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Her yerde,
Tez-Koop-İş Yayın Organı Sayı: 2 / Mayıs 2018     

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası 



SENDİKALI İŞÇİLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİ TÜKET

Sendikasız, güvencesiz ve toplu sözleşmesiz
çalışma koşullarına karşı,

tüketimden gelen gücümüzü gösterelim

Bu marketlerde Tez-Koop-İş Sendikası üyesi işçiler çalışmaktadır
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Merhaba,
Tez-Koop-İş Kadın dergisinin ikinci sayısı ile yine karşınızdayız. Ülkenin zorlama bir seçim 
atmosferine girdiği bir dönemde çıkarıyoruz ikinci sayımızı.  Son yıllarda seçimlerden ba-
şımızı alıp yapılacak işlerimizi yapamaz, gündelik hayatımızı idame ettiremez hale geldik. 
Çalışanların ve kadınların acil sorunları her seçim öncesinde olduğu gibi göz boyayıcı 
girişimler ve palyatif  önlemlerle çözülmüş gibi yapılıyor. 
İşsizlik genç kadınları tehdit ediyor. Rakamlar eğitimli, genç kadın nüfusunun büyük bir 
bölümünün okulu bitirdikten sonra sıradan işlere mahkûm olduğunu gösteriyor. Şu veya 
bu biçimde istihdamın içinde bulunan kadınların çalışmaktan kaynaklanan hakları ise 
budandıkça budanıyor.
1 Mayıs’ta pek çok kadın gibi Tez-Koop-İş Sendikası’nın kadın üyeleri de alanlardaydı. 
İş cinayetleri, barış, emeğin genel sloganları dışında, kadınlar şiddete ve gericiliğe karşı 
mücadele isteklerini de dile getirdiler. Güncel sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Bir başka güncel gelişme; sendikamızın anatüzüğünü toplumsal cinsiyet açısından gözden 
geçirerek cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı, yeni maddeler eklemesiydi
Bu sayımızda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan 
Burrov’la bir söyleşi gerçekleştirdik. Burrov, Türkiye’de ilk kez bir sendikanın kadın der-
gisine söyleşi vermiş oldu. Ne kadar övünsek yeridir. Bu söyleşi için gereken iletişimi kur-
mamızı sağlayan Kıvanç Eliaçık’a çok teşekkür ediyoruz. 
Artık ücret konusu hakkında konuşmayı pek sevmiyoruz. Kadın ve erkek arasındaki ücret 
eşitsizlikleri kapitalist Batı ülkelerinde bile çözümlenmemiş bir sorun olmaya devam edi-
yor. İngiltere’de şirketlere getirilen ücretlerin raporlanması zorunluluğu ile ortaya çıkan 
ücret makası tartışmalarını mutlaka okuyun.  
Şeker özelleştirmeleri neredeyse bitti. Kamunun öz kaynaklarını üç, beş kuruşa satıp, 
çalışanları ve pancar üreticilerini işsizliğe, ülke insanını da sağlıksız nişasta bazlı şekere 
mahkûm edenleri unutmamak boynumuzun borcudur. Şeker dosyasında özelleştirmele-
rin kadın yönünü ele aldık.
Tekel fabrikalarının özelleştirilmesi bir dönüm noktası idi. Hocamız Melda Yaman Öz-
türk, bu özelleştirmelerle değişen kadın hayatlarını ve bir kentin başkalaşan kültürünü 
anlatıyor…
Tez-Koop-İş Şubeleri’nin kadın dergisine ilgisi büyük oldu. Bu sayımıza hem Muğla Şu-
besi’nden hem de Gebze Şubesi’nden yönetici, temsilci, üye ve sanatçı kadın arkadaşları-
mızı konuk ettik. İki şubede yaptığımız söyleşilerin tamamını bu sayımızda kullanamadık. 
Arkadaşlarımız kırılıp üzülmesinler, bir dahaki sayıda devam edeceğiz. 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışırken 686 No’lu KHK ile işinden koparı-
lan Funda Şenol Cantek hocamızla bir söyleşimiz var. Derlediği Kuaförler Kitabı üzerinden, 
bakımlı kadın olmanın bizlere maliyetini konuştuk. Keyifli bir söyleşi oldu. 
Necla Demirci kadınların en büyük sağlık sorunlarından biri olan meme kanseri hak-
kında Yüzleşme isimli çok etkileyici bir belgesel film yaptı. Onunla filmini ve hastalıkta ve 
sağlıkta kadın dayanışmasının önemini konuştuk.
Serpil Çakır Hocamız Osmanlı’da kadın emekçileri ve onların eylemlerini yazdı. Çok 
öğretici.
Sağlık sayfalarımız bu kez çocuk sahibi ebeveynleri bilgilendiriyor. Kültür sanat, edebiyat, 
mizah, mandala, sudoku, evle iş arasında mekik dokuduğumuz bir yaşamın ıskaladığımız 
yanlarının ne kadar güzel ve eğlendirici olduğunu bizlere gösteriyor…
Yepyeni, huzur, barış, eşitlik dolu günlere uyanmanız dileğiyle bir sonraki sayıya kadar 
hoşça kalın.        
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1 Mayıs’ta kadınlar 
alanlardaydı / Her  
yerde, her düzeyde  
eşitlik istiyoruz

Şeker fabrikaları 
özelleştiriliyor 
Hem işimize  
hem sağlığımıza darbe

ITUC Genel Sekreteri 
Sharan Burrow: 
“Yönetimlerde kadın 
sayısını artırdık”

Tez- Koop- İş Muğla 
Şubesi’nden bildiriyoruz: 
Çalıştığım için şu an daha 
özgürüm

Sendikamızdan toplumsal 
cinsiyete duyarlı tüzük  

Tekel’de Kadın İşçi Olmak: 
Sabah olsa da işe gitsem

Kadınlar güvencesiz, düşük ücretli, taşerona 
bağlı, part-time işlerde çalışıyorlar.  Ev içleri 
de kadınlar için güvenli değil. 1 Mayıs’ta 
Tez-Koop-İş üyesi kadınlar eşit haklar için 
alanlardaydı.    

Muğla Şubesi’nde Migros, Kipa, Media 
Markt çalışanı sendika yönetiminde bulunan 
ve baş temsilci, temsilci olarak görev yapan 
kadın arkadaşlarımızla sohbet ettik.  
Söyleşi: Meliha Kaplan/ Necla Akgökçe/ 
Sakine Yalçın

Tez-Koop-İş Sendikası 7 Nisan’da 
yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu’nda 
Anatüzük’ünü gözden geçirerek kadın 
üyelerin sendika içinde ve işyerlerinde 
güçlendirilmesine yönelik yeni maddeler 
ekledi.  

Türkiye’de neoliberal ekonomi politikalar 
çerçevesinde uygulamaya konulan 
özelleştirmeler, bu kez şeker fabrikalarını 
vurdu. Kadınlar fabrika çalışanı, pancar 
üreticisi, mevsimlik gezici ve geçici işçi 
olarak bu süreçten etkilenecekler. Nişasta 
bazlı şekerin zararı ise hepimize…

Söyleşi: Deniz Bozdemir, Necla Akgökçe

Tekel sadece devletin büyük ölçekli bir 
yatırımı değil, aynı zamanda kadınlar için 
bir istihdam alanıydı. Bugün yok pahasına 
özelleştirmelerden ayrı düşünemiyoruz 
TEKEL’i.  Samsun’da artık onun yerinde 
AVM var. 
Yazı: Melda Yaman Öztürk
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Kadın işsizliği artarken istihdam içindeki kadınların 
durumu da hiç iç açıcı değil. Düşük ücretli, güvencesiz 
işlerde çalışıyorlar. Çalışma saatleri çok uzun. Kreş 
sorunu ise hâlâ devam ediyor. 1 Mayıs’ta alanlarda kadın 
çalışanlar olarak insan haysiyetine uygun bir iş, sağlıklı 
güvenli işyerleri talebimizi dile getirdik. 

1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’dür. 1 Mayıs dünyanın hemen hemen 
her ülkesinde büyük meydanlarda kutlanır ve o gün iş-
çiler, emekçiler çalışmadan kaynaklanan haklarını ve 
taleplerini dile getirerek, hak arama mücadelesinde ya-
şamını yitiren sınıf  kardeşlerini anarlar. 
Türkiye’de son yıllarda yasaklar ve engellerle kriminalize 
edilmeye çalışılsa da 1 Mayıs, esasında işçilerin sorun-
larını ortaya koyup, tartıştıkları, ortak çözüm üretmeye 
çalıştıkları bir gündür.  
1 Mayıs kadın işçilere dair bir gündür aynı zamanda. 
Türkiye’de çalışanların durumu gittikçe kötüleşiyor, işsiz-
lik artarken, esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri temel 
çalışma haline geliyor. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 18 ci-
varında seyrederken, genç kadın işsizliği yüzde 24’ü ge-
çiyor. Genç kadınlar ücretli çalışmanın içinde yer almak 
istemelerine rağmen bir türlü iş bulamıyorlar. İşsizlik pek 
çok kadını güvencesiz işlere yönlendiriyor. 
TÜİK 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre istihdam edi-
len kadınların yüzde 43’ü kayıt dışıdır. Ücretsiz aile iş-
çisi her 10 kadından 9’u, kendi hesabına çalışan her 10 

kadından 7’si, ücretli maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 
10 kadından 2’si kayıt dışı çalıştırılıyor. Kadınlar evde, 
tarımda, aile işletmesinde veya küçük dükkânlarda, mar-
ketlerde gece gündüz çalışırken, karşılığında ya ücret al-
mıyor ya da çok düşük ücret ve yevmiyelerle yetinmek 
zorunda kalıyorlar. 

Sendikalaşma düşük
Güvencesiz istihdamın bir kadın istihdamı sorunu olduğu 
gözlemlenirken düzenli işlerde çalışan kadınlar arasında 
da sendikalaşma oranının çok düşük olduğu görülüyor. 
Genel-İş Sendikası’nın 2018’in 8 Mart’ında yayımladığı 
Kadın İstihdamı Raporu’na göre, 2014 Ocak ayında yüzde 4,6 
olan kadınların sendikalaşma oranı, 2018 Ocak ayında yüz-
de 8,1’e çıktı. Ancak bu oran erkek işçilerin sendikalaşması 
ile kıyaslanamayacak kadar azdır. Erkek işçilerin sendikalaş-
ma oranı ise yüzde 10,6’dan yüzde 13,5’e yükselmiş. Kayıt 
dışının da hesaba katılması halinde kadınların sendikalaşma 
oranları yüzde 6’yı buluyor aynı rapora göre. 
Genel olarak sendikasız işyerlerinde çalışan kadınların 
ücretleri düşük ve çalışma koşulları çok ağır. Araştırma-

GÜNDEM

1 Mayıs’ta kadınlar alanlardaydı  
Her yerde, her düzeyde 

eşitlik istiyoruz
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lar özellikle Anadolu kentlerinde pek çok fabrikada ka-
dınların asgari ücretin altında ücretle yetinmek zorunda 
olduğunu gösteriyor. Büyük kentlerde ise asgari ücret ka-
dın ücreti haline gelmiş durumda. İşçi sağlığı ve güven-
liği alanındaki toplumsal cinsiyet bakış açısının eksikliği, 
kadınları iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sa-
vunmasız bırakıyor. Siyasi iktidar çıkardığı torba yasalar-
la güvenli işlerde çalışan  kadınların işlerini de güvence-
sizleştirerek onları kısmi zamanlı, çağrıya bağlı, taşerona 
bağlı işlere yönlendiriyor. 
Kreş sorunu ücretli çalışan kadınların en önemli so-
runu olmaya devam ederken, kamu kreşleri kapatılı-
yor. Kamuda 2008’de 497 olan kreş sayısı 2016 yılın-
da 56’ya kadar düşmüş durumda.  İşverenlerin sadece 
binde birinin kreş açma yükümlülüğü var. Kreş açma-
manın cezası ise çok düşük…İşveren kreş açma yerine 
ceza vermeyi tercih ediyor. 
Sendikalı işyerlerinde de kadınların düşük ücret, kreş, regl 
izni, meslek hastalıkları, işyeri şiddeti gibi sorunları ne yazık 
ki devam ediyor. Pek çok sendikanın bir kadın politikası yok.   
1 Mayıs kadın çalışanların, alanlarda, işyerlerinde, evler-
de, sendikalarda kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarını 
görünür kılmanın da günüdür aynı zamanda. Alanlarda 
bu yıl her zamankinden daha fazla kadın vardı. Tez- 
Koop-İş üyesi kadınlar da alanları doldurdular. Barış is-
teklerini dile getirerek kadına yönelik şiddeti kınadılar. 
Sendika kortejlerinde yürüyen kadınların “görünmeyen 
emek sesini yükselt”, “ kadına yönelik şiddete son”, “be-
denimiz bizimdir” pankartı taşıdıkları görüldü.
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Kadın emeği  
artık daha görünür olacak

Deniz Bozdemir/ Merve Demirkıran

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin tanıtım etkinliği, 5 
Mart’ta Ayaş Prestige Otel’de gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 
CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Şenal Sarı-
han, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Mimar-
lar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan, kadın örgütleri, sendika ve siyasi parti 
temsilcileri, Tez-Koop-İş Sendikası üyeleri katıldı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel 
Başkanı Haydar Özdemiroğ-
lu yaptığı açılış konuşmasın-
da, Tez-Koop-İş Sendikası’nın 
dergi ile yeni bir adım attığını, 
kadınların sendikal alan baş-
ta olmak üzere yaşamın tüm 
alanlarında söz, karar ve yetki 
sahibi olmasını sağlamak ama-

cıyla yola çıktığını söyledi. 
Kadın Dergisi’nin bu yolda önemli bir başlangıcı ifa-
de ettiğini belirten Özdemiroğlu, “Yaklaşık 3,5 mil-
yon insanın çalıştığı işkolumuzda kadınların oranı yüzde 
40’dır. 60 binin üzerinde üyesi bulunan sendikamızda ise 
kadın oranı yüzde 38’dir. Bugün doğum gününü gerçek-

leştirdiğimiz dergimiz, işte bu cesur adımların sonucunda 
ortaya çıkmıştır.” dedi.
Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın, kadınla-
rın sendikal süreçlere katılımını, daha aktif  üyeler 
haline gelmelerini önemsediğini ifade ederek kadın-
ların çalışma yaşamının dışında bırakılmalarının 
kabul edilemez olduğunu vurguladı.  
Kadın emeğinin, esnek ve  güvencesiz  hale 
getirilmesinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
derin-leştirdiğini belirten Özdemiroğlu konuşması-
na şöyle devam etti:
“Kadın işsizliği yüzde 13, genç kadın işsizliği ise yüzde 
25 düzeyindedir. Rakamlarla gerçekler doğrulanırken, sen-
dikal alanda da kadın emeği, tıpkı yaşamın diğer alanla-
rında olduğu gibi görünmez kılınmaktadır. İşte bu noktada 
sendikamızın bugün attığı adım çok kıymetlidir. Dergimiz, 
toplumun tüm derinliklerine nüfuz eden toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini ortadan kaldırmayı ve kadın emeğini görünür 
kılmayı hedeflemektedir.”

Tez-Koop-İş Sendikası kadın üyelerini dergiye sa-
hip çıkmaya çağıran Haydar Özdemiroğlu, “Bundan 
sonra dergimizin geleceği siz kadın üyelerimizin ellerinde-
dir. Dergimize sahip çıkın, işyerlerinizde tüm üyelerimize 

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi Ayaş Prestige Otel’de yapılan tanıtım etkinliği ile 
okurlarına “merhaba” dedi. Sendika başkan, yönetici, temsilci ve üyelerinin geniş 
katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, kadın siyasetçiler ve kadın-emek örgütlerinin 
temsilcileri de yer aldı.  

5 Mart 2018’de Tez-Koop-İş Kadın Dergisi  
yayın hayatına başladı



6 7

ulaştırın, tartışın, katkı sunun. Unutmayın ki siz sahip-
lenirseniz bu dergi yayın hayatına devam edebilir.” dedi. 
Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay da yaptığı ko-
nuşmada, Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin kadın ağır-
lıklı ve  erkeklerin misafir olduğu bir dergi olduğu-
nu ifade ederek, “Türk-İş Sendikaları’nda bu dergilerin 
sayısını çoğaltırız diye düşünüyorum.” dedi.
Atalay, çalışma hayatında kadınların sıkıntıları ve 
problemlerinin had safhada olduğunu da sözlerine 
ekledi. 
 

Kolektif  çalışmanın gücü
Tez-Koop-İş Sendikası Kadın 
Dergisi Editörü Necla Akgök-
çe ise kadın dergisi projesinin 
Tez-Koop-İş Sendikası Genel 
Başkanı Haydar Özdemiroğ-
lu’nun hayali, Tez-Koop-İş 
Sendikası Genel Yönetimi’nin 
kararı olduğunu söyledi.

