık/aylık ola-
rak öngörülemez oluşu bireysel hayatların düzenlenmesinde 
sorun yaratıyor. Elbette bu kadınları hane içinde karnı doyu-
rulacak çocuklar, bakımı yapılacak hastalar, temizlik, bulaşık, 
ütü vs. bekliyor. 
Sonuç olarak, esnek çalışma kadınlara, hane içinde ve hane 
dışında iş yükünü artıran, iş güvencesi ve sosyal güvencesi 
sağlamayan bir çalışma biçimi sunuyor. 
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Nurcan Özkaplan ve Ece Öztan, “AVM Mağazacılığında Çalışma Rejimi 
ve Kadın Emeği: ‘Neon Kafes’”, M. Yaman ve S. Dedeoğlu (der.) Ataerki, 
Kapitalizm ve Kadın Emeği içinde, SAV, 2016.
Çalışma Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi, 2015.
TUİK, İstihdam verileri.

49



50 51

TEORİ

Fo
to

ğr
af

la
r:

 M
er

ve
 D

em
ir

kı
ra

n

50 51

Böyle bir çalışma yapma fikri nereden doğdu, 
anlatabilir misiniz?  
Merhaba, ben Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bö-
lümünden 2016 yılında “Eğretileşme ve Duygusal Emek Süreçleri: 
Alışveriş Merkezlerinde Çalışan Kadınlar Örneği” başlıklı tezimle 
mezun oldum. Yüksek lisansa başladığımdan beri isteğim ka-
dın emeği alanında bir konuda tez yazmaktı. Aynı zamanda 
tez danışmanım da olan Gülay Toksöz hocamdan aldığım 
Çalışma Yaşamında Kadın dersinde yaptığımız okumalar ve 
tartışmalar kadın emeği ve istihdamı konusuna olan ilgimi ve 
bilgimi daha da artırdı. Hizmet sektöründe artan kadın istih-
damı, son yıllarda hızla büyüyen perakende sektörü, çoğalan 
AVM sayısı, ILO verilerine göre Türkiye’de kadınların en 
çok tercih ettiği ikinci mesleğin Satış Danışmanlığı olması, bu 
mesleği yapan kadınların çalışma biçimlerine daha yakından 
bakmamın nedenleri arasında yer alıyor. 

Tezinizin temel kategorilerinden biri duygusal, 
duygulanımsal emek, bunu tanımlayabilir misiniz, 
maddi emekten farklılığı nedir, hangi sektörlerde 
niye bu kadar önem kazandı?
Hizmet, kültürel ürün, bilgi ya da iletişim gibi maddi olmayan 
ama sermaye açısından yüksek değere sahip malları üreten 

Kadınların politik özne 
haline gelmeleri gerekli

Zuhal Esra Bilir, TÜBİTAK’ta çalışıyor, sendikamızın aktif üyesi. 

Avm’lerde çalışan kadın satış görevlileri örneğinde eğretileşen 

hizmet sektörünün feminizasyonu üzerine hazırladığı bir tezi var. 

Onunla büyüyen perakende sektöründe eğreti çalışma, duygusal 

emek, prim sistemi, beden tahakkümü gibi tipik kadın sorunlarını 

ve çözüm önerilerini konuştuk. 
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emek “maddi olmayan emek” olarak tanımlanıyor.  Duygusal 
emeğe maddi olmayan emeğin hizmet sektöründeki biçimi di-
yebiliriz. Duygusal emek, 1970’lerden itibaren değişen üretim 
biçimlerinin yarattığı bir kategori esasında. Üretim biçimleri-
nin değişmesinin sonucunda özellikle müşteri ile birebir ilişki 
gerektiren işlerde, işin gereği olan duygu ne ise çalışandan onu 
sergilemesi bekleniyor. Müşteri ile kurulan etkileşimde; hisse-
dilecek duygular, söylenecek sözler, seçilen kelimeler, ses tonu, 
jest ve mimikler duygusal emeğin bir parçası. 

Duygusal emek cinsiyetli bir kategori mi, öyleyse 
neden?
Duygusal emeğin gerekleri her cinsiyetten çalışan için ben-
zer. Ancak bu emek türünün yoğun olarak sergilendiği işlere 
bakınca bunların kadınların yaptığı işler olduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla işverenlerin ve kadın çalışanların neden bu işleri 
tercih ettiğini sormak, bu sektörlere toplumsal cinsiyet pers-
pektifiyle yakından bakmayı gerektiriyor. Burada belki çok 
kısa estetik emekten de bahsetmek gerek. Aslında duygusal 
ve estetik emek iç içe katmanlı kavramlar. “Çünkü görsellik 
de iknanın bir parçası!” Çalışanların bedenlerinin, fiziksel 
görüntülerinin de sergiledikleri emeğin bir parçası olması, ka-
dınların deneyimlerini görmek açısından oldukça önemli. 

Bedeni baştan tahakküm altına alma kavramını 
açabilir misiniz? 
Sahada görüşmeci kadınların aktardıkları deneyimlerden 
anlıyoruz ki satış görevlisi kadınların bedenleri üzerinde 
çok yoğun bir baskı var. İşe alınırken zaten kılık kıyafet, saç 
rengi, kilo, boy, ayak numarası, kişisel temizlik, diksiyon vb. 
özelliklerine göre seçilen kadınlar için çalıştıkları süre boyun-
ca da her gün bedensel denetim sürüyor. Örneğin; sabah 
makyajsız işe gelen bir kadına ‘Hayırdır hasta mısın? Git de 
bir makyaj yap!’ deniliyor. Sigara kokan bir çalışan müşteri 
tarafından mağaza müdürüne şikayet ediliyor. Ter kokan çalı-
şana deodorant veriliyor. Bazı kozmetik firmalarında çalışan-
ların saçlarını hangi renge boyatacakları boya numarası ve-
rilerek belirleniyor. Kırmızının hangi tonunda ruj sürecekleri 
önceden bildiriliyor. Ya da mesela kadın çalışanların mağaza 
içinde giydikleri tişörtlerinin ilk düğmesinin mutlaka açık bıra-
kılması gerektiği çalışanlara açıkça söyleniyor. 
Son olarak tabii duyguların ticarileşmesi ve kişisel sermayelere 

dönüşümü meselesi toplumsal cinsiyet merkezli araştırma için 
de önemli bir alan. Kadınların yüzyıllarca özel alanda kalma-
sına ve değer görmemesine neden olan akıl-duygu ikiliğinden 
duyguların piyasaya çıkması ve duygusal emeğin görünür, öl-
çülebilir bir değerinin olması, bu emeğe cinsiyetli bir kategori 
olarak bakmamızı gerektirir. 

Duyguların metalaştırılması hakkında neler söyle-
mek isterdiniz?
Kadınların çalışma biçimlerini anlatırken kullandıkları ifade-
ler, yaptıkları işi çoğunlukla yalan söylemek, müşterileri po-
hpohlamak gibi ifadeler kullanarak tanımlamaları duygu ve 
davranışların hatta insan ilişkilerinin karşılığında ücret alınan 
bir meta haline getirilmesine işaret ediyor. İşe ilk girdikleri 
andan itibaren eğitimlerle, telkinlerle ve uyarılarla tüm çalı-
şanların müşteri ile etkileşim halindeyken hangi üslupta ne tür 
sözlü ifadeler kullanacağı, konuşurken ses tonlamasının nasıl 
olacağı, sergileyeceği yüz ifadeleri, yaklaşım tarzları belirleni-
yor. Önceden belirlenmiş davranış ve duygular çalışanlarda 
çok belirgin bir yabancılaşma yaratıyor. Kadınlar kendi be-
denine ve duygu, düşüncelerine yabancılaşıyor. Önlerinde iki 
seçenek var; ya gerçekten hissetmediğinin farkında olduğu 
duyguları hissediyor gibi davranacak ya da kendinden istenen 
duyguyu gerçekten hissetmeye başlayacak. İlk durumda yo-
ğun bir duygusal çelişki ve uyumsuzluk yaşayan kadınlar ikin-
ci durumda öz benliklerine ve duygularına karşı yabancılaşma 
yaşıyorlar.  Belirlenmiş duyguların sergilenmesinin istendiği 
satış süreci çalışanların sosyal ve kişisel kimliğini zayıflatıyor, 
kendi ilişkilerindeki duygusal değerleri de bozuyor. Duygusal 
uyumsuzluk, duygusal yorgunluk, tükenmişlik, depresif  bir 
ruh hali ve iş memnuniyetsizliği yaratıyor. 

Eğretileşme nedir, kadın emeği açısından ne anla-
ma geliyor? 
Prekarizasyon (precarization) kavramı Türkçe’ye eğretileşme 
ve güvencesizleşme olarak çevrilmiştir. Eğretileşme; en geniş 
tanımıyla çalışma süresinde belirsizlik, birden çok işverenle 
çalışma, gizli ve belirsiz çalışma ilişkisi, sosyal koruma ve fayda/
haklara erişememe, düşük ücret, sendikal katılımın yasal ya da 
politik olarak engellenmesi, geleceği planlayamama gibi belli 
benzer özellikleri taşır. 
Eğretileşme de tıpkı duygusal emek gibi toplumsal cinsiyet pers-
pektifiyle incelenmesi gereken bir kavramdır. Tüm dünyada de-
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ğişen üretim biçimleriyle işverenlerin düşük maliyetlerde, gü-
vencesiz ve esnek bir işgücü yaratmak istemesi; eğreti çalışma 
şekilleri ve koşullarında daha fazla kadının istihdam edilmesi 
1970’lerden itibaren “işgücünün feminizasyonu” sonucunu 
yaratmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomilerde; 
atipik istihdam biçimlerinde, kayıt dışı çalışmada ve eğretileşen 
koşulların çoğunlukla görüldüğü ve sendikal korumanın zayıf  
olduğu sektörlerde kadın istihdamı artmıştır. 

AVM’lerde çalışan kadın satış temsilcilerinin eme-
ğinin eğretileşme süreçleri ve görüntüleri nelerdir? 
Görüştüğüm kadınlar arasında üniversite mezunu olup 
kendi mesleğinde iş bulamayanlar ya da kendi mesleğini 
yaparken koşulları satış danışmanlığından daha kötü olanlar 
çoğunluktaydı. Genç kadın işsizliğinin çok yüksek oranlarda 
olması da burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta elbette.  
Çalışmaya başladıktan sonra da çalışma koşulları oldukça 
ağır ve güvencesiz. Çalışma saatleri yasal sınırın çok üstünde, 
haftalık çalışma saatleri 50 ile 64 saat arasında değişiyor. Faz-
la çalışılan saatlerin ücreti ödenmiyor. Yıllık izinlerini plan-
layarak ve tam bir şekilde kullanamıyorlar. Haftada bir gün 
izinleri olan kadınlar, izin günlerini ev içindeki tüm işlerin so-
rumluluğu onlarda olduğu için evde temizlik, yemek vb. işleri 
yaparak geçiriyorlar. İş ve yaşam dengesinin kurulabilmesi 
imkansız. Ayrıca hafta sonları kesinlikle izin kullanamıyor-
lar. Bu da aileleri ve sosyal çevreleriyle bir araya gelmelerini 
olanaksızlaştırıyor. Ücret sistemi çoğunlukla prime dayalı ve 
asgari ücret alıyorlar. Saatler boyu ayakta durmak zorunda-
lar. Çok sıkı bir denetim var, duvara yaslanmak dahi yasak. 
Oturacakları yer yok. Alışveriş merkezlerinin havasız, yoğun 
ışıklı ve radyasyonlu ortamları yorucu ve kronikleşen baş, ku-

lak ve göz ağrılarına neden oluyor. Benim görüştü-
ğüm tüm kadınlarda ayak-

ta durmanın sonucu bel 
fıtığı, varis, nasır, kan 

dolaşımı problem-
leri, ayak kemikle-
rinde kırık, ayakta 
şekil bozuklukları, 
yürüme zorlukla-
rı vardı. 

Görüşmecilere öncek iş deneyimlerini sorduğumda mutlaka 
çok kısa sürelerle, farklı mağazalarda çalıştıkları ve sık sık iş 
değiştirdiklerini söylediler.  Haliyle bu durum geleceğe yö-
nelik belirsizliği artırıyor, kadınlar yaşamları üzerine planlar 
yapamıyor, söz hakkına sahip olamıyor. 

İşe alınmada, ücrette, terfide, işten çıkarmada, 
emeklilik ve sosyal haklara ulaşmada AVM satış 
danışmanları kadınlar ne tür ayrımcılığa uğru-
yorlar?
Sektörde nicelik olarak çok fazla kadın çalışan olmasına 
rağmen kadınların yaşadığı eşitsizlikler sürüyor. Örneğin 
mağazalarda ya da bölgelerde kadın yönetici sayısı çok düşük. 
Aynı işi yapmasına rağmen erkeklerin daha fazla prim-ücret 
aldığı durumlar sıklıkla görülüyor. Kadınlar için bu işi yaparak 
emekli olmak imkansız. Yaşlandıkça fiziksel olarak yapılan işe 
dayanabilmeleri çok zor. Bunun dışında firmalar sürekli genç 
çalışanları istihdam etmek istiyor. 
Burada belirtmek istediğim bir başka nokta daha var: Satış 
görevlisi kadınlar çalıştıkları mağazalarda çoğunlukla müşte-
riler tarafından cinsel tacize uğruyor ancak yeterince koruna-
mıyorlar. Mağazalar kameralarla izlenmesine, AVM’ler gü-
venlik sistemine sahip olmasına rağmen görüşmelerde aktarı-
lan tüm deneyimlerde olayın üstü kapanıyor. Tacizci müşteri 
ile ya erkek çalışanlar ilgileniyor ya da tacizin boyutu daha 
büyükse en fazla müşteri mağazadan dışarı çıkarılıyor.  

AVM’lerde çalışmayı seviyorlar mı, şikâyet ettikle-
ri konular neler?
Koşullar zorlayıcı, yapılan iş oldukça yorucu olmasına rağmen 
yaptığım görüşmelerde  çalışmanın kadınları özgürleştirici etki-
leri oldukça belirgin bir şekilde 
görülüyor. Hem çalışıyor 
olmak, evden çıkmak 
hem de para kazanı-
yor olmak, özellikle 
kendi kazandığı para 
üzerinde tasarrufu 
olan kadınlarda ol-
dukça belirgin bir 
özgüven yaratı-
yor. 
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Prim sistemi nedir, çalışanlar bu sisteme nasıl ba-
kıyorlar?
Hemen hemen tüm mağazalar asgari ücretin üzerine, çalı-
şanlara yaptıkları satış kadar prim ödemesi yapıyor. Ancak 
bu ödemeler düzensiz, çoğunlukla mağazaların hedefleri çok 
yüksek ve çalışanların bu hedefi tutturabilmesi çok zor. Hede-
fi tutturabilmek çalışanlarda yoğun bir baskı ve stres yaratıyor. 
Anlık, günlük satış, raporlar, satışın düşük olduğu gün genel 
merkezden gelen baskı telefonları, mağaza kapılarındaki müş-
teri sayaçları, kesilen fişlerde kaç adet ürün satıldığının hesapları 
gibi birçok ölçüt ile çalışanlar sürekli satış, hedef  baskısı altında 
eziliyorlar. Tüm görüşmeciler bu sistemin yarattığı satış baskısı 
ve sürekli denetimin olumsuz etkilerinden bahsetti. Düşük ma-
aşlara eklenen primler çalışanların aylık geçimlerini sağlamaları 
açısından oldukça önemli tabii. Ancak prim sistemi çalışanlara 
birçok açıdan zarar veriyor. Öncelikle mağaza içinde, çalışma 
arkadaşları arasındaki dayanışmayı yok ederek rekabeti güçlen-
diriyor. Ne kadar çok satış yaparsan o kadar para kazanabilme 
durumu çalışanların uzun çalışma saatlerine razı olmalarında 
en büyük etken. 

Sendikalaşma oranı ne düzeyde, sendikanın ne oldu-
ğunu biliyorlar mı, nasıl tanımlıyorlar? 
Benim görüştüğüm kadınları bu konuda üç gruba ayırabilirim. 
İlk grup sendika hakkında hiçbir fikri ve bilgisi olmayanlar. 
İkinci grup sendikanın sorunlarına çözüm bulacağına inanma-
yanlar, üçüncü grup ise çalışma için de umut verici olan, sen-
dika hakkında olumlu görüşe sahip olan ve hatta kendilerini 
de çözümün bir parçası olarak gören kadınlar.  Sektörde sen-
dikalaşma neredeyse hiç yok. Sendikal örgütlenmenin sektörel 
olarak yokluğu ve zayıflığı kadınları devlet ve piyasa işbirliğine 
karşı güçsüzleştiriyor. Eğretileşmenin normalleşmesinin kadın-
lar üzerinde derin zararlar yaratan etkileri vardır. Kadınların 
belirsiz, güvencesiz ve istikrarsız durumların içinde yaşamlarını 
planlamaya zorlanması toplumsal konumlarını kötüleştirip, ka-
dınlara yönelik ayrımcılığı derinleştiriyor. Korku ve güvencesiz-
lik çalışanların sendikal örgütlenmelerini engelliyor ve onları eğ-
reti çalışma koşullarına karşı daha da savunmasız hale getiriyor. 

Perakende sektöründe AVM’lerde çalışan kadınların 
güçlenmesi ve örgütlenmesi için sizce neler yapılabilir? 
Satış danışmanlığı mesleğinde, düşük vasıflı kadın çalışanların 
yoğun olduğu göz önünde tutulduğunda, bu mesleği yapan ka-

dınlar için çalışmanın ne anlama geldiği önemlidir. Türkiye’de 
kadınların sadece istihdama katılmaları değil, tam zamanlı, 
sosyal güvencelere sahip, örgütlü, insan onuruna yakışan ko-
şullarda çalışmaları,  toplumsal hayata katılmaları ve ekonomik 
özerkliğe sahip olmaları gerekirken maalesef  satış görevliliği 
mesleği bu gereklilikleri karşılamıyor.
Ben her görüşmenin sonunda kadınlara işlerini yaparken kar-
şılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların aşılması için yapılması 
gerekenlerin neler olabileceğini sordum. Yaşadıkları sorunla-
rı, kendi anlatılarıyla aktarmanın ve çözüm için ne talep et-
tiklerini yine kendi cümleleriyle anlamanın bu çalışma için ol-
dukça önemli olduğunu da söyleyerek tabi.  Ve şunu gördüm 
ki, çözüm bulmanın bir parçası olmak; görüşmenin o anına 
kadar pek fazla politik bir fikir beyan etmek istemediğini 
söyleyen görüşmecileri bile yaşadığı sorunu tanımlayan ve 
çözüm üreten politik bir özne haline getiriyor. Ücret eşit-
sizliği, toplumsal gelir adaletsizliği, ağır çalışma koşulları, iş-
sizlik, insana yakışır koşullarda çalışamama gibi konular bu 
anlatılarda kadınlar tarafından belirtilen sorunlar arasında 
yer alıyor.  Yasal düzenlemelerle tüm çalışanların doğrudan, 
kendi çalışma koşullarını belirlediği ve pazarlık edebildiği 
toplu iş sözleşmelerine erişimi sağlanmalıdır. Eğretileşmenin 
en yoğun görüldüğü sektörlerden olan perakende sektörün-
de, eğretileşmeden en çok etkilenen grup olarak kadınları bir 
araya getirmek; bu yaygınlığın sebeplerini gösteren analizler 
ve çözüm için özel hareket planları hazırlamak; yenilikçi ve 
geniş kapsamlı kurgulanmış bir organizasyon ve hareketlilik 
gerektirir. Sendikal hareket, kadın hareketiyle işbirlikleri ge-
liştirerek tüm kadınların güvenli, istikrarlı ve insana yakışır 
koşullara ulaşmasını sağlamalıdır.

Üyesi olduğunuz sendikanın bir kadın dergisi çıkar-
ması hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Türkiye’de, esasında tüm dünyada, ücretli çalışan kadınların 
sayısı artmasına rağmen sendikalarda kadınların örgütlenmesi 
çok düşük oranlarda kalması, sendikal karar organlarında ve 
sendikal politikalarda kadınların yokluğu gibi sorunlar halen 
devam ediyor. Sendikalar varlık mücadelesi verdikleri günü-
müzde, kadın potansiyelini değerlendirmeleri eskisinden daha 
da önemli ve hayati bence. Enformel sektör, kayıt-dışı istihdam 
veya taşeron çalışması gibi eğreti çalışma alanlarında, kadın-
ların daha fazla istihdam edilmesine de bağlı olarak, sendikal 
örgütlenmeyi ancak kadınları sendikal mücadeleye dâhil ede-
rek başarabilirler. 
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Türkiye’de tekstil sektörü en çok kadın istihdamı yara-
tan sektörelerin başında geliyor. Bunun nedeni sektör-
deki firmaların birçoğunun kayıt dışı faaliyet göster-
mesi, enformel istihdam yapısına sahip olması ve ev 
eksenli çalışmaya müsait olmasıdır. Bu çalışma biçim-
lerinin ise en çok kadınlar üzerinde başarı gösterdiği 
bir gerçek. Nitekim kadınlar tekstil ürünleri üretmeye 
yapısal olarak daha yatkın kabul edilmiş, erkek egemen 
toplumsal yapı evlerde parça başı işler yapmayı kadın-
lara uygun görmüştür. Fakat tabii ki tekstil sektörü ta-
mamıyla kadın emeği hakimiyetinde olan bir sektör 
değidir. Örneğin teknik tekstil ve halıcılık -dikkat, halı 
dokumacılık değil- gibi daha “teknik” işlerde kadınlara 
pek rastlanmıyor. Kadınlar daha çok küçük atölyeler 

  “renkli fenerler asıyordu kadının biri  
ürperten yalnızlığına

saçımı onun gibi ayırıp iki yana
iki nehirdir diye omuzlarımdan bıraktım”1

ve ev eksenli şekillerde, konfeksiyon işlerine yönlendiri-
liyor. Gaziantep’de de bu durum benzer ve hatta daha 
vahim diyebiliriz. Bugün Gaziantep organize sanayi 
bölgelerinde kadın işçi sayısı oldukça azdır. Kadınlar 
bu bölgelerden dışlanmış ve enformel istihdam alan-
larına doğru kaydırılmıştır. Somut olarak vereceğimiz 
bir örnek ise vardığımız kanıyı daha anlamlı kılmakta. 
İŞKUR’un yayımladığı işgücü il raporuna göre Gazi-
antep’de çalışanların yüzde 85,55’i erkek, sadece yüzde 
14,45’i kadındır.2 Yine aynı raporda kadınların işgücü-
ne dahil olmamasının en büyük nedeni ise ev işleriyle 
meşgul olmaya bağlanmıştır. 

Kadın İstihdamı Çok Düşük
Bu süreci Antep’de gerçekleştirdiğimiz alan araştırma-
sı sırasında bizzat gözlemleme fırsatı yakaladık. Ger-

 1. Çiğdem Sezer’in “Kayıp Kuşların Saati” şiirinden bir bölüm. 

 2. İŞKUR, İşgücü Piyasası Araştırması Gaziantep İli Sonuç Raporu, 2009:8

Kadın emeği ve tekstil sektörü 
dendiğinde, sahip oldukları 
toplumsal ve maddi kodlarla iç içe 
geçmiş ve bağımlı hale gelmiş bir 
ilişki aklımıza gelir. Bu maddi ve 
toplumsal kodlar, enformelleşmeye 
kolayca evrilebilecek bir emek 
ve sektör yapısı, bununla birlikte 
kadınların sektöre olan “doğal” 
yatkınlığına dair bir inanç 
geliştirmiştir. Biz de bu ilişkiye 
Gaziantep’ten bir pencere açmak 
istedik. 

Evlendikten sonra işi 
bırakıyorlar

Elif  Tuğba Şimşek
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çekleştirdiğimiz alan araştırması aslında “Atölyelerden 
Fabrikalara Gaziantep’te Tekstil İşçilerinin İşçileşme 
Dinamikleri” adlı 2017 yılında tamamlanan yüksek 
lisans tezimin bir parçası. Bu çalışma Antep tekstil 
işçilerinin emek süreçleri üzerine ve birebir yapılan 
derinlemesine işçi görüşmelerine dayanmakta. Ancak 
sektörde çalışan kadınların çoğunlukla kayıtdışı küçük 
atölyelerde yer alması ve ev eksenli çalışmaları kadın iş-
çilere ulaşmamızı oldukça zorlaştırdı. Dolaylı yollardan 
olsa da bilgi sağlayabildik. Kadın işçilerin durumunu 
ailesinde bolca tekstil işçisi olan bir kadın öğretmenden 
(M.B.) dinleyebildik.  M.B. bizlere şu bilgileri verdi:
“En çok kadının çalıştığı işyerlerinden biri Gür-İplik’ti. Belki de 
40’tan fazla kadın çalışıyordu. (2012 yılına dair) Ama genel 
olarak Antep’de kadın çalışan sayısı çok değildir. Çalışan kadın-
ların çoğu da göçmen kadınlardır. Suriyeli Türkçe bilen kadınla-
rın çoğu da tezgahtarlık gibi işlerde çalışıyor.”

Bununla birlikte görüşülen on üç erkek tekstil işçisinin 
arasında sadece A.Ç.’nin eşi çalışıyor. 
“Kadın istihdamı Antep’de çok yaygın değil. Kadınlar daha çok 
gıda ve hizmet sektöründe çalışıyor. Organize sanayi bölgelerinde 
çok azlar. Benim çalıştığım yerde 200 kişiden sadece 10 tanesi 
kadın. Hiç kadın çalışan olmayan fabrikalar da var. Feodal yapı 
devam ediyor. Kocası çalıştırmak istemiyor ama yoksul kaldığı 
durumda mecbur kalıyor.”

Kreş bir sosyal hak 
Gaziantep’de çalışan kadınların birçoğu evlendikten 
sonra çalışmayı bırakmak durumunda kalırken, çalış-
maya devam etmek zorunda olanlar yoksulluğun pen-
çesine düşmüş aileler oluyor. Tabii ki kadınların çalış-
ması sadece yoksulluğa bağlanamaz. Bugün kadınların 
çok büyük bir oranı meslek sahibi olmak, kendi parası-
nı kazanmak ve bağımsız olarak  hayatlarını sürdürmek 
adına çalışmayı kendi vazgeçilmezi olarak görüyor. 
Fakat Antep’de erkeklerin kadınlar üzerinde baskıla-
rı onları küçük atölyelerde çalışmaya itiyor. Bir başka 
çalışma biçimi ise ev eksenli işler.  Aslında bu yapının 
sadece Antep ile sınırlı olmadığını, Türkiye’nin hemen 
hemen her yerinde geçerli olabileceğini tahmin edebi-
liriz. Gaziantep’de farklı olarak belki de erkek egemen 
yapı kendini daha fazla hissettirmekte, kadın istihdam 
oranı bölge illere nazaran bile düşük kalabilmekte. Üs-
telik kadın istihdamının oldukça yaygın olduğu teks-
til sektöründe dahi bu durum karşımıza çıkıyor. Son 
zamanlarda sayısı oldukça artan Suriyeli işçileri ve 
özellikle çocuk işçileri de kattığımızda Antep oldukça 
hareketli, dinamik ve sürekli gözlemlenmeye müsait 
bir istihdam yapısıyla karşımıza çıkıyor. Sadece küçük 
bir pencere açtığımız bu konuyu kadınların işgücüne 
katılımını kolaylaştıracak etmenlerin altını  çizerek ka-
patmakta fayda var.  Bunlardan belki de en önemlisi 
kadın çalışmasını ayıp, günah olarak gören erkek ege-
men kültür. Bu kültürün aşındırılması, kadının aileden 
bağımsız bir birey olarak görülmesi gerekiyor.  Özel-
likle de birkaç büyük il dışında Anadolu’da sanayinin 
gelişmekte olduğu illerde. Bunun dışında   ev ve ço-
cuk\yaşlı bakım işlerinin kadının üstünden alınması, 
ebeveyn izni, kreş vs. bir teşvik olarak değil, sosyal hak 
olarak görülmelidir. Sektörde kadınların gönürlüğünü 
ve yasal haklarına ulaşmasını engelleyen kayıt dışılığın 
yok edilmesi ve bağlı olarak kadın işçi çalıştırmanın 
en cazip yanı olan düşük ücretlerin önüne geçilmesi 
gerekir.
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Leyla Hanımı (Ezgi) Tez- Koop- İş Sendikası Dergisi okurları tanıyorlar. Dergide hasta hakları, has-
ta yakınlarının hakları, bu konuda çıkan yasalar, yararlanma koşulları gibi konularda bilgilendirici 
makaleler yazıyor. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) diye parantez içinde tanıtıyor 
kendisini. “O dernektenim,” demeye getiriyor. Ama yaşadıkları ve yaptıkları, parantezlerin çok öte-
sinde. Bir kere HAYAD’ın kurucusu, senelerce derneğe emek vermiş, ayakta kalması için çalışmış, 
çabalamış. 1997 yılından beri dernek işlerine koşturuyor; kendi yaşadıkları yönlendirmiş onu hasta 
hakları ile ilgilenmeye, hikayesini, Leyla Hanım’dan dinliyoruz.    
“Ankara doğumluyum ve Ankara’da büyüdüm. İlkokul, lise ve üniversiteyi Ankara’da okudum. Ga-
zetecilik okulu mezunuyum. Bir dönem gazetecilik yaptım ama asıl mesleğim bankacılık. Liseyi bitir-
dikten sonra bankada işe başlamıştım. Üniversite boyunca hem çalıştım hem okudum.”
1980’li yıllarda Ankara, hava kirliliğinin en yüksek boyutlarda olduğu bir kentti ama orada başka 
türlü gençler yaşardı; hayatı seven, direngen, çevresine duyarlı ve ailesine yük olmak istemeyen, 
kendi ayakları üzerinde duran genç kadınların bir bölümü hem çalışıp hem okurlardı. Leyla Hanım 
da onlardan biri. Okul bitiyor. Ve… o bir şey demedi ama anladım ben; aşk kapıya dayanıyor, evle-
niyor. Evlendikten sonra İstanbul macerası başlıyor, eşi politik biri. 12 Eylül koşullarında aranan eşe 
ulaşılmaması için Leyla bankadaki işinden istifa etmek zorunda kalıyor. Eşi yine de yakalanıyor. Dört 
buçuk yıl yatıyor. Gazetecilik mezunu olduğundan Leyla Hanım bir ara Milliyet gazetesine giriyor. 
Görevi nedir?  “Sağlık muhabiriydim, gazetecilik pek de içine giremediğim bir meslek oldu.”  
Bankacılığa geri dönüyor daha sonra da, emekli oldum işte, diye kestirip atıyor. Yıllar ve sarf  edil-
miş onca emek… Uzun konuşmayı sevmiyor ama biraz deşelim diyoruz; nasıl geçmiş memuriyet 
hayatı, terfi olanakları var mıymış, çalışma koşulları iyi miymiş: “Bizim zamanımızda her kademe 
için sınavlar vardı. Memur olarak başlıyor, sonra şef  yardımcısı, şef, grup lideri basamak, basamak 

“Kader diye boyun eğmeyin” 

Hasta ve Hasta Yakınları Derneği (HAYAD)  
Onursal Başkanı Leyla Ezgi: 

Leyla Ezgi ile aynı semtte oturuyormuşuz. 
Fakat meyve ağaçları ve bostanlarla 
kaplı, kentin yoksullarının kış günleri 
birbirlerine kucak dolusu odun taşıdığı 
eski Merdivenköy’de olduğu gibi bizi 
ayıran bir dere değil artık; İstanbul’u 
Anadolu’ya bağlayan E5 karayolu. Söyleşi 
bitiminde onların evinden hafif sola 
dönüp kafamı kaldırdığım zaman, bizim 
semti görüyorum ama yollar köprüler, 
kavşaklar gibi medeniyet halleriyle epey 
uzaklaşmışız birbirimizden. Onunla, 
yalnızca HAYAD’ı değil hayatı da konuştuk. 
Bu; güçlükler karşısında başını daima dik 
tutan mücadeleci bir kadının hayatıydı.  
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gidiyorsunuz. Ben de çalıştım, sınavlara girdim. Fakat ka-
riyer yapayım diye bir derdim olmadı. Hiçbir alanda hır-
sım olmadı. Şube müdürlüğü önerdiler reddettim, çünkü 
arkadaşım hastalanıp gitmişti, onun yerine beni kaydırmak 
istiyorlardı. Reddettim. Ve bu tutumumu iyi buluyorum.” 
Yaşam bir duruştur, ilkeli insan başkalarının tanıklık etme-
diği hallerde de kendi özüne aykırı davranmayan insandır. 
Şu an birbirleriyle ölümüne rekabet eden, iş arkadaşının 
ayağını kaydırmak için türlü dolaplar çeviren insanları dü-
şünüyorum da…Dünya hala dönmeye devam ediyorsa, bu, 
Leyla Hanım gibilerin sayesindedir, diyeceğim. Abartı değil 
bu, bir gerçek. 

İçte ukde kalan resim merakı
İstekleri, arzuları, hedefleri…Ya onlar?  Olmaz olur mu, 
elbette var. Mimar Sinan Üniversitesi’nde resim okuyup re-
sim yapmakmış, annesinin ölümünden sonra üzerine aldığı 
bazı sorumluluklardan dolayı onu da yapamamış. Şöyle 
anlatıyor bu dönemleri: 
“Eşim öldükten sonra bir süre daha çalıştım bankada, daha 
sonra emekli oldum. Emekliliğime yakın dönemde yaptı-
ğım iş de bana kötü gelmeye başlamıştı. Bankacılık işleri tek 
düze ve çoğu zaman sıkıcıydı. Resimle uğraşamamış olmak 
içimde ukde olarak kaldı diyebilirim. Lisede resmim çok 

HAYAD
HAYAD’la ilgili ayrıntılı bilgilere  

http://www.hayad.org.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz.
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iyiydi. Renkleri iyi kullanıyordum. Desen çalışmam lazımdı. 
80’li yıllarda Ankara’da şartlar değişikti. Güzel sanatlar için 
İstanbul’a gelmek istiyordum, babam izin vermedi. ‘Çalış 
oku, ben seni okutamam,’ dedi babam. Toplumsal baskı da 
vardı tabii. Halk oyunları oynamak istedik, spora gitmek is-
tedik, müzik aleti çalmak istedik izin verilmedi; teşvik yoktu 
yani o zamanlar.” 
Bu noktada çayını içerken, söyleşimizi sessiz sessiz izleyen 
baba söze giriyor. “Memur maaşı ile dört çocuğu nasıl okut-
tum, onu söyle asıl.” Babam da işçi ücreti ile dört çocuk 
okuttu, onu anlıyorum biraz galiba, zaten Leyla Hanım da 
anlıyor. Fakat babalarımızın anlamadığı başka bir şey var. 
Türkiye’de kız çocuğu olmak, genç kadın olmak, yaşlı kadın 
olmak, velhasıl kadın olmak… “Ekonomik olarak engeller 
var, kültürel engeller var, anne baba sizi engelliyor. Çevre 
baskısı engelliyor. Kız çocuğu olmak zor. Akşam istediğiniz 
saatte dışarı çıkamıyorsunuz, hafta sonu etkinlikleri oluyor, 
gidemiyorsunuz, anneniz sizden iş bekliyor. Evde bakılması 
gereken dört çocuk var.”

Hekim hatalarından doğan dernek 
HAYAD nerede ve ne zaman kuruldu? Derneğin kuruluş öy-
küsü Leyla Hanım’ın hikayesinden bağımsız değil. Hayatının 

makas değiştirmesinde “hekim hatası” tayin edici rol oynuyor. Bir 
değil birkaç hata hem de. Ve sonra hasta ve hasta yakınları hakları 
mücadelesi başlıyor.  Gerçek talepler üzerine kurulu her hak arayışı 
gibi onun bu çabası da karşılığını buluyor, çünkü tıbbi girişimlerde-
ki özensizlik ve sağlık sistemindeki aksamalar nedeniyle sakat ka-
lan, ya da yakınını yitiren pek çok insan yaşıyor bu ülkede.  Mesela 
bu satırların yazarı da sorduğunuzda hayatının yönünü değiştiren 
bir hekim hatasını anlatabilirdi size. Ama biz Leyla Hanım’ı dinle-
meye devam ediyoruz: “MS hastası olan kız kardeşim 1993 yılında 
kalça protezi ameliyatı oldu. Ameliyat sırasında siyatik sinirini kes-
tiler. 1996 yılında hekim hatası yüzünden eşimi kaybettim. Mide 
ülseriydi, mideden barsağa geçişte bir daralma vardı. Ameliyat 
oldu, iyileşemedi. Hastanede beş buçuk ay yattı. Üç buçuk ayda se-
kiz ameliyat yaptılar. Kurtulamadı. Tüm belgeleri okudum, hekim 
hatası olduğunu anladım. Ama bunu ispatlamak çok zor. Kimse 
şahitlik yapmak istemiyor.” 
“Eşimin ölümü bir işe yarasın” istedim cümlesiyle özetliyor duru-
munu. Çünkü müdahil olmakla, üzerine sorumluluk almakla, mü-
cadele etmekle bazı şeylerin düzeltilebileceğine inanıyor. Doktor 
hataları üzerine haber yapıyor, o zaman İlk sayfadan giriyor haber, 
aynı şeyleri yaşayan pek çok insan Leyla Hanımı aramaya başlıyor. 
Aralarında bir iletişim kuruluyor. Tabip Odası’nda toplantılar yap-
maya başlıyorlar; amaçları bir dernek kurmak… 
“ Benzer deneyim yaşayan insanlar bir araya geldi altı ay kadar 
konuştuk, tartıştık sonra da dernek kuruldu. Derdimiz sadece he-
kim hatası değildi. Amacımız hasta ve hasta yakınlarının haklarını 
öğrenmeleri, bu doğrultuda haklarına sahip çıkmalarıydı.” 
Dernek 1997’de kuruluyor ve kurduktan sonra iki yıl devamlı ay-
dınlanma toplantıları yapıyorlar. “Tabip odaları, belediyeler, has-
taneler nerede yer bulursak orada bilgilendirici toplantılar yaptık, 
broşürler bastık” diye özetliyor başlangıç çalışmalarını. Ülkenin 
dört bir yanında görev yapan ve konuyu bilen hocalar, bu süreçte 
kendi yol masraflarını kendileri karşılayarak, gelmişler toplantılara. 
Ciddi bir farkındalık yaratılmış, o dönem. 

Hep ilkeli olmak 
“Dernekte ilkelerimiz vardı” diye anlatıyor.  Ne tür ilkeler olduğu-
nu merak edip soruyoruz. “  ‘Belediyelerin sizle çalışırız ama basın 
açıklamasını birlikte yapalım’ şeklindeki önerilerini hiç kabul etme-
dik. Bağımsız duruşumuzu koruduk. Hizmet içi eğitimler vermeye 
çalıştık. Sonra Sağlık Bakanlığı hasta hakları birimlerini kurmak 
istediğinde bizden de görüş istedi. Verdik.”
Hasta hakları savunuculuğu tüm insanlara herhangi bir ayırımcılık 
yapmadan eşit mesafede yaklaşmayı gerektirir. HAYAD’ın da tu-
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tumu budur.  Hasta hakları birimlerini, gözle görünür yerlerde 
kurulması gerektiğini söylüyor.  Fakat bakanlık onları dinleme-
miş.  Hasta hakları birimleri hastaların çok da rahat ulaşacağı 
yerlerde açılmamış. Çok sayıda hastanede birden aynı anda 
uygulamaya girmiş. Yine de başlangıçta ‘yeni bir atılımdır’ diye 
birkaç hastanede hasta hakları kurullarında yer almış, dernek:   
“Sonra gördük ki büyük dosyalar bu kurullara gelmiyor, o ona 
bunu, bu buna şunu söyledi şeklinde dedikodu temelli manasız 
dosyalar geliyor. O kurulları da bıraktık.”  
Hastaların bazı hakları olması iyi de hasta yakınlarının hak-
ları nedir, ne tür haklarımız var,  haklarımız hangi noktalarda 
ihlal ediliyor, bunları nasıl koruyabiliriz? “Hasta yakınları ola-
rak sizler hastanelerde sadece refakatçi değilsiniz. Gereğinde 
hasta bakıcı, gereğinde hemşiresinizdir, hastanın her derdiyle 
ilgilenen sizsinizdir. Çünkü hastane personeli hiçbir zaman ye-
terli değildir. Eşim İstanbul’un en pahalı özel hastanelerinden 
birinde kalıyordu. Ateşi çıktığında buz arayıp bulmak benim 
görevimdi. Yani hasta yakınısınızdır ama asıl işiniz orada sağlık 
personelinin yapmadığı işleri yapmaktır.” Sorumluluk varsa 
hak da olmalıdır, bu durumdan kaynaklanan haklarımızı böyle 
özetliyor Leyla Hanım. 
Derneği kurdukları dönemde hükümet AB’ye olumlu yaklaş-
maktadır. Uyum yasaları çerçevesinde, çok yeterli olmasa da 
hasta hakları başlıklar ve alt başlıklar halinde bu dönemde dü-
zenlenmiş. 

Ya hekimlerin hakları 
Eşinin uğradığı doktor hatası ile ilgili neler yapmış, onu da so-
rayım istedim. Evet dava açmış. Ünlü avukatlara başvurmuş. 
Umut da vermemişler “Böyle davalar kazanılmıyor, sağlık 
çalışanları, hekimler etten bir duvar oluşturuyorlar, bilgi ala-
mıyorsunuz, kimse size şahitlik yapmıyor. ‘Bunların hiçbiri 
umurumda değil yeter ki çıksınlar, savcılıkta ifade versinler, ben 
bu davayı açacağım’ dedim. Sonra davayı açtık.” diyor. Ceza 
davası “Rahşan Affı” nedeniyle düşmüş Tazminat davasını ka-
zanmışlar. Hekim hatalı bulunmuş, onun da istediği buymuş 
zaten.  
HAYAD hekim hatalarının üzerine gittiği için “ Ya hekimlerin 
hakları? Bizimkiler ne olacak? diye sormuşlar” ve uzun zaman 
derneğe mesafeli kalmışlar. “Oysa bu iki hak grubu birbirini 
dışlamaz, kardeş haklardır,” diyor Leyla Hanım. 
Yönetim kurulu üyesi olarak dernek faaliyetlerine devam edi-
yor. Bu arada köprünün altından sular akıyor… Bazı hekimle-
rin fikirleri değişiyor. 

“Zaman içinde yönetimin bileşimi biraz değişti, artık sadece 
hasta yakınları değil de, hekim ve avukat arkadaşlar da yöne-
timde yer almaya başladılar” 
Şu anda çalışmalar ne durumda? Pratik bir şeyler yapamadık-
larını vurguladıktan sonra “Daha çok akademik çalışıyoruz. 
Belediyelerden biri bize bir yer verse bir hasta hakları kütüpha-
nesi kurmak istiyoruz. Öyle bir olanak elimize geçmedi, der-
nek deyince kaçıyorlar. 
Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sağlığın giderek “ paran 
kadar sağlığa” dönüşmesini kaygı ile izlediğini söylüyor. Şehir 
hastaneleri konusunda büyük kaygıları var.  “Şehir hastaneleri, 
hastaların sadece hastaların değil bütün vatandaşların zararına 
bir uygulama. Çünkü insanların ceplerinden çıkan paralarla 
hastanelerin kiraları ödenecek. Yap-işlet-devret gibi bir şey 
oldu şehir hastaneleri. Nasıl kullanmadığımız köprü ve yollara 
para ödüyorsak, yarın öbür gün bu hastanelere de para ödene-
cek. Nereden ödenecek? Vatandaşın cebinden çıkan vergilerle 
ödenecek” diyor. 

Haksızlıklara göz yummayın 
Son dönemlerde kadın hekimlerin erkek hasta bakmamaları, 
erkek hekimlerin de kadın bakmamaları uygulamalarını eleş-
tirip şöyle konuşuyor: “Hastaların erkek veya kadın hekimler 
tarafından bakılma talepleri olabilir esasen. Ama hekimler 
hasta seçemezler. Ben bir kadın olarak jinekolojik muayenede 
bir kadın hekimi tercih edebilirim, bu hakka sahibim. Ama bir 
dahiliye muayenesinde böyle yapmamalıyım.” Konuşma sıra-
sında kardeşi Bahar Hanım da yanımızdaydı. Siyatik sinirleri 
kesilen kardeş. O da sohbete giriyor zaman zaman. Bahar da 
Leyla gibi çok sağlam ve güçlü bir kadın; MS hastası, tekerlekli 
sandalye kullanıyor. Hemşirelikten emekli olmuş. “Olduğu bi-
çimiyle hayatı yaşayıp ondan keyif  almasını bilmek gerekir,” 
diyor iki kardeş de. Birlikte sinemaya da gidiyorlar, gezmeye 
de politik tartışmalar da yapıyorlar. Bahar’ın hikayesi de baş-
ke bir güçlü kadının hikayesi, sizinle de konuşalım diyorum. “ 
Şimdi değil, bir ara konuşuruz ama” diye cevap veriyor. Söz 
alıyorum. Rol çalmak istemiyor onu anlıyorum. “Tez-Koop- İş 
üyesi kadınlara neler söylemek istersiniz?” şeklindeki son soru-
muza şöyle cevap veriyor Leyla Ezgi, “Her alanda dayanışsın-
lar, haksızlıklara göz yummasınlar, seslerini çıkarsınlar; seslerini 
çıkarmadıkları takdirde ezilen hep kadınlar ve kız çocukları 
oluyor. Kader diye boyun eğmesinler hiçbir şeye.” Bir kadın 
dergisi için bundan güzel son söz mü olur?
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HAKLARIMIZ…. 
Bilelim, isteyelim…

Av. Emel Kirez Şencan
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Çalışma hayatında kadınlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
kalıyorlar. Sorunlar kadın işçi hamile kaldığında ya da 
doğum yaptığında da başka şekillerde devam ediyor. 
Avukatımız Emel Kirez Şencan doğum ve annelikten 
kaynaklanan haklarımızı ve bunları kullanış biçimlerini 
örnek Yargıtay kararları ile anlatıyor.   