Akgökçe, kadın dergisinin bir sendikada yapılan 
toplumsal cinsiyet çalışmaları çerçevesinde değer-
lendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkede iyi 
şeyler olabileceği umudunu yitirmiş bir kadın olarak, genel 

merkezde çalışan genç kadın uzmanlarımızın heyecanı bana 
da iyi geldi. Karşınızda kolektif  kadın emeğinin gücü var.” 
dedi.
Tez-Koop-İş Sendikası’nın kadın emeğinin yoğun 
olduğu bir işkolunda örgütlü bir sendika olduğu-
nu belirten Akgökçe, “Kadın emeğinin yeni biçimlerini 
de içine alan bir sendika olarak biz bu çeşitli alanlarda 
bulunan ve birbirlerinden haberdar olmayan kadın emeği 
türlerini bir araya getirmeye çalışacağız.” diye konuştu.
Akgökçe, dergide, toplumsal cinsiyet rollerinin cen-
dereye aldığı erkeklere de yer verildiğini kaydetti.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da 
“Eğitimli, nitelikli kadınlarla çalışan bir kişi olarak 
kendimi çok şanslı hissediyorum.” diyerek konuş-
masına başladı.
“Kadınları dinlediğim zaman başardım, onları 
dinlemediğimde ise hata yaptım.” diyen Feyzioğlu, 
sözü daha sonra Türkiye Barolar Birliği Genel Sek-
reteri Avukat Sabiha Yalçın Tekin’e bıraktı.
Tekin, kadınların idari görevlerde bulunmasının 
çok önem taşıdığının farkında olduğunu belirterek, 
“Avukat ve kadın olmaktan, kız çocuğu annesi ol-
maktan gurur duyuyorum.” dedi.
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Kadın hayatın yarısı
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Selin Sa-
yek Böke ise Türkiye’nin karanlığından kahkahanın 
umudu ile çıkabilmenin mümkün olduğunu söyledi.
Böke, neoliberal düzen karşısında eşitlik diyerek 
bağırılması gerektiğini ifade ederek, “Bu düzen kadını 
yedek oyuncu olarak görüyor. Kadını hayatın ortağı olarak 
gören yok. Emeğin de hayatın da geleceğin de bugünden ortağı 
olmak istiyoruz. Hayata eşit ortak olmak üzerinden bir 
mücadele ortaya koymalıyız.” dedi.
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka da 
dünyada ve Türkiye’de kadınların çok ciddi sıkın-
tılar içinde olduğunu, pek çok alanda önlerine set 
çekildiğini belirtti. Nazlıaka, kadınların bugüne ka-
dar ne zaman hayır dedilerse kazandıklarını ifade 
etti.
CHP Anka-
ra Milletvekili 
Şenal Sarıhan 
ise kadınların 
y ü z y ı l l a r d ı r 
ikincil l iklerin-
den, ezilmişlik-
lerinden kur-
tulabilmek için 
emek verdiğini 
belirtti.
CHP Kadın 
Kolları Genel 
Başkanı Fatma 
Köse de insan-
ca yaşam ve ça-
lışma koşulları-
nın sağlanma-
sı, eşit işe eşit 
ücret talebinin 
gerçekleşmesini istediklerini belirtti. Köse, “Cinsi-
yetçi işbölümüne son verilmesini istiyorum. Emek-
ten yana bir istihdam politikasının belirlenmesini 
istiyoruz” diye konuştu. 
DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, kurucu 
başkanı kadın olan bir partinin temsilcisi olduğunu, 
İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde DSP il 
başkanlarının kadın olduğunu söyledi. 
Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Pınar 
Gül, kadınların içinde bulunduğu sorunları aşabil-
mek için yegane aracın örgütlenme olduğunu belirte-

rek, Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin doğum gününde bir 
arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Kara-
kuş Candan da “Bu ülkede cumhuriyet olmasaydı, biz ka-
dınlar kamusal alanlardan değil, kafesli pencerelerden bakıyor 
olacaktık. Eğer biz kaçak saray rejimine meydan okuyabili-
yorsak, bize direnebilecek bir güç yok. Kadından korkan bir 
iktidar için kadınların bir adım öne çıkma zamanı...” dedi.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcı-
sı Nuran Gülenç, Tez-Koop-İş Sendikası’nın bir ka-
dın dergisi ile yola çıkma kararını büyük bir memnu-
niyet ile karşıladıklarını söyledi. “Sadece Tez-Koop-İş’li 
kadınlara değil, bizlere de bu dergiyi armağan eden sendika-
nın yönetim kurulunu kutluyorum.” diye konuştu.
Etkinlikte, Tez-Koop-İş üyesi kadınlar da söz aldı. 
Antalya’dan Ayfer Aslan, 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Gü-
nü’nün, kadın-
ların “biz de va-
rız dediği gün” 
olduğunu söy-
ledi. Diyarba-
kır’dan Perihan 
Kurttekin de 8 
Mart’ın kadın 
m ü c a d e l e s i -
nin en önemli 
aşamalarından 
biri, kadınların 
birlik, mücade-
le ve dayanışma 
günü olduğunu 
ifade ederek, 
Tez-Koop-İş Ka-
dın Dergisi’nin 
çıkmasının Tez-

Koop-İş’li kadınlar için büyük bir önem taşıdığını; 
derginin kadınların sesi, ruhu ve yüreği olması ge-
rektiğini söyledi. Kurttekin, “Kadın hayattır, kadın far-
kındalıktır, kadın mücadeledir.” dedi.
Rize’den Nilay Terzi Kabil de kadının toplumun en 
etkili, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söy-
leyerek toplumun gelişmesi adına Tez-Koop-İş Kadın 
Dergisi’nin yapmış olduğu çalışmalardan mutluluk 
duyduğunu kaydetti.
Etkinlik, konuşmaların ardından Sasa Serap’ın tür-
küleriyle sona erdi.

ETKİNLİK
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Kadınları ön plana çıkarmalı

Yeliz Avcı – Kocaeli
Beş yıldır Migros’ta çalışıyorum, aynı 
zamanda temsilciyim. Migros’ta çalış-
maya başlamadan önce ben sendikanın 
ne olduğunu bilmiyordum. Migros’a gir-
dikten sonra bize anlatıldı. Şimdi sendi-
kamız bir kadın dergisi çıkarıyor. Bu çok 
olumlu çok güzel bir şey.  Bundan sonra 
hep destek vereceğiz bir kadın olarak. 
Kadınları ezmek, arka plana atmak yeri-
ne biraz daha ön plana çıkarmak lazım. 

Çok duygulandım

Bilgehan Gül – Samsun
Bir kadın dergisinin çıkıyor olması beni 
çok duygulandırdı.  Burada olduğum 
için de çok çok mutluyum. Egemenliğin 
evde başladığını belirtmek isterim. Ço-
cuklarımıza güzel demokratik bir ortam 
sağlamalıyız. Kadınlar şiddete uğrama-
malı ve evde de kendini ezdirmemelidir.  

Etkinliğe ülkenin dört bir 
yanından Tez-Koop-İş Sendikası 
kadın üye ve temsilcileri katıldı. 
Salona mikrofonu uzattık. Onların 
talep ve izlenimlerini alalım 
istedik. 

Sesimiz duyulacak 

Perihan Kurttekin - Diyarbakır
Diyarbakır 5M Migros Mağazası’nda 
çalışıyorum, temsilciyim. Kadın dergisi-
nin çıkacağını duyduğumuzda şaşırdık. 
Sendikam, mağazam, orada çalışan ka-
dınlar adına hem de Diyarbakır adına 
gurur duyuyorum. Dergi ile duyulmayan 
seslerimizi de duyurmuş olacağız. İyi ki 
Dünya Kadınlar Günü var. İyi ki bizler 
de buraya geldik.

Her zaman değer görmek 
istiyorum

Nilay Terzi Kabil  - Rize
Çok mutlu oldum. Sadece kadınlara yö-
nelik bir dergi olduğu için gurur duydum. 
Yalnızca  kadınlar gününde değil her za-
man değer görmek isteriz. Çok değerli 
iş arkadaşlarım var, hastanede çalışan. 
Hepsinin kadınlar gününü kutluyorum.
 
Şiddet son bulsun

Nevgün Menemenci – Gebze
24 yıllık Migros çalışanıyım. Derginin ko-
nularına baktım. En sonda bulmaca var, 
çocuk sağlığı ve eğitimi hakkında da bil-
gi veriyor. Sonuçta ben de bir anneyim, 
böyle bilgiler görmek, konuyla ilgili farklı 
bilgilere sahip olmak çok hoşuma gitti. 
Artık  kadınlara şiddet son bulsun istiyo-
rum. Ben de bir kız annesiyim ve çocuğu-
ma güzel bir dünya bırakmak istiyorum.  

Dergiyi rehber olarak kullansınlar

Nurgül Çamaş - Fatsa 
Ben 1987 yılında işçilik hayatına başla-
dım. 8 senedir de Tez-Koop-İş’teyim. 30 
yıllık işçilik hayatımda bir sendikanın ne 
olduğunu, sendikaya işçilerin gidebildiği-
ni bu sendikada öğrendim... Ben bu der-
ginin içinde gerçekten bizden pek çok şey 
gördüm. Bence bunu bir rehber olarak 
kullansınlar. Kulaklarını açsınlar ve sürek-
li takip etsinler.  

Kadınlar ikinci planda

Özlem Demirci - Kahramanmaraş
Dört yıldır perakende sektöründe çalışı-
yorum.  26 yaşındayım, sosyal hizmetler 
okuyorum. Bu dergi sayesinde değerli 
olduğumu hissettim. Böyle bir şey bekle-
miyordum. Yani kadınların genelde ikin-
ci plana atıldığı bir Türkiye’de yaşıyoruz.  
Kadınlar adına bir şeyler yapıldığını gö-
rünce mutlu oldum. 
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Kadının fikirleri var

Senem Büyükavcı - Eskişehir
Tez-Koop-İş Sendikası’nın Eskişehir 
Şube İdari Sekreteriyim. Anadolu Üni-
versitesi’nde çalıyorum yaklaşık 20 yıl-
dır. Türkiye’de kadın dergisi dediğiniz 
zaman daha çok magazin akla geliyor.  
Kadının bir düşüncesi, bir fikri olmaya-
cağını düşünüyorlar. Biz kadın dergisini 
gerçekleştirerek kadının ne kadar değer-
li, ne kadar bilgili olduğunu, kadının ne-
ler yapabileceğini gösteriyoruz. 

Engelleri aşacağız 

Eda Doğan – Gaziantep
Gaziantep Migros’ta çalışıyorum. Tez-
Koop-İş üyesiyim. 20 yaşındayım, 
Açıköğretim lisesinden mezunum. As-
lında neden bilmiyorum, çok heyecanlı-
yım. Şu an burada yer aldığım için çok 
mutluyum. Hakkımızda hayırlısı olsun, 
önümüze engel çıkmayacak mı? Çıka-
cak. Ama aşacağımızı düşünüyorum. 

Hepimize faydalı olsun

Özlem Kından – Ankara 
22 yıldır Migros’ta çalışıyorum. 22 yıl-
dır da sendikadayım. Bir kadın dergisi 
çıkarttığımız için çok mutluyum. Daha 
önce bazı çalışmalar yapmıştık dergi ko-
nusunda ama bir türlü hayata geçireme-
miştik. Hatta orada ben de yazacaktım 
ama kısmet olmadı. Ama hayata geçtiği 
için çok mutluyum. İnşallah hepimize 
faydalı olur.

Çıktığı için mutluyuz

Canan Okan - Ankara
Migros’ta çalıyorum, 21. yılındayım. 21 
yıldır Tez-Koop-İş üyesiyim. Tez-Koop-
İş 4 No’lu Şube’de yönetimdeyim. Dört 
yıl önce biz de bir girişimde bulunmuş-
tuk. Hatta ekipler kurulmuştu. Sonra bir 
aksilik oldu. Dergimiz çıktığı için mutlu-
yuz hepimiz.

İlaç gibi geldi 

Ayfer Arslan - Antalya
Sendikalı olmaktan ve burada olmaktan 
bugün çok mutluyum. İnanılmaz bir 
heyecan var içimde. Anlatamıyorum, 
ifade edemiyorum kendimi. Bizim için 
bir mucize diyebilirim. İlaç gibi geldi. 
Şu son dönemde o kadar kötü şeyler ya-
şadık... Buna rağmen ayakta durmaya 
çalışıyoruz.  

Çok güzel düşünülmüş

Pelin Uzun – Bursa 
Türk-İş 8. Bölge Temsilciliği’nde çalışı-
yorum. Daha yeni seçimini yapmış bir 
Bursa Şubesi’nin eğitim sekreteriyim. 
Dergi çok güzel düşünülmüş çünkü biz 
kadınlar bugünlere büyük mücadeleler-
den geçerek geldik. Bu derginin çıkması 
bizi daha değerli hissettirdi. Çok güzel 
düşünülmüş.

ETKİNLİK
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Haberleri kendi dergimizden 
okuyacağız

Bilgen Pekdemir- İstanbul
Migros çalışanıyım yedi yıldır. Ev kadı-
nıydım, part-time olarak başladım. Der-
ginin içeriği çok güzel. Bu şekilde daha 
bilinçli ve birbirimizden haberdar ola-
cağız. Haberleri kendi dergimizden 
kendi paylaşımlarımızdan öğrenme-
nin çok daha farklı bir şey olacağını 
düşünüyorum.

Hep birlikte olacağız 

Özgehan Çetintürk - İzmir 
Kipa’da çalışıyorum. Tez-Koop-İş İzmir 
2 No’lu Şube‘de Eğitim Sekreteriyim. 
Aynı zamanda şubemizin bağlı olduğu 
kadın kollarının başkanlığını yapıyorum. 
Kadın dergisi, sendikal anlamda çok gü-
zel bir düşünce. Günümüz Türkiye’sinde 
her alanda ezilen, sömürülenler olarak 
kadınlar gündemde. Bir başlangıç bizim 
için. Bundan sonraki mücadelemizde 
zaten hep birlikteyiz.

Kendimizi özel hissettik 

Özlem Çakır - Mersin
Yaklaşık 10 yıldır Kipa çalışanıyım ve 
baş temsilciyim. İlk işe başladığımızda ör-
gütlü bir yapıya sahip değildik. İlerleyen 
zamanlarda örgütlü mücadele ile sendi-
kaya dahil olduk. Gururluyum, mutlu-
yum. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ama 
sonunda biz başarılı çıktık, biz kazandık. 
Tez-Koop-İş’e üye olmaktan da çok 
memnunum. Kendimizi özel hissettik. 
Bu dergi ile kadınların daha fazla yönetici 
görevlere de gelmeye başlayacağını düşü-
nüyorum.
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Deniz Bozdemir/ Necla Akgökçe 

Milyonlarca erkek ve kadın üyesi olan Ulusla-
rarası Sendikalar Konfederasyonu’nun Genel 
Sekreterisiniz. Kadın olmaktan dolayı herhan-
gi bir zorlukla karşılaştınız mı? Eğer karşılaştı-
nızsa, ne gibi güçlüklerdi bunlar?
Kadınlar, hem katılım hem de ücret anlamında hâlâ 
erkeklerin gerisinde ve kadınlara karşı taciz ve şiddet 
şahlanmış durumda. Kişisel olarak ben, demokratik 
yollarla seçildiğim hareketin bu pozisyonunda, kadın-
ların ve erkeklerin desteğini alma şansına sahipken, ka-

dın ve erkek eşitliği sorunu sendikaların önceliği olmaya 
devam ediyor.

Dünya genelinde kadın emeğinin en önemli so-
runu sizce nedir?
Kadınların formel işlere katılımı temel sorun olmaya 
devam ediyor. Erkeklerin yüzde 77’si, kadınların ise sa-
dece yüzde 55’i emek piyasasında olunca, eşitlik önün-
deki bariyerler hâlâ duruyor. 

ÖZEL 
RÖPORTAJ

“Yönetimlerde  
kadın sayısını artırdık”

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow: 

Kısa adı ITUC olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, dünyanın en büyük 
işçi federasyonu olarak 181 milyon işçiyi temsil ediyor. 163 ülkede 340 sendikanın 
üyesi olduğu Konfederasyonun Genel Sekreteri Sharan Burrow, Türkiye’de ilk kez 
Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’ne konuştu. 
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Emek piyasası işçiler aleyhine dönüşüyor (es-
nek ve güvencesiz çalışma biçimi). Kadınların 
varolan haklarını da kaybetmelerini önlemek 
için neler yapılabilir?
Formel işlerde çalışanların düşük ücretler alması ve  
gelişmekte olan ülkelerde ise dijitalleşme nedeniyle, gi-
derek artan bir biçimde enformel sektörün büyümesi, 
küresel işgücününün en önemli problemleri arasında 
yer alıyor.  Örgütlenmek, her türlü çalışma biçimi için 
temel hakları garanti altına almak, güvenli gelir ve sos-
yal korumanın anahtarıdır. Biz standart dışı çalışma 
biçimleri alanlarını örgütleyebiliriz fakat tam istihdam 
ve insana yaraşır bir iş sağlamak istiyorsak, hükümetler 
hak ve uyum politikaları için düzenlemeye hazır olmalı 
ve istihdama yatırım yapmalıdır. 