Doğum yaptım haklarım var 

4857 sayılı yasanın  “Analık halinde çalışma ve süt 
izni” başlıklı 74. Maddesinde; “Kadın işçilerin doğumdan 
önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 
on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik 
halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki 
hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, 
doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya 
kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı sü-
reler doğum sonrası sürelere eklenir. 
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelli-
ğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler 
hekim raporu ile belirtilir. 
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli 
izin verilir. 
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağ-
lığına uygun daha hafif  işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretin-
de bir indirim yapılmaz. 
İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamam-
lanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden 
sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin 
hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 
toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler ara-

sında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre 
günlük çalışma süresinden sayılır. “ düzenlemesi mevcut 
olmakla birlikte; uygulamada doğum yapan kadın 
işçi çalışma hayatından dışlanmak istenmektedir. 
4857 sayılı yasanın 74/5. maddesinde düzenlenen  “do-
ğum izni” talebi iş akdinin feshine dahi neden olmaktadır. 
Oysa ki;  6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanmak ka-
dın işçiye yasa ile tanınan bir haktır. Kadın işçinin tek 
başına alacağı ücretsiz izin kararını işverene bildirerek 
talepte bulunması halinde işverenin bu izni kullandırması 
zorunludur. 
Doğum izninin kullandırılması sonrasında ise kadın işçi-
nin çalışma koşullarında değişiklik yapılmaya çalışılması, 
kadın işçinin izin bitimi daha alt bir pozisyonda görevlen-
dirilmek istenmesi, süt izni kullanımında sıkıntı yaşanma-
sı karşılaşılan sorunlardandır. Bu sıkıntılar bir anlamda 
eşitlik ilkesinin ihlali olarak değerlendirilmektedir. 

Eşit davranma ilkesi
 Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup 
İş Hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler 
arasında haklı ve objektif  bir neden olmadıkça farklı dav-
ranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin 
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yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifa-
deyle işverenin ayrım yapma yasağı işyerinde çalışan işçi-
ler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamak-
tadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu tüm işçilerin 
hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini 
gerektirmemektedir. Bahsi geçen ilke eşit durumdaki işçi-
lerin farklı işleme tabi tutulmasını önlemeyi amaç edin-
miştir. Öte yandan anılan ilke, hakların sınırlandırılması 
yerine korunmasına hizmet eder. 
Eşitlik İlkesi ise en temel anlamda Anayasa’nın 10. ve 55. 
maddelerinde de ifade edilmiş, 10. maddede “Herkes, dil, 
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir” kuralına yer verilmiştir. 55. maddenin kenar başlı-
ğı ise “Ücrette Adalet Sağlanması” şeklindedir. 
Bundan başka eşit davranma ilkesi, İnsan Haklan Evren-
sel Bildirgesi, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, Avrupa 

Sosyal Şartı, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması, 
Uluslar Arası Çalışma Örgütünün Sözleşme ve Tavsiye 
Kararlarında da çeşitli biçimlerde ele alınmıştır. 

Avrupa Sosyal Şartı 
İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit 
Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına 
Dair 5 Temmuz 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi›nin 2006/54/EC Sayılı Direktifı’nin “Analık 
(Doğum) İzninden Dönüş” başlıklı 15.maddesinde, 
“doğum iznindeki bir kadının, doğum izninin biti-
minden sonra işine veya eşdeğer bir pozisyona kendisi 
için daha dezavantajlı olmayan koşul ve şartlarda geri 
dönmeye ve çalışma koşullarında yokluğu sırasında 
yararlanmış olacağı her türlü iyileştirmeden yarar-
lanmaya hakkı vardır” şeklinde kurala yer verilerek, 
doğum iznini kullanan kadın işçi yönünden, işverenin 
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HAKLARIMIZ…. 
Bilelim, isteyelim…

eşit davranma borcuna vurgu yapılmıştır. 
Avrupa Sosyal Şartının 8. maddesinde “Çalışan Kadın-
ların Analığının Korunması Hakkı” öngörülmüş olup 
Türkiye ilgili hükmü çekincesiz olarak onaylamıştır. 
Doğum izinlerinin kullanılmasında işverenin takdirinin 
bulunmadığı, kadın işçinin talebi halinde bu izinlerin 
kullandırılmasının zorunlu olduğu, aksi durumun kadın 
işçi bakımından haklı nedenle fesih gerekçesi olacağı, do-

ğum izni sonrasında kadın işçinin farklı muameleye tabi 
tutulmasının ayrımcılık yasağının ihlali kabul edileceği, 
süt izninin ne zaman ve kaça bölünerek kullanılacağını 
kadın işçinin belirleyeceği, işverenin anayasa, yasa, tüzük 
ve yönetmeliklere aykırı davranışının işçi bakımından 
haklı nedenli fesih gerekçesi olduğu anlaşılmaktadır.
Unutmayalım; önemli olan haklarımızı bilmek ve talep 
edebilmektir.

  Yargıtay Kararı:
Doğum sonrası alt göreve veremezsiniz

Doğum sonrası alt göreve veremezsiniz
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 29.11.2011 tarih 
2009/19835 E.- 2011/46440 E. sayılı kararında 
yukarıda bahsedilen mevzuata atıfta bulunarak, doğum 
izni sonrasında işe dönen kadın işçinin daha alt bir 
göreve atanmak istenmesinin ayrımcılık yasağının 
ihlali olarak değerlendirileceği içtihat edilmiş, karar 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 
“Somut olayda davacı işçinin davalıya ait işyerinde 
satış müdürü olarak görev yaptığı, doğum iznini 
kullandığı sırada yerine başka bir işçinin atandığı, 
doğum izini sonrası davacıya İstanbul Anadolu bölge 
müdürlüğü görevinin teklif edildiği hususları taraflar 
arasında tartışmasızdır. 
Davacı işçi yapılan bu değişikliğin 2 çocuklu bir 
bayanın satış müdürlüğü görevini yerine getiremeyeceği 
düşüncesiyle yapıldığını iler sürmüş, davalı işveren 
ise genel müdür düzeyinde organizasyon değişikliğine 
gidildiğini, davacının görev değişikliğinin de bu 
kapsamda yapıldığını açıklamıştır. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, davacı işçinin daha önce 
açtığı işe iade davasında, doğum izninde olduğu bir 
dönemde davacının yerine başka bir kişinin atanması ve 
izin sonrası davacıya başka bir görev teklifi İş Kanunu 
hükümlerine aykırı olarak değerlendirilmiş ve davacının 
yapılan görev değişikliğini kabul etmemesi sebebiyle 
iş sözleşmesinin feshi haklı ve geçerli bulunmamış, 
davacının önceki işine iadesine karar verilmiştir. 
Davalı işverenin temyizi üzerine kesinleşen karara 
dayanılarak davacı işçi tarafından yapılan işe başvuru 
da işverence reddedilmiş ve işe başlatılmayarak 

tazminatları ödenmiştir. Kesinleşen işe iade kararı da 
işverence yapılan değişikliğin organizasyon değişikliği 
kapsamında geçerli bir nedene dayanmadığını ortaya 
koymaktadır. 
Öte yandan davacı tanıkları üç kadın işçi olup, davacının 
doğum izni sonrasında bir alt göreve atanmak istendiğini, 
yeni görevin sık sık şehir dışına seyahatleri gerektireceğini 
açıklamışlardır. Yine davacı tanıkları, işverence doğum 
izninin kullandırmama yönünde baskıları ifade etmişler, 
tanıklardan biri bu yüzden işten ayrıldığını, diğeri ise 
doğum izni kullanmadığı için doğum sonrası terfi ettirilerek 
işe başlatıldığını açıklamıştır. 
Davacı işçi, 06.09.2004 tarihinde doğum öncesi 
izne ayrılmış, 24.09.2004 tarihinde doğum yapmış 
ve 12.02.2005 tarihine kadar doğum sonrası iznini 
kullanmıştır. 
Dosya içinde davalıya ait işyerinde 15.02.2005 ve 
15.09.2006 tarihlerinde cinsiyet ve medeni duruma 
göre çalışan işçi sayılarına yer verildiği tablolar 
bulunmakta olup, 
15.02.2005 tarihinde çalışan 179 kadın işçiden 72’sinin 
evli, 107’ sinin bekar olduğu, 15.09.2006 tarihinde 
kadın işçi sayısı 248’e çıktığı halde evli kadın işçi 
sayısının 65’e gerilediği anlaşılmaktadır. 
Yapılan bu açıklamalara, dosya içeriğine ve özellikle 
kesinleşen işe iade kararı gerekçesine göre davacı işçinin 
doğum iznini kullanması sebebiyle kabulü mümkün 
olmayan daha alt bir görev teklif edildiği ve işçi tarafından 
kabul edilmemesi üzerine de iş sözleşmesinin feshedildiği 
anlaşılmaktadır. Davacının doğum iznini kullanması ve 
analık sebebiyle maruz kaldığı bu durum 4857 sayılı Iş 
Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde ayrımcılık 
tazminatının koşullarının oluştuğu kabul edilmelidir. 
Yine aynı hükme göre yoksun kalınan hakların talebi de 
yerindedir. “
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Yargıtay kararı:
Ücretsiz doğum izni vermek zorundasınız 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 16.04.2012 tarih 
2010/5907 E.- 2011/46440 E. sayılı kararında kadın 
işçinin ücretsiz doğum izni talebinde bulunması halinde 
izin verilmesinin zorunlu olduğu, aksi halin kadın işçi 
bakımından haklı nedenle fesih gerekçesi olacağı, 
kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı içtihat 
edilmektedir.  
“4857 Sayılı Yasa’nın 74/5 maddesine göre isteği 
halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni 
verilmesi zorunludur. 
Davacının izin talebinde bulunduğu gerek davalı 
tarafından çekilen ihtarnameden, gerekse davaya cevap 
dilekçesinden anlaşılmaktadır. Davacının izin talebi 
kabul edilmediğine göre somut olayda davacının haklı 
fesih ile iş sözleşmesini sona erdirdiği kabul edilerek 
kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken 
yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. “
Yasal ücretli doğum izinlerinin kullanılmasından sonra 
işçinin talep etmesi halinde işverence altı aya kadar 
ücretsiz izin verilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin 
birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. 

Yargıtay kararı: 
İşveren kreş açmak zorunda

 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 14.11.2016 tarih 
2015/5175 E.- 2016/19971 E. sayılı kararında işverenin 
kreş açma zorunluluğuna aykırı davranışının kadın 
işçi bakımından haklı nedenle fesih gerekçesi olacağı 
içtihat edilmiştir. 
“4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde işçinin 
haklı fesih halleri düzenlenirken ( II ) bendinin ( f) alt 
bendinde son cümle olarak “yahut çalışma şartları 
uygulanmazsa” şeklinde ifadeye yer verilerek, çalışma 
koşullarının uygulanmaması durumu işçinin haklı fesih 
nedenleri arasında yerini almıştır. 
Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler, bireysel ya da 
toplu iş sözleşmeleri, işyeri personel yönetmeliği ve 
benzeri kaynaklarla, işyeri uygulamalarının çalışma 
yaşamına etkileri sonucu her bir iş ilişkisinde çalışma 
koşulları meydana gelir. 
14.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25522 

sayılı Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 15.maddesine göre, 
işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
bulunan tüm işyerlerinde, yaşları ve medeni halleri ne 
olursa olsun, toplam 150’den çok kadın çalışanı olması 
halinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı 
ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için 
işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine 
yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun kurulması 
zorunludur. 
Somut uyuşmazlıkta, davacı doğumdan sonra işe 
başlamadan önce gönderdiği ihtarname ile davalı 
işverene bu yükümlülüğünün gereği işyerinde kreş 
açılması gerektiği aksi takdirde iş sözleşmesini 
feshedeceği ihtarında bulunmuş, davalı işveren ise 
böyle bir yükümlülüğün bulunmadığını, davacının 
ihtarnamesinin istifa beyanı olarak kabul edileceğini 
bildirmiştir. Davacının izninin bittiği ve işe başlaması 
gereken 01/08/2012 tarihinde işe başlamak 
istediği, işverenin davacıyı istifa ettiği gerekçesiyle 
işe başlatmadığı davacı tanığının ifadesinden 
anlaşılmaktadır. 
Yönetmelikteki düzenleme gereği işverenin kreş açma 
zorunluluğu bulunmakta olup, bu yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini 
haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır. Ancak, davacı 
01/08/2012 tarihinde işe gelerek çalışma isteğini ve 
iş sözleşmesini feshetme iradesinin bulunmadığını 
göstermiş, işveren tarafından davacının çalışmasına 
izin verilmemiş olup, bu nedenle davalı işverenin iş 
sözleşmesini feshettiğinin kabul edilmesi gerekir. “
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Yerli Malları Haftalarında okula ceviz, fındık, 
mandalina taşımışsanız, Ankara’da Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Bir Ulusu Giydirmek: 
1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri” sergisini 
gezerken çocukluğunuzda giydiğiniz bir elbisenin 
kumaşına rastlayıp, yurdumuzun güzel 
zamanlarını hatırlamış olmanız kuvvetle 
muhtemeldir. Memlekete, gururla 
“yurdumuz” dediğimiz zamanları... 
Türkiye, kendi kendine yeterli ülkedir 
diye öğrenirdik ilkokulda. Başkasına 
muhtaç olmayan yurdumuza güven 
duymak güzeldi. Bu güvende, sadece bir 
sanayi hamlesi ve kamu yatırımı değil, 
aynı zamanda ulusal bir simge olan 
Sümerbank’ın payı büyüktü.
1960’larda, mevsimlerin dönüşümünü 
Sümerbank mağazalarındaki renklerin, 
desenlerin, kokuların değişmesiyle 
izleyen çocuklarıydık yurdumuzun.
Sonbahar okul ayakkabısı, ilkbahar basma ferahlığıydı 
Sümerbank’ta. Kış kahverengi, gri, siyahsa; yaz allar, 
yeşiller, pembeler, sarılardı. Pazenler ne kadar çubuklu, 
çizgili desen demekse, basmalar o kadar minik çiçekler, 
dallar, güller demekti. Pazen, kış gecelerinin evcimenliği, 
sıcaklığı, yumuşaklığıydı. Ağırbaşlıydı. Basma ise 
yaklaşan yaz tatili, yeni sulanmış avlu, Vita kutusunda 
sardunya vaadiydi. Avarelikti.
Sümerbank’ın Ulus’taki mağazasına gitme zamanı 
geldiyse, Ankara’da mevsim değişiyor demekti. İşte o 

zaman Kızılay’dan Ulus troleybüsüne binilip Heykel’de 
inilirdi. Sümerbank binasının Ankara taşından 
merdivenleri tırmanılıp, binanın ön tarafındaki pirinç 
tokmaklı cam kapıdan geçilip mağazaya ulaşıldığında 
renk renk, top top kumaşların dizildiği raflar, 

tezgâhtarların makas şıkırtıları, 
kumaş ölçülen upuzun tahta 
cetvellerin tezgâhtaki takırtıları, 
pencerelerden içeri süzülen ışık 
huzmelerindeki kumaş tozlarından 
oluşan bir renk, ses, koku cümbüşü 
başlardı.
Tezgâha yanaşıldığında o gün iyi 
kalpli tezgâhtar denk gelsin bize, 
diye dua etmek adettendi çocuklar 
arasında. Duamız tutarsa, tezgâhın 
arkasındaki sepete biriktirilen kumaş 
kırpıntılarını alabilirdik, alışveriş 
bittikten sonra tezgâhtardan. Bu, eve 
döndükten sonra, eğer mevsimlerden 
pazense sobanın kurulu olduğu 

odada, basma mevsimiyse de arka bahçenin en kuytu 
köşesinde, leylakların ardına saklanıp kurulacak 
evcilik oyunu için bulunmaz define demekti. Basma 
mevsiminde, bahçede kaldırdığımız iri taşların altından 
çıkan böcek ölülerini gömecek kefeni de, o kırpıntıların 
soluk renkli olmasına özen gösterdiklerimiz arasından 
çıkarırdık. Çocukların ilgilendiği kırpıntılardı ama bütün 
annelerin bildiği bazı şifreler vardı ve sadece bizim çok 
da iyi kalpli olmadığına hükmettiğimiz tezgâhtarlar o 
şifreleri anlarlardı. Kumaş keserken en az fireyi vermeye 

Hep böyle değildik biz…

Füsun Çiçekoğlu

Kışları Sümerbank pazeninden pijamalarımız, yazları Sümerbank 
Nazilli basmasından elbiselerimiz... Sümerbank’ta kestirilen kumaş 
kokan iyiliklerimiz vardı eskiden…
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Sümerbank’ın Ulus’taki mağazasına gitme zamanı geldiyse, 
Ankara’da mevsim değişiyor demekti. İşte o zaman 
Kızılay’dan Ulus troleybüsüne binilip Heykel’de inilirdi. 

Renk renk, top top kumaşların dizildiği raflar,  
tezgâhtarların makas şıkırtıları, kumaş ölçülen upuzun  

tahta cetvellerin tezgâhtaki takırtıları, pencerelerden  
içeri süzülen ışık huzmelerindeki kumaş tozlarından  

oluşan bir renk, ses, koku cümbüşü... 
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gayret edip bizi kırpıntıdan mahrum edenler de, o 
tezgâhtarlardı zaten işte. Onlar, mahallede böceklere 
cenaze töreni düzenlediğimiz, yavru kediler için kasap 
İsmet amcadan birazcık kıyma rica ettiğimiz için bizlerle 
alay eden sokak arkadaşlarımızın büyümüş halleriydi 
galiba. “Tasarruf ”, 
“dayanıklılık”, 
“önümüzdeki sene de 
giyer” gibi büyüklük 
şifreleriyle annelerimizle 
aralarında anlaşıp, 
basmaların hani şu 
minik mavi, pembe 
çiçekli olanını değil 
de, lacivert üstü beyaz 
puantiye olanını ya 
da pazenin çiçeklisini 
değil de çubuklusunu 
verirlerdi o bilmiş 
tezgâhtarlar. Oysa 
iyi kalpli olanlar, çocukların hangi basmaya, hangi 
pazene göz koyduğunu daha mağazaya girer girmez 
anlarlardı. Annelerimize bizim gözümüze kestirdiğimiz 
o kumaşın en iyisi olduğunu anlatmakta da mahirdiler 
onlar. Hangisinin alınacağında karar kılınıp da sıra 
kesmeye geldiğinde, koca bir tahta cetvelle ölçüp ikiye 
katladıkları kumaşın bir ucundan makası şıkırdatarak 
attıkları çentiği, cırt diye öbür uca kadar bir solukta 
keseceklerine, kumaşın bir ucunu kendileri tutup, 
diğerini biz çocuklara tutturarak makasla elimizi 
kesecekmiş gibi yapıp bizimle şakalaşanlar da hep o iyi 
kalpli tezgâhtarlardı zaten.

Mutlu ve gururluyduk yurdumuzda
Kumaş alışverişi bitip de sıra ayakkabı almaya geldiğinde, 
Sümerbank Mağazasından çıkar çıkmaz pazen mevsimi 
boza, basma zamanı şırayla soluklanmaya gidilecek olan 
Akman molasına da fazla bir şey kalmamış demekti.
Sümerbank’ın reklamlarındaki gibi gülümsemeli, güvenli, 
güzel bir şeydi hayat o yıllarda bizim için. Elbiselerimizi cepli 
dikmişse annelerimiz ve ceplerin kenarlarına da istediğimiz 
renkten sutaşı çevirmişlerse, mutluyduk. Mutlu ve gururlu 
hissederdik kendimizi yurdumuzda.
Yurdumuz derken aklımıza gelen ilk şeylerden biri neden 

Sümerbank’tı, bunu “Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 
Yılları Arası Sümerbank Desenleri” sergisini gezerken daha 
iyi anlamak mümkün.
Cumhuriyet Türkiye’sinde her evde en az üç kuşağın 

hayatına Sümerbank 
mutlaka değmiştir çünkü. 
Hemen her evde tıkırdayan 
pedallı Singer dikiş 
makinelerinin, içinde “bol 
teyel”, “sürfile”, “düğme 
kutusu” geçen cümlelerin, 
dikiş yaygılarının hepsinin 
bir yerinde Sümerbank 
olurdu. Bir ulusu giydiren 
Sümerbank’ı anlatan 
Serginin 1980’lere 
kadar olan reyonlarına 
yurdumuzun o günleri 
gibi üretimin, paylaşımın 
ve kendine yeten bir 

ülkeden bir yurt yaratma çabasının gururu yansıyor. 
Savaş sonrası yıllarda üretime ve sanayileşmeye verilen 
önemle ve kalkınmanın bir ulusun dayanışmasının 
eseri olduğuna dair yaratılan inançla kazanılmış bir 
başarı Sümerbank.  Farklılaşmanın değil ortaklıklar 
yaratmanın, tüketmenin değil üretmenin önemli 
olduğuna dair inancın eseri... Sergide sıra 2000’li 
yıllara geldiğinde ise derin bir kederle sarsılıyor sergiyi 
gezenler.
5 Kasım 1953’te faaliyete başlayan İzmir Halkapınar 
Basma Sanayi Müessesesinde üretimin 2001 yılında 
durdurulmasıyla, 71 yıldır Atatürk’ün önderliğinde 
başlatılan bu büyük sanayileşme hamlesine ket vurulması 
ve fabrikaların, üretim tesislerinin, sosyal yerleşkelerin 
viraneliğe dönüşmesine giden süreç...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Nazilli Destanı’na konu olan 
Sümerbank Nazilli Basma Sanayi Müessesesi de kıyımdan 
kurtulamaz ve 14 Kasım 2002’de kapatılır.
Bedri Rahmi, “dünyanın en güzel fabrikalarından biri” 
dediği Nazilli’yi şöyle anlatır destanında:
 “Altı saat içinde altı lunaparktan geçtik. Beyazına karıştı 

gözümüzün karası. Nazilli’ye vardık gece yarısı. Bir 
de ne görelim şehir baştan başa naylon ışıklar içinde. 
Nazilli dediğin nedir ki? Anadolu’da küçük bir kaza 
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KÜLTÜR SANAT 
SERGİ
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Sadece büyüklerin anladığı şifreli sözcükler: 

“tasarruf ”,  
“dayanıklılık”,  

“önümüzdeki sene de giyer”...Hangisinin alınacağında karar kılınıp da sıra kesmeye 
geldiğinde, koca bir tahta cetvelle ölçüp ikiye katladıkları 
kumaşın bir ucundan makası şıkırdatarak attıkları çentiği, 
cırt diye öbür uca kadar bir solukta keseceklerine, kumaşın 
bir ucunu kendileri tutup, diğerini biz çocuklara tutturarak 
makasla elimizi kesecekmiş gibi yapıp bizimle şakalaşanlar da 
hep o iyi kalpli tezgâhtarlardı zaten.
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değil mi? Gecenin on ikisinde ışık, elektrik ışığı içinde 
yüzen bir Anadolu kasabası görmek, insanı nasıl 
sevindirmez?