Kadınların mücadelesine inanan ve vurgu-
layan bir kadınsınız. ITUC’da, 2010’da Genel 
Sekreter seçildiğinizden bu yana kadınlar için 

ne tür çalışmalar yapıldı?
ITUC’un önceliklerinden birisi  Count Us In ! (Bizi Da-
hil Edin) kampanyasıdır. ITUC kadınlarının çok basit 
bir mesajı ve isteği var: Bizi ekonomiye dahil edin, bizi 
insanca işlere, sendikalara, her yerde, her düzeyde yö-
netimlere dahil edin. (https://www.ituc-csi.org/count-us-in)

Bu kampanya ile kadın üyelerin ve kadın sendika yöne-
ticilerinin sayısını arttırdık.
G20 ülkeleri, yönetici pozisyonlarda kadın katılımının 
yüzde 25 artırılması hedefini benimsedi. Birleşmiş Mil-
letler Kadın (UN Women), asgari ücret, uluslararası 
sosyal güvence ve kadınlara yönelik şiddete son veril-
mesini öncelikleri arasına koydu. 
ILO Ev İşçileri Sözleşmesi’ni gündeme getirdi. Ev işçi-
leri için güçlü, uluslararası bir sendika var artık. Ayrıca, 
Haziran’da iş yaşamında kadın ve erkeklere yönelik şid-
detin önlenmesi konusunda yeni bir ILO sözleşmesinin 
gündeme getirilmesine ilişkin ilk tur müzakerelere baş-
lanacak. 

oranında bu ülkelerde çalıșanlar
sendika kurma ve üye olma hakkını 
kullanamıyor

oranında bu ülkelerde çalıșanların
grev hakkı ihlal ediliyor

oranında bu ülkelerde çalıșanların
toplu pazarlık hakkı ihlal ediliyor

İșçileri fiziki șiddete 
maruz bırakan ülkeler

İfade ve toplanma 
özgürlüğünü reddeden 
ya da kısıtlayan ülkeler

İșçi Haklarının İhlali

Avrupa

Amerika
Afrika

Ortadoğu ve Kuzey AfrikaDüzensiz Hak İhlalleri

Tekrar Eden Hak İhlalleri

Düzenli Hak İhlalleri

Sistematik Hak İhlalleri

Hakların Güvence Altında Olmadığı Ülkeler

G- 2017 ITUC Küresel Haklar Endeksi, 
Nisan 2016- Mart 2017 verileriyle, 139 ülkeyi 
kapsamaktadır. ITUC, uluslararası kabul 
görmüș toplu hak ihlallerini belgeliyor. Her ülke, 
ILO Sözleșmesi ve içtihadından elde edilen 
97 göstergeye göre analiz ediliyor.

Hukukun Üstünlüğünün 
İhlali Nedeniyle Hakların 
Güvence Altında Olmadığı Ülkeler

Asya Pasifik

2017 ITUC Küresel Haklar Endeksi
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Neden işçi sendikalarının yönetim kademele-
rinde çok az kadın var? Kadınların daha yük-
sek pozisyonlarda yer almaları için neler öne-
rirsiniz? 
Sendikalarda ve yönetim kademelerinde kadınların sa-
yısal artışına karşın, erkek egemenliği devam ediyor. Bu, 
kadınların yönetimlere gelmesini sağlayacak kurallar 
koyarak yapılarımızı daha kapsayıcı hale getirecek kül-
türel dönüşümle başarılabilir.  Politika oluştururken ve 
toplu iş sözleşmesi heyetlerinde kadınların seslerine saygı 
duyulmalı ve  örgütlenmenin arttırılması için kadınlar 
desteklenmelidir. Kadınların küresel işgücünün yüzde 
40’ına hakim olduğu enformal ekonomide örgütlenmek 
kritik öneme sahiptir. Sağlık, eğitim, çocuk bakımı, yaşlı 
bakımı gibi hizmet ve bakım sektöründe hem işlerin sı-
nıflandırılmasını hem de kadınların işgücüne katılımını 
sağlamak için öncelikli politikalar üretilmelidir. Sendika-
larda bu konular önde ve merkezde olduğunda, kadınlar 
da rollerini artırır. 

Kadın örgütlenmelerinin dünya sendikalarındaki 
yeri nedir, geliştirmek için neler yapılabilir? 
“Bizi dahil edin!”* kampanyalarındaki kazanımlarımız-
la gurur duyabiliriz: Beş yılı aşkın süre içinde kadınların 
sayısı sendikalarda yüzde 6 arttı ve yüzde 30 daha fazla 
temsiliyete ulaştık. 

Türkiye’de ticaret, kooperatif, eğitim, büro ve 
güzel sanatlar işkolunda örgütlü olan Tez-Ko-
op-İş, kadın dergisi çıkarmaya başladı. Okuyu-
cularına bir mesajınız var mı? 
Kadınlar, dünya nüfusunun neredeyse yarısı ve sunduk-
ları her göstergeyle, gökyüzünün yarısını kaplıyor: 
- Kadınlar için eğitim; daha iyi ücretli iş imkânla-

rı, aile için daha yüksek sağlık standartları ve daha 
yüksek gelirle sonuçlanır.

- Kadın istihdamı verimliliğin en hızlı çarpanların-
dan birisidir. 

RÖPORTAJ

2017 ITUC Küresel Haklar Endeksi

Düzensiz Hak İhlalleri

Düzenli Hak İhlalleri

Sistematik Hak İhlalleri

Hakların Güvence altında Olmadığı Ülkeler

Hukukun Üstünlüğünün İhlali Nedeniyle Hakların Güvence Altında Olmadığı Ülkeler

Tekrar Eden Hak İhlalleri

2016 Verileriyle Karșılaștırma

Değișim yok ya da 2017’de yeni

Daha kötü derece

Daha iyi derece

İșçiler İçin 
Dünya’nın 
En Kötü Ülkeleri
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-	 Göçmenlerin	 çoğunluğu	 kadın	 olduğu	 için	
mobilite	 artıyor	 ve	 kadınlar	 göç	 edilen	 ülke	
ekonomisine	 katkıda	 bulunduğu	 gibi	 kendi	
ülkesine	de	döviz	girdisi	katkısı	sağlıyor.	

-	 Kadınlar	erkeklerin	iki	katı	fazla	ücretsiz	ba-
kım	işi	yapıyor.	Bu	iş	olarak	kabul	görmeyen	
çalışma,	aile	ve	toplumun	devamlılığını	sağlı-
yor.

-	 Bizim	kolektif 	sesimiz	sendikaları	daha	güçlü	
kılıyor	ve	diğer	kadınlara	ulaştırıyor.			

 

* “Bizi dahil edin!” kampanyası
ITUC’a	üye	sendikaların	yüzde	80’inde	karar	mekanizmalarında	
ve	yönetimlerde	2018	kongresine	kadar	kadın	sayısını	yüzde	30’a	
çıkarmayı	hedefleyen	bir	kampanya.	2014	yılında	yapılan	Berlin	
Kongresi’nde	dünya	çapında	62	sendika,	 sendikalarında	kadın-
ların	haklarını	ve	kadın	erkek	eşitliğini	sağlamak	için	bu	konuda	
bir	taahhütname	imzaladı.

Cinsiyet	Eşitliğini	 
Sağlamak/Sendikalar	

İçin	Kılavuz

Zamanda	Donmuş:	 
Cinsiyet	Eşitsizliği	10	 
Yıldır	Değişmiyor

Eylem	Programı:	Cinsiyet	
Eşitliğini	Sendikalarda	

Başarmak

Sendikalar	ve	İkili	İlişkiler:	
Yapılması	ve	Yapılmaması	

Gerekenler

İşyerinde	Cinsel	Tacizi	
Durdurmak

Çocuk	İşçiliği

Sendika tarihlerine geçen kadın:  
Sharan Burrow

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) dünyanın en 
büyük işçi federasyonu olarak 181 milyon işçiyi temsil ediyor. 
Yaklaşık sekiz yıldır, ITUC’un en yetkili görevlerinden birini 
bir kadın yürütüyor: Sharan Burrow. Onu tanıyalım...
Sharan Burrow 1954’te Avustralya’nın küçük bir kasabası 
olan Warren’de dünyaya geldi. Çalışanların hayatını daha ya-
şanır kılmak için sendikal mücadelede aktif biçimde yer alan 
sendikacı bir aileden geliyordu. Büyük büyükbabası, 1891-92 
yıllarında yapılan kasaplar grevinde öne çıktı ve daha sonra 
da Avustralya İsçi Sendikası’nın yönetiminde yer aldı. 1896 
yılında ise Avustralya İşçi Partisi yönetimine girdi. 
New South Wales (NSW) Eyalet Üniversitesi’nde pedagoji 
eğitimi alan Sharan Burrow, eyalet kırsalında ortaokul öğret-
meni olarak görev yapmaya başladı. Önce Bathurst merkezli 
NSW Eğitim Sendikası’nın, 1980 yılında da Bathurst Çalışma 
Konseyi’nin yönetime girdi. 
1992 yılında NSW  Eğitim Sendikası’nın genel başkan yar-
dımcısı oldu. 1995- 2000 yılları arasında dünya çapında 24 
milyon üyeye sahip Uluslararası Eğitim Sendikaları Federas-
yonu’nun başkanlığını yürüttü. 
2000 Yılında Avustralya Sendikalar Birliği’nin başkanlığına 
getirildi. Avustralya Sendikalar Birliği’nin tarihinde bu göreve 
gelebilen ikinci kadındı. 
2010 Haziranı’nda Kanada’nın Vancouver Kenti’nde yapılan 
ITUC’un 2. Kongresi’nde Genel Sekreter olarak seçildi. 2014 
yılı Mayıs’ında Berlin’de gerçekleştirilen,  ITUC 3. Kongre-
sinde de göreve devam etmesine karar verildi. O günden bu 
yana bu görevi sürdürüyor.
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Son dönemde yapılan zorunlu raporlama, İngiltere’de 
cinsiyete dayalı ücret farkının şok edici boyutunu ortaya 
koydu ve eski mazeretler artık bu durumu açıklayamıyor. 
“Eşit işe eşit ücret” fikri, buna inananlar için tartışılabile-
cek derecede şaşırtıcı bir kavram gibi görünüyor. Erkek 
ve kadına eşit ödeme yapılmadığı, işin parçalara ayrılarak 
bazı bölümlerinin daha değerli kılındığı artık iyice ortada. 

Yıllar önce bu gazetede yazmaya başladığımda, erkek 
meslektaşlarımın kazandığının yarısından daha azını ka-
zanıyordum. Maaşımın artırılmasını isteyene kadar da 
bundan haberim yoktu. Sonra işler değişti; benden ma-
aşımın burnu büyük bir erkek köşe yazarından daha faz-
la olduğunu söylememem istendi. Cinsiyetler arası ücret 
farklılıklarının nasıl işlediği araştırılırken “kazançların 

Kadın ve erkek ücretleri arasındaki fark, batı sendikalarında da önemli 
bir sorun olarak tartışılıyor. The Guardian  Gazetesi yazarlarından 
Suzanne Moore, İngiltere’de şirketlere getirilen ücretlerin 
raporlanması zorunluluğu ile ortaya çıkan ücret uçurumları  
gerçeğini irdeliyor.

Eşitlik bir ütopya olmasın
Eşit işe eşit ücretin ötesindeki gerçekler 

16 17

Derleyen: Zeynep Öztürk  

ÜCRET
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gizliliği”, sorunun bir parçasıdır. Şimdi çığır açan bir ya-
sayı takip eden bir denetim, şirketleri cinsiyete dayalı ücret 
farklarını açıklamaya zorluyor ve o nedenle de bu tür sırlar 
açıklığa kavuşuyor. 
Öncelikle kamu sektörüne bakalım: Rapor, devlet daireleri, 
okullar, hastaneler ve belediyelerde kadınlara, erkek mes-
lektaşlarına göre saatte ortalama yüzde 14 daha az ödeme 
yapıldığını ortaya koyuyor. Bir kadın, bebeği olduktan son-
ra işine geri dönse bile, kazancı düşüyor. Doğurduğu için 
yaşamı boyunca maddi olarak cezalandırılıyor. Sorun, eşit 
ücrete dair bir sorun olmanın çok daha ötesindedir. Konu 
kadınların ücretsiz bakım emeğinin onların tercihlerini na-
sıl şekillendirdiğine ilişkindir. Kadın, çocuklar dışında, diğer 
aile üyelerine de bakmak zorunda kalabilir. Bu, onun için 
genellikle düşük ücretli yarı zamanlı çalışma anlamına gelir. 
Dolayısıyla ücret farklılığı, yalnızca eşit işe eşit ücretle ilgili 
değildir. Sistemdeki kadın ve erkek arasındaki yapısal eşitsiz-
likleri en aza indirmeye çalışmakla ilgilidir. Yarı zamanlı iş-
çilerin sendikaya üye olmaları gerekiyor.  Çalışma yaşamın-
da kadınların daha az iddialı olduğu varsayımı yarı zamanlı 
işlerin kadınların kaderi olduğu sonucuna götürür bizleri. 
Yönetici pozisyonlarda yüksek maaşla çalışan erkeklerin, 
çocuk sahibi olmak için cezalandırılan kadınların patronu 
olarak sunulması nasıl haklı olabilir?

Ücretler hakkında konuşmalısınız
Bu verilerin yayımlanması önemli bir şeydir. Ancak sayıları 
eşitlemek için gereken kültür değişimi, onlar hakkında enine 
boyuna konuşmamızı gerekli kılar. Hepimiz aldığımız üc-
retleri arkadaşlarımızla konuşmalıyız. Hatta müdürünüzün 

aldığı parayı bile ona sormalısınız. Para hakkında konuş-
maktan utanmayı bir kenara bırakın. Eşitsizlikler sessizlik-
ten beslenir. 
Ücret farklılıkları konusunda rapor yayınlayan İngiliz mar-
kalarından bazıları:
 Ryman imparatorluğunun bir parçası olan Boux Avenue iç 
çamaşırı grubu kadınların ortalama erkek ücretlerinin yüz-
de 75,7’sinden daha az kazandıklarını bildirdi.
Apple, bünyesindeki yüksek gelirli çalışanlarının yüzde 
71’inin erkek olduğunu açıkladı. Apple İngiltere’de, ücret 
farkı yüzde 24.
Ryanair Havayolu Şirketi’nde üst yönetimde kadınlar sa-
dece yüzde 3’lük bir paya sahip. Bu şirket, havayolu sektö-
ründe, ücretlerde yüzde 28’lik bir toplumsal cinsiyet farkı 
ile en ön sıralarda yer alıyor. Ryanair’in İngiltere kökenli 
554 pilotunun sadece yüzde 8’i kadın. Fakat kadınlar düşük 
ücretli kabin ekibinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyorlar. 
Benefit Kozmetik’te ise yüzde 30,7 oranında bir ücret eşit-
sizliği bulunuyor. 
Ünlü giyim markası Karen Millen da erkeklere hatırı sayılır 
oranda fazla ödeme yapıldığı, şirket genelinde erkek ücreti-
nin kadınlardan iki kat fazla olduğu bildirildi. Kadınlar, şir-
ketin üst düzey yöneticilerinin yüzde 84’ünü oluşturuyor ve 
kadın, erkek aynı oranda ikramiye alıyor. Ancak kadınların 
bonus ödemeleri erkeklerden yüzde 96 daha düşük.

Kaynaklar
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/05/women-hig-
hest-paid-jobs-reporting-gender-pay-gap
https://www.theguardian.com/news/live/2018/apr/04/gender-pay-gap-
final-day-of-reporting-live
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Türkiye’de kayıt dışılıktan, işsizlik oranlarındaki ar-
tışa kadar birçok faktör nedeniyle kamu sektörü, 
hem erkekler hem de kadınlar için güvenli istihdam 
alanı işlevi görüyordu. 1980 sonrası uygulamaya 
konulan kamu istihdamını daraltıcı politikalar so-
nucunda özelleştirme kapsamına alınan kamu iş-
letmelerinde pek çok çalışan işini kaybetti. Kamu 
kadın işçiler için ciddi bir istihdam alanı oluşturdu-
ğundan bu süreçten kadınlar erkek işçilere oranla 
daha olumsuz etkilendiler.  TEKEL fabrikalarının 
özelleştirilmesi sürecinde bunu kadınlar çok ağır 
biçimde yaşadılar. Özelleştirme süreci çerçevesin-
de yaprak tütün işletmelerinin kapatılmasına karar 
verilmesiyle girişilen istihdam daraltımına, yaprak 
tütün ayrımlama işini yapan kadın işçilerin işlerine 
son verilmesi ile başlanması, özelleştirmenin top-
lumsal cinsiyetçi boyutunu gözler önüne seriyordu.1 
Kamusal üretim tasfiye edildi
Yemsan, Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kuru-

1. Prof. Dr. G. Günlük ŞENESEN ve Özgün AKDURAN tarafından 
yapılan “Özelleştirmeye Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ile Bakmak: 
Kadın Tütün İşçileri Çalışması özelleştirmenin toplumsal cinsiyet 
boyutunu, Türkiye’de TEKEL örneği ile özelleştirme sürecinin top-
lumsal cinsiyet farkındalığını sorgulamaktadır.

mu gibi tarımsal alanda üretim yapan kamuya ait 
kurumların özelleştirilmesi 1990’lı yıllarda başladı. 
2000’li yıllarda üretici desteklerinin kaldırılması, 
Tekel’in özelleştirilmesi, köy hizmetleri gibi köylü-
ye destek veren kurumların kapatılması ile kamusal 
üretim tasfiye edildi, çiftçiler yoksullaştı. Şimdi sıra 
kamunun elinde kalan son kurumlardan Türkiye Şe-
ker Fabrikaları AŞ’ye (TÜRKŞEKER) bağlı şeker 
fabrikalarının satışına geldi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 20 Şubat 2018’de 
TÜRKŞEKER’e ait 14 şeker fabrikasının 18 Ni-
san’a kadar özelleştirme tekliflerinin alınacağını 
açıkladı. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye 
çıkarılan TÜRKŞEKER’e ait fabrikalar; Afyonka-
rahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Er-
zincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, 
Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları’dır. Bu yazının 
hazırlandığı tarihte Çorum, Yozgat, Kırşehir, Niğde 
Bor, Turhal, Ilgın, Afyon, Burdur ve Elbistan Şeker 
Fabrikaları’ndan sonra Alpullu ve Muş’un da satışı 
tamamlandı. 
Böylece şimdiye kadar 14 fabrikadan 11’inin ihalesi 
bitti. Üçü hariç diğerleri satıldı, ancak satışın nihai 
olarak gerçekleşebilmesi için onay sürecinin de sona 
ermesi gerekiyor. 
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Hem işimize  
hem sağlığımıza darbe

Şeker fabrikaları özelleştiriliyor

DOSYA  
ŞEKER

Türkiye’de neoliberal ekonomi politikaları çerçevesinde uygulamaya 
konulan özelleştirmeler, bu kez şeker fabrikalarını vurdu. Kadınlar 

fabrika çalışanı, pancar üreticisi, mevsimlik gezici ve geçici işçi olarak bu 
süreçten etkilenecekler. Nişasta bazlı şekerin zararı ise hepimize…

Yazı ve söyleşiler: Meliha Kaplan 
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Gıda güvenliği sorunu
Bulunduğu kentin lokomotifi olan Türkiye Şeker Fab-
rikaları A.Ş’ye bağlı şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesi; pancar ekicisinden, fabrika işçisine, yöre halkın-
dan, esnafına, hayvancılık yapanlardan, nakliyecilere 
birçok kesimi doğrudan etkileyecek. Fabrikaların sa-
tılması yalnızca bu sektörde yer alan insanları değil, 
sağlıklı beslenme hakkına sahip milyonlarca insanı 
doğrudan ilgilendiriyor. Şeker özelleştirmeleri aynı 

zamanda gıda güvenliği sorunudur. Pancar şekerine 
karşı nişasta bazlı şekerin tercih edilmesi anlamına 
da gelmektedir. Şeker fabrikaları kurulu bulunduğu 
bölgelerde, üretici kadınlar için ekmek, fabrika işçisi 
kadınlar için güvenceli iş ve güvenli istihdam anlamı-
na geliyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yöre-
de yaşayan kadınların geçimini, yaşamını ve sağlığını 
olumsuz etkileyecektir.

     Şeker pancarının yararları;
4 Türkiye’nin coğrafi yapısı, özellikle Doğu Anadolu böl-
gesinin ekolojik şartları pancar üretimine oldukça uygun-
dur. Pancardan elde edilen şeker miktarı açısından Türkiye 
kendine yeterliliği olan bir ülkedir.
4 Bir dekar şekerpancarı alanı, üç (3) dekar çam ormanın-
dan daha fazla oksijen sağlar. Ekolojiktir.
4 Buğdaya oranla 6, ayçiçeğine göre ise 3,5 kat fazla kat-
ma değer üretir.
4 Şekerpancarı aile için iş ve aş demektir. Buğdaydan 13, 

mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlar.
4 Çapa ve hasat döneminde 250 bin tarım işçisine, 
fabrikalarda 30 bin işçiye 100 gün süre ile iş sağlar.
4 Yaprak, baş ve posası besicilikte yem olarak değerlen-
dirilir.
4 Melasından etil alkol üretilir.
4 Dekara (doğal) 4 kg saf fosfat, 15 kg potas sağlar. Ken-
disinden sonra ekilen buğday ve arpa verimliliğini %20 
arttırır.

19
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yaş pasta, kurabiyeler, meyve suları, ketçaplar gibi 
oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturuyor.
ABD’de yapılan bir araştırmada son 35 yılda görülen 
obezite artışının NBŞ kullanımındaki artışla uyumlu 
olduğu gösterilmiştir. Fruktoz bazlı şekerin insü-
lin direncini arttırdığı, tokluk hissinin kısa sürmesi 
nedeniyle besin tüketimini arttırdığını gösteren pek 
çok çalışma mevcuttur. NBŞ bazlı ürün tüketimiyle 
çocukluk çağı obezitesi ve şeker hastalığı arasındaki 
ilişkiyi gösteren birçok çalışma da mevcuttur. 
NBŞ tüketimi artışına bağlı sağlık sonuçları  
göstermektedir ki hükümet şeker fabrikalarını 
özelleştirirken, sadece devletin kar eden nadir kamu 
kurumlarından bir grubu kapatmayacak, bu fabrika-
larda çalışan işçileri ya da pancar üretiminden geçi-
mini sağlayan çiftçileri işsiz bırakmayacak; aynı za-
manda artan obezite, diyabet, kalp hastalığı ve kan-
serlerin sağlık harcamalarını da üstlenmiş olacaktır. 
Temel hedeflerinden biri obeziteyle mücadele olan 
Sağlık Bakanlığı eğer programında samimiyse en 
kısa sürede bu özelleştirmeye müdahale etmeli ve 
durdurmalıdır. NBŞ kotaları düşürülmeli, NBŞ içeren 
ürünlere ek vergi konmalı, okullarda bu ürünlerin 
satışı yasaklanmalı, kamuoyu zararları konusunda 
bilgilendirilmelidir.

Yiyecek ve içeceklerde kullanılan şekerler temel 
olarak sofra şekeri olarak bilinen ‘sakkaroz’ ve 
nişasta bazlı şekerlerdir (NBŞ). Sakkarozun çoğu 
kamıştan, dörtte biri de pancardan elde ediliyor. 
İkisi arasında bir fark yok. Nişasta bazlı şekerler, 
mısır nişastasından glikoz ve fruktoz şurubu olarak 
üretilmekte ve sakkarozdan farklı olarak monosak-
karit yapıdalar. Monosakkarit olmaları doğrudan 
dolaşıma girmelerine, doyma hissi oluşmadan 
sindirilmelerine ve bu nedenle de daha çok tüketilme-
lerine neden oluyor. Fruktoz ve glukoz şuruplarının 
da sindirimleri birbirinden farklı. Genel olarak daha 
tatlı olduğu için tercih edilen fruktoz şurubunun 
şeker metabolizması kadar yağ metabolizması üze-
rinde de etkisi olduğu ve yüksek tansiyonlu hastalar-
da ürik asit metabolizmasını bozduğu biliniyor. Gıda 
endüstrisinde ucuz ve verimli olarak kabul edildiği 
için fruktoz şurubu daha fazla kullanılıyor.
Nişasta bazlı şeker ilk olarak ABD’de üretil-
meye başlamış. Avrupa Birliği ülkelerinde nişasta 
bazlı şeker için ortalama %2’lik kota bulunurken, 
Türkiye’de Şeker Yasası ile nişasta bazlı şeker kotası 
%15 olarak belirlenmiştir.* Bu şekerlerin temel 
kullanım alanları gazlı içecekler başta olmak üzere 
çikolatalar, şekerlemeler, bisküviler, hazır baklava, 

* 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkunda Kanunun 46, 47 ve 48’inci maddeleri 
ile 4 Nisan  2001 tarih ve 4634 Sayılı Şeker Kanunu’nun bazı  
maddelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre daha önce yüzde 15 olarak  
uygulanan nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 5’e düşürüldü.  

“Nişasta Bazlı Şeker”in Zararları

Doç. Dr. Aslı Davas / Halk Sağlığı Uzmanı
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“ Özelleştirmeler dursun, 
fabrikamız bizim olsun”

Konya Ilgınlı kadınlar: 

21

Şeker özelleştirmelerinin gündeme alınmasıyla biz de 

rotamızı şeker fabrikalarının kurulu olduğu yörelerde yaşayan, 

fabrikalarda çalışan, şekerden geçimini sağlayan kadınlara 

çevirdik. Üreticisinden fabrika işçisine ve taşeron çalışanına 

kadar tüm kadınlar endişeli. 

20

Ayşe Köker, Meliha Kaplan, Zeynep Çetinbaş



22 2323

Özelleştirme kapsamına alınan ve muhtemelen bu yazının yayın-
lanmış olduğu tarihte satışı tamamlanmış olacak olan Konya Ilgın 
Şeker Fabrikası’na doğru yola çıktık. Sendikamızın örgütlenme uz-
manı Mustafa Özgen ile birlikte pancar toplayıcısı kadınlardan, Il-
gın Şeker Fabrikası’nda kadrolu çalışanlara, taşeron düzenlemesinde 
kapsam dışı bırakılan bir de şimdi fabrikaları özelleştirilerek bir 
kez daha mağdur edilen taşeron işçi kadınlara, Ilgın Ziraat Odası 
yöneticilerine kadar Ilgın’da birçok farklı kesimle şeker fabrikaları-
nın özelleştirilme sürecini konuştuk. Şeker fabrikalarının sadece şeker 
olmadığını başta bölgenin geçim kaynağı, çocukların geleceği, bir yö-
renin tarihi olduğunu konuştuk.
İlk durağımız Ilgın Şeker Fabrikası oldu. Şeker 
İş Sendikası’nın fabrikanın içinde bulunan işyeri 
temsilciliğinde, fabrika çalışanı kadınlarla buluştuk.  İkisi 
kadrolu, üçü taşeron olarak çalışan kadınlarla sohbet 
ettik. Yaşamlarını, çalışma hayatlarını ve Ilgın Şeker 
Fabrikası’nın özelleştirilme sürecini değerlendirdik.

Kadın için başka işyeri yok
Ayşe Köker’le başladık sohbetimize. 1964 doğumlu Ayşe 
Hanım 21 yaşından beri fabrikanın muhasebe bölümün-
de çalışıyor. Şeker-İş Sendikası üyesi. “Ömrümü verdim 
bu fabrikaya eğer bu fabrika olmasaydı Ilgın’da bir kadın 
olarak çalışabileceğim başka bir yer olmazdı.” diye başlı-
yor konuşmaya. Eşiyle birlikte fabrikada çalıştıklarından, 
eşinin 2007 yılında hayatını kaybetmesiyle üç çocuğu 
için yaşama daha sıkı sarıldığından bahsediyor. “Orta 
Anadolu’da yaşayan kadınlar için iş bulmak, bulduğu işte 
çalışmaya devam etmek oldukça zordur. Hem çevre bas-
kısı, hem iyi bir iş bulma kaygısını düşündüğümüzde Il-
gın’da şeker fabrikası burada yaşayan ve çalışmak isteyen 
kadınlar için çok önemli bir yerdir.”  diyor.  Bu fabrikanın 
onun için sadece bir işyeri olmadığını, eşinin ölümünden 
sonra hayata tutunmasında ve çocuklarını yetiştirmesinde 
çok önemli katkıları olduğunu öğreniyoruz. Hayallerini de 
konuştuk Ayşe Hanım ile “Önce çocuklarım için hayaller 
kuruyorum.” dedi. Biraz daha zorladık. Hayallerin için 
nelerden vazgeçtin? “Ben çocukluğumdan beri avukat ol-
mak istedim hatta babam beni avukat kızım, diye severdi, 
kendimi hep adliye koridorlarında hayal ederdim.” dedi. 
Eşinin üniversite imtihanlarına salmamasını biraz içerle-
yerek anımsıyor… Kadınlara “Çalışsınlar, neresi olursa 
olsun çalışsınlar, ezdirmesinler kendilerini o zaman daha 
başka yaşayacaklar. İnansınlar.” diye bitiriyor sözlerini. 

Özelleştirme olursa ikinci çocuğu yapamam
Ilgınlı Zeynep Çetinbaş’la sohbete devam ediyoruz. “Dört 
yıldır Ilgın Şeker Fabrikası’nda çalışıyorum.” diyerek söze 
başlıyor Zeynep. Konya Selçuk Üniversitesi İşletme Bölü-
mü mezunu. Üniversite mezunu olunca işçi değil memur 
olarak çalışacağını düşünerek işe başlamış. Ancak dört 
yıldır bu sorun çözülmemiş. “Özelleştirme durumunda 
daha da çıkmaza gireceğiz.” diyor. Babasının da Ilgın 
Şeker Fabrikası’ndan emekli olduğunu öğreniyoruz, 
“Babamla aynı yerden ekmek yiyoruz, ben çocuklarımın 
da burada çalışmasını isterdim sanırım artık pek mümkün 
olmayacak” diye ekliyor. Çocuklardan bahsedince hemen 
soruyoruz çocuğun bakımı, ev işleri... Nasıl yetişiyorsun 
bu kadar işe? “Biz sabah 6 gece 24 çalışıyoruz. Kadınların 
işi zor.” diyor. Kamu işyerinde çalışmak ve özelde çalış-
mak arasında kadınlar açısından ne gibi farklar var diye 
soruyoruz? “Kamu işyerlerinde daha rahatız, özel şir-
ketlerde çalışan kadınları gördükçe daha iyi anlıyoruz 
kamuda çalışmanın önemini. Özel sektörde kadınlar 
kendilerine de ailelerine de daha az zaman harcıyorlar. 
Şu an çocuklarımız eve kaçta geleceğimizi biliyor, özelde 
öyle değil. Benim bir çocuğum var ikinciyi düşünüyorum 
ama fabrika özelleşirse buna cesaret edemem.” diyerek 
yanıtlıyor sorumuzu. “Daha çok iş kaygımız var, Ilgın’da 
çalışabileceğimiz başka yer yok.” diyor. Ayşe de Zeynep 
de aynı anda ekliyor; “Özel sektörde taciz olayları çok 
yaygın, kamu işyerlerinde kendimizi daha güvende hisse-
diyoruz.” Bu son cümlelerle öğreniyoruz ki kadınlar için 
kamu işyerleri yalnızca iş güvencesi değil, aynı zamanda 
fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini güvende hissettik-
leri yerler.

İlk vazgeçilen taşeron işçisi olacak
Ilgın Şeker Fabrikası’nda taşeron olarak çalışan KHK 
ile çıkarılan taşerona kadro düzenlemesinde kapsam dışı 
bırakılarak mağdur edilen taşeron işçisi üç kadınla soh-
betimize devam ediyoruz. Üçü de taşerona kadro üzün-
tüsünü özelleştirme ile birlikte unuttuk, diye söze başlıyor. 
İsimlerini vermekten çekiniyorlar. Her cümlelerinde ta-
şeron olarak çalışıyor olmalarının kaygısını hissediyoruz. 
Biri daha önce özel sektörde çalışmış, kadınlar için özel 
sektörün ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyor. Bir yan-
dan anlatıyor bir yandan da uyarılarda bulunuyor kad-
rolu çalışan kadınlara. “Özelleştirildikten sonra herhangi 
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bir işten çıkarma durumunda biliyoruz ilk vazgeçilenler 
taşeronlar olacak, taşeronlar içerisinde de bir tercih ya-
pılacaksa önce kadınlar işsiz bırakılacak.” diyor. Taşeron 
olarak kadrolu çalışanlarla aralarındaki farklara da de-
ğiniyor. “Bir kadın olarak özel sektörde çalışmanın tüm 
zorluklarını yaşadım. Şeker fabrikasında işe başlayınca 
daha iyi anladım kamuda çalışmanın önemini. Özelde 
çalışırken parmağıma yüzük takmak zorunda kalıyor-
dum.” diye tamamlıyor sözlerini. Kadınlar için özel sek-
törde çalışmış olmanın tüm zorlukları, taşeron çalışma-
nın zorluklarıyla birleşmiş. Şimdi ise bu zorluklar özelleş-
tirme karşıtlığıyla buluşuyor.