 … Muhallebici dükkânı tertemiz. Onun da ışıkları 
naylon!... Birkaç adım ötede aynı ışıklarla donanmış 
derli toplu birkaç otel sıralanmış.

 - Burası kaza değil, vilayet merkezi, diyorum.

 - Burasını fabrika bu hâle soktu, diyorlar.

 ...Nazilli Basma Fabrikası’nda bir hafta kalacaktık, 
basma renklerini ve nakışlarını inceleyecektik. Bu davet 
üç senedir beni saran yazmacılığın, oldukça kahrını 
çektiğim çeşitli bez boyalarının, istim kazanlarının 
önünde çektiğim çilenin en büyük mükâfatı oldu. 
Memleketimin en güzel köşelerinden birini, dünyanın 
en güzel fabrikalarından birini gördüm. Güzel, 
çalışkan, uyanık insanlar gördüm...”

Cumhuriyetin kuruluş yıllarının toplumsal tutumluluk, 
erdem, dayanışma ve üretim bilinciyle yaratılan Sümerbank 
Nazilli Basma Fabrikası sadece bir fabrika değil, hayata 
geçirilmiş ve başarıya ulaşmış büyük bir sosyal projeydi. 

Fabrikada çalışan işçilerin her türlü sosyal gereksinimi 
düşünülerek tasarlanmış okulu, hastanesi, tiyatrosu, spor 
kulübü olan bu yerleşkeyi hayata geçiren adımı 1937’de atan 
Atatürk, açılışı yaptığında fabrikada çalıştırılan makinelerin 
sesini dinleyip, “İşte, bu musikidir...” demişti.
O musiki, 2002’de sustu...
Sümerbank’ı yaratan ve yaşatan iradeye duyulan derin 
bir özlemle bitiyor Sergiyi gezenlerin Cumhuriyet 
Türkiye’sinin bu büyük projesinde yolculuğu. Akasya kokulu 
sabahlarımızı, birbirine benzer evlerimizin sokaklara açılan 
pencerelerinden dışarı taşan sarı sıcak ışıkları, dayanışmayı, 
üretmenin değerinin yüceltildiği, güvencimizin, inancımızın 
günlerine özlemle...
Gal dilinde dönemediğiniz bir eve, geçmişinizde mevcut olan 
kayıp mekânlara ve zamanlara duyulan özlem için kullanılan 
bir kelime var: Hiraeth. Türkçede karşılığı yok bu kelimenin. 
Sümerbank’lı yıllarımıza, dönemediğimiz o eve, o yurda, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan kayıp mekânlara 
ve o yitik zamanlara duyulan kesif  ve kederle yüklü özlemi 
anlatmak için en uygun kelime “Hiraeth” galiba...
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Futbola sizi yönelten ne oldu? Futbol maceranız 
nasıl başladı? 
Çok hareketli bir çocuk olduğum için ailem beni 11 yaşın-
da spora yönlendirdi. Vefa Kulübü’nde basketbol oynar-
ken, sokaklarda da erkek arkadaşlarımla futbol oynuyor-
dum. Futbolun; seyretme ve oynama zevkinin herkese ait 
olduğunu düşünüyorum. İstanbul Moda’da, Dostlukspor 
Kız Futbol takımının olduğunu ve maçlar yaptığını öğ-
rendim. Bu sayede futbolu öğrenip oynamanın da verdiği 
keyfi yaşamak ve görmek açısından tercihimi futboldan 
yana kullandım. Önce ailemi ikna etmeye çalıştım. Tür-
kiye’de o dönemlerde futbol, kız çocukları için uygun bir 
spor dalı olarak görülmüyordu. Futbol oynamakta ısrarcı 
oldum ve sonunda babam iki ablamın benimle gelmesi 
koşuluyla kulübe gitmeme izin verdi. Ablalarımla birlikte 
gidip Dostlukspor Kız Futbol Kulübüne kaydoldum.

Türkiye’nin ilk kız futbol 
kulübünün kaleci ve 
kaptanı, ilk diplomalı 
kadın futbol antrenörü, 
futbol konusunda doktora 
yazan ilk kadın, Avrupa’da 
profesyonel ligde hakem 
olarak görev yapan  
ilk kadın olmak Lale 
Orta’nın ilklerinden 
yalnızca birkaçı… 
Dergimizin ilk sayısında 
“ilk”lerin kadını Lale 
Orta ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Lale Orta
Kalbi futbol ile atan bir kadın

SPOR 
SÖYLEŞİ

Deniz Bozdemir

Türkiye’nin ilk kız futbol takımı: Dostlukspor
Türkiye’nin ilk kız futbol kulübü Dostlukspor’un 
kaleciliğini ve kaptanlığını yaptınız. Dostlukspor, 
kadın futboluna ve futbol sporuna hangi ilkleri 
getirdi? 
Avrupa’da başlayan ve yaygınlaşan kadın futbolunun 
yansımaları ve Türkiye’de oynanan İtalya-Avrupa kar-
ması kadın futbol maçları, 1969 yılında Kınalıada Spor 
Kulübü’nün içinde bir kız takımının oluşturulmasını sağ-
lamıştır. Kınalıada Kız Futbol Takımı, spor salonların-
da minyatür futbol oynayarak başladıkları faaliyetlerine 
daha sonraları genç erkek takımlarıyla karşılaşmalar ya-
parak devam etmiştir. 
1972 yılında Kınalıada Kız Futbol Takımı (İstanbulspor 
Kız Futbol Takımı olarak da anılıyor) “Dostlukspor Kız 
Futbol Takımı” adını almıştır. 1973 yılında  “Dostlukspor  
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Kız Futbol Kulübü Derneği” adı altında resmi olarak 
tescil edilerek “Türkiye’nin ilk Kız Futbol Kulübü Der-
neği” olmuştur.
Dostlukspor Kız Futbol Takımı, 1973-1978 yılları ara-
sında Türkiye’de kız futbol takımlarının olmamasından 
dolayı jübile maçları öncesi, derbi maçları öncesi veya 
futbol takımlarının sezon açılışlarında erkek takımları ile 
karşılaşmalar yapmıştır. Rakip bir kadın futbol takımı ol-
maması nedeniyle genellikle gençler ve eski futbolcular-
dan oluşan takımlarla gösteri maçları yaparak faaliyetle-
rini sürdürmüştür. Dostluk Spor Kız Futbol takımı Ana-
dolu’nun her şehrinde maç yaparak kadın futbolunun 
Türkiye’de tanınmasını, kabul edilmesini ve yayılmasını 
sağlamıştır. Dostlukspor, Türkiye’nin ilk kız futbol kulü-
bü olmasının yanı sıra toplumda örnek davranışlar ser-
gileyerek herkesin ilgi odağı haline gelmeyi başarmıştır. 
Dostlukspor Kız Futbol Kulübü benim yetişip büyüdü-
ğüm, dostluğu, arkadaşlığı öğrendiğim, her hafta sonu-
mu severek yaşadığım bir yerdi. Bir amaç uğruna mü-
cadele etmeyi ve Anadolu’nun her karışını adım adım 
dolaşarak kızların nasıl futbol oynadığını kanıtlamaya 
çalıştığımız bir yerdi. Dostlukspor deyince: emek, müca-
dele, çaba, azim, umut, beraberlik kavramları aklıma ge-

liyor. Bulunduğum noktaya gelmemde, köklerimin oluş-
tuğu yer Dostlukspor’un önemi büyüktür. 

Türkiye’de kadın futbolunu geçmişten bugüne 
değerlendirirseniz, geldiğimiz noktayı nasıl bu-
luyorsunuz? 
Türkiye’de 2005 yılında üniversiteler arasında düzenle-
nen salon futbol maçlarının başlaması ve her yıl düzenli 
şekilde devam etmesi kadın futbolunun gelişimine olumlu 
yönde katkı sağlamıştır. 2006 yılında ilköğretimde yıldız-
lar kategorisi kız futbol maçlarının başlaması, 2007 yılın-
da hem ilköğretim hem de liseler arası kız futbol maçla-
rının düzenlenmesi, kadın futbolunun gelişiminin hızlan-
masına ve genç kızların futbola olan ilgilerinin artmasına 
olanak sağlamıştır. 

“Kadınlar futbolu güzelleştiriyor”
Sizce kadın ve erkek futbolu arasındaki farklar 
nelerdir?
Kadın futbolunda topun oyunda kalma süresi erkek fut-
boluna göre daha fazladır. Kadın futbolunda yapılan faul 
sayısı daha azdır.  Kadın maçlarında gösterilen sarı ve 

kırmızı kart ortala-
ması erkek maçların-
dakinden daha azdır. 
Buna göre, kadınla-
rın fair play ilkelerine 
daha fazla dikkat et-
tiklerini, gereksiz kart 
görmekten kaçınarak 
kasti faul yapmadıkla-
rını ve futbolu daha da 
güzelleştirerek sporda-
ki dostluk, kardeşlik ve 
barış ilkelerine daha 
fazla katkıda bulun-
duklarını ve kadın fut-
bolunun daha gollü, 
zevkli ve istikrarlı ol-
duğunu söyleyebiliriz. 
Kadın futbolunda ba-
şarılar daha süreklidir. 
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SPOR 
SÖYLEŞİ

Kadınlar Avrupa Futbol Şam-
piyonası finalleri 1984 yılından 
itibaren 12 kez düzenlendi. 
8’ini Almanya Kadın Futbol 
Takımı kazandı. Erkekler Av-
rupa Futbol Şampiyonası Fi-
nalleri 1960 yılından itibaren 
15 kez düzenlendi. Üç kere-
den fazla şampiyon olan takım 
yok. Düzenlenen Avrupa Ka-
dınlar Şampiyonası’nı altı kez 
üst üste Almanya kazanarak 
büyük ve emsalsiz bir başarıyı 
yakaladılar. Erkekler Avrupa 
Futbol Şampiyonasında üst 
üste iki kez şampiyon olan yal-
nızca tek takım oldu. 

Spor dallarının “kadın 
sporu” ve “erkek sporu” olarak ayrıştırılmasını 
doğru buluyor musunuz? Kadınların başarı göste-
remeyeceğini düşündüğünüz bir spor dalı var mı? 
Tüm spor dallarında olduğu gibi, gerek bireysel gerekse 
takım sporlarında,  kadınlar da arzu ettiği her dalda spor 
yapabilmelidir.  Bu durum; o kişinin kendi özgür iradesi, 
beğenisi ve arzusuyla ilgilidir.
Kim olursa olsun hiçbir insan; “sen bu sporu yapamaz-
sın! Bu erkek sporudur! Kadınlara bu spor yakışmaz” 
gibi söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir ve asla 
olmamalıdır. Gerek bireysel gerek takım halinde, spor ev-
renseldir ve yapmak isteyen herkes yapabilmelidir. 
Bu bağlamda,   kadınların başarı gösteremeyeceğini dü-
şündüğüm bir spor dalı yok tabii ki.  

“Başarı odaklı değerlendirme yapılmalı”
Dünyanın ilk FIFA kokartlı hakemleri arasında yer 
alıyorsunuz. Sayısız profesyonel ve amatör maç yö-
nettiniz. Uluslararası pek çok ödül kazandınız. Dip-
lomaya sahip ilk kadın futbol antrenörüsünüz. Bir 
kadın olarak, bunca başarının ve çalışmanın içinde 
erkek meslektaşlarınızla rekabet ederken, cinsiyeti-
nizin size dezavantaj sağladığı durumlar oldu mu? 
Yapılan araştırmalarda kadınların özellikle dikkat, hassa-

siyet ve koordinasyon isteyen işlerde erkelere göre daha 
başarılı olduğu vurgulanmaktadır. Kadınların profilleri 
incelendiğinde; dürüst, kararlı, sezgileri güçlü, planlı, in-
san odaklı ve destekleyici yönetim tarzlarını benimseyen, 
iyi iletişim kuran ve motive eden bir yapıya sahip olduk-
ları ortaya çıkmaktadır. Kadınlar tepeye tırmanabilecek 
kadar rekabetçi, atak, hükmedici, sağlam, güçlü ve rasyo-
neldir. Tüm bu özellikler fiziksel performansı iyi olan bir 
kadın hakemin başarılı olacağını göstermektedir. 
Erkek hakemlerin kadınlardan veya kadın hakemlerin 
erkeklerden daha iyi veya daha farklı olarak bir maçı yö-
netebileceğine dair bilimsel bir araştırma bulunmamak-
tadır. Hakemlikte cinsiyet ayrımı yapılmaksızın başarı 
odaklı değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

“Cinsiyet açısından fırsat eşitliği yaratılmalı”
Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında 1, 2. 
ve 3. Lig olmak üzere kadın ligleri aktif  olarak 
devam ediyor. Ancak kulüpler ekonomik olarak 
zora girdiğinde ilk olarak kadın futbol takımları-
nı kapatarak tasarruf  etme eğilimine giriyor. Ül-
kemizde kadın futboluna olan profesyonel ilgiyi/
ilgisizliği nasıl değerlendirirsiniz? 
Kadın futbolunun gelişimi ve felsefesinin tüm Türkiye’de 
tanınması ve anlaşılması daha çok sağlanmalıdır. Her 
şeyde olması gerektiği gibi, futbolda da cinsiyet açısından 
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fırsat eşitliği yaratılmalıdır. Okullarda kızların futbolun 
içinde daha aktif  bulunması sağlanmalı ve okullar arası 
yarışmalara daha çok sayıda katılımları gerçekleştirilme-
lidir.
Türkiye’de futbol kulüplerinin yaş gruplarında 12 yaşa 
kadar cinsiyet ayırımı yapılmaksızın futbol eğitiminin ve-
rilmesi gerekir. Profesyonel futbol kulüplerinin yaş grup-
larında 8-10 yaş kız çocukları takımlarının kurulması ve 
futbol eğitiminin verilmesi ve üniversite kulüplerinde ka-
dın futbolunun yer alması desteklenmelidir.

Kadınların futbola ilgileri artırılarak, gelecekteki 
oyuncu, seyirci ve futbolcu tabanı oluşturmalıdır. 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun bölgelerinde kadın 
futbolunun yaygınlaştırılması için bölge karmaları 
oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Futbolda; sevgi, dostluk ve barış duygularının pekiş-
tirilmesi ve fair play anlayışıyla insani ilişkilerin güç-
lenmesi için Türkiye’de kadın futbolunun sosyal ve 
kültürel katkısından yararlanılmalıdır.

Doç. Dr. Lale Orta kimdir?

İstanbul’da doğan Lale Orta, Marmara Üni-
versitesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finans-
man uzmanlık dalından mezun oldu. Aynı 
üniversitenin Beden Eğitimi Spor Yüksek 
Okulunda “Spor Yönetimi” üzerine Yüksek 
Lisans yaptı. Doktorası da spor yönetimi 
üzerinedir. “Dünyada ve Türkiye’de Futbol 
Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yak-
laşım” tezi ile futbol konusunda doktora tezi 
yazan ilk kadın futbol doktoru olmuştur. 
Türkiye’nin ilk Kız Futbol Kulübü olan 
Dostlukspor’da kaleci ve kaptan olarak fut-
bol oynadı (1976-1989). Türkiye’nin profes-
yonel liglerinde antrenörlük ve teknik direk-
törlük yapabilecek diplomaya sahip ilk kadın 
futbol antrenörüdür. Kaleci Antrenörlüğü ve 
UEFA A Lisans Antrenörlük diploması sahi-
bidir. 1986-2005  yılları arasında futbol ha-
kemi olarak profesyonel ve amatör 1500’ün 
üzerindeki maçta görev almıştır. 
Profesyonel Birinci Lig seviyesinde Avru-
pa’da hakem olarak görev yapan ilk kadındır. 
Türkiye liglerinde maç anlatan ilk Kadın 
Futbol Spikeridir. Türkiye Futbol Federas-
yonu’nun İlk Kadın Merkez Hakem Kurulu 
Üyesidir. 
Orta, halen Okan Üniversitesi’nde Spor Yö-
netimi Bölümünde Öğretim Üyesidir. 
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SAĞLIĞIMIZ

Dr. Vahide Bilir

Dergimizin sağlık köşesini Vahide Bilir Hocamız hazırlıyor. 
Kendisi tecrübeli bir işyeri hekimi.  İlk yazısında kadın 
sağlığı konusunda yaklaşımını anlatıyor. Hocamız, 
kadınların evde ve işyerinde yaptığı işler, onların fiziksel ve 
ruhsal sağlığına etkiler, diyor.     

Anneannemin sağlığı benim çeyizim
Kadın sağlığına nasıl bakıyorum?

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal an-
lamda, tam bir iyilik hali olarak tanımlar. Biz hekimler ve 
sağlık çalışanları, çoğu zaman bu tanımdan hareketle ça-
lışmalarımızı düzenleriz. Yani bir insanın fiziksel sağlığının 
yerinde olmasının yanı sıra ruhsal sağlığı da önemlidir ve 
o insan, sosyal anlamda da kendini sağlıklı hissedebileceği 
koşullara sahip olmalıdır. Bir kişinin insan haysiyetine ya-
raşır bir ücretle, güvenceli, sendikalı, işçi sağlığının gözetil-
diği bir ortamda çalışması da iyi olma hali kapsamına girer.   
Sağlıklı olmak için ilk yapılması gereken korunmadır. Bü-
tün korunma önlemlerine rağmen insan hastalanmışsa 
onu tedavi etmek, sakat kalmış ise rehabilite etmek gerekir. 
Toplumun bizlere kadın ve erkekler olarak biçtiği roller, 
yani toplumsal cinsiyet çalışma yaşamındaki erkek ve ka-
dın işlerini belirlerken, kadın ve erkeklerin sağlıklarını da 
etkiler. Yaptığımız işlerden kaynaklanan farklı meslek has-
talıklarıyla ve risklerle karşı karşıya bırakır bizleri.  
Kadın işçi sağlığına nasıl bakmalıyız? Bunun için; 
• Kadının çalışma yaşamındaki eşitsiz durumunu,
• Kadının “yeniden üretim” için harcadığı (karşılığı 

ödenmeyen) emeği ve
• Çalışma ortamının özelliğini göz önünde bulundur-

mamız gerekir.

Bunları göz önünde bulundurmadan kadınlara ilişkin işye-
ri kaynaklı hastalıkları ve riskleri tam olarak anlayamayız.
Kadınlar, doğurganlık özellikleri nedeniyle toplumun 
“biyolojik üretimi”ni, yani nesillerin devamını sağlarlar. 
Biyolojik rolünün üzerine eklenen toplumsal cinsiyet so-
rumluluklarına göre kadınlar, sadece doğurduğu çocukla-
ra bakıp-büyütmekle kalmaz diğer hane halkı üyelerinin 
(hasta, yaşlı, çalışan erkekler) bakımını ve ev işlerini yapar-
lar.  Onun tam sağlıklı olma hali hem ev işlerinin hem de 
ücretli işinin yolunda gitmesini yakından ilgilendirir.  

Uykuya bile vakit yok
Ufak bir aksilik; mesela çocuğun hastalanması ya da aynı 
evde birlikte yaşanılan yaşlı bir annenin geçirdiği bir sağlık 
sorunun, kadınların sağlığı üzerinde dolaysız etkileri var-
dır. Bu durum kadın için çalışma yaşamında bazı ruhsal 
sonuçlar doğurur, tükenme sürecini başlatır. Ücretli bir 
işte çalışan kadınların büyük bir kısmının dinlenmeye fır-
satı olmadığı gibi serbest zamanları da çok kısıtlıdır. Bu 
durum, onların kendilerini yenilemelerini sağlayacak sos-
yal ve fiziksel etkinliklere katılımlarını engeller. Kadınlar 
çoğu zaman uykuya bile vakit kalmadığından yakınırlar.  
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Toplumsal hayata katılamayan, ev ile iş arasında mekik 
dokuyup bir türlü dinlenemeyen kadınlarda ruhsal tüken-
mişlik, kronik stres, kaygı bozuklukları, kalp damar hasta-
lıkları, kas-iskelet sistemi sorunları ve kronik yorgunluk gibi 
hastalıklar çok sık olarak görülür.  
Buna karşı erkeğin toplumsal cinsiyet rolü ise ailesinin ge-
çimini sağlamak, aile üyelerinin sorumluluğunu taşımaktır. 
Toplumun erkeğe dayattığı bu roller, onların sağlığını da 
olumsuz etkiler.  Yapılan araştırmalar erkeğin işsiz kalma 
durumunda ruh sağlığının dramatik olarak bozulduğunu 
göstermektedir. 
Çalışma mekanlarının, üretim aletlerinin erkeklerin fiziksel 
ölçülerine göre düzenlenmesi de kadın işçilerde çalışırken 
kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları ile boyun ve bel fıtıkları-
nın ortaya çıkmasına yol açabilir. 
Çalışma yaşamında, kadınların sağlık sorunlarını üç grup-
ta ele alabiliriz:
1. İşle bağlantılı olmayan, toplumun genelini ilgilendi-

ren yaygın sağlık sorunları ve hastalıkları,
2. Kadınların istihdam edildiği sektörlere göre işle ilgili 

olan hastalıklar,
3. Kadınların doğrudan çalışma ortamındaki risklerden 

kaynaklanan sağlık sorunları (meslek hastalıkları, işle 
ilgili hastalıklar ve iş kazaları).

Dergimizde kadınların genel sağlık sorunlarından veya 
sektöre bağlı nedenlerle ortaya çıkabilecek iş sağlığı sorun-
larından yani meslek hastalıklarından bahsetmek istiyo-
rum. Bir de doğrudan çalıştıkları işyerlerine bağlı olarak 
ortaya çıkan hastalıklar var. Örneğin işyerinin iyi ısıtılma-
ması nedeniyle yaşanan soğuk algınlıkları veya eklem ağrı-
ları ya da işyerinde havalandırmanın olmamasından kay-
naklanan rahatsızlıklar gibi. Ayrıca çocuk sağlığına ilişkin 
yazılarımız da olacak. Bu yazılarda önerilerimizi ebevey-
nlere sunacağız. Çocuklarının esenliği ve sağlığı için çaba 
sarf  eden erkekler de var. Onların da bu konularda bilgili 
olmak istediklerini düşünüyoruz. 
Sizler de işyeri ya da evdeki çalışmalarınızdan kaynakla-
nan sağlık sorunlarınızı bize yazabilirsiniz. İhtiyaçlar üze-
rinden ilerlemek, kimi durumlarda çok daha ufuk açıcı 
olabiliyor. Sağlıklı günler dilerim...