Çalışmak özgürlüktür 
Hem taşeron işçi hem de pancar üreticisi diğer kadınla 
sohbetimize devam ediyoruz. Çiftçinin sorunlarını anlat-
makla başlıyor söze. Kota sorunundan, çiftçiye desteğin 
azaltılmasına uzun uzun dinliyoruz sorunlarını. Sonra 
evin içine geliyor konu. “Çalışmak kadınlar için özgür-
lüktür, özgüvendir” diyor. Çalıştığı için çocukların iste-
diğini yapabildiğini anlatıyor. “Şimdi fabrika özelleşirse 
yeniden eski ben olacağım.” diyor. Ne işinden ne de öz-
gürlüğünden öyle kolay vazgeçeceğe benzemiyor.
Sözü genç bir kadın taşeron işçisi alıyor. Beş ay önce 

başlamış çalışmaya. Üniversite mezunu. “İki yıl işsiz 
kaldım, en sonunda burada işe başladım. İşe girdiğim 
için seviniyordum, şimdi fabrika özelleşirse yeniden 
işsiz kalacağım korkusuna kapıldım. Geleceğe dair çok 
kaygılıyım.” diyor. Bu kaygılarla nasıl geleceğe dair plan 
yapacağız ki diyor biri. “Biz de isterdik üç çocuk yapmak 
ama nasıl yapalım?” diye soruyor arkasından. Son olarak 
ne söylemek istersiniz diyoruz. Kadınların beşi birden 
cevaplıyor: “Özelleştirme dursun fabrikamız bizim 
olsun.”

Pancarla geldik pancarla gidiyoruz
Güneş batmadan önce tarlaya varıyoruz. Pancar üretici-
si kadınları haşhaş çapasında tarlada yakalıyoruz. Sabah 
05.00’te tarlaya geldiklerini saat 07.00’de çalışmaya baş-
ladıklarını, 17.00’da da bıraktıklarını öğreniyoruz. Gün-
lük 55 liraya çalıştıklarını, bir aydır geldiklerini, 15 gün-
leri daha olduğunu söylüyorlar. Tarlaya doğru giderken 
Ilgın Şeker Fabrikası çalışanı Mustafa Sümer’den bölgeye 
ekilen ürünler hakkında biraz bilgi alıyoruz. Şeker pan-
carı, haşhaş, mısır ve buğdayın öyküsünü dinliyoruz. 
Şeker pancarının Mart ayının sonuna doğru ekildiği-
ni, Nisan’ın 10’u gibi çapasının, Eylül ayının 15’in-
den itibaren de hasatının başladığını öğreniyoruz. 

Ayşe Köker

Zeynep Çetinbaş
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Bu aşamaların tamamının Ilgınlı kadınların yoğun 
emeğiyle yapıldığını gözlemliyoruz. Tarlada kadınlar 
“Fabrikamızın özelleştirilmesini istemiyoruz.” diyerek 
sesleniyorlar bize. Yanlarına yaklaştığımızda umut-
lu, güzel yüzlerini daha yakından görüyoruz. Çapa 
arasında tek tek yanlarına yanaşıyoruz. “8 yaşından 
beri pancar çapalıyorum 58 yaşındayım. Pancarımı-
zı elimizden almasınlar.” diyor. Tarlada geçirdiği bir 
ömürden, ömrünü şeker pancarından kazandığından 
bahsediyor. Neler yapacaksınız bundan sonraki süreç-
te diye soruyoruz bir başkasına “Bizim gidecek, ek-
mek kazanacak başka kapımız yok, sahip çıkacağız.” 
diyor.  Yedi-sekiz yaşlarından beri pancar tarlasında 
olduğunu söyleyen 34 yaşındaki bir başka üretici ka-

dın “En son fabrikamız kalmıştı ona da göz diktiler. 
O da giderse biz ne yapacağız. Sesimizi duyun, biz 
istemiyoruz, kadınlar özelleştirilmesini istemiyor.” 
diyor. “Biz pancarla geldik, pancarla gidiyoruz” diye 
sesleniyor bir diğer üretici kadın. Eğildiği yerden ha-
fif  doğrularak. Derin bir nefes alıyor. “Bizim hayatı-
mız kararıyor. Çocuklarımız nereye gidecek, nerede 
çalışacak. Çok kaygılıyız. Fabrikamıza dokunmasın-
lar.” diyor. Ekip başı çiftçi Müzeyyen Sümer alıyor 
son sözü “20 yıldır pancar ekiyorum, 4 çocuğum var. 
Pancar biterse göç etmek zorunda kalacağız. Ilgın’da 
tek geçim kaynağı şeker. Esnaf  oradan besleniyor, 
çiftçi oradan, nakliyeci oradan. O da giderse burada 
yaşayamayız artık. Gitmek zorunda kalırız.” diyerek 
tamamlıyor sözlerini.

Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Emin Çölkesen: 
“Hayatımızı pancara göre planlarız”

Ilgın Şeker Fabrikası’ndan sonraki durağımız Ilgın Ziraat 
Odası oldu. Ilgın Ziraat Odası yöneticileriyle buluştuk. Zi-
raat Odası Başkan Vekili Mehmet Emin Çölkesen “Çiftçile-
rin sesine kulak verin.” diyerek başladı sözlerine. Çölkesen 
“Bizi dinleyin çiftçinin sesine kulak verin, biz hayatımızı 50 
yıldır tarımla idame ettiriyoruz. Bizim elimizden bu işi alma-
yın. Anadolu’da bir gelenek var. Biz düğün yaparız pancar 
parasında, mazot alırız pancar avansında öderiz borçlarımızı. 
Bu bölgede bir kültürdür şeker pancarı. Biz hayatımızı pan-
cara göre planlarız. Kültürümüzü yok etmeyin. Pancarı bil-
meyen, eli toprağa değmeyen, tarımı bilmeyen, eline pancar 
almayan insanların benim hakkımda karar almasını istemi-
yorum. Çiftçinin, şeker işçilerinin, sendikaların sesine kulak 
verin. Bir futbolcu parasına fabrikalarımızı satmayın. Bize 
verin biz bu işi yaparız.” diyerek bölge halkı için hem şeker 
pancarının önemini hem de şeker fabrikalarının sadece şeker 
olmadığını vurguladı.

“Anadolu’da bir gelenek var. Biz düğün yaparız pancar parasında, mazot 
alırız pancar avansında öderiz borçlarımızı. Bu bölgede bir kültürdür 
şeker pancarı.”

25

Emin Çölkesen
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Tez-Koop-İş Sendikası 7 Nisan’da yaptığı Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu’nda, 
Anatüzük’ünü toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözden geçirdi. Anatüzüğe 

ayrımcılığa karşı mücadele doğrultusunda, kadın üyelerin sendika içinde ve 
işyerlerinde güçlendirilmesine yönelik yeni maddeler ekledi.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın amaçlarının sıralandığı 
Anatüzük maddesine “Kadın erkek eşitliğini sağla-
mak için çaba sarf  eder” ifadesi eklendi. 
Sendikanın görev ve yetkilerinin tanımlandığı mad-
deye, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 
için işyerlerinde gereken her türlü 
önlemin alınması ve uygulan-
ması için çalışır, işyerlerinde 
cinsiyet temelli her türlü 
şiddete karşı mücadele 
eder” eklemesi yapıl-
dı. 
Anatüzükte yapılan 
toplumsal cinsiyet 
temelli en önemli 
değişiklik ise sen-
dika organlarının 
tanımlandığı mad-
deye eklenen “kadın 
çalışma kurulları” 
oldu. Şube Danışma 
Organları çerçevesinde 
oluşturulan “Kadın Çalışma 
Kurulları”, şubelerin bir organı 
olarak resmen tanımlandı. Bu ek 
madde ile tabandan başlayan bir sendi-
ka içi kadın örgütlenme modeli (kadın komisyonları) 
sinyalleri veriliyor.   

Eşitliği gözetiyoruz  
Konuyla ilgili açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, sendika anatüzükleri-
nin sadece çerçeveleri yasalarla belirlenen teknik, statik 

metinler olmayıp çalışanların değişen koşul ve ihti-
yaçlarına göre kendini yeniden tanımlayan 

toplumsal içerikli metinler olduğuna 
dikkat çekti. 

Özdemiroğlu, şunları söyledi: 
“Üyelerimizin yüzde 40’a 

yakını kadın. Kadınların 
işyerlerinde ve toplumsal 
hayatta karşılaştıkları 
toplumsal cinsiyet 
temelli sorunların 
dile getirilmesi ve 
bunların sendikal 
politikalarımıza yan-

sıtılması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Tez-Koop-İş 

Kadın Dergisi’ni geçtiğimiz 
ay hayata geçirerek bu alanda 

önemli bir adım attık. Derginin 
açtığı yolda ilerleyerek, Tüzük Ge-

nel Kurulumuzda Anatüzük’ümüze top-
lumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yeni maddeler 

ekledik. Tez-Koop-İş Sendikası bu konudaki çalışmalarına 
devam edecek.”         
 

TÜZÜK 
DEĞİŞİKLİĞİ

Sendikamızdan toplumsal 
cinsiyete duyarlı tüzük  

24 25
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SÖYLEŞİ 
MUĞLA

Meliha Kaplan / Necla Akgökçe / Sakine Yalçın
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Şube binası restore edilmiş eski ve tipik bir Muğla evi, 
çok güzel. Temsilci arkadaşların bir bölümü Aydın, 
Fethiye’deki mağazalardan gelmiş. Merkezden gelenler 
de var. Onlarla kadın kadına konuştuk, işten, evden, 
çocuklardan, sendikadan…

Tez-Koop-İş Muğla Şubesi’nden bildiriyoruz: 

Nerede ve hangi bölümde çalışıyorsunuz, kaç yıldır 
bu işyerindesiniz ve daha önce nerede çalıştınız?

Aslı Karahan: Fethiye’den geliyorum. 
2008’den itibaren Migros’tayım. İki yıl 
Ankara’da çalıştım. Evlendikten sonra 
Fethiye mağazasında görev yapmaya 
başladım. Dört yıldır da şarküteride çalı-

şıyorum.  İşimi seviyorum, zevk alıyorum.  Migros’tan önce 

altı ay Eti’de çalıştım, sigortalıydım. Evliyim, iki çocuğum var.  
Çocuklarımın biri sekiz biri beş yaşında. Büyük olan kız, kü-
çüğü erkek. Onlarla işi yürütmeye çalışıyorum, hem de evle 
ilgileniyorum. 

Meral Denizli: Fethiye’de yaşıyorum. 
2012’den bu yana Migros’ta çalışıyorum. 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisat 
Fakültesi mezunuyum. Üniversiteyi bi-

tirdikten sonra Fethiye’de 
lokal bir turizm firmasında 
resepsiyonda çalıştım. Şir-
ket kapanma sürecine gi-
rince ayrıldım. Daha sonra 
Migros’a sezonluk olarak 
başvurdum. Sezon biti-
minde kadroya alındım. 
Migros’a girince örgütlen-
miş bir yapı içine girdim. 
Hemen üye oldum sendi-
kaya. 
Hale Çekiç: Ben 2004’te 
Tansaş’ta işe girdim. Muğ-
la merkezdeyim. Tansaş 
olarak başladık, kapanın-
ca üç yıldır Migros olarak 

Çalıştığım için  
şu an daha özgürüm
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devam ediyoruz. Memnunum, evime yakın, çocuğun okulu-
na yakın. Daha önce bir yıl CNS’ de (Muğla civarında bir gi-
yim mağazası zinciri) çalıştım.  Satış elemanıydım, 11-12 saat 
sürekli ayaktaydım. Varis olduğum için işi bıraktım.  Şimdi 
Migros’ta kasadayım, rahatım.  

Ceyda Çevik: Aydın’dan geliyorum. 
2015’te Aydın Migros’ta kasiyer olarak 
part- time kadrosunda işe başladım.  Eski-
den part- time, saatleri böyle değildi. Yeri 
geliyor ‘full- time’ gibi çalışıyordum.  Şimdi 
parmak basma başladı. Artık girip çıkar-

ken saatlerimiz belli oluyor. İstismar olmuyor. 2017 Şubat’ta 
Efeler MJet mağazası açıldı. Oraya devam etmeye başladım.  
Buraları biraz daha hızlı mağazalar. Dolayısıyla biz de hızlı 
çalışıyoruz. İki kişiyle mağaza açıyor, akşam iki kişiyle kapatı-
yoruz. Çok yoğun. MJet personeli olarak geçiyorum. Paspas 
da atıyoruz, kasada da duruyoruz, mağazaya da bakıyoruz. 
Müdürlerle beraber yedi kişiyiz, zaten. 

Sendikayla nasıl ilişki kurdunuz, nasıl temsilci oldu-
nuz?
Aslı: Yeni bir mağazaya geçmiştim. Oraya Muğla Şube Baş-
kanımız Hüseyin (Yıldız) Bey geldi. “Temsilci olmak ister mi-
sin?” diye sordu bana. “Çocuklarım çok küçük, ancak işe gelip 
gidebiliyorum. Toplantı olursa ihmal ederim, o sorumluluğu 
alamam’ dedim. Bir erkek arkadaşımız temsilci oldu. O yö-
netici olunca yine bana teklif  geldi. Yine gözüm kesmedi. En 
son dedim ki “ben olacağım”. Çocuklarım da büyüdü, okula 
başladılar, kendileri gidip gelebiliyorlar. Arkadaşlarımın sıkın-
tısı olursa bana geliyorlar. İzinler olsun, başka sıkıntılar olsun, 
iletiyorum.
Meral: Ben zaten işe başladığımda sendika vardı, Temsilci 
arkadaş mağaza değişikliği yapınca yerine beni önermiş. Baş-
kan beni aradı. “Seni sendika temsilcisi yapacağız.” dedi, ben 
de “Tamam.” dedim. Toplantılara gide gele, eğitimlere katıla 
katıla sendika kavramını daha bir öğrendim. Aslında çalışan-
ların yüzde 50’si haklarının ne olduğunu bilmeden çalışıyor-
du. Sendika yeni yeni eğitimler vererek bunu öğretiyor. Ben de  
içeriğini bilmeden temsilci oldum ama daha sonra gördüm ki 
bir sürü hakkım varmış ve bilmiyormuşum.  Şimdi bir arka-
daşımın sorunu olunca “senin şu, şu hakkın var, neden kullan-
mıyorsun?” diyebiliyorum. Eğitimler sayesinde öğrendim. İki 

senedir sendika temsilciliği yapıyorum ama bilmediğim yine 
çok şey var. Önce bizim eğitilmemiz gerekiyor ki işyerindeki 
arkadaşları da eğitebilelim.
Hale: Ben de üç buçuk yıldır temsilciyim. Başka bir 
kadın arkadaşım temsilciydi. Başka bir mağazaya gitti 
Aydın’a. O gidince tek kadın çalışan ben kaldım. Hü-
seyin Bey benim olmamı istiyordu. Bayağı sorunlar 

yaşadım o konuda. Eğitimlerin son-
rasında sendikaya gittiğimde her şeyi 
anlatıyorum; ne konuşulduğunu, ne 
yapıldığını…
Ceyda: Ben daha önceden sezon-

luk çalıştığım için sendika üyesi değildim. Kadroya 
geçince hemen üye oldum Hüseyin Bey kadınların 
temsilciliğini teşvik ediyor. Bana da birkaç kez öner-
di sonunda “tamam bu kez itiraz etmiyorum” dedim.  
Kendime güvenemiyordum, çok fazla bir şey bilmi-
yordum. Temsilciliğe Şubat 2017’de başladım. Şimdi 
severek yapıyorum. Arkadaşların sorunu olduğunda, 
sorunlarını halletmeye çalışıyorum. Bilmediklerimi 
soruyorum. 

Temsilcisiniz, bu bir sendikal görev. Sendika-
da başka görevler de almak ister misiniz? 
Aslı: Sendikada kadınların daha aktif  olmasını daha 
fazla yer almasını isterim. Görev alabiliriz. Yeter ki 
görev versinler. Çekinmeyiz. 
Meral: Perakende sektöründe kadın çalışan oranı 
yüksek olduğu için sendika üyesi kadın da fazla. Ka-
dınların sendikalarda daha aktif  şekilde rol almasını 
ben de isterim. Haklarını bilmeleri ve arkadaşlarının 
haklarını savunmaları önemli yani. 
Hale: Tabii ki. Aslında kadınların içinde bastırılmış 
çok fazla duygu var. Ortamını bulduğu zaman “evet 
ben yaparım” diyorlar. Her şeyi yaparız. Benim yö-
neticim başı sıkıştığı zaman, bir şey öğrenmek iste-
diğinde “Sendikaya sorar mısın, şu hakkı var mı şu 
kişinin?” diye bana soruyor.  
Ceyda: Alabilirim, niye almayayım? Temsilciliği de 
yapamam, diyordum ama düşüncem değişti. Hâlâ 
bilmediğim şeyler var. Eksikliklerimi tamamlamam 
lazım. 
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Üçünüz evlisiniz ve çocuklarınız var, çocuk 
bakımını, ev işlerini nasıl hallediyorsunuz, 
size destek olanlar var mı?
Aslı: Kayınvalidem bakıyor çocuklarıma. Ona yakın 
bir yere taşındık. Eve gidiyorum koşa koşa. Çocuklar 
gelmeden yemek yapmam lazım çünkü. Kıyafetleri 
oluyor, onları yıka, ütüle. Eğitimlerine elimden gel-
diğince destek olmaya çalışıyorum. Ödevleri ile de 
ilgileniyorum. Okulda başarısız olduklarında da çok 
üzülüyorum. “Başkaları çocuklarına daha fazla vakit 
ayırıyor. Ben ayıramıyorum.” diye suçluluk duyuyo-
rum. 
Hale: Benim de iki çocuğum var. Büyüğünü kreşe 
verdik. Bu arada ikinci çocuğum oldu. O da iki ya-
şında. Anneanne her gün alıyor. Akşam mesai biti-
minde bize getiriyorlar ya da biz alıyoruz. Evde bakı-
ma muhtaç kayınvalidem var. Altlı, üstlü oturuyoruz. 
Ona ve okula giden oğluma öğlen yemeğini yapmak 
için akşam vardiyasında çalışıyorum. Eşimle oturup 
karşılıklı kahve içecek zamanımız bile olmuyor ak-
şamları. Eşim çok yardımcıdır.  Bulaşıkları yıkar, oğ-
lanın derslerini yaptırır, annesinin yemeğini yedirir. 
Ceyda: Benim de iki çocuğum var. Kayınvalidemle an-
nem birer haftalık dönüşümle bakıyorlar. Kreşe versem 
800-900 liradan aşağı kreş yok. Bir de vardiyalarımız 
uymuyor. Eşim üç vardiya oluyor, ben iki vardiya olu-
yorum.  22.30’da çıkınca çocuğu o saate kadar tutacak 
kreş yok. Eşim eskiden pek iş yapmazdı ama ben söyleye, 
söyleye beynine işledim. Şimdi artık kahvaltıyı hazırlar, 
evi derler, toplar, çocukların ödevlerine yardım eder. 
Haftada bir gün izinliyiz. Sistemi oturttuk şu an. Temiz-
liği filan yapıp çocuklarla zaman geçirmeye çalışıyoruz. 
Evde herkes bir şey yapıyor. Çocuklar da artık “toz ala-
lım” diyor. Evde bir işbölümü halindeyiz. 

Siz evli değilsiniz, sizde evde işleri, güçleri 
kim yapıyor? 
Meral: Evet, ailemle yaşıyorum. Çocuk yok. Ev işle-
ri yapıyorum tabii ama genelde annem yapıyor. Evli 
değilim ama evlenirsem ne olur, diye düşünmeden 
edemiyorum. Ablam hemşireydi, çalışıyordu, çocuk 
olunca bıraktı. Biraz büyüyünce tekrar işe başladı. 
İkinci çocuğu yapınca yine bıraktı. Çocuk bakmak 

büyük sorumluluk. O yüzden çocuk yaparken iki kere 
düşünmeli. Yapılmalı ama annenin babanın üzerine 
düşenleri ayrı ayrı çok iyi bilmesi gerekiyor. 

Bir kadın olarak nasıl bir dünyada, nasıl bir 
toplumda yaşamak isterdiniz?
Aslı: Keşke erkek olsaydım. Sorumlulukları daha az. 
Ama ben çocuğun eğitim düzenini, giyimini kuşamı-
nı, psikolojisini, her şeyini düşünmek zorundayım. 
Onu eğitip belli bir yere taşımak zorundayım. Me-
mur gibi çalışsak çok güzel olurdu. Aklımız çocuklar-
da kalıyor hep. Babaanne bakıyor ama ne kadar bir 
şey öğretebilecekler? Sadece karınları doyuyor, gü-
venli bir yerde oluyorlar. Daha iyi eğitim almalarını 
sağlayacak yerler olmasını isterdim. 
Meral: Kadın olmak başlı başına bir külfet. Türki-
ye’de de zor, başka ülkelerde de zordur muhakkak. 
Aslında erkeklere eğitim vermek lazım kadınlarla na-
sıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda. Kadınlara 
da mobbing, psikolojik baskılar, taciz karşısında nasıl 
güçlü olabilecekleri konusunda eğitim verilmeli. Bun-
ların olmadığı bir dünyayı tabii ki yaratabiliriz, umu-
dumuz var ama içinde yaşadığımız ülkede ille bir şey 
başımıza gelebilir.
Erkek olmak da zor. Ama cinsiyetten kaynaklı hak-
sızlıklar konusunda kadınların biraz daha el üstünde 
tutulması gerektiğini düşünüyorum.  
Nasıl bir toplumda yaşamak isterdim? Herkesin her-
kese güvenebildiği bir toplumda yaşamak isterdim.  
Ben insanlara güvenebilmeliyim. Biriyle tanıştığımda 
“bana bir şey yapar mı, kötü niyetli mi?” diye düşün-
memeliyim. İnsanlara güvendiğim zaman çocuğumu 
daha rahat bırakırım. 
Hale: Ben de kadın erkek eşitliğinin olduğu bir ülke-
de yaşamak isterdim. Çocuklarımı öyle bir ülkede bü-
yütmek isterdim. Ben ev kadınlarının da haklarını öğ-
renmesini istiyorum. İşyerinde çalışırken görüyorum, 
orta yaşlı insanlar alışverişe geliyorlar. Erkek önde, 
kadın arkada yürüyor ve poşetleri taşıyor. Erkek elini 
kolunu sallaya sallaya gidiyor. 
Ceyda: Kadın olmaktan memnunum aslında. Biz 
de üretken insanlarız, çocuk doğruyoruz, çalışıyoruz. 

SÖYLEŞİ 
MUĞLA
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Her şeyi yapabiliyoruz. Kadınlara önyargılı davra-
nılmamalı.  Mağazada da öyle, kadın temsilcilik ya-
pabilir mi, erkek olmalıydı, diye düşünüyorlar ama 
gayet güzel yapıyor kadınlar her görevi.  Ama işte bu 
önyargıların kırılması lazım, bunlar toplumdan gelen 
önyargılar. Evde otururken kötüydü, çalıştığım için 
şimdi daha özgürüm. 

Dışarıda çalışınca kadın kendini daha mı öz-
gür hissediyor? 
Ceyda: Bence evet. Kendime güvenim çok arttı.
Ev kadını olunca “nasıl olsa bana muhtaç” şeklinde 
düşünüyor erkekler. Ama ücretli çalışınca “Ben olma-
sam da bu kendi kendine yapabilir, kaybedebilirim” 
diye düşünüyorlar. Biraz daha dikkatli oluyorlar. 
Geçenlerde mağazaya bir müşteri geldi. Adam ka-
sada ödemeyi yaptı. Ürünler bekliyor, kadın geride 
kaldı. Kadını da “poşete koysaydın” diye azarlıyor. 
Kasada kaldım, bu nasıl bir düzen, dedim.  

Dergi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Aslı: Kadının sesi olacağını düşünüyorum. Her 
problem bir başkası için tecrübe olacak. Bu bunun 
başından geçmiş, ne yapabiliriz, biz de aynı durumu 
yaşadık, ne yapabiliriz. Bir kasap arkadaş vardı, onun 
röportajını çok sevdim. “Ben kasaplık yapmışım yö-
neticilik niye yapamayayım?” demiş. Çok  hoşuma 
gitti, kendine özgüveni yani. 
Ceyda: Dergiyi okudum. Çok hoşuma gitti. Aynı 
bizimki gibi söyleşiler olmuş. Fotoğraf  altına yorum-
lar olmuş. Hatta bir arkadaşın yazısı dikkatimi çekti, 
annesi çalışıyormuş, babası hiç çalışma taraftarı de-
ğilmiş. Doğuştan engelli vardır ya, o da “doğuştan 
çalışmayı sevmiyor” demiş babası için. Çok güldüm. 
İş yaşamıyla ilgili zorluklar, hamilelik, emzirme süre-
ciyle ilgili yazıyı da okudum. 
Meral: Bana henüz ulaşmadı aşağıda gördüm. Bi-
raz karıştırdım, güzele benziyor. Dergide birçok şey 
anlatılabilir, ama erkekler de eğitilmeli. Kadın dergi-
lerini daha çok erkeklerin okuması gerekiyor bence. 
Belki kendilerini biraz törpülerler diye düşünüyorum. 
Önemli olan kadınsa eğer, erkeklerin eğitilmesi gere-
kiyor önce.  
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Haklarımızı ihlâl edemezsiniz

Naciye Durmaz, İzmir 2 No’lu Şube’de örgütlü, temsilci ve 
delege.  Muğla Migros’ta çalışıyor. Geldiğimizi duymuş, 
ben de katılayım, demiş sohbete. Onu dinliyoruz…

Naciye Durmaz: 2010’da  Kipa’da kasiyer olarak çalışmaya 

başladım. Şimdi Migros çatısı altındayız. Daha önce beş bu-

çuk yıl parfümeride çalışmıştım.  Sigortam vardı, yeni şube 

açacaktı işveren bana “üç ay sigortayı durduralım, diğer ta-

rafa odaklanalım” deyince ben “hayır haklarımdan vazgeç-

mem” dedim. Haklarımdan asla vazgeçmem. Beş yıldır sen-

dika temsilciyim. 

Sektörde çok sık iş değiştiriliyor. Sekiz yıldır aynı yerde 

çalışıyorsunuz, işe nasıl girdiniz, nasıl devamı geldi, anla-

tabilir misiniz? 

Muğla küçük bir yer, çok fazla iş imkânı yok. 

O dönem işsizdim. Üniversitenin etkinliği 

vardı, bir arkadaşım “ böyle bir iş var, biz 

başvuruyoruz, sen de başvur.” dedi. Başvu-

rumu yaptım. Part- time olarak başladım.  

KİPA’da part’ı full’e çekmek yerine full ele-

man alıyorlardı. 2,5 yıl bekledim. Sonunda 

patladım.  Müdürümüz kadındı. “Ben full’e 

geçmek istiyorum” dedim.  İki hafta sonra 

“full” e geçtim. Müdürün kadın olmasının et-

kili olduğunu düşünüyorum. Part- time’day-

ken sürekli çıkacağız telaşı yaşıyorsunuz çok 

sinir bozucu. Full’e geçtikten sonra bir prob-

lem olmadı. Sürekli birileri çıktı, ama ne hik-

metse ben kaldım. 

Sendikalılık süreci nasıl başladı?

İşyerine sendika geldi ben hemen üye ol-

dum. Sendika hakkında bilgi edindim, seminerlere katıldım. 

Bazı şeylerin farkına vardık, haklarımız nedir, gördük. İlk za-

manlar vardiya değiştirmeye bile cesaret edemiyorduk. Ama 

sendika gelince “Haklarımız var bizim, ihlal edemezsiniz” de-

meye başladık. Derken sendika temsilcisi oldum. 

Vardiyalı çalışıyorsunuz servis var mı?

Evet vardiyalı çalışıyoruz. KİPA sürecinde servis vardı. Part-ti-

me da çalışsanız orada her şey, usulüne uygundu. Ama ser-

visin pek de rağbet gördüğünü söyleyemem. Arabası olma-

yanlar biniyordu, sayıları azdı. Bir süre sonra kaldırdılar. Sonra 

ben de bir araba aldım. Sanayi bölgesinde çalışıyoruz. Merke-

ze uzak. Sıkıntı yaşanabilecek bir yer. Sarkıntılık filan oluyor. 

İşyerinde taciz mobbing oluyor mu?

İş arkadaşları arasında yok tabii. Ama zaman zaman dışarıdan 

müşteri tarafından gelebiliyor bu tür davranışlar. İspatı zor.  

Güvenliklere söylüyoruz. 

Sendika temsilcisiniz, temsilci olmak zor mu, başka sendi-
kal görevler almak ister misiniz?

Temsilci olmak, göze batmak demek. Biraz yönetimin şim-

şeklerini üzerinde hissetmek.  Temsilci izinlerimiz oluyor. 

Haftanın dört günü birer saat izin kullanıyorum. Tüm çalışma 

arkadaşlarımı dolaşıyorum, bir problem var 

mı, diye. Sendika ile ilgili her göreve açığım. 

Şu anda 32 yaşındayım. Üç yıldır Açıköğretim 

Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde 

okuyorum. Okulumu o yüzden bitirmek isti-

yorum.

Sendikalardaki kadınların durumu hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

Diğer sendikalara göre Tez- Koop- İş’te kadın 

oranı daha fazla. Yönetimde, kendi şubemi 

düşünüyorum, bir kadın var. İşyerim burada 

ama ben İzmir Şube’de örgütlüyüm. İzmir 2 

No’lu Sube kadın kurulu oluşturuldu. Ora-

da da yer alıyorum. Yönetimlere kadınların 

daha fazla dahil olması gerektiğini düşünü-

yorum. Kadın bakış açısıyla bazı şeyler deği-

şir, farklılaşır.

Kadın olmakla ilgili bir sorunum yok. Ama toplumda erkekler 

kadınlara hükmediyor maalesef. Ben kendime hayatı payla-

şacağım birini istiyorum. Despot değil. Erkekler kadınların 

hayatına bu kadar girmemeli. Kadınların giyimine kuşamına, 

yaşamına karışılmayan bir dünyada bir ülkede yaşamak iste-

rim. Yani kadın ve erkeğin eşit olduğu, cinsiyetçi ayrımların 

olmadığı, çocukların haklarının korunduğu bir ülke isterdim. 

Eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke isterdim. Yapabilir miyiz, yapa-

biliriz, imkânsız değil. Ama bunları kadınlar yapacak, erkek-

lerden iş çıkmaz. 

SÖYLEŞİ 
MUĞLA
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Nafike, Safiye, Hatice, Neriman ve Nesrin Muğla 
Şubemizde örgütlü ve yönetimden temsilciliğe sendikal 
görevleri de olan arkadaşlarımız. Onlarla çalışma 
koşullarını, sendikal faaliyetlerini, evde, işte, sokakta 
kadın olma hallerini konuştuk.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede çalışıyorsunuz, 
kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorsunuz?

Nafike Kahraman: 39 yaşındayım. Zi-
raat Fakültesi mezunuyum. Muğlalıyım.  
On dört yıldır Migros’ta çalışıyorum. On 
bir yıldır evliyim, bir çocuğum var. Daha 
önce kendi işimi yaptım. Özel sektör oldu-
ğu için zordu, daha düzenli bir iş istedim. 

O yüzden Migros’tayım. 
Safiye Akın: Yirmi bir yıldır Migros’ta çalışıyorum. 18 ya-
şımda bu işe girdim daha önce başka bir yerde çalışmadım. 
Malatyalıyım. Liseyi bitirdikten sonra evlendim. İki kızım var. 

Şimdi Açıköğretimde Kamu Yönetimi okuyorum. 
Hatice Kara:  Aydınlıyım. Media 
Markt’te dört buçuk yıldır çalışıyorum. 43 
yaşındayım. İki çocuğum var. Eşim çalış-
mayı pek sevmediği için çalışmıyor. Oğ-
lum ve ben çalışıyoruz.

Neriman Özsoy: Muğla’da yaşıyorum. Beş senedir Kipa’da 
çalışıyorum. 31 yaşındayım. Bir kızım var. Daha önce yine bir 
markette çalışıyordum. Çalışma saatleri ve koşulları ağır oldu-
ğu için ayrıldım. Kipa’da işe başladım.
Nesrin Berk: Söke Kipa’da kasa işçisiyim. Yedi yıldır çalışı-
yorum. Bir oğlum var. Daha önce İMKB’nin bir aracı kuru-

munda çalışıyordum. Evlilik ne-
deniyle işimden ayrıldım. Eşim 
çalışmamı istemedi. Bir yıl diren-
dim sonra evlilik mi iş mi arasın-
da kaldım. İşimden vazgeçtim. 
On iki yıl sonra eşimden de ay-
rıldım. Birkaç farklı sektörde ça-
lıştım son yedi yıldır da Kipa’da 
çalışıyorum. 