Kaynakça 
• Nilay ETİLER …Mesleki sağlık ve güvenlik dergisi sayı 56

• Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ….MSG sayı56
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Yaşı tutanlar bilir. 1998’de 
“İkinci Bahar” isimli bir 
dizi vardı televizyonda. 
Başrollerini Şener Şen ile 
Türkan Şoray’ın paylaştığı 
dizide, mahallenin 
kasabı Melahat’i de 
rahmetli Meral Okay 
canlandırıyordu. Hepimiz 
bu özü sözü bir kasap 
Melahat’i çok sevmiştik. 
Bugünlerde AVM’lerde 
kasap kadınları sıkça 
görebiliyoruz. Migros’ta 
usta kasap olarak çalışan 
ve aynı zamanda  
Tez-Koop-İş işyeri  
temsilcisi olan Ayşe 
Bayram ile mesleğin 
inceliklerini konuştuk.     

MESLEKLER 
KADINLAR

Rüyamda sabaha kadar  
kuzu kol gördüm
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Ayşe Bayram  Ortaköy Migros’ta çalışıyor. Mesleği kasaplık, 
13 yıldır bu işi yapıyor. 10 yıllık evli, iki kız çocuğu var. Biri 
dört buçuk yaşında diğeri yedi aylık. Büyük kız kreşe gidiyor, 
küçüğe kayınvalidesi bakıyor. Eşi de Migros çalışanı. 
Migros’tan önce bir yıl kadar küçük bir mağazada, güven-
cesiz çalışmış. Migros’a kısmi süreli (part-time) çalışan olarak 
ilk adımını atmış. Günde dört saat mesai yapıyor, geri kalan 
zamanda okuyor. Ne okuyor? “Üniversiteye yazılmıştım. Part-time 
çalışmak o nedenle işime geliyordu. İstanbul Üniversitesi Deri Teknolojileri 
Bölümü’nde okudum iki yıl. O da çok değişik, ilginç bir meslekti. Mezun 
olan deri fabrikalarında çalışıyordu. Derinin hayvandan çıkarılıp ayak-
kabılık haline gelinceye kadarki bölümüyle uğraşıyorduk. Parası da iyiydi 
mesleğin, ama ortam çok pisti.” Mezun olduktan sonra mesleğini 
yapmıyor Ayşe. Açıköğretim Fakültesi’ne girip dört yıl işletme 
okuyup onu da bitiriyor. 
Migros’da düzenli çalışmaya başlamasını ve kasaplığı seçişi-
ni ise şöyle anlatıyor: “Zaten part-time çalışırken de et satış eleman-
lığı yapıyordum. Kasiyer olarak girmek istemiştim. Kasap bölümünde 
bir açık vardı. Orayı önerdiler ben de kabul ettim. Kasaplıkta izleme çok 
önemlidir. Daha o zamandan başladım, ustaları izlemeye.”
Migros’un kasaplık okulları varmış, hemen yazılıyor. Üç ay 
hem ciddi ciddi teorik ders görüyorlar hem de uygulama ya-
pıyorlar. “Sabah 09.00’da ders başlıyor akşam 15.00’da bitiyordu. 
Etle ilgili satışla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi yaptığım ne varsa 
hepsini orada öğrendim.  Tam bir okuldu; uygulamalı bir okul. Üni-
versitede nasıl ders anlatılıyorsa orada da öyle anlatılıyordu. Bir nevi 
biyoloji dersi aldık. Hangi hayvandan daha fazla verim alınır, hangi 
hayvan kesilmeli? Bunların hepsini öğrendim. Mağazalarda da uygu-
lamasını yapıyorduk.”

Et doğrama sanatı
Mağaza’da iyi kasaplarla, şeflerle çalışmasının da kendisinin 
bir şansı olduğunu düşünüyor.  Öğrenmenin ilk aşamasının 
merak duygusu olduğu söylenir, o merak duygusu körelme-
miş bir kadın. Et keserken, hazırlarken şeflerini çok dikkatli 
bir biçimde izlediğine değinmiştik; bunun pratikte çok yararı-
nı gördüğünü anlatıyor. Bir başka özelliği ise yaptığı işi sevme-
si… Evet, kasaplığı severek yapıyor: “Etle ilgili işleri çok sevdim. 
Yemek yapmayı seven bu işi de sever. Bir standardım yok. Standartları 
aşabilirsen daha iyi şeyler çıkarabilirsin. Size biri gelir ‘bu eti şu şekilde 
doğra’ der mesela. Ama onu doğramak vardır, bir de doğramak vardır.” 
Bir etten neler üretilebilir biliyor musun, diye soruyor. Ben 
vejetaryenim yıllardır, ne ete, ne de et ürünlerine elimi sür-

medim, diyemedim o böyle  ballandıra ballandıra işin ay-
rıntılarını anlatırken. Soruya soruyla cevap verdim. Bilmi-
yorum, siz ne üretebiliyorsunuz? “Ben her şeyi üretebilirim. Bize 
zaten koca bir dana gelmiyor, beş kiloluk, on kiloluk etler vakumlanarak 
geliyor. Onu açtığınızda kasap tabiri ile bir yumurta, bir tranç çıkar ya 
da bir antrikot”
Yumurta ne ola ki? “But, etin but bölümleri. Mesela onu nasıl işle-
rim? Bilmeyen bir kasaba verdiğinizde trançı rezil eder. Ama ben onun 
jülyenini, bifteğini, her şeyini doğrarım çok ürünler çıkar ortaya.  Çok gü-
zel ürünler çıkar.  Görsellik de önemli. Eti ince ince işleyeceksin. Ete si-
zin de bir değer katmanız lazım. Müşteriyi de bu şekilde çekebilirsiniz.”
İşini seviyor, inceliklerini şöyle anlatıyor: “Mesleğimi seviyorum. 
Sevince oluyor. Ayrıca kasaplık bir meslek. Bıçak kullanmayı biliyorsa-
nız, eti işlemeyi biliyorsanız bu işi her yerde yapabilirsiniz. Bakın bıçak 
kullanmak önemlidir; evde pırasayı doğradığınız gibi eti doğramaya kal-
karsanız elinizi kesersiniz.”
Bir kasabın iyi kasap olup olmadığını anlamak için ellere 
bakmak gerekirmiş, eller de bazen etle birlikte gidiverir-
miş. O, bu tehlikeleri geride bırakalı hayli zaman olmuş. 
İlk dönemler epey zorluk çekmiş yine de: “Butu kemiksiz 
yapmayı öğrenmek için çok çaba sarf  ettim, günlerce uğraştım. Rü-
yalarıma girerdi. Bir gece sabaha kadar kuzu kol gördüğümü bilirim. 
İnanın bu gerçek.”
Ayşe Hanım şu anda Migros’ta usta kasap statüsünde çalışı-
yor ve şeflik bekliyor. Bu şefliğin Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan da onaylanması gerekiyor. Çünkü bölgelerde belli mik-
tarda kasap kotası varmış, o doldurulmuş bir şekilde. 

Kim korkar yöneticilikten 
Ayşe Bayram, aynı zamanda Tez-Koop-İş Sendikası’nın 
işyeri temsilcisi.  Sendikalı olmanın ayrıcalıklı bir konum 
olduğunu düşünüyor Ayşe Hanım. Temsilcilik ise ona göre 
sorumluluk demek. “Temsilci olunca insanların hitap şekli bile de-
ğişiyor. Mesafeli yaklaşıyorlar size.  Zor tarafı da var. Bazen çok sorun 
oluyor ve siz bir cevap üretemiyorsunuz. Yönetimle karşı karşıyasınız 
çoğu zaman.  Çatışmadan uygun çözümler bulmanız lazım. Problem 
olursa şubeyi arayıp sorarım. Sendikayı aramaktan çekinmem çünkü 
bildiğim var, bilmediğim var.” 
Sendikacılıkta ilerlemeyi, görev ve sorumluluk almayı istiyor 
mu? İstiyor. Temsilciliği de bunun için yapmak istemiş za-
ten. Mağaza yöneticiliğine de sendika yöneticiliğine de sıcak 
bakıyor: “İleride yönetici olmak isterim. Sonuçta kasaplık yapıyorum, 
yöneticilikten mi korkacağım?” diyor.
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Serpil Göz 25 yaşında. Bitlisli fakat Aydın’da doğup bü-
yümüş. Çalışma hayatına 2012’de Kiler Marketler Gru-
bu’nda başlıyor. Kiler CarrefourSA’ya  satılınca onlar da 
bu gruba devredilmiş oluyorlar. Üç yıl kasiyerlik yapıyor. 
Kasiyerlikte insanlarla karşı karşıya gelmek zorunda 
kalması ve ücretlerin düşük olması nedeniyle kasap 
reyonuna geçmek istiyor. Kasaplığı seçmesinin ardında 
bir meslek öğrenme ve edinme tutkusu da var. Serpil Ha-
nım liseyi bitirdikten sonra üniversitede sınıf  öğretmenli-
ği bölümünü kazanmış. Amacı sınıf  öğretmeni olmakmış. 
Fakat ailesinin maddi durumu çok kötüymüş. Babası da 
o zamanlar “kız çocuğu okumaz” anlayışındaymış. Velhasıl 
üniversiteye gidememiş. Hemen bir işe girmek zorun-
da kalmış. Meslek öğrenme tutkusu hala devam ediyor: 
“Daha Kiler’deyken bir müdürümüz vardı. Onunla bu dileğimi 
paylaşarak hafta sonları ben kasap bölümüne geçeyim dedim.” di-
yor. Müdürü isteğini kabul ediyor. O da başlıyor mesle-
ği öğrenmeye. İlk zamanlar epey zorluk çekiyor. Bir gün 
müşterinin önünde koca bir tavuğu paramparça ettiğini 
fakat müşterinin bu durumu anlayışla karşıladığını 
anlatıyor. Birkaç kere yanlış yapıyor.  “Yavaş yavaş eklem 
yerlerini keşfettim. Sonra işim kolaylaştı. Şu anda bir tavuğu iki 
dakikada parçalarım.” 

Kariyer yapmak 
Kasaplığı meslek olarak kafasına yerleştirdikten sonra bu 
kez, “Bu işte nasıl ilerlerim?” sorusunu sormaya başlıyor ken-
disine. Bazı kurumların kasaplık kursu açtığını ve sertifika 
verdiğini duyuyor. Hemen bunlardan birine kayıt olarak 
iki aylık kurs görüyor. Kursun uygulama bölümlerinde et 

Serpil Göz CarrefourSA’nın kasap reyonunda çalışıyor. Kasaplığı 
kendine meslek olarak seçmiş ve bu alanda kariyer yapmayı 
düşünüyor. Hayali kendi dükkanını açarak duvarları sertifikalarla 
süslemek… Yapar mı, yapar…

Kalfa sertifikalı bir kasap

MESLEKLER 
KADINLAR
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ve tavuk parçala-
mayı enine boyuna 
öğreniyor. Kursta 
yapılan sınavı şöy-
le anlatıyor: “Tek 
kadın öğrenci ben-
dim.  Sınav için pek 
çok erkek toplanmıştı. 
‘Burada hangi sınava 
girilecek?’ diye sor-
dum. ‘İnşaat’ dediler. 
‘Sen hangi sınava gi-
receksin?’ diye sordu-
lar. ‘Kasaplık,’ dedim, 
herkes bana güldü.” 
Epey morali bozuluyor Serpil’in bu tutum karşısında. 
Ama yine de yılmıyor. Çok çalışıp sınavı kazanıyor. Kal-
falık sertifikasını alıyor. Sertifikadan sonra, ücreti de yüz-
de 15 oranında artıyor.  Serpil’in bu işi yapan diğer ar-
kadaşlarından farkı, kasaplık mesleğini bir kariyer olarak 
düşünmesi. Kalfalıktan sonra ustalık, ustalıktan sonra da 
öğretici ustalık diye basamaklar bulunuyormuş bu alan-
da. 
Yaratıcı olduğunu düşündüğü mesleğini seviyor. “Yaptık-
ça, yeni şeyler öğrendikçe insanın hoşuna gidiyor. Tavuğun yemekli-
ğini öğreniyorsun bir tık ilerliyorsun, fırınlığını öğreniyorsun bir tık 
daha atıyorsun, mangallığını öğreniyorsun bir tık daha ilerliyorsun. 
Her gün yeni şeyler öğreniyorsun. Mesela bütün tavuğun sırt kısmı 
var. Oradan çıtır tavuk çıkartıyorlar. Kilosu 10 -15 Tl.  Küçücük 
bir şey. Ama çok ince bir iş. Kuzu kolundan et çıkarırken ilk baş-
larda bayağı et bırakıyordum. Hatta şefim birkaç kere azarladı beni 
bu yüzden. Şu anda hatasız yapabiliyorum artık. Kuzu kolunu 
önce ikiye bölüyor sonra müşteri kemiksiz istiyorsa kemiklerini te-
mizliyorsun.” 
Kadın olduğu için sorunlar yaşamış mı? 
Başta yadırganmış ama daha sonra müşteriler alışmışlar. 
“Bazen yanıma gelip ‘Mangallık kesebilir misin sen? Başka arka-
daşın yok mu?’ diye benimle çalışan Engin diye bir arkadaşım var,  
onu soruyorlar. Engin geliyor, ‘Benim şefim o, her şeyi ben ondan 
öğrendim,’ diyor. Benden özür diliyorlar sonra. Kadınların daha iyi 
kasap olabileceğini düşünmüyorlar genellikle.”
Bir süre köfte yoğurarak hazır köfte satmışlar dükkanda. 
Yaptığı köfteler “kapış kapış” gitmiş. 

Et alan kadınlarla 
iyi ilişkiler de geliş-
tirmiş zamanla... 
Bir yaşlı kadın var-
mış, ondan devamlı 
kıyma ve et alan. 
Birkaç zamandır 
gözükmediğinin 
farkına varır var-
maz, kadını telefon-
la aramış, hikayenin 
gerisini Serpil’den 
dinliyoruz: “Aradım, 
‘hayırdır teyze ne oldu?’ 
dedim. Kansere yaka-

lanmış. Kimsesi yok; dışarı çıkmadığı için gelemiyormuş. Ona ‘ihtiyacın 
olduğu zaman bana söyle senin etini kıymanı getiririm’ dedim. İndirimli 
günlerimiz oluyor bizim. Geçen benden 10 kilo et istedi. Ama gelemedi. 
Ben evine kadar götürdüm. Çok dua etti.” 

Kısmetim bağlanıyor
Serpil kasaplığı seviyor fakat önemli bir kaygısı var. Genç, 
bekar bir kadın. Evlenmek istiyor ama… “Kasap bir kızı 
itici buluyorlar. O yüzden kısmetim bağlanıyor diyebilirim. Bana 
‘evlenince kocanı da kesersin sen’ diye takılıyorlar.   Talip olan biri 
vardı mesela ‘ ne iş yapıyor bu kız?’ diye sormuş. Kasap cevabını 
alınca vazgeçmiş.” 
Serpil şu anda kalfa kasap…Ustalık sınavlarına girme-
si için bu işte beş yıl çalışması gerekiyor. O ise üç yıldır 
kasaplık yapıyor.  İki yıllık bir bekleme süresi bulunuyor. 
Ustalık belgesinden sonra usta öğreticilik belgesini de ala-
cak. 
Hayali yukarıda belirttiğim gibi biraz para biriktirip ka-
sap dükkanı açmak. Fakat öyle klasik bir dükkan olsun 
istemiyor.  “Ambarlı’da oturuyorum. Tek bir kasap var. Erkekler 
çalışıyor. Orada açabilirim mesela. Kadınları çalıştırmak istiyo-
rum. Böyle pembe temiz önlüklerimiz olacak her birimizin. Çok 
titizimdir. Temizlik benim için çok önemli. Modern, değişik, güler 
yüzlü kadınların çalıştığı bir yer olsun istiyorum.”
Serpil tuttuğunu koparan bir kadın. Şu sıralarda Açı-
köğretim Fakültesi’nin İşletme Bölümü’nü bitirmeye 
çalışıyor. İstediği kasap dükkanına da kavuşabilir, bence, 
kafasına uygun bir “kısmet”e de. Tatil gününü söyleşiye 
ayırdığı için ona teşekkür edip ayrılıyoruz.
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Kadınlar sanayi devriminin ilk yarısından itibaren fabrika 
üretimi içinde yer almaya başladılar. Çalışmadan 
kaynaklanan hakları uzun süre erkekler üzerinden 
tanımlandı. Kadınların ilk kabul edilen sosyal hakları 
doğum izinleri ve annelik yardımları oldu.  

Doğumdan kaynaklanan 
hakların tarihte evrimi 

19. yüzyıla kadar aile ve evlilik işçinin özel alanına dair 
bir kavram olarak görülüyordu.  Annelik refah devletinin 
korunmasını gerektirmeyen doğal risk olarak kabul edili-
yordu. Kadın ve çocuklar erkeğin vesayeti altındaydı.  İş 
yaşamında erkeğin hakları üzerinden tanımlanan bir hak 
anlayışı vardı.  
Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Batı’da doğum-
dan sonra annelik izni olması ve doğumla ortaya çıkan 

ücret kayıplarının telafi edilmesi, tartışılmaya başlandı. 
İsviçre’de  hamile kadınların ve genç annelerin sağlığının 
korunması, işçi sağlığının korunması için alınan önlemlerin 
başında yer alıyordu. 1877 Federal Çalışma Yasası, doğum-
dan sonraki dönemde anneler için sekiz haftalık dinlenme 
süresi öngörüyordu. Bu iznin iki haftalık süresi doğumdan 
önce, altı haftalık süresi de doğumdan sonra kullanılacak-
tı. Çünkü  İsviçre’de 1882’ye kadar sanayi işçilerinin yarısı 
kadındı, bu oran tekstil sektöründe yüzde 60’a kadar çıka-
biliyordu. Anneliğin korunması yasası Almanya’da 1878 
yılında yürürlüğe girdi. 
Yasa başlangıçta belli bir kadın çevresi ile sınırlıydı ve yal-
nızca üç haftalık doğum izni öngörülüyordu. 1883 tarihin-
de çıkarılan Sağlık Sigortası Kanunu ile yeni doğum yapmış 
sigortalı kadın işçilere annelik yardımı yapılmaya başlandı. 
Bu ülkede Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğum izni eşi, 
babası yani akrabalarından biri sigortalı olan kadınları da 
içine alacak şekilde genişletildi.  

İşten atılmama garantisi 
1891-1892’de Fransız parlamentosunda doğum izni ile ilgili 
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tartışma açıldığında, bazıları İsviçre, Almanya, Avusturya, 
Belçika ve Hollanda örneklerini vermişler, işçi kadınların 
doğumdan sonra dört haftalık annelik iznine ayrılmasını 
öneren 1890’da Berlin’de yapılan Uluslararası İşçi Koruma 
Konferansı’na değinmişlerdi. Fransa’da 1909 tarihinde çı-
karılan bir yasa ile doğumdan önce ve sonra toplam 8 hafta 
işe gelmeyen kadınlara işten atılmama garantisi sağlandı. 
Fakat bu izin zorunlu değildi ve işçi kadınlar herhangi bir 
destek alamıyorlardı.
İngiltere ve Portekiz 1891’de, İsveç’te 1900’de, dört haftalık 
doğum iznini kabul etti. Norveç’te ise 1892’de altı haftalık 
doğum izni yürürlüğe girdi.  Bunu 1901’de Danimarka, 
1902’de İtalya, Yunanistan izledi. Rusya ise 1912’de annelik 
izni kabul edilmiş oldu.
Annelik yardımları, 1883’ten itibaren Almanya’da, 
1887’den itibaren ise Avusturya’da kullanılmaya başlandı. 
Bu yardımların Avrupa’ya yayılması çok zaman aldı.
1900’lü yıllarda Avrupa’da kadın hareketinin en önemli 
konularından biri annelik yardımlarıydı. Almanya’da 1903 
tarihli sanayi ve sağlık sigortasında dönemin sosyalist hare-
ketinin katkılarıyla, 1908’de ve 1911’de çeşitli değişiklikler 

yapılarak annelik izni 8 haftaya çıkarıldı, annelik parası ar-
tırıldı ve evlerde çalışan hizmetlilere sağlık sigortası zorun-
luluğu getirildi. 
Fransa’da 1913 tarihinde Strauss Yasası adı altında anılan 
bir mali yasayla da kadınların annelik yardımlarında bazı 
değişiklikler yapıldı. Bu yasa işverenleri annelik izni ver-
mekle yükümlü kılıyor ve belirli konumlardaki işçi kadın-
lara belediyeler, bölgeler ve hükümet tarafından finanse 
edilen maddi destek sağlıyordu.

Annelik fonu 
Yine 1913’te dört çocuktan fazla çocuğu olan ailelere ço-
cuk parası verilmeye başlandı ve memurlara da özel destek 
parası veriliyordu. Ama bu para erkeklere veriliyordu. Bu, 
dönemin kadın hareketi aktivistlerinin büyük tepkisine ne-
den oldu.
İtalya’da 1910 yılında değişik bir uygulamaya geçildi. An-
nelik fonu diye bir tür sigorta fonu oluşturuldu. Bu modelde 
zorunlu primleri, kadın işçiler, işverenler, devlet ödüyordu. 
Erkek işçilerin prim ödeme zorunluluğu bulunmuyordu. 
Kadın hareketi bu uygulamaya karşı çıktı. Primlerin kadın 
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işçilerin ödeyemeyeceği yükseklikte olmasının yanı sıra 
ödenen paranın da çok düşük miktarda kalması, temel 
eleştiri konusuydu.
Bu tarihlerde ABD’de kadınlara yönelik sosyal haklar pek 
gündemde değildi, annelik izni diye bir uygulama da yok-
tu. 1911’den 1930 yılına kadar geçen süre içinde ABD’de 
30’un üstünde eyalette annelik yardımları gündeme geldi. 
Bu para genellikle muhtaç dul kadınlara veriliyordu. Bazı 
eyaletlerde kocaları tarafından terk edilmiş kadınlar ya da 
bekar anneler de bu uygulamadan yararlanabiliyordu.
Bekar ve çocuklu kadınların bu haktan yararlanması 
önemli bir yeniliktir. Norveç’te 1913’te muhafazakarların 
tüm karşı çıkışlarına rağmen 1909 yılından itibaren öde-
nen annelik parası, çocuklarını tek başlarına yetiştirmeye 
çalışan kadınlara da devlet yardımı olarak verilmeye baş-
landı. Fakat hemen hemen tüm Avrupa’da annelik parası 
hastalık sigortasının bir parçasıydı ve çalışan kadınlara yö-
nelik bir uygulamaydı.
Annelik yardımları konusunda bir diğer önemli gelişme 
ise sigortalı işçilerin sigortalı olmayan eşlerinin de anne-
lik parasından yararlanmasıydı. Bu uygulamanın ilk biçi-
mine 1911’de İngiltere’de rastlıyoruz. 1928’de Fransa’da, 
1931’de de İveç’te bu neredeyse kanıksanmıştı.
Almanya onları geriden izledi; eşlerin sigortasından yarar-
lanma hakkı bu ülkede 1924’te kadın parlamenterlerin ve 
sosyal demokrat kadınların çabalarıyla oldu.