Biliyorsunuz kadınlar hem 
evde hem işte çalışıyorlar. 
Sizler de çok genç yaşlar-
da ücretli çalışmaya baş-
lamışsınız. Ücretli çalışma 
kadınlar için ne anlam ifa-
de ediyor?
Safiye: Bizde kadın her zaman 
ikinci planda yer alıyor. Kadınlar 

Kadınlar her yerde olmalı 
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çalışma hayatına girdiklerinde bu hayatın içinde, mücadelede 
ben de varım, ayaklarımın üzerinde durabilirim diyebiliyorlar. 
Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Nesrin: Bence kadın da çalışmalı, kadınlar her yerde olma-
lı. Çalışma yaşamında yer almak kadına çok şey kazandırır. 
Her şeyden önce hayatın evin içinde değil sokakta olduğunu 
öğretir.
Nafike: Benim ailemin durumu çok iyi değildi, çok zor oku-
dum. O yüzden birçok işte çalıştım. Hep kendi ayaklarımın 
üzerinde durdum. Eşimden hiç para istemedim. Ekonomik 
özgürlük çok önemli bir kadın için. 
Neriman: Kadınların çalışması kısaca özgürlük anlamına 
gelir. Ben 2005’ten beri çalışıyorum. İstediğimi yapma özgür-
lüğüne sahibim. Kendimi özgüvenli hissediyorum. Çocuğum 
bir şey istediğinde hemen alabiliyorum önemli olan da bu.
Hatice: Çalışmak benim için de özgürlük demek.  İşe gidiş 
geliş saatlerim belli olduğu için biraz geç kalsam eşim hemen 
sorun çıkarıyor. Mağaza yemeklerine bile gitmeme karışıyor. 
Eskiden her şeye evet derdim ama şimdi itiraz ediyorum. Ben 
itiraz ettiğimde eşim hemen “sen çok değiştin” diyor.

Çalışırken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 
Kadın olmaktan kaynaklı sorunlar yaşıyor musu-
nuz?
Nesrin: Ben kasada çalışıyorum. Kasa tam stand- up’lık bir 
yer. Bizim işimiz olduğu için yaşadığımız şeyler ilk anda bize 
stres ve gerginlik olarak yansıyor. Ama sonrasında üzerinden 
zaman geçtiğinde o kadar komik geliyor ki. Kasada herhan-
gi bir sorun çıkıyorsa müşteri ya da sistem kaynaklıdır. Ama 
müşteri her zaman kasiyerden kaynaklı olduğunu düşünüyor. 
Kasada bir erkek olsa bunu yapamaz ama kadın kasiyerler 
çok sık sözlü şiddete maruz kalıyor. Bir de sosyal medya üze-
rinden çok fazla rahatsız ediliyoruz. Biliyorsunuz isimliklerde 
ve fişlerde kasada çalışan arkadaşlarımızın isim ve soy isimleri 
var. Sosyal medyadan sürekli ekleniyoruz. Bu bizi çok rahatsız 
ediyordu. Biz mağazamızda hem isimliklerden hem fişlerden 
soy isimleri kaldırttık. Biraz daha rahatız.

Safiye: Bazen sorunlu müşterilerimiz 
oluyor. İnsanları artık ilk görüşte tanıyo-
ruz, müşterinin banda ürün bırakışın-
dan nasıl biri olduğunu anlıyoruz. Çelik 
yeleklerimizi giyiyoruz hemen. Mağaza 

müdürleri ise çalışanlardan birçok işi aynı anda yapmalarını 
bekliyor. Bu mümkün değil ki. Bir de “Sahneye çıkıyorsun gü-
lümse.” yazıları var Migros’ta, nefret ediyoruz bu cümleden. 
Biz sahneye çıkmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Gülümsememize 
dahi karışıyorlar. Bize bakımlı geleceksiniz diyorlar. Ben de 
“Bize verilen parayla makyaj malzemesi alamam.” diyorum. 
Makyaj yapıp yapmamak benim tercihim, o istiyor diye neden 
yapayım. 
Hatice: Biz de aynı sorunu yaşıyorduk. Media Markt’te 
çalışan arkadaşlarımızın isim ve soy isimleri kasa arkasında 
tabelada yazılı idi. Sürekli sosyal medyadan arkadaşlık isteği 
gönderiliyor. Biz de tabelayı kaldırttık.  Sonrasında soy isim-
lerini de kaldırdık. 

Sendikalı bir işyerinde çalışıyorsunuz. Sendikalı 
olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Sendikada 
bir göreviniz var mı?

Neriman: Üç senedir sendikalıyım. 
İşyerine Hüseyin başkan gelmişti. Sendi-
kayı anlattı, ben hemen girmek istedim. 
Sonrasında temsilci olarak atandım.  
Daha önce sendikanın ne demek olduğu-

nu bilmiyordum sonradan öğrendim. İşe girdiğimde hiçbir 
şey bilmiyordum. Ne süt izni, ne doğum izni, ne yol parası. 
Her şeyi sorarak öğrendim. Bir problem olduğunda hemen 
şube başkanımızı arıyorum, bilgi alıyorum. Şimdi ben tem-
silciyim çalışan üyelerimize ve işe yeni başlayanlara hemen 
yardımcı oluyorum. 
Hatice: Media Markt’ta biz 6 kadınız. Mağazada kadın-
larla ilgili bir şey olduğunda sorumlu benim. Asıl temsilci bir 
başka arkadaşımız. İşyerinde çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. 
Arkamızın sağlam olduğunu biliyoruz. Hüseyin başkanla 
direk konuşuyoruz. Gelip çözüyor sorunlarımızı, dokunul-
mazlığımızın olduğunu hissediyoruz. Kendimizi güçlü his-
sediyoruz.
Safiye: Ben 2006’da sendikayla tanıştım. Şu an temsilcilik 
yapıyorum. Bugün buraya gelirken bütün arkadaşlarımı do-
laşıp “Bir sıkıntınız var mı iletmemi istediğiniz bir şey var 
mı?” diye sorarak geldim. Temsilcinin böyle yapması gerek-
tiğine inanıyorum. Altı yıldır temsilciyim. Ben ailede müca-
dele etmeyi öğrendim. Dört erkek dört kızız biz. Abiler hep 
merkezde kızlar hep ikinci planda. Biz de evin içinde onlara 
karşı sendikalaşma mücadelesi verdik. Babam adaletli dav-
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ranırdı. Ama abilerim çok otoriterdi. Ben onlarla mücadele 
ede ede mücadele etmeyi öğrendim. 

Nesrin: Benim sendikayla tanışmam 
çocukluğumdan. Babam Tes-İş Sendi-
kası’nın il temsilcisi idi. Kitaplar, bay-
raklar, kalemler, eylemler hep bunların 
arasında büyüdüm. Kipa’da sendikalaş-
ma mücadelesi başladığında hiç düşün-

medim, hemen sendikalı oldum. Örgütlenme sürecinin son 
döneminde yer aldım. Reyon aralarında arkadaşlarımızı 
üye yapıyorduk. Sendikayı ben para olarak değil iş güven-
cesi olarak gördüm hep. Bunları anlattım. Şimdi sendika 
benim için çok fazla şey ifade ediyor. Eğitimler, toplantılar 
hepsini takip ediyorum. Muğla şubenin en önemli özelliği 
buraya geldiğimizde evimize gelmiş gibi oluyoruz. Başkanı-
mızla ilişkilerimiz çok iyi abimiz gibi. Şu an şube örgütlen-
me sekreteriyim. Yönetim kurulunda olmanın sorumluluğu 
çok daha fazla. Bütün mağazaların sorunlarıyla ilgileniyo-
ruz. 
Nafike: 12 yıldan 
beri sendikada-
yım. 6 yıldır tem-
silciyim. 2 yıldır 
da yönetimdeyim, 
şube mali sekrete-
riyim. Bizim şu-
bemizde kadınlar 
her zaman önce-
liklidir. Temsilci 
seçilirken öncelik 
kadınlara verilir. 
Bir de şubemizde 
eğitimler de ol-
dukça önemlidir. 
Ben 1 Mayıslara, 
eylemlere, toplan-
tılara hepsine katılırım. Şube yönetiminde olmamda bun-
ların etkisi var diye düşünüyorum.

Son olarak hayalleriniz neler, nelerden vazgeçti-
niz? 
Safiye: Ben inşaat mühendisi olmak isterdim. En büyük 
pişmanlığım üniversiteyi okuyamamam. Ama şimdi iki ço-

cuğum var, ikisini de en iyi şekilde okutmak, hayata hazırla-
mak istiyorum. Ben kızıma diyorum ki, “Kendi ayaklarının 
üzerinde dur. Bir erkeğe kapıyı göstermesini bil.” Kızımın 
bir birey olmasını istiyorum. Bir de ev kirası ödemeden öz-
gürce yaşamak ve gezmek istiyorum.
Hatice: Benim hayalim kızımın üniversiteyi kazanıp, ayak-
larının üzerinde durması. Erkeğe muhtaç olmaması. Kızım 
için çalışıyorum. Oğlum hayatını kurtardı. Ben Ticaret Mes-
lek Lisesi Muhasebe bölümünden mezunum. Ama hemşire 
olmak isterdim. Bir de istediğim yerde konaklayabileceğim, 
gezebileceğim bir karavan istiyorum. 
Neriman: Ben daha önce anasınıfı öğretmenliği yapıyor-
dum. Bir yıl çalıştım altı günlük sigorta yapmışlar. Ayrıldım 
işten. Şimdi daha iyi koşullar olsa ana sınıfı öğretmenliğine 
devam etmek isterdim. Bir de Venedik’e gitmek istiyorum.
Nesrin: Ben çok iyi resim yapardım. Eğitim almamıştım 
ama kıyafetler falan çizerdim. Stilist olmak isterdim. Âşık 
olunca her şeyden vazgeçtim. Üniversiteyi kazandım ama 

gitmedim. Haya-
tın bana getirdiği 
şeyleri alıp kabul-
lenmeyi tercih edi-
yorum. Çocuğu-
mun mutlu olacağı 
bir işi yapmasını 
istiyorum. Bir de 
farklı kültürleri 
tanımayı çok isti-
yorum. Mısırdaki 
piramitleri görmek 
en büyük hayalim.
Nafike: Ben kü-
çükken sporla çok 
uğra ş ı yordum,  
polis olmak isti-
yordum. Boyum 

yetmedi. Üniversite ziraat mühendisliğini kazandığımda git-
mek istemedim. Ben zaten annemin babamın işini tarlada 
yapıyordum, okumak istemedim. Bırakıp döndüm ailemin 
yanına. Babam geri gönderdi okula. Şimdi hayalim çocu-
ğum. Onu en iyi yerde görmek istiyorum. Bir de sezonluk 
yerde çalışıyoruz, yazın tatil yapamıyoruz.  İlerde sırt çanta-
mı alıp gezmek ve Fransa’yı görmek istiyorum.
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TEKEL Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal tarihinde bü-
yük önem taşır. Tütün, üretim ve işlemesinin hemen 
her aşamasında kadınların ellerinden geçen, kadınların 
emeğiyle şekillenen bir üründür. Tütün 
tarlalarında tütün kıran; gece boyu evde 
tütün dizen; bahçede, damda tütünleri 
kurutanlar kadınlardır. TEKEL’in iş-
liklerinde ve fabrikalarında tütünleri 
hazırlayan, saran, paketleyenler de ço-
ğunlukla kadınlardı. 
Bu yazıda sizi günümüzden otuz-kırk 
yıl öncesine; TEKEL’in Samsun Sigara 
fabrikasında tütün işçisi ve büro emek-
çisi olarak çalışmış, 30-40 sene önce 
emekli olmuş kadınlarla TEKEL günle-
rine ufak bir gezintiye davet ediyorum. 

“Bütün Samsun tütün kokardı”
Samsun’un en büyük meydanı olan Cumhuriyet Mey-
danı’na girdiğinizde, yüz metre ileride, solda, TEKEL 
fabrikası karşılardı sizi eskiden. Şimdilerde büyük bir 
AVM’ye dönüştürülmüş, geçmişinden zerre iz bırakıl-
mamış bu güzelim taş binaları, 1897 yılında Tütün Re-
jisi adına Fransızlar inşa etmişti. 
Samsun Reji Fabrikası, İstanbul (Cibali), İzmir ve Ada-
na’dan sonra açılan dördüncü fabrikaydı. Tütün Reji-
si’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne devredilmesinin 

ardından TEKEL kuruldu. Samsun Sigara Fabrikası 
1970’li yıllara kadar Cibali ve İzmir fabrikalarının ar-
dından TEKEL’in üçüncü büyüklükteki fabrikasıydı. 

Samsun Sigara Fabrikası 14 Haziran 
1997’de Samsun Ballıca Fabrika-
sı’nın açılmasıyla kapatıldı. 
1970-80’ler boyunca sigara fabrika-
sında yüzlerce kadın ter döktü. O va-
kitler, caddenin başında burnunuza 
hafif  hafif  çalan tütün kokusu yürü-
dükçe keskinleşir; bugün Samsunlu-
ların özlemle andığı kesif  bir koku 
sararmış her yanı. Fabrikanın yanın-
dan geçerken demirli pencerelerden 
içeride tütün saran, sigaraları paket-
leyen beyaz önlüklü TEKEL işçisi 
kadınlar görünürmüş. Çay molasına 
denk gelmişsek eğer, bahçede soh-

bette ikişerli üçerli kadınlara rastlayabilirmişiz. Esas 
sabah erken saatlerde geçiyorsak şanslıymışız, henüz 
işbaşı yapmamış beyaz önlükleri içinde işçi kadınların 
o muhteşem görüntüsünü yakalayabilirmişiz; zira bu 
saatlerde, bir teyzenin sözleriyle, “kar gibi bembeyaz 
olurmuş sokaklar”. 
Atölyelerde mesai 7.30’da başlar, 17.00’de sonlanırmış. 
İzin alınca çalışma saatinden kesilirmiş. Mesai bitimin-
de yine beyaza kesermiş sokaklar. Tanıklıklara göre, 
atölyede altı salonda yaklaşık 1500 kadın çalışmaktay-

TEKEL’de kadın işçi olmak:
“Sabah olsa da işe gitsem”

Melda Yaman Öztürk

TEKEL sadece devletin büyük ölçekli bir yatırımı 
değil, aynı zamanda istihdam alanıydı. TEKEL 
demek fabrika demekti, TEKEL demek tütün 
demekti, tütün demek kadın emeği demekti.
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1970-80’ler boyunca sigara fabrikasında 
yüzlerce kadın ter döktü.

Samsun Tekel Fabrikası

34 35

mış. İşçiler kadınmış; ustabaşılar da. Kadınlar sadece 
atölyelerde değil, temizlik işlerinde de, yemekhanede 
de çalışırmış. Ofis işlerinde çalışanların çoğunluğu da 
kadınmış. Örneğin çalışanların özlük haklarının dü-
zenlendiği serviste çalışanların tamamı (13) kadınmış; 
sadece şefleri erkekmiş. Resmi verilere göre 1977 yılın-
da Samsun Sigara Fabrikası’nda 1169 kadın 500 erkek 
olmak üzere 1669 işçi çalışmaktaydı. 
TEKEL başlarda sınavla işçi alırmış. Adaylara ilk aşa-
mada yazılı ardından sözlü sınav uygulanırmış. TE-
KEL toplu alımlar da yaparmış 1970’lerde. Teyzeler-
den ikisi 1972 Ağustos’undaki toplu işçi alımı ile işe 
girmiş. O dönemde 350 kadın işe alınmış. Birçok kadın 
tanıdık vasıtasıyla işe girmiş.
Uzun yıllar TEKEL’in fabrikasında çalışan bu kadınla-
rın anne babaları, kardeşleri, akrabaları yahut çocukla-
rı da aynı fabrikada çalışmış. Birinin annesiyle babası, 
öbürünün kocası TEKEL’den emekliymiş. Bir diğeri 
ise “biz ailecek sigara fabrikasında çalıştık; babam kan-
tarcı, annem Ambar’da aşçıydı” diye anlattı. 
Sendikayla yapılan toplu sözleşmelerde istihdama yö-
nelik bir madde eklenmiş. Buna göre TEKEL, bir er-

kek işçi vefat ettiğinde karısı yahut çocuklarına çalış-
ma hakkı tanıyormuş. Teyzelerden biri bu maddeden 
yararlanarak istihdam edildiğini söyledi. Babası TE-
KEL’de çalışırmış, babasını kaybedince onun yerine 
işe alınmış. Bir başkası da, babası vefat edince, annesi 
iki küçük kardeşine baktığı için kız kardeşiyle birlikte 
fabrikada çalışmaya başlamış. 1965 yılında işe başladı-
ğında 19 yaşındaymış; 1985 yılında emekli olmuş. Bizi 
şaşırtarak bir çırpıda söyleyiverdi: “20 yıl 59 gün çalış-
tım!”.