ILO Washington Konvansiyonu
1919 yılında Avrupa ve Amerika’daki kadınların ciddi 
mücadeleleri sonucunda Uluslararası Çalışma Örgütü, 
Washington Konvansiyonu’nu imzaladı. Konvansiyon 
doğumdan önce ve sonra altı haftalık doğum izni, üc-
retin tam telafisini ve lohusalara ücretsiz sağlık hizmeti 
verilmesini öngörüyordu. Washington Konvansiyonu’nu 
imzalayan ilk Avrupa ülkesi Almanya’ydı. Hatta 1927’de 
Anneliği Koruma Yasası ile annelik izni sırasında iş gü-
vencesini de getirdi.
Avrupa’da devletin kadınları hem dışarıda çalışan hem 
de annelik yapan bireyler olarak görmesi, oldukça uzun 
ve zahmetli bir mücadeleyi gerektirmiştir. Bu mücadele-
de o dönemde Batı’daki kadın hareketinin argümanları-
nın, lobisinin büyük etkileri olmuştur.
Türkiye’de 1936 tarihli İş Kanunu’nda çalışan kadın-
ların hangi işlerde çalıştırılamayacağı, doğum izinle-
ri, emzirme odaları ve kreş haklarının nizamname ile 
düzenleneceği belirtilmişti. Doğum yardımı için kadın 
çalışanların bir süre daha beklemesi gerekiyordu.  Do-
ğum parası ilk kez 1945 yılında 4772 sayılı İş Kazaları, 
Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu ile dü-
zenlendi. Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit 
esaslara göre düzenlenmesi için ise kadınların 1949 yılını 
beklemesi gerekiyordu.  Bu yasaların pratikte de uygu-
lanması epey zaman aldı.  
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Çağının ilerisinde bir kadın yazar ve gazeteci Suat Derviş... Çok 
genç yaşlarda kültürü, çalışkanlığı ve yeteneği ile hem yazarlık 

hem de gazetecilikte parlamış, ancak muhalif görüşleri nedeniyle 
unutulmuş, unutturulmuş. Birazdan okuyacağınız satırlar çarpıcı 

bir hayat hikayesinin sadece satırbaşları...

Fosforlu Bir Yazar 

Suat Derviş

Fosforlu Cevriye’nin yazarı olarak bilinir en çok Suat Der-
viş. Ünlü şair Nazım Hikmet’in “başını eğdiremediği ka-
dındır”* bazılarına göre, eşleri konuşulur bazen de. Peki, 
gerçekte kimdir Suat Derviş? 
Suat Derviş 1903 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tıp 
Fakültesi profesörlerinden Doktor İsmail Derviş Bey, an-
nesi Abdülaziz’in mabeyincisi Kamil Bey’in kızı Hesna 
Hanım’dır. 
Dadılar, hizmetçilerle dolu büyük bir konakta açtı gözlerini 
dünyaya Derviş, liseye kadar evde eğitim gördü. Arapça, 
Farsça, Alman dillerini çok iyi derecede, Fransızcayı ise 

aksansız konuşmayı öğrendi. Felsefe, mantık, astronomi, 
matematik, edebiyat ve müzik eğitimi aldı. 
Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya eğilimi var-
dı. İlk şiiri henüz 16 yaşındayken basıldı. Hikayesi ilginçtir; 
Nazım Hikmet’in ailesi, Suat Derviş’in ailesiyle komşu ve 
ahbaptı. Nazım Hikmet, bir gün Suat Derviş evde yokken 
çalışma masasında unuttuğu “Hezeyan” isimli şiiri okudu 
ve çok beğendi. Annenin izniyle Alemdar Dergisi’ne Yu-
suf  Ziya Ortaç’a gönderdi. Şiir beğenildi ve dergiye basıldı. 
Suat Derviş, şiiri basıldıktan sonra haberdar oldu bu mev-
zudan. Nazım’a çok sinirlendi. Ama içten içe bu durum 

Deniz Bozdemir
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gururunu okşadı ve o saatten sonra hep yazdı hep yazdı. 
Evdeki eğitimin ardından Suat Derviş ve ablası Hamiyet, 
üniversite için Berlin’e konservatuara gittiler. Lakin ailesinin 
isteğini kıramayan Suat Derviş’in gönlü müzikte değil, ede-
biyatta ve yazıdaydı. Ailesinden habersiz Berlin’de felsefe ve 
edebiyat eğitimine başladı, ancak tamamlaması mümkün 
olmadı. 

Cebinde 80 Mark ile Berlin’de
Derviş, hayatının farklı dönemlerinde 10 yıl Avrupa’da 
yaşadı. 1930-1933 tarihleri arasında Almanya Berlin’dey-
di. Bu döneme ilişkin hatıraları, “Berlin’de Üç Sene Ka-
lemi ile Geçinen Bir Türk Kadını Suat Derviş’in Hatıra-
ları” olarak yayımlandı. 
1930 yılında cebinde sadece 80 markla Berlin’e ayak bas-
tığında, henüz 25 yaşındaydı ve ailesinden hiçbir koşulda 
para istememeye yemin etmişti. 
Almanya’nın belli başlı gazetelerine gidip yazı yazmayı 
teklif  etmeyi kafasına koydu. Bir tesadüf  ona kapıları açtı: 
Almanya’nın Voss Gazetesi adına Türkiye’den haberler 
yapan Doktor Feldmann, yazılarını ve romanlarını ya-
kından bildiği ve Türkiye’deki başarılarına şahit olduğu 
Suat Derviş’in Berlin’e gelişini haber yaptı. Ünlü yayın 
şirketi Ullstein’e iş için giden Suat Derviş burada gaze-
telere haber olduğunu öğrendi ve bu şansı sonuna kadar 
değerlendirdi. 
Almanya’nın ekonomik kriz içinde olduğu bu dönemde 
Suat Derviş, çok çalıştı, iyi kazandı ve yaşadı. Ancak Al-
manya’nın hızla faşizme sürüklendiğinin ve bir yabancı 
için artık burada çok zamanının kalmadığının farkınday-
dı: 
“...Almanya’da işsizlik altı senedir hüküm sürüyordu. Kriz 
senelerinde 16 yaşına girmiş ve çırak olarak çalışmak için yer 
bulamamış gençler, otuz bir senesi sonlarına doğru 22 yaşı-
na gelmiş bulunuyordu. İşte asıl şayan-ı merhamet olan, bo-
calayan, ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmeyenler bunlardı. 
Hitler propagandasını 16 ile 22 yaş arasında bocalayan 
bedbaht gençlik arasında yapmaya başladı. Hitler teşki-
latında milis olarak çalışmak ücretli bir işti. Hem aylığı 
vardı hem yemek yeniliyordu. Hem de iş olarak yapılan 
şey haftanın muayyen günlerinde bir-iki nümayişe iştirak 
etmek, arada bir amele semtlerinde, meyhanelerde kav-
ga çıkarmak ve bunu bahane ederek siyasi rakiplerden 

bir iki kişiyi öldürmekten ibaretti. SA teşkilatı bu çocuk-
lardan kurulmuştu.” (Anılar, Paramparça; S.94)

Sevgili babanın kaybı...
Berlin yıllarında büyük bir kayıp yaşadı Suat Derviş. Dil 
kanserine yakalanan sevgili babası İsmail Derviş, 1932 
yılında ailesiyle birlikte Berlin’e geldi. Masraflı bir teda-
viyle babasının ömrünü uzatabileceği ümidine kapılan 
yazar, bu parayı bir araya getirebilmek için 15 gün için-
de bir roman kaleme aldı. Kazandığı yüklüce parayı da 
tedaviye harcadı. Girdikleri ortak yaşam mücadelesini 
kaybeden aile, maddi olarak da sıfırı tüketmiş duruma 
geldi. İsmail Derviş’in cenazesini Türkiye’ye bile getire-
mediler. Bugün Berlin’de, Müslüman Mezarlığındadır 
yeri.

Sovyetler Birliği günleri...  
Suat Derviş, 1936’da Montrö Boğaz Sözleşmesi’nin gö-
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rüşmelerine katıldı ve izlenimlerini Son Posta Gazete-
si’nde yayımladı. 
1937 yılında Sovyetler Birliği’ne yaptığı seyahatin notla-
rını Tan Gazetesi’ne yazan Suat Derviş, sosyalist rejimin 
çocuk eğitimine, kadınlara ve sanatçılara verdiği önem-
den çok etkilendi. Sonraları 1944 yılında kaleme aldığı 
“Neden Sovyetler Birliği’nin Dostuyum?” isimli makale, 
gazetelerin kapılarını bir daha açılmamak üzere yüzüne 
kapatacaktı. 

Toplumcu bir gazeteci...
Suat Derviş’in gazeteciliği ve özellikle röportajları dikkat 
çekicidir. Derviş, Ankara hükümetinin temsilcisi olarak 
1922’de İstanbul’a gelen Refet Paşa ile bütün gazetecileri 
“atlatarak” röportaj yaptığında henüz 19 yaşındadır.  
Gazeteciliğinin yönü her zaman sokak ve ezilen insanın 
sesi olmaktır.  Röportajlarında kadınlar, işçiler, çocuk iş-
çiler, iş kazası geçirenler, işsizler hep ön plandadır. Yaşla-
nınca iş bulamayan, iş kazası geçirip sakatlanınca çare-
sizliğe sürüklenenlerin sesi olmaya çalışır.  

Eserleri...
Suat Derviş kendi ifadesiyle hayatı boyunca kalemiyle 
geçindi. Gazetelerde tefrika edilen çok sayıda romanının 
bir kısmı basıldı, bir kısmı unutuldu. Hikayeleri, haberle-
ri ve röportajları birçok gazetede yayımlandı. 
Ünlü yazar Behçet Necatigil’e yazdığı bir mektupta, 
eserleri arasında şöyle bir ayrım yapar:
“Gazetecilikte yaptığım röportajlar beni hayatın gerçek-
leriyle karşı karşıya getirdi. Ve asıl sevdiğim romanlarım 
bu tarihten sonra yazdıklarımdır. En sevdiklerim, İstan-
bul’un Bir Gecesi, Yalının Gölgeleri, Ankara Mahpusu, 
Fosforlu Cevriye, Aksaray’dan Bir Perihan’dır.” 

Bir emanet: Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye, yazarın en bilinen romanıdır. Roman, 
pek çok kez sinemaya uyarlanmış, Fosforlu karakterine 
Türkan Şoray, Neriman Köksal, Sevtap Parman hayat 
vermiştir. Ne yazık ki çekilen hiçbir film romanın aslına 
sadık kalmamıştır. 
Suat Derviş 1969 yılında “Fosforlu Cevriye” romanını 
ünlü oyuncu Gülriz Sururi‘ye teslim etmiş ve ondan Ga-

lata’nın ünlü fahişesi Cevriye karakterini oynamasını iste-
miştir. Yıllarca ihmal edilen bu istek, 2008 yılında yerine 
getirildi. Sururi “Fosforlu Cevriye”yi müzikale dönüştür-
dü, ancak 19 yaşında bir kızı oynaması artık mümkün 
olmadığından bizzat kendisinin seçtiği Feray Darıcı’yı 
Fosforlu Cevriye karakteri yaptı. 

*Ünlü şair Nazım Hikmet’in “Gölgesi” şiirini Suat Derviş’e yazdığı düşünü-
lür: “Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını/Bir kere eğemedim bu kadının ba-
şını/Kaç kere sürükledi gururumu ölüme/Fırtınalar yaratan benim coşkun 
gönlüme... Ya bu kadın delidir, yahut ben çıldırmışım/Ben ki birçok kereler 
kırılmışım, kırmışım/Ömrümde duymamıştım böyle derin bir acı/Birden 
onun yüzüne haykırma ihtiyacı/İçimde alev alev tutuştu yangın gibi/Bir 
dakika kendimin olamadım sahibi/Hiç olmazsa öcümü böyle alırım dedim/
Yolda mağrur duran gölgesini çiğnedim.”

Seçilmiş Suat Derviş Kitaplığı
Yalının Gölgesi (1958), Fosforlu Cevriye (1968), Ankara Mahpusu (1968, ilk 
olarak 1957’de Paris’te Fransızca), Anılar Paramparça (2017)
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Zeynep Öztürk

Yakından tanıdığınız Yeşilçam’ın unutulmaz kadın 
karakteri Sultan, bu yazıyla kapınızı yeniden çalıyor. 
1978 yapımı bu eğlenceli ve bir o kadar da dokunaklı 
film, kendimizden çok fazla şey yakalayabileceğimiz bir 
70’ler öyküsü… Cahit Berkay’ın dokunaklı müziklerinden, 
Türkân Şoray’ın son derece başarılı oyunculuğuna uzanan 
bu hikâyeye ve kendimize doğrusuyla-yanlışıyla daha 
yakından bakalım… 

  

70’ler Türkiyesi ve Yalnız Bir Kadın
Film işçileşme ve kentleşmenin ciddi bir ivme kazandığı 
70’li yıllarda geçer. Kent yoksullarının yeni bir zümre ola-
rak ortaya çıkmasına neden olan kentlerin hızlıca kalaba-
lıklaşması o yıllarda gecekondu mahallerini yaratır. Patlak 
veren ekonomik krizler ise kentlerdeki bu yoksul halkın ve 
işçilerin iki yakasını bir araya getiremeyişinin nedeni olduğu 
gibi, fabrikalardaki grev ve direnişlerin dinamiğidir de. 
“Valla en güzelini Nezahat’in kızı yaptı. Girdi bir 
fabrikaya. İzni var, sigortası var… İstediği zaman 
yapıyor grevi!” 
Bu replik dönemin sosyo-ekonomik koşulları hakkında 
fikir sahibi olmamız açısından önemlidir. Sultan ve arka-
daşları evlere temizliğe giderek para kazanırlar. Ancak o 
yıllarda Türkiye’de fabrikalara olan talep piyasaya göre 
ücretlerin yüksek olması, oldukça iyi sosyal koşullar ve 
iş güvencesi gibi kriterler sebebiyle yüksektir. Bu yüksek 
standartları yaratan temelde giderek güçlenen sendikal 
harekettir. Aynı zamanda fabrikalarda sendikal faaliyetle 
örgütlenen işçiler, genişleyen gecekondu mahallelerinin 
kurucu unsurlarıdırlar.

Sultan, beyaz perdeye dönemin gecekondu mahallerinin 
birinden çıkıp gelir. O, evlere temizliğe giden bir ev işçisi, 
ölen kocasının ardından çocuklarına bakmakla yükümlü 
bir annedir. Mahallede herkes Sultan’ı hayatın üstesinden 
gelebilen güçlü bir kadın olarak bilir. Ancak eşini kaybet-
miş olması, üzerinde ciddi bir baskı yaratmaktadır ve belli 
etmese de, sırtındaki yükleri tek başına taşımaktan yorulur. 
Bu sırada karşısına Kemal çıkar. Sultan, Kemal’e inanmaz 
ancak evlilik teklifi gelince fikri değişir. Çünkü çocukları-
na baba olacak bir dayanağa ihtiyaç duyar. Tabii Kemal’e 
gönlünü de kaptırır. Fakat çok geçmeden Kemal’in yalan-
ları ortaya çıkar.

Güvenilmez Erkek: Kemal
Sultan, Kemal’e neden başından beri güvenmez? Kemal, 
yakışıklılığı ve görece iyi maddi koşulları sayesinde mahal-
ledeki kadınlarla ilişki kurmakta zorlanmaz. Fakat Sultan’a 
ulaşması zordur; çünkü Sultan kolay kanan bir kadın de-
ğildir. Bu durum Kemal’in hırsını körükler. Kemal’in güve-
nilmez olması aslında tam da bu yüzdendir: “Kaybetmek/
kazanmak” ve “değer” ilişkilerimizde birbirini tamamlayan 
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kavramlar olarak değerlendirilirler. Bu türlü bir ilişki kurma 
tercihi, kadını pasif  duruma düşürerek nesneleştirmekte ve 
kadın olma halini işlevsizleştirmektedir. Kadın her zaman 
yoğun bir koruma dürtüsüyle hareket ederek kendi alanına 
sıkışıp kalır. Bu tavır bir tür öğrenilmiş çaresizliği de içinde 
barındırır. 

Kadın ve Erkek: Eril ve Dişil Varlıklar
Biz daha doğmadan bize biçilmiş toplumsal cinsiyet rolleri 
hepimizin algısını şekillendirir. Bu kodlar hem erkekleri hem 
de kadınları belirli davranış kalıplarının içine sokar. Günlük 
rutinimize yansıyan iş bölümleri, söz konusu kalıpların en 
basit örnekleridir: kadın çocuğa bakar erkek eve para getirir, 
kadın yemek erkek tamirat işlerini yapar, erkek dışarı (top-
lumsal alan) çıkar kadın ev içinde (özel alan) kalır…
Bu katı cinsiyet rolleri sadece kadına değil erkeğe de taşın-
ması zor yükler bindirir. Sistemin erkeği egemen unsur ha-
line getirerek ona “olağanüstü” özellikler atfetmesi, erkek 
üzerinde yıkıcı bir etkiye sebep olur. “Erkekler, üreticisi ve 
sürdürücüsü oldukları bu sistemin kıskacında kendilerini 
var etmeye çalışmakta, her zaman daha büyük ve “güçlü” 

olan erkeğin hâkimiyeti altında kendilerinden beklenen ve 
karşılamaları mümkün olmayan rolleri sergileme zorunlu-
luğuna -kadınlardan farklı bir biçimde de olsa- hapsedilir.”  
Perdeye yansıyan örnekler bu hapsolmanın birkaç örneğini 
bize gösterir: Kemal ve bakkal arasındaki şiddete dayalı ol-
mazsa olmaz rekabet, Kemal’in babası tarafından yeterince 
para kazanamadığı için aşağılanması ve kendi seçimlerini 
yapmaktan alıkonulması, kadına karşı evine para getirecek 
güçlü bir “erkek” imajı çizmek zorunda olması… 
Bu noktada “güvenilmez” Kemal’e geri dönersek… Alışı-
lagelmiş erkek rolüne bürünmek için çabalarken kendine 
güvenini yitiren ya da bu güveni hiç hissetmemiş olan bir 
erkeğe (Kemal) bir kadın (Sultan) nasıl güvenebilir? Yanıtı 
sizlere bırakıyorum.

İki Kadın Yan Yana Gelse…
Kadınlar ve erkekler, özel ve toplumsal yaşamlarında erkek 
egemen sistemin  kodlarını bilinçli ya da bilinçsizce yeniden 
üretirler. Bu kodlar içerisindeki davranış tercihlerimiz birçok 
nedenden ötürü değişiklik gösterebilir. Mesela Sultan’ın dav-
ranışı gibi olabilir: erkeğin yanlışını kabul etmeyerek buna 
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karşı direnen… Ya da Kemal’in görüştüğü diğer kadınınki 
gibi olabilir: yanlışı gören ama erkeği sürekli affederek öğ-
renilmiş çaresizliği büyüten… Filmde gördüğümüz bu iki 
farklı tavır güçlü ve güçsüz olarak adlandırdığımız iki kadın 
imgesi oluşturur. Bu bizi şöyle bir ayrıma götürebilir: Sultan 
ve “diğer” kadınlar… Parçalanması gereken davranış ka-
lıbı erkeğinkiyken, kadınlar (Sultan ve ötekiler) eril düzene 
göre kategorize edilir. Yani Sultan tek başına var olabilmeyi 
sağlayan korunaklı bir noktada durmayı becerebilmiştir; di-
ğer kadın ise daha zayıf  bir yerde durur ve korunmasızdır. 
Ancak bu zıtlık birini diğerinden daha iyi yapan özellikler 
barındırmamalıdır. Sultan’ın hayatla mücadelesi ve güçlü 
karakteri kuşkusuz hepimizi motive edici düzeydedir; te-
melde bu yazının yazılış sebebidir. Ve fakat atlamamamız 
gereken nokta şudur: erkek egemen düzen karşısında güçlü 
durmak için, bu iki kadın figürü bir araya gelmeli ve top-
lumsal cinsiyet kodlarından özgürleşmelidir. 

Vardığımız Nokta
Küresel anlamda 70’ler boyunca yükselen sınıf  hareketinin 
karakteri Türkiye’de de insanların yaşamını belirleyici özel-
likler taşır. O yıllardaki Yeşilçam filmleri bu açıdan bakıldı-
ğında adeta birer aynadır. Bu bağlamda Sultan, Türkiye’de 
toplumsal gerçekçi sinemayı başarılı şekilde temsil eden bir 
klasiktir. Öte yandan, o yıllarda kadın olmayı anlatan ve 
yalnız bir kadının gözünden Türkiye’ye bakan bir filmdir. 
“Düzenbozan” bir kadının başkarakter olarak tercih edil-
mesi açısından da ayrıca önemlidir. Nihayetinde Kamla 
Bhasin’in sözlerine kulak verelim: “Ben bir duvar değilim 
ki… Duvar böler. Ben duvardaki bir gediğim.”

Dipnotlar
1. Gizem Çelik, ““Erkekler (de) ağlar!”: Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 
erkeklik inşası ve şiddet döngüsü” Fe Dergi 8, no. 2 (2016), 1-12.

SİNEMA
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MANDALA

Hazırlayan: Merve Demirkıran
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Mandala çizimine ortadan 
başlanarak, içten dışa doğru 
çeşitli şekiller ve semboller 
eklenerek mandala büyütülür. 
Çizimin orta noktası ‘ben’i 
simgelerken çevresindeki şekil-
lerde ‘benim evrenim’i yansıtır. 
Mandala çiziminin yıllardır 
yaygınlaşması için çabalayan 
Aslıhan AKSUN, “…Manda-
la yapmak; kendimize temiz bir 
sayfa açmak, ruhumuzu temize 
çekmektir. Sonra ona bakıp, kendi-
mizi hissedip affedip, uzlaşmak-
tır.”  anlatımıyla bir şifalanma 
tekniği olduğunu belirtmiştir. 
Çizimlerimiz ile bizler içsel 
huzurumuza, ruhsal dingin-
liğimize doğru bir yolculuğa 
çıkmaktayız.
Mandalanın iç noktasından 
dış noktasına doğru boyamaya 
başlayarak sizde içsel huzuru-
nuza doğru yolculuğa çıkın!

Huzura yolculuk ya da

MANDALA
Sanskritçede “çember, daire” anlamına karşılık gelen Mandala, Hinduizm 
ve Budizm’de evrenin yapısını simgelediği düşüncesinden gelen mistik ve 
geometrik çeşitlerde çizilen ritüel ve meditasyon amaçlı kullanılan sembollerdir. 
Manda kelimesinin kökeni  “enerji, öz” , la kelimesinin kökeni “kap” 
kelimeleridir. Doğu dillerinde ‘enerjiyi saklayan kap’ anlamına gelmektedir. 
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Orhan İlhan

“İkizler birbirinin tersi olur,” cümlesi bu aralar çok 
popüler; aslında üzerinde düşünmeye fırsat bile 
bulamadığım, saçma bir önerme... Üzerinde düşünmeye 
fırsat bulamıyorum çünkü sekiz buçuk yaşındaki ikiz 
kızlarımla her gün yaşıyorum bunu... Aklıma böyle 
aniden düştüğüne göre şu meseleyi enine boyuna gözden 
geçireyim dedim ben de... Bir saçmalığı daha hayatımdan 
çıkarmanın tam sırasıdır belki... 

Her gün “ikizler birbirinin tersi olur” önermesini kanıt-
larcasına birbirinin tersi sularda yüzerken buluyorum 
onları... Matematik bilgini edasıyla gururlu ve mutlu 
evin içinde dolaşan bir tane görürseniz, matematik de 
neymiş, ben hiç sevmiyorum, diyen ikinci bir şahsiyetin 
çıkış yapmasına hazırlıklı olmalısınız. Biri gofret sever, 
öteki şeker; biri sütlü çikolata sever, diğeri madlen; biri 
pilav, öteki makarna; biri sucuklu pizza, diğeri şu peynirli 
kısmını ama sucuğun yağı değmemiş olacak... 
Biri düzenli, tertipli, güzel yazılı, kırışıksız defterli, saçları 
taralı, tokası tişörtüyle, çorapları ayakkabısıyla uyumlu... 
Diğeri düzensiz, tertipsiz, kötü yazılı, defterleri hamur, 
giyinmesi iki dakika sürmeyen ama saçlarını tararken 
dolaşıkları halletmek epey zaman alan... 
Böyle uzayıp gidiyor liste... 
Ama dedim ya, saçma bir önerme; gerçek hayatta bence 
yine de karşılığı yok. Çünkü aynı evde, aynı ebeveynler-
le, aynı sınıfta, aynı derslerde, aynı arkadaşlarla, aynı so-
kaklarda, aynı binalara bakarak yaşıyorlar... Çoğunlukla 
aynı soruları sorup aynı yanıtları alıyorlar, aynı şeyleri 
öğrenip aynı deneyleri yapıyorlar. 

İşin iki püf  noktası, büyüme ve rekabet... 
Büyüyorlar ve birinin deneyimlediğini diğeri daha son-
ra deniyor. Çünkü dikkat ederseniz isimlerini vermeden 
özellikler sıralayıp duruyorum: Bir hafta biri matematik-
ten 100 alırsa, diğer hafta diğeri alıyor. Dışarı çıkmadan 
önce o elbiseyi değil bunu giyeceğim işte, diye ortalığı 
inleten kişi hep aynı ikiz kardeş değil. Geçtiğimiz hafta 
diğeri denemiş ve inat ettiği konuda başarılı olmuşsa bu 
hafta diğerinin aynı konuda isyan edeceğini bekleyebilir-
siniz. Resimle ilgilenen asıl hangisiydi? Dansı seven, mü-
ziğe bayılan? Dönüşümlü yaşanıyor her şey.    
Rekabet ise işte bu dışarıdan bakışı fark ettikleri noktada 
başlıyor. Onları izleyenlerin yerine geçerek de düşünebili-
yorlar... Belli bir yaştan sonra empati gelişiyor ve ev halkı-
nı birbirine sokacak kadar başarılı koalisyonlar, ihtilaflar, 
güç denemeleri, maceraya atılma cesaretinde artış-azal-
ma, hizip ve ajitasyon, bol bol spekülasyon birbirini ko-
valıyor... Büyümeleriyle ilgili her şey... Yeni bir dünyaya 
ilk adım attıklarında, yeni bir dersi öğrenirken yollarını 
bulmakta zorlandıklarında, ilk kez biriyle tanıştıklarında, 
bir geziye ilk çıkışlarında, o tekinsizliğin getirdiği stres en 
yakını olan ikiziyle çatışmayı da beraberinde getiriyor.

BABALAR VE 
KIZLARI

Öğretmenim, canım benim…
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sayılır. Benimle değil ama elimdeki kuklalarla konuşmaya 
başladılar. Böylece okulda, evde, ben yanlarında olma-
dığım zamanlarda olup biteni öğrenmeye başladım. Ne 
dedikodular, ne dedikodular... 

***
Okulda işlerin nasıl gittiğini anlamakta da yararlandığım 
yeni bir oyunumuz daha oldu şimdi... Biri öğretmen olu-
yor, ben ve diğer ikizimiz ise öğrenci... Öğretmen sırtını 
döndüğünde, oturduğumuz sıralarda bayağı yaramazlık-
lar yapıyoruz. Önümüze konan testleri cevaplıyoruz, ara-
da teneffüse çıkıyoruz. Söz dinlemezsek ceza alıyoruz – ki 
bu sayede okulda verilen cezanın dozunu da aşağı yukarı 
anlamış oluyorum. Kim daha çok not aldı, diye diğer öğ-
renciyle aramda ilginç bir husumet gelişti... Ben de ona 
çaktırmadan “kulak” yaptım, o da kızıp kalemiyle elimi 
çizdi... Öğretmen görmedi. 

***
Gelelim cinsiyet meselesine... Bu konuda oyuncaklardan 
renklere, bilgisayar oyunlarından giyim kuşama kadar 

Farklı karakter özelliklerinden söz ediliyor ya... O da tam 
söylendiği gibi değil, inanmayın. Karakter eğer hayata 
bakışta, olaylara uyum sağlamada işlemeye başlayan ta-
mamen o kişiye özgü bir savunma düzenekleri kompleksi 
ise bu anlamda evet, bazı farklılıklar tabii ki var, ama bun-
lar birbirinin tersi değil ki... Sadece farklılık...  

***
Geç konuştular... Başka bebekler büyüyüp de konuştukla-
rında bizimkiler konuşmuyordu. Ama ilginçtir, kimsenin 
anlamadığı bir lisanda birbirleriyle konuşup duruyorlardı. 
Bir gün bu tuhaf  konuşmanın ardından aynı anda dav-
ranıp balkondan odaya geçtiklerinde aralarında bir dil 
geliştirdiklerini anladım. Daha sonra, konuştukları me-
selenin bizi de ilgilendireceğine kanaat getirince bizimle 
de lütfedip konuşmaya başladılar. Hayatlarında yeni bir 
gelişme olduğunda yine konuşmazlar. (Yani o konuyu ko-
nuşmazlar) Okula başladılar, bugün nasıl geçti, sorusuna 
yanıt bile vermedikleri oluyordu. Beş yaşlarındayken bu 
iletişimsizliği bir çeşit Karagöz ve Hacivat oyunuyla aştım 
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tam bir kutuplaşma var... Cinsiyetler arasında aşılamaya-
cak dağlar görüyorum. Oyuncakçılar haremlik selamlık 
durumda. Birtakım üreticilerin sanki ticaret için değil de 
topluma her an cinsiyet rolü öğretmek ve dayatmak için 
gizli bir derneğin mensubu olduğunu düşünebilirsiniz. 
Evde yaptığınız propaganda -evde çoğunluk sayılsanız 
bile- toplum karşısında azınlığın direnişine dönüşüyor... 
Anne ne iş yapar, baba ne işe yarar vb. konular, elden 
geldiğince onların domestik hale gelmeyecekleri bir ge-
lecek inşa etmek için tarafımızca kurgulanıyor biraz... 
Tabii çocuklarımız henüz bizlerin hakimiyeti altında, 
belki bu çelişkiyi o kadar hissetmiyorlar. Benim konuya 
temel bakışım, kızlarımın kendi cinsiyetleri ve bedenleri 
hakkında, okul sıralarında ya da dışarıda, kendileri dı-
şından gelen bir motivasyonla ya da etkiyle düşünmeme-
leri, yaşlarına uygun olarak merak edecekleri her şeyi, 
özgürce, saygı görerek ve saygı göstererek araştırabilme-
leri hedefini gözetiyor. Bu bakışı, en azından gelecekte 
önümüze çıkacak birçok soru ya da soruna ilişkin kaba-
ca bir düşünsel hazırlık sayabilirsiniz. Ben ve benim gibi 
düşünenler açısından ise ortalık cehennem gibi, onu da 
söyleyeyim... 

***
Canım öğretmenim bana adımla seslenerek ve sanki bir 
kız çocuğu imişim gibi ders anlatmaya başladı. Atmos-
fere giren bir cisim niçin yanıyor, öğrendik. “Anladın mı 
kızım?” diye sordu. “Ama ben erkeğim,” diye itiraz et-
tim. Öğretmen oyunu bozmadan devam etti: “Anlama-
dıysan söyle kızım, bir daha tekrar ederim.” Karşılıklı 
kıkırdamaları dışında renk vermediler. İtirazlarım sonuç 
vermedi, pembe kalemliğimden pembe ve tüylü kurşun 
kalemimi alıp benim için hazırladığı testi cevaplamaya 
başladım. Diğerinden yüksek not alıp onu deli edeceğim 
ben de.

***
İşte yine okula gidiyorlar. Teneffüste çok koşmayın ta-
mam mı kızım? Baba, biz değil, erkekler koşuyor koridor-
larda. Siz ne yapıyorsunuz? Ben sıramda oturuyorum, 
beslenmemi yiyorum. O beslenmesini yiyor olabilir tabii 
ama ben pek...
 

BABALAR VE 
KIZLARI
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Ekonomi metinlerini okumak çoğumuza göre sıkıcı bir 
iştir. Böyle olmak zorunda mı? Hayır elbette. Adam 
Smith’in Yemeğini Pişiren Kimdi? Ekonomide Kadının 
Görünmez Eli ismi ile Türkçe’ye çevrilen Katrina Mar-
çal’ın kitabı, “akşam yemeğiniz sofranıza nasıl geliyor?” 
sorusundan hareketle bize klasik, neoklasik, keynesyen 
iktisadın bencil, çıkarcı paragöz “görünmez eli”nin cin-
siyetini anlatıyor. Tabii bu arada ömür boyu evlenmeyen 
Smith’in yemeğini yapması için sürekli oradan oraya ta-
şıdığı bir annesi olduğunu ve mali işlerinin de kuzeni ta-
rafından yürütüldüğünü öğreniyoruz. Adam Beyimiz’in 
“Ulusların Zenginliği” kitabını yazması için arka planda 
bazı kadınlar nasıl da harıl harıl çalışmışlar…  Fakat o 
vakitler, evde kadınlar tarafından yapılan bu işler “üre-
tici emek”ten sayılmıyordu, hala da öyle. “Görünmez 
elin erişim alanın dışında görünmez bir cins vardır” diyor 
Marçal. Ona göre, kadın emeği, politik iktisadın öteki-
sini oluşturuyor. Marçal yukarıda saydığımız iktisat te-
orilerini bildiği gibi feminist iktisada da çok hakim. Bir 
zamanlar Özal’ın katı neoliberal poltikaları aracılığıyla 
hayatımıza giren Milton Friedman ve Chicago Okulu da 
onun toplumsal cinsiyet temelli eleştirinin hedefleri ara-
sında yer alıyor.  Chicago iktisatçılarının modellerinde 
kadın ekonominin bir parçası olarak ele alınıp, denkle-
me dahil ediliyordu ama modelin onlara biçtiği ücret, en 

KİTAP

Dikkatinizi çekti mi bilmem. Son dönemlerde memlekette dergi sayısı bir 
hayli arttı. Elbette ana akım medya tarafından çıkarılmayan dergilerden 
bahsediyorum. Her meselenin bir dergisi ya da internet sitesi bulunuyor 
desem yanlış bir şey söylemiş sayılmam. Bunlar arasında hukuk dergilerini 
saymadan geçmemekte fayda var. Bu dergilerde torba yasalar, KHK’lar, 
iş yasalarındaki değişiklikler ya da kadın hakları işin politikalarına da gi-
rilerek inceleniyor. Hukuk Defterleri’nin Şubat sayısında Sosyal Devletin 
Çöküşü dosyasında,  meselenin sporu yansıması bile işlenmiş. İş yargısı 
nasıl işliyor da önemli bir konu…
Sosyal Haklar Derneğinin çıkardığı Sosyal Hukuk Dergisi de bu alanda 
dikkate değer bir yayın. İş kazaları ve iş cinayetleri dosya konuları arasında 
yer alıyor.

Dergi okumanın keyfi       

düşük ücretti. Çünkü bu iktisatçı 
abilerimize göre, kadınların düşük 
ücret almalarının nedeni, daha az 
üretken olmalarıydı.  Marçal’ın 
kitabında son olarak sıra işçi 
hareketi ve onun kadınlara 
biçtiği rollere geliyor. İkti-
sat kuramlarının hayalî bir 
insandan hareket ettiğine 
ve bu hayalî insanın da 
erkek olduğunu belirti-
yor Marçal. İktisadın 
hayalî insanlar yerine 
farklı insanların gerçek 
ihtiyaçlarına kulak vermesini 
istiyor. Herkesin sıkılmadan okuyacağı 
keyifli bir iktisat kitabı bu. Öneririm.  
Alıntı: “Siyasal iktisat okuyanlar, çıkarını maksimize et-
mek için önüne çıkan her koşul ve engelden faydalanarak 
ilerleyen bir adam masalını öğrenir. Bu evrensel bir ki-
şidir, basitleştirilse de insanın tanımıdır. Kültüre ve dine 
bağlı olmaksızın, sağlıklı ya da hasta olmasına bakmak-
sızın, erkekler için olduğu kadar kadınlar için zenginler 
için olduğu kadar fakirler için…”

Adam Smith’in yemeğini pişiren kadın
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Mustafa Özgen 
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Mustafa Özgen aslında sendikanın örgütlenme uzmanı. 
Fakat, yemek pişirmeyle arası çok iyi. Ona mutfak 
bölümünü hazırlamasını önerdik. Kırmadı kabul etti, sağ 
olsun. İyi ki kabul etmiş. Bizlere İzmir’in Tire ilçesinden 
farklı, deneysel bir mutfak örneği tanıtıyor. Ayrıca 
vejetaryenleri mutlu edecek bir çorba tarifi de almış.  

GastroTire Mutfak Atölyesi 
Sağlıklı Beslenmenin Yolu Tire’den Geçer

Serkan Çakır, beş yıl kadar önce üniversitedeki görevini 
bırakıp babası Lütfü Usta’nın dünyaya tanıttığı 25 yıllık 
Kaplan Dağ Restoranı’nın mutfağını yönetmeye başla-
mıştı. Son yıllarda Doğa Yürüyüşü yaptığım gruplarla 
Ankara’dan Tire’ye düzenlediğimiz gezilerde mutlaka uğ-
radığımız bu muhteşem Restorana kısa bir süre önce yine 
gittiğimde gözüm Serkan Çakır’ı aradı. 
Serkan Çakır’ın bir süre önce Kaplan Dağ Restoran’dan 
hayallerini gerçekleştirmek üzere ayrıldığını ve GastroTire 
Mutfak Atölyesini kurduğunu öğrendim.
Çakır GastroTire Mutfak Atölyesini Tire’nin Kaplan Kö-
yü’nde kurmuş. Bu köyde bulduğu yıkık dökük eski bir bi-
nayı kendisinin de emeği ile yaklaşık bir buçuk yıl süren 
restorasyon sonucunda şahane bir mutfağa dönüştürmüş.  
Şimdi dilerseniz GastroTire Mutfak Atölyesini kurucusun-
dan öğrenelim.

Serkan Çakır kimdir? Kendinizi bize tanıtır mısı-
nız lütfen? 
Lise yıllarında “Şu lanet Tire’den bir an önce kaçmam ge-
rekiyor” deyip kaçan, koşa koşa kaçtığım Tire’ye 10 sene 

sonra yine koşa koşa geri dönen biriyim. Liseden sonra 
konservatuarda Türk Müziği eğitimi aldım. Akademis-
yenliği hedefledim. Çeşitli üniversitelerde misafir ve kad-
rolu öğretim görevlisi olarak Türk Müziği dersleri verdim. 
Sonra istifa dilekçemi verip Tire’ye taşındım. Kaplan Dağ 
Restoran’ın mutfağına girdim. Bu süre içerisinde dışarıdan 
ziyarete gelen insanlar ufkumu geliştirdi. Farklı bir şey orta-
ya koymak istedim ve bu projeyi oluşturduk. Lütfi Usta da 
bu konuda çok destek verdi. 

Neden Kaplan Dağ Restoran gibi adını (yemekle-
rini) dünyaya duyurduğunuz bir yerde babanızın 
geleneğini devam ettirmediniz?
Lütfi Usta 1993 yılında memleketi olan Tire’nin bir dağ 
köyünde Kaplan Dağ Restoran’ı kurduğunda, babam, 
annem, birkaç Tireli genç abi ve ben servisteydik. Ben o 
zamanlar restoranda çatal-bıçak ve bardak siliyordum. O 
süreçte muhtemelen kimsenin Tire’nin gastronomik de-
ğerlerini tanıtma gibi bir kaygısı yoktu. Ancak Kaplan Dağ 
Restoran zaman içerisinde insanların dikkatlerini Tire’ye 
çeken en önemli yerlerden biri oldu. Restoran sayesinde 

Le
zze

tin Göçmen Kuşu
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Restoran hizmeti vermediği halde dergimizin ilk sayısı için Serkan Ça-
kır’dan özel bir yemek tarifi istedim. Beni kırmadı.

Malzemeler:

15 adet arpacık soğan

Bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı kuru börülce

Yarım çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı bulgur

Yarım çay bardağı kırmızı mercimek

Beş su bardağı (1250 ml) su

Yedi-sekiz adet kuru tatlı biber

Pişirmeye başlamadan önce bakliyatın ayrı ayrı sıcak suda 15-20 daki-
ka dinlenmesi gerekiyor.

Hazırlanışı: 

• Arpacık soğanlar kavrulur. 

• Salça eklenir, bir süre daha kavurduktan sonra biraz su ile börülceler 
eklenir. 

• Ardından diğer bakliyat ve su eklenir. Bakliyat yumuşayıncaya kadar 
pişirilir. 

• Çorba yeterince piştikten sonra tuzu verilir, kuru biberler de tence-
reye atılır. 

• Tencerenin kapağı kapatılır ve ateşten alınır. 15 dakika dinlenmeye 
bırakılır. 

• Tam bir kış çorbası olan “heybeli çorba” genellikle acı biber eklene-
rek tüketilir. Afiyet olsun!

Heybeli çorba

Serkan Çakır
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LEZZETİN 
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insanlar Tire’ye gelip buranın gastronomik zenginliklerini 
keşfetmeye başladılar. 
GastroTire Mutfak Atölyesi  zaten 2,5 senedir hayalini 
kurduğumuz bir projeydi. İnsanları sadece yemek yeme-
leri için değil, aynı zamanda yerel üreticilerle tanışmaları, 
doğayla daha çok bir araya gelmeleri, buranın yemeklerini 
pişirmeyi öğrenmeleri için Tire’ye getirmek, bana daha 
heyecan verici geldi. Bu yüzden vaktimi ve enerjimi yoğun-
lukla bu projeye harcıyorum.

Ya da aynı geleneği devam ettirmenin yeni bir yolu 
mudur GastroTire?
Kesinlikle öyle. Tire şu anda yeme- içme dünyasında bilinen 
bir yer. İnsanlar Tire’ye gelip birçok güzel restoranda yemek 
yiyebilirler, ancak bu bir yemek yeme deneyiminden öteye 
geçemiyor. GastroTire Mutfak Atölyesi’nde masaya konan 
tabağın geçmişini ve hikâyesini aktarıyoruz. Karışık ot kavur-
masının içerisinde hangi otlar var, bu otlar nerelerde nasıl ye-

tişiyor, neden böyle bir yemek yapılmış olabilir gibi. 
Bu süreç içerisinde de haliyle dışarıdan 

gelen misafirlerimiz ürün, üretici 
ve üretim aşamaları hakkında 

bilgi sahibi oluyorlar.  

GastroTire ile neyi amaçlamaktasınız?  
Eskiden tatil ya da turistik ziyaret dendiğinde aklımıza sa-
dece deniz, güneş, eğlence (sea, sun, fun) turizmi geliyordu. 
Ama artık günümüzde birçok kişi tatil kazanımları olarak 
bronz bir tenden daha fazlasını istiyor. Bu da sağlık turizmi, 
spor turizmi gibi farklı turizm modellerinin ortaya çıkma-
sında önemli bir etken. Tire’nin yakın çevresinde deniz, gü-
neş, eğlence turizmine hizmet eden şehirler var; Kuşadası, 
Çeşme gibi... Kültürel turizme hizmet eden şehirler var; 
Selçuk, Salihli gibi… Yeme-içme turizmine hizmet veren 
bir şehir ise yok. Tire’de halen yaşayan el sanatları, aka-
demik desteklerle restore edilen tarihi yapılar olsa da şeh-
rin turizmle ilgili en büyük potansiyelinin Gastro-Turizm 
alanında olduğuna inanıyorum. GastroTire Mutfak Atöl-
yesi’nde hedefimiz, dışarıdan gelen ziyaretçilere, Tire’nin 
gastronomik değerlerini tanıtmak. Bu amaçla düzenlediği-
miz programlar, pazar ziyaretleri, üretici ziyaretleri, önemli 
gastronomik noktaların keşfi, doğa yürüyüşleri ve doğada 
yetişen ürünlerin (yabani otlar vs.) tanıtımı gibi konuları 
kapsıyor. Bunun yanında 8 kişilik mutfağımızda bu ürünler-
le dedelerimizin evlerinde pişen yemekleri yapıyoruz. Atöl-
yemizde sadece yerel mutfağa ait yemekler pişiyor. Progra-
mın ardından Tire’den ayrılan misafirlerimizin aklına “şu 
ürünü Tire’de görmüştüm, belki oradan getirtebilirim” dü-
şüncesini yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hem Tire Mutfa-
ğı’nın bilinirliğini artıracak, ve insanlarla Tire arasında bağ 
kuracak, hem de Tire’nin ticari hayatına küçük de olsa bir 
katkı sağlayacak bir hedef.

Gastro Tire klasik bir restoran mı? Yoksa yörede 
özelliği olan (Kaplan Dağ Restoran gibi) restoran-
lardan farklı özellikleri var mı?  
GastroTire Mutfak Atölyesi’nde restoran hizmeti verilmi-
yor. Burada sadece yemek yapan insanlar yemek yiyebili-
yor. Gün boyunca mutfakta beraberce yaptığımız yerel ve 
mevsimsel yemekleri, akşam yine beraberce yerken, Tire ve 
yeme-içme dünyası ile ilgili keyifli sohbetler gerçekleşiyor. 

GastroTire’de hangi yemekleri yiyebiliriz. Menüde 
neler var?
Soruyu şöyle değiştirmek daha iyi: GastroTire Mutfak 
Atölyesi’nde hangi yemekleri pişirebiliriz? Mevsiminde bu-
rada ne pişiriliyorsa onları pişirip yiyebilirsiniz. Kış ayları 
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için şevket-i bostan, kuzu etli arapsaçı, marul yemeği, sa-
rımsak yemeği gibi yemekleri pişirirken, yazın kaşık salatası, 
Tire Köfte, sübye gibi yemek ve içecekleri hazırlayıp tada-
bilirsiniz.

Konuklarınız sizi neden tercih etmeli?  
Yeni bir kavram olan Gastro Turizm, şu an sadece A şeh-
rine gidip oradaki lokantada yemek yemek olarak algılansa 
da, aslına bakarsanız konu bundan çok daha geniş ve derin. 
Bu aynı zamanda kültürel bir faaliyet… Mutfağı şekillendi-
ren öğeleri keşfetmek için bizi tercih ediyorlar. Yoksa insan-
lar güzel yemek yiyebileceği birçok farklı mekân bulabilir.

Yemekseverlere ulaştırmak istediğiniz başka bir 
mesajınız var mı?
Tire’li biri Tire’den bahsederken hep “Tiremiz” diye anla-
tır. “Tiremiz bu kışı soğuk geçirdi” gibi. İlginç bir sahiplen-
me ve aynı zamanda paylaşmayı içeren bir kelime. Gastro-
Tire’nin sosyal medya hesaplarında yapılan her paylaşımın 
altında bu mesajı görebilirsiniz. #tiremizpekgüzel

Çok teşekkür ederim. Size ve Gastro Tire Mutfak 
Atölyesi’ne başarılar dilerim. Serkan Çakır, Gast-
ro Tire Mutfak Atölyesi ile konuklarına lezzetli 
yemekler yemenin ötesinde keşfedilmeye değer 
farklı ve yeni olanaklar sunuyor. Yolunuzun en kısa 
zamanda mutlaka Tire’den geçmesi dileğiyle.  Sağ-
lıklı ve mutlu günler geçirmenizi dilerim.

Tire, İzmir’e 80 km uzaklıkta, İzmir’in güney doğusunda, 
Aydın Dağları’nın bir uzantısı olan Güme (Küme) dağla-
rının eteklerinde kurulmuştur. Bereketli Küçük Menderes 
Ovası’nın sessiz bir seyircisi gibidir.
Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans’a ev sahipliği 
yapmış, tarihin zengin kültür mirasına sahip binlerce yıl-
lık geçmişi olan Tire ziyaretçilerine doyumsuz bir tarih, 
doğal güzellikler ve gastronomik değerler sunmaktadır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Tire’den “Şehr-i Mu-
azzam” diye bahsetmektedir.
Tire’ye gittiğinizde Salı pazarını gezmeden sakın dönme-
yin. Ülkemizin en güzel ilk dört pazarından biri olan Tire 
pazarı, kentin sokaklarına kuruluyor. Siz pazarı gezerken 
aynı zamanda kenti gezerek tarihi dokuyu hissetme, yö-
resel el sanatlarını görme, köylerden pazara getirilen çe-
şit çeşit otları, meyve ve sebzeleri satın alma imkânına 
sahip olacaksınız. Tirede düşündüğünüzden çok fazlasını 
bulacaksınız.

Gastro Tire Mutfak Atölyesi İletişim
E-posta:  gastrotire@gmail.com
Telefon: +90 507 745 7372
Adres: Arpacılar Sok. No:6 Kaplan Köyü, Tire-İzmir

Küçük Menderes ovasının  
sessiz seyircisi: TİRE 
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asosyal
devlet

çocukluğu, sosyalimsi bi devlet düzeninde, 
ergenliği “benim memurum işini bilir” dö-
neminde, gençliği kapitalizmin “ben kazan-
dım” çığlıklı zamanlarında geçen bi kuşağın 
mensubuyum. ben ve kuşaktaşlarımın haya-

tı ekstra zor. kafamız karışık bizim. ayakkabılarımız 
anne/babamıza verilen giyim çekiyle alınırdı. kuru-
mun kreşine giden arkadaşlarım vardı benim. anne/
babalarımız greve falan çıkardı. okul kitaplarımızda, 
“tarımda ve hayvancılıkta kendine kendine yetebilen 
bi ülkeyiz” yazıyodu. şimdi hayvanın samanını bile 
el alemden alıyoruz. ilk gençlik yıllarımızda ptt, sü-
merbank, tek, seka, tekel, şekerbank, ssk hastaneleri, 
gima gibi kamu kıymetlilerinin “zarar” ettiği yayga-
rasıyla şişirdiler kafamızı. gençlik yıllarımızın yegane 
sosyal etkinliklerinden biri  oldu “özelleştirmeye ha-
yır!” mitingleri. haliyle kafalar cacık bizim kuşakta. 
bazen unutuyorum ptt’nin mozaik pasta misali dilim 
dilim satıldığını. telekom’un “müşteri” hizmetleriyle 
yapmak zorunda kaldığım görüşmeler, içimden “va-
tandaş kimliği”m fışkırdığında absürt repliklere dö-
nüşüyo.
- vatandaşın haberleşme özgürlüğü var taam mı?
+ haklısınız sayın “müşterimiz”
- “müşteri” babandır!
liseden mezun olduğum yaz, bi pizzacıda bi ay kadar 
garson olarak çalışmıştım.  devletin hala sosyal yanla-
rı olduğundan, işletme o bir aylık sigortamı yatırmış. 
çok güzel pizza ve domates çorbası yaparlardı, sos-
yal devletle beraber o da kapandı. mezarda emeklilik 
sistemi çıktığında o bir aylık sigorta sayesinde emek-
liliğim, hayatta kalma olasılığım olan bi yaşa denk 
gelecek.
emeklilik ulaşılabilir bir mesafede olunca insan ha-
yalini de kurabiliyo. hayalini kurmanın ötesine geçip 

tatil ya da izin günlerinde provasını bile yapıyorum. 
unutturmayın da emeklilik hayallerimi anlatayım bi-
gün.
sigortalı çalışmanın en kıymetli bulduğum işlevlerin-
den birisi “bakmakla yükümlü olduklarımız”la ilgili 
işlevidir. benim bakmakla yükümlü olduğum yakışıklı 
bi oğul, sürekli şarkı söyleyen bi muhabbet kuşu ve 
sebebini çözemediğim bi telaşla koşturup duran sim-
siyah ikiz kediler var.
geçen haftalarda kuduruk ikizleri hekime götürdüm. 
üşütmüş yavrucuklar. hekim, antinkuntin ve bağışık-
lık güçlendirme şurubu yazdı. gittim eczaneye. ver-
dim reçeteyi. meğer, ikizler benim sigortaya dahil 
değilmiş. skandal! “iyi de ben bunlara bakmakla yü-
kümlü olanım” dedim. boş boş yüzüme baktı ecza-
cı. “yükümlülük” hükmünü hiç işitmemiş olsa gerek. 
pizzacıdan beri her maaş aldığımda prim ödüyorum 
ayol ben bu ssk ile başlayıp sgk ile devam edilen kuru-
ma.  niye? emekli olabileyim, hastaneye gidebileyim, 
ilaç alabileyim, bakmakla yükümlü olduklarıma ba-
kabileyim diye. en azından kişisel amacım bu. “reçete 
bizde kalacak” dedi. sordum, “niyemiş?”. “antinkun-
tin reçetelerini devlete teslim ediyos” dedi. “alla alla 
sigorta diyince geçersiz, reçete diyince bizde kalacak. 
sigorta yoksa reçete de yok” dedim.  çünkü devletin 
sosyal olduğu yıllarda çocuktum ben. çocuklukta öğ-
renilenler silinmiyo. insanın içinden fırlayıp ortalığa 
saçılabiliyo, yerli yersiz. düşük ölçekli bi arıza çıkarır 
gibi oldum eczanede. dedim ya, bazen unutuyorum 
müşteri düzenine geçtiğimizi, içimden bi vatandaş 
fışkırıyo, zapt edemediğim…
kazanırken vergile/primle, harcarken vergile ama 
eğitim yok, sağlık yok, haberleşme yok, elektrik yok, 
emeklilik yok... devlet iyice asosyal oldu. paramızla 
rezil oluyoruz…

MİZAH

Müberra Allahverdi
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“erken teşhis hayat kurtarır!”

doktora gitmekten hiç hoşlanmam. hele jinekolojik mu-
ayeneden hiç mi hiç. bu konuda muhtemelen yalnız de-
ğilimdir. doğumhaneden kaçmaya çalışmışlığım da var. 
unutturmayın da ayrıca anlatayım. geçen yaz kamu spot-
larından etkilenesim tuttu. kardeşimi de kolundan çeke 
çeke simir, mamografi gibi taramalar yaptırmaya gittik. 
hastane yolunda çok bilinçli adımlarla yürüdüm, doğum-
haneden firarıma taş koyan kardeşim şaştı da kaldı, yazık. 
sonra gittim sonuçları almaya. dediler ki simir testin biraz 
sıkıntılı, doğru doğumevine, biraz da orda kurcalasınlar.
aldım sonuçları, oturdum bi mekâna. bi de çay söyledim. 
kendime bi tane “yolun sonu” senaryosu yazdım, dram-
sız. tedavi işlerine girmiyorum, hayat devam ediyo, küt 
gidiyorum, öptüm bay... bi hafta kadar senaryomu içime 
sindirmekle meşgul oldum. sonra bi zahmet gittim do-
ğumevine. o sevimsiz masaya kuruldum. Ekip, bi takım 
pense, tornavida gibi şeylerle sıhhi tesisatımı muayene 
etmeye başladı. kendi aralarında takılıyolar:
“bak bak, şunu görüyo musun?”
“hmm… evet, gördüm hocam, ordan bi parça alalım”
“şu nasıl?”
“ooo… ondan da alalım gelmişken,” falan.

ben öyle bakıyorum. bi bozuldu benim sinir sistemi. bi 
başladım ağlamaya.
“napıyonus orda?”
“ne var orda?”
“bana da söyleyin?”
“kendi aranızda konuşmayın” şeklinde hıçkırıklı sayıklıyo-
rum. bi panik oldular. biri peçete yetiştirmeye çalışıyo, biri 
“yok yok hanfendi, korkmayın lütfen,” diyo. “korkmuyo-
rum, bana da anlatmanızı istiyorum… ühüüüü…”
“tamam tamam, bi iki örnek aldık. bitti. temiz çıkacak işa-
la!” vs. palas pandıras derleyip toparladılar beni. oturttular, 
su mu ikram etmeye çalıştılar. toparlandım çıktım. panik-
lemiş, şapşikleşmiş bi ekip bıraktım ardımda. umarım bir 
daha hiçbir kadını, sanki o orda yokmuş gibi muayene 
edip, kurcalayıp, örnekler falan toplamaya çalışmazlar. 
sonra sonuçları almaya gittim. “gözünüz aydın, olumsuz 
bi sonuç yok,” dedi doktor. sevinçten doktoru öpesim gel-
di. doğum günümdü o gün. Bana bi hediye vermişler gibi 
düşünüp on gün önceki hoyratlığı unutmaya çalıştım.
kendinizi ihmal etmeyin annem, düzenli olarak kontrol ve 
taramalarınızı yaptırın. erken teşhis hayat kurtarır.



98 99

Bir kadın tek başına bu hayatın üstesinden gelebilir. Engelli iki 
çocuğuna tek başına bakma mücadelesi verirken, aradığı bir 
bezi bulduğu için bile gözlerinin içi gülebilir. Kendini güçsüz 

hisseden bir başka kadına ilham kaynağı olabilir.

SİZDEN 
GELENLER

Hayat karşısında  
yalnız değiliz 

Nilüfer İlhan
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Ben 30 yaşında, daha önce çocuk bakmak ve ev işleri dı-
şında hiçbir deneyim edinmemiş, kendini birçok konuda 
ispatlama fırsatı bulamamış ve iki kızıyla birlikte hayata 
sıfırdan başlamak zorunda kalmış, bu ayaklanma çabası 
süresinde kendini çok güçsüz ve çaresiz hissetmiş ama ni-
hayetinde birçok güçlüğü aşmış bir anneyim. Carrefour-
sa’da işe girmek benim için dönüm noktası oldu. Bu saye-
de ayağa kalktım. Eğer birçok hayaliniz yarım kalmış ve 
çaresiz bir zamanda, hayatın tam sıfır noktasındaysanız 
ve bir iş bulduysanız, hiçbir şey imkansız değildir. Car-
refoursa’da neredeyse 1,5 yıldır çalışıyorum artık birçok 
konuda iyileştim. İşim ailemden sonraki en iyi terapi ve 
desteği sağladı bana.
Gün boyu insanlarla iç içe olduğumuz için pek çok hikaye 
biriktiriyoruz. Size onlarca hikaye yazabilirim, ama beni 
en çok etkileyen, yaptığımız işin ne kadar ince olduğunu 
anlamamı sağlayan ve hiç unutmayacağım bir hikayemi 
paylaşmak istiyorum. 
 İşe ilk başladığım haftalardaydım. Reyondan sorumlu-
yum fakat minnak mağazalardan birinde çalıştığım için 
kasayı da öğreniyordum. Reyonda severek çalışmama 
ve aktifliğimden dolayı  “atom karınca” ünvanını kısa 
sürede kazandım. Ama aynı aktifliği ve rahatlığı kasada 
gösteremiyordum. Gerek daha önce hiç çalışma hayatım 
olmayışından,  gerekse de  yaşadığım zor zamanların 
bende içine kapanma, insanlardan korkma ve iletişim 
kurmakta zorlanma gibi olumsuz etkileri nedeniyle, kasa 
benim korkulu rüyamdı.  
Yine yoğun bir hafta sonuydu, kasa kalabalıklaşmıştı 
ve destek vermek için kasa açmam gerekti. İçim ürpe-
rerek kasaya geçtim ve yoğunluğu almaya başladım. 
İşlem sırasında bir sonraki müşteriyle göz göze geldim. 
Kızıl saçlı, yeşil gözlü, orta yaşta bir bayandı. Çok si-
nirli bakıyor “Biraz acele edin işimiz gücümüz var” 
gibi laflar mırıldanıyordu. Sıra o kadına geldiğinde iyi-
ce telaşlandım, elim ayağım birbirine dolaştı. Telaştan 
aldığı ürünü birden fazla geçtim ve iptal için yöneti-
ciyi çağırmak zorunda kaldım. Kadın iyice sinirlendi 
ve bana hakaretler edip elindeki ürünleri bırakıp gitti. 
Kendimi öyle kötü hissettim ki; ağlamaya başladım. 
Bir daha asla kasaya geçmeyeceğimi söyledim yöneti-
cimize, o da beni teselli ederek “Yaptığımız işte böyle 
şeylerin mutlaka olabileceğini sabırlı olmamız gerekti-
ğini” söyledi.

İki engelli çocuk
 Birkaç gün sonra bebek bezlerinin olduğu reyonda ça-
lışırken, tatsızlık yaşadığım ve bana hakaretler eden o 
bayanı gördüm. Hasta bezlerine bakıyor ve aradığı ürü-
nü bulamıyordu. Benden yardım istemediğine göre o da 
beni hatırlamıştı. Şu an bile düşündüğüm zaman beni 
şaşırtan bir cesaret ve özgüvenle yanına gittim. Gülüm-
seyerek “Hoş geldiniz size yardımcı olabilir miyim?” de-
dim. Benden böyle bir yaklaşım beklemediği hissediliyor-
du. Aradığı bezi ve numarasını söyledi, ona depoya gidip 
bakacağımı orada olabileceğini söyledim. Hızlıca gidip 
istediği bezi getirdim. Gülümseyerek mahcup bir şekilde 
teşekkür etti.
İki gün sonra aynı kadın elinde bir tabak elmalı kekle gel-
mişti. Bir gün önce yine gelmiş ama beni görememişti. Ta-
bağı bana uzatarak, özür diledi.  “Sana yanlış konuştum, 
hakkını helal et” dedi. Biraz sohbet ettik. Adının Emel ol-
duğunu, ikisi engelli üç çocuğu bulunduğunu, eşinin onu 
en ihtiyaç duyduğu zamanda bir başına çaresiz bırakıp 
gittiğini öğrendim. Birçok şeyle tek başına mücadele edi-
yordu. Bir şeye ihtiyacı olunca dışarıdaki işini mümkün 
olduğunca çabuk bitirmesi gerektiğini, çünkü iki engelli 
çocuğunu evde yalnız bırakıp çıktığını öğrendim.
 O gün yaptığım işin ne kadar ince bir denge ve doğru 
yaklaşım gerektirdiğini anladığım gün oldu. 
Şimdi Emel Abla ne zaman kasama gelse daha hızlı dav-
ranıyorum, her zaman aldığı çocuk sütü elinde yoksa 
“acaba kalmamış mı?” diye reyona bakıyorum. O da ne 
zaman kek börek yapsa getiriyor bana getiriyor. Sağ ol-
sun.  
Emel Ablaya bir şey kattım mı bilmiyorum, ama Emel 
Abla’dan çok önemli iki şey öğrendim.
Birincisi işimle ilgili. İnsanlara asla küsemeyiz, hikayeleri-
ni öğrenip gerçekten empati kurabilirsek onlarla daha iyi 
anlaşabiliriz. 
İkincisi hayatımla ilgili ki, bu beni gerçekten çok etkiledi. 
Bir kadın tek başına bu hayatın üstesinden gelebilir. En-
gelli iki çocuğuna tek başına bakma mücadelesi verirken, 
aradığı bir bezi bulduğu için bile gözlerinin içi gülebilir. 
Kendini güçsüz hisseden bir başka kadına ilham kaynağı 
olabilir.
 Şimdi daha güçlü basıyorum yere, kendime hedefler ko-
yuyor ve bir gün mutlaka gerçekleşeceğini biliyorum. 



100 101

FIKRA
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Anadolu’da bir zamanlar küçük bir devlet varmış ve bu 
devletin başındaki kral, ömrü bitince ya da herhangi bir 
nedenle ölünce, yerine çok ilginç bir yolla kral seçilirmiş. 
Bu devlette kutsal kuş diye bir güvercin yetiştirilirmiş. 
Kral öldüğünde, memleketin tüm halkı bir meydana top-
lanır ve kuş serbest bırakılırmış. Kutsal kuş kimin başına 
konarsa*, kral da o olurmuş. Bir gün kralın biri ölmüş ve 
halk yine bir meydanda toplanmış. Kutsal kuş serbest bı-
rakılmış. Fakat kuş uçup bir çatıya konmuş. Kuş ürkütü-
lerek bir daha uçması sağlanmış, kuş yine çatıya konmuş; 
defalarca bu işlem tekrarlanmasına karşın, kuş hep çatıya 
ya da ağaçlara, dallara konmuş. Sonunda bu devletin in-
sanlarının hepsinin orada olmadığı kanaatine varılarak 
tellallarla, ülkenin dört bir tarafına haber salınmış, insan-
lar zorunlu olarak meydana çağrılmış. Sonunda bir ağa-
nın yanında hizmetkarlık, çobanlık yapan, Marup adında 
birisinin koyun otlatmayla meşgul olduğu ve bu nedenle 
meydana gelmediği anlaşılmış. Çobana derhal geleceksin 
dendiğinde:
- Bu kadar akıllı, bilgili adamın arasında kutsal güvercin 
beni niye seçsin ki?
- Kutsal kuş en iyisini seçer; sen derhal gelmelisin; yoksa 
kafan gider...
Çoban, sonunda hazırlanıp yola düzülür ve meydana 
gelir. Kuş serbest bırakılınca süzülerek çoban Marup’un 
başına konar. Halkta bir coşku bir coşku ki kolay değil, 
sonunda kendilerini yönlendirecek kralları seçilmişti. 
Çoban Marup’un üzerine krallık esvapları giydirilerek 
bir tezahüratla krallık tahtına oturtulur, eline asası ve-
rilir ve ona:

- Artık güç sende ey yüce Marup denir. 
Marup, ilk günden birçok insanın, özellikle kendini kral-
lığa getirenlerin ve krallığa zorlayanların kafasını uçur-
makla işe başlar ve tam bir zulüm uygular. Akla gelebile-
cek tüm kötülükleri yapar. Sonunda daha başka kötülük 
ve zulüm yolları için çevresine danışır. Sonunda memle-
ketin dört bir tarafına tellal çıkarttırarak aklına başka bir 
kötülük çeşidi gelenleri saraya çağırttırır. Gelenlere:
- Aklıma gelen tüm kötülükleri yaptım, bana başka kötü-
lük çeşitleri bulun!
Halk canından bezmiştir. Krala kim ne söylerse, anında 
kafasını yitirmektedir. Sonunda Marup’un bir zamanlar 
çoban olarak yanında çalıştığı ağasına gidilir:
- Ağa, eline ayağına düştük, kelleni yitirsen dahi, şu Ma-
rup’a giderek, bizim ızdıraplarımızı anlat, belki seni sa-
yar. 
Ağa, başında hık mık ederse de sonunda ısrarlara daya-
namaz Kral Marup’un yanına giderek:
- Oğlum Marup! Halka bu ne zulüm, bu ne eziyettir? 
Sende hiç Allah korkusu, vicdan azabı diye birşey yok 
mudur? Allahtan kork, insaflı ol!
- Ağa ağa buraya bak! Yöneticisini kuşun aklına göre se-
çenlerin sızlanmaya hiç hakkı yoktur. 
*Devlet kuşu teriminin de bu kuştan türediği varsayılır. 
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Sudoku’yu doğru yanıtlayanlara Ayizi Kitap’tan kitap 
hediye edilecektir. Doğru yanıtlarınızı dergi büromuza 
iletebilirsiniz. 
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MADDE 11
1.Taraf Devletler, istihdam alanında kadınlara karşı ayrımı önlemek ve kadın-erkek 
eşitliği esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda 
bütün uygun önlemleri alacaklardır:

 a.Bütün insanların vazgeçiImez hakkı olan çalışma hakkı;

 b.İstihdam konularında eşit seçim kıstaslarının uygulanması da dahil, erkelerlerle 
eşit istihdam imkanlarına sahip olma hakkı;

 c.Serbest olarak meslek ve iş seçme hakkı, terfi, iş güvenliği, hizmetin tüm 
şartları ve avantajlarından faydalanma hakkı, çıraklık ileri mesleki eğitim ve bilgi 
yenileme eğitimi dahil, mesleki eğitim ve sürekli eğitim görme hakkı;

 d.Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki işte eşit muamele ve işin 
cinsinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkı;

 e.Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, işsizlik hastalık, sakatlık, yaşlılık ve 
diğer çalışamama hallerinde sosval güvenlik hakkı;

 f.Güvenli şartlar içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve bu arada doğurganlığın 
korunması hakkı.

2.Evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı olan ayrımı önlemek ve etkin çalışma 
hakkını sağlamak amacıyla, Taraf Devletler uygun önlemleri alacaklardır:

 a.Hamilelik ve analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı olarak işten çıkarma 
ayrımını yasaklamak, bu ayrımı yapanları cezalandırmak;

 b.Önceki iş, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, ücretli olarak analık izni 
veya benzeri sosyal içerikli tazminatlar vermek;

 c.Özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve geliştirilmesi yoluyla anne ve 
babanın aile yükümlülüklerini; görev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma ile 
birleştirmeyi mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik 
etmek;

 d.Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma 
sağlamak.

3.Bu maddede yer aIan konulara ilişkin koruyucu yasalar bilimsel ve teknik bilgi 
ışığı altında periyodik olarak yeniden gözden geçirilecek ve gerekirse değiştirilecek, 
kaldıracak veya uzatılacaktır.

“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”, BM düzeyinde kadınların insan haklarını koruyan en 
kapsamlı sözleşmedir. 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye Türkiye 
14 Ekim 1985 tarihinde katılmıştır. 
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