***
Ancak, son zamanlara dek TEKEL’de çalışan kadın-
lara iyi bakılmamış Samsun’da. Mesela bir teyze daha 
13 yaşındayken, sigara fabrikasında çalışan tanıdık bir 
kadının “seni işe alalım” demesiyle çalışmaya gönüllü 
olmuş. Ne var ki sigara fabrikasında çalışan kadınla-
rın kötü bir şöhreti varmış. Samsunlular, TEKEL’de 
çalışan kadınları itibarsızlaştırmaya yönelik o çirkin 
“TEKEL karısı” deyişini hâlâ anımsıyorlar. Bu olum-
suz şöhretinden sebep, teyze çalışmak istediğini söyle-
diğinde babası çok sinirlenmiş; “O vakte kadar baba-
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mın dayağını bilmezdim, kallavi bir tokat yedim,” diye 
anlatıyor. 
Ataerkil normların kadınların ücretli çalışmasına iliş-
kin olumsuz tavrının tanıdık bir örneği bu. Tarlada 
“tütün kadın işidir” diye 
bellenirken, fabrikada 
tütün işi erkek işi olu-
veriyor. Ataerkil ikiyüz-
lülüğün açık göstergele-
rinden biri değil mi bu 
çifte standart? Kadınlar 
ücretsiz aile işçisi olarak 
tütünleri ekip, kırıp, di-
zip kuruttuğunda hane-
nin gelir sağlayıcısı ola-
rak görülmüyorlar, zira 
toprağın mülkiyeti gibi 
tütünden sağlanan ge-
lirin de sahibi erkekler. 
Fabrikada çalıştığında 
ise kadın, bizatihi gelir getiren kişi olduğundan, “mak-
bul” bulunmuyor. Fabrika işi tarla işi gibi değil çünkü; 
kadın hane dışına çıkıyor, kendine ait bir toplumsallık 
kuruyor, bağımsızlık ve özgüven kazanıyor. 

“Çalışarak güçlendik”
TEKEL’de çalışmak kadınları özgürleştirmiş, güçlen-
dirmiş. Nasıl mı? Bir kere o zamanlarda hemen her 
kadının sıkıştırıldığı hanelerden özgürce çıkabilmek 
demekmiş çalışmak. “Çocuklar için saçını süpürge et-
meye ara vermek”; bir süre de olsa “kocanın bir dediği-
ni iki etmemek zorunda kalmamak” demekmiş. Kimisi 
için birlikte yaşadıkları “kayınvalidenin dırdırından 
uzaklaşmak” kimisi için “ev işlerinden bir nebze kur-
tulmak” demekmiş. Elbette ki bu kadınları eve dönüşte 
bağrışan çocuklar, yemek bekleyen koca, ilgi bekleyen 
yaşlılar karşılaşıyormuş. Ama belli ki hepsi için soluk-
lanmak anlamına geliyormuş TEKEL’de çalışmak.  
Güvenceli bir işte çalışmak aynı zamanda ömür boyu 
bir gelire sahip olmak anlamına geliyor. Anlattıklarına 
göre yemekhane çalışanları dahil herkes kadrolu çalı-
şırmış. “Şimdiki gibi değildi”, diyor teyzelerden biri; 
“İş güvencemiz vardı, gelecek güvencemiz vardı”.  İyi 

para alıyorlarmış. Teyzelerden biri 1965’te işe başladı-
ğında 120 kuruşmuş ücreti; on beş günde bir verilirmiş. 
“İyi paraydı” diyor. Bir teyze diyor ki, “Hiç kimseye, 
kocama da, hiçbir zaman minnet etmedim”. 

Çalışanların yıllık izni ilk 
beş sene 18 günmüş; beş 
senenin ardından 22 güne 
çıkıyormuş. Fabrika tem-
muzda tatil oluyormuş. 
Bütün çalışanlar sendika-
lıymış; Tek Gıda-İş Sendi-
kası’nda örgütlülermiş. Bir 
teyze “grevleri hatırlıyo-
rum” dedi; “İş bırakmala-
ra sadece itfaiyeciler katıl-
mazdı”. 

***
TEKEL fabrikası pek çok 

sosyal hizmet de sunmuş kadınlara. Yemekhaneyi bal-
landıra ballandıra anlatıyorlar; “Çok güzel bir yemek-
haneydi” diye iç geçiriyor bir kadın. Geniş, ferah bir 
salonda pek güzel yemekler yemişler. Birçoğu köyde 
yaşadığı için öğlenleri eve gidemez, TEKEL’in yemek-
hanesinde karnını doyururmuş. Köyde yahut uzak ma-
hallelerde oturanlar servisle gelir gidermiş fabrikaya. 
TEKEL’in lojmanları da varmış; ne var ki işçiler için 
değil üst düzey çalışanlar içinmiş lojmanlar.
TEKEL’in kreş açması kadınları epey rahatlatmış. 1-6 
yaş grubu için açılan çocuk yuvasında çocuklara okul 
öncesi eğitim veriliyormuş. Pek çok kadın çocuğunu 
kreşte büyütmüş. Çocuklar kreşe de gitse, çoğu bakım 
yükü yine kadınların omuzlarında oluyor elbette. Bir 
kadın anlatıyor: “Çocukların okul görüşmelerini, sağ-
lık muayenelerini hep ben yaptırırdım; kocam izin ala-
mazdı, yevmiyesinden olurdu. Ben bir saatte işimi hal-
lederdim, sadece bir saatlik ücreti yitirirdim.”
Çocuk bakımı kadınların istihdama katılmasının önün-
deki en büyük engellerden biri olduğu için işyerlerinin 
kreş açması bu nedenle çok önemli. Ne yazık ki artık ne 
kamu kurumları kreş açıyor ne de özel işletmelerin kreş 
açma zorunluluğu var. Elbette yasal düzenlemeler 150 
kadın çalışanın olduğu işyerlerine kreş açma zorunlu-
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luğu getiriyor ama Türkiye’de 150 kadının çalıştığı iş-
yeri sayısı sınırlı; bu işyerlerinin çoğu da kreş açmakla 
uğraşmak yerine denetim olduğunda işyerine kesilen 
cezayı vermeyi daha kârlı buluyor.

“Bu gün olsa yine  
çalışırdım”
Gençliklerini TEKEL’e 
veren kadınlar o yoğun 
emek harcadıkları dö-
nemleri şimdi nasıl ha-
tırlıyorlar? Bedenlerin-
de o zamanların izleri 
kalmıştır muhakkak; bel 
ağrısı, sırt ağrısı, boyun 
fıtığı… Peki ya yürekle-
rinde? 60’lı 70’li yıllarda 
TEKEL’e emek vermiş 
kadınlar o yılları şimdi 
büyük özlemle anıyorlar. 
O dönem yaşadıkları anılar bugün de hâlâ canlı. 70 
yaşında bir kadın (ki şimdi 76 olmalı) bu özlemi yüreği-
mizi burkan şu sözlerle dile getiriyor: 
“Ayda bir iki kere rüyamda görürüm; fabrikada çalı-
şıyorum, arkadaşlarla sohbet ediyorum, koridorlarda 
dolaşıyorum. 70 yaşımdayım, yüreğim ne ister bilir mi-
siniz? Bugün olsa yine çalışırım.” 
Kadınlardan biri de şöyle diyor: “Her gece yatağa gir-
meden bir telaş sarardı beni; sabah olsa da işe gitsem.” 
derdim. 
Kadınlar işliklerde tütünleri ayırırken dostluklar kur-
muşlar; yayılmada bahçede günlük sigara istihkakları-
nı tüttürürken yarenlik, yoldaşlık etmişler. İçlerindeki 
kederi dökmüşler ortaya, acılarını anlatmışlar birbir-
lerine. Sevinçlerini mutluluklarını paylaşmışlar. “Fab-
rikada ilişkilerimiz çok güzeldi; o zamanki arkadaşlık, 
dayanışma çok farklıydı” diyor biri; öbürü de ekliyor: 
“Özlemle anıyorum; şimdilerde nerede o birlik bera-
berlik!”
O günlere dair hoş anıları anlata anlata bitiremiyorlar. 
Hele o cumaları yevmiyeleri feda ederek kaçılan kadın 
matinelerini. Günümüzde tümüyle ortadan kalkmış; 40 
yaş altındakilerin hiç bilmediği, hatta belki de hiç duy-

madığı; biz yaştakilerin çocukluğunda, o da şanslılarsa 
eğer annelerinin yanında ucundan tadına bakabildik-
leri kadın matineleri… İşte böylesi kadın matineleri 
olurmuş o dönemde Samsun’da. O günleri şöyle yâd 
ediyorlar: 

“7.30’da işbaşı yapardık. 
Cumaları saat 8.00’de 
gazinoda kadın matinesi 
olurdu; izin alıp matineye 
giderdik. Yarım günlük 
yevmiyemiz giderdi ama 
olsun çok eğlenirdik; de-
ğerdi.”

Geriye kalan:  
TEKEL fabrikasından 
AVM’ye 
TEKEL sigara fabrikası-
nın tarihi, bir asrı kuşat-
tı. Ekonomik katkıları bir 

yana, bir kamu kurumunun kadınların hayatında yara-
tabileceği değişim ve dönüşümü, bir fabrikanın sağla-
yabileceği güvenceli ve “konforlu” koşulları örnekliyor 
Samsun Sigara Fabrikası. Nice kadınlar emek verdi, 
ter döktü, nice kadınlar ailesinin gelirini kazandı, ço-
cuk büyüttü. İşliği, avlusu, yemekhanesi, servisi, kreşi, 
mücadelesi, grevleri, dostlukları, coşkusu ile kadınların 
hafızalarında hala taptaze duruyor.
Şimdi aynı binalarda, AVM halini almış asırlık yerleş-
kede yine kadınlar çalışıyor. Ne var ki, TEKEL’in sağ-
ladığı iş güvencesinden yoksunlar, yemekhaneden de, 
kreşten de, servisten de. Peki, AVM’de çalışan kadınlar 
TEKEL’den emekli kadınların duyduğu coşkuyu du-
yuyorlar mıdır dersiniz? Sanmam; yoğun iş temposu, 
güvencesiz koşullar, birbirinden uzaklaşmış, yalıtılmış 
hayatlar benzer bir coşkunun filizlenmesine müsaade 
etmez sanki.  
Bu geçmiş güzel günlere duyulan özlem, gelecek gü-
zel günlere duyduğumuz özlemi gölgelemesin. Pek çok 
hakkımızı kaybetmiş olabiliriz, güvencesiz koşullarda 
çalışıyor olabiliriz; ama bu koşulları değiştirmek eli-
mizde: sendikal mücadelemiz sürüyor, kadın mücade-
lemiz de!
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SÖYLEŞİ 
  GEBZE

TÜBİTAK temsilcimiz Filiz Konur 

Filiz Konur, Gebze TÜBİTAK Kütüphanesi’nin iki uzmanından biri. 
Daha önce Şube yönetiminde de görev yapmış. Şu anda sendika işyeri 

temsilcisi. İki çocuğu var. Hayatta da sendikal çalışmada da eleştirmek 
yerine, elini taşın altına koyarak sorumluluk almayı yeğliyor.

“Büyük sözler vermiyoruz”

Filiz Hanım, Tez-Koop-İş Gebze Şubesi’nde ör-
gütlü temsilcilerimizden. Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezu-
nu. Çocukluğunda ve lise çağlarında kitap okumaya 
olan aşırı merakı yönlendirmiş onu bu bölüme. 
Hacettepe gibi zor bir okulu başarı ile bitirmiş. 20 
yıldır TÜBİTAK Kütüphanesi’nde çalışıyor. 

O da Ankara’yı sevenlerden.  Ama üniversiteyi oku-
duğu yılların Ankara’sını seviyor. Şöyle anlatıyor: 
“12 Eylül sonrası yaraların sarılmaya başlandığı dönem-
de okudum üniversiteyi. Okuduğum yıllarda Ankara daha 
sakindi, daha eşitlikçi bir tarafı vardı. İstanbul’daki gibi 
uçurumları çok fazla görmezdiniz.”

Bilgiye erişim daha kolay
Okulu bitirdikten sonra evleniyor ve İstanbul’a ta-
şınıyor. Gebze’de bulunan NASAS Alüminyum’da 
üç yıl eğitim ve kütüphane sorumlusu olarak 
çalıştıktan sonra işten ayrılıyor. TÜBİTAK’ta elekt-
ronik mühendisi olarak görev yapan eşinin işi ne-
deniyle bir sene Avusturya’ya gidiyorlar. Seyahat 
dönüşünde o da TÜBİTAK Kütüphanesi’nde işe 
başlıyor. Oğlu sekiz aylıkken başlıyor görevi. Sonra 
bir kızı oluyor. Çocuklara nasıl baktıklarını, soru-
yorum: “Çocuklarım burada TÜBİTAK kreşinde büyüdü, 
o bakımdan biz çok şanslıyız. Kreş aynı kampüste, beş 
dakikada ulaşıp, müdahale edebiliyorduk. Hatta müdahil 
olabilmek için kreşte de veli temsilcisi olmuştum.” diye an-
latıyor. 
2007’de eşini lösemiden kaybediyor.  Kızı dört 
buçuk, oğlu ise 12-13 yaşlarındaymış babalarını 
yitirdiklerinde. Zorlu bir dönemdi, diyor Filiz 
Hanım. En çok çocukların geleceği ile ilgili karar 
verme süreçlerinde zorlandığını söylüyor. O günden 
bu yana her şeyi tek ebeveyn olarak halletmiş. 
Çocuklarını çok seviyor: “Onlar da sağ olsunlar beni 
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üzmediler. Sorumluluk sahibi, iyi çocuklar oldular. Birlikte 
olabildiğince doğruyu, iyiyi yapmaya çalıştık.” 
İşini anlatmasını istiyoruz,  amacı araştırma ve bu-
luş olan bir kurumun kütüphanesinde çalışıyor ol-
mak ne anlama geliyor, zorlukları neler?  
“Eskiden somut olarak okuyucuları burada görürdük. Elekt-
ronik kütüphanecilik henüz gelişmemişti. Şimdi veri taban-
ları var. Milyonlarca dergi, makale bu veri tabanlarının 
içinde hizmete sunuluyor. Kurumunuz o abonelik anlaşma-
sını yaptıysa, oturduğunuz yerden onlara erişebiliyorsunuz. 
Teknolojinin böyle bir güzelliği var. Burada yoğun bir oku-
yucu kitlesi görmüyorsunuz. Çünkü herkes masasından iste-
diği kaynağa ulaşabiliyor.” 
Yılda iki kere enstitülere “Belli veri tabanları var, bun-
ları istiyor musunuz? Ya da sizin istediğiniz bir veri tabanı 
var mı?” diye soruluyormuş.  Anlattığına göre An-
kara’daki ULAKBİM üzerinden TÜBİTAK da bu 
veri tabanlarından yararlanabiliyor. Sistemin dışa-
rıya kapalı olduğunu ve bir limiti olduğunu sözle-
rine ekliyor Filiz Hanım:  “Burada çalışan arkadaşla-
rın bilgiye erişim sorunu yok. Biz elimizden geldiğince alt 
yapıyı sağlıyoruz. Bizde olmayan bir kitap istediklerinde, 
ANKOS diye kütüphaneler arası bir işbirliği sistemi var. 
Türkiye içinde bu sisteme üye olan kütüphaneler birbirine 
destek veriyor. Hemen harekete geçip istenilen kitabı başka 
bir ildeki kütüphaneden getirtiyoruz.” diyor. 

Destek için görev aldım
Filiz Hanım bir dönem Gebze Şube Yönetimi’nde 
Eğitim Sekreteri olarak görev yaptığını, bu göreve 
nasıl talip olduğunu anlatıyor. “Destek için aldım ben 
bu görevi. Çünkü bizde genel olarak hakim tutum, hiçbir şey 
yapmadan devamlı eleştirmektir. Buna karşıyım. Şubede iş-
lerin iyi gitmediğini düşündüğüm için eleştireceğime sorum-
luluk alarak, doğrusunu yapmaya çalışayım, dedim. Elimi 
taşın altına koymam lazımdı.” 
Mevki, makam gibi beklentilerinin olmadığını 
belirttikten sonra çok büyük işler yapacağım gibi 
iddiasının da bulunmadığını ama faydalı olmak 
istediğini anlatıyor. Değişik bir sendika yöneticisi 
portresi ile karşı karşıyayız. Görevi bırakma nede-
ninden de bunu anlamak mümkün. “Görev değişimi-

nin önemli olduğuna inanıyorum. Başka arkadaşların da 
o görevi yapması lazım. Ben bir süre bulundum. Elimden 
geleni yapmaya çalıştım. Arkadaşlarım belki benden daha 
iyi görev yapacaklar. Denemeden anlaşılmaz. O nedenle 
bıraktım.” 
Yönetimi bırakmış ama arkadaşları özellikle de 
Şube Başkanı  Engin Şevket Şimşek  rica ettiği 
için temsilcilik görevini sürdürmeye devam ediyor. 
Çünkü Engin Bey’le uzun yıllar aynı işte çalışmışlar, 
birbirlerine güvenleri sonsuz. Temsilciliği de 
hakkıyla yerine getiriyor. Arkadaşları terfi, unvan 
ve yükselmelerle ilişkin sorunlarında da yönetici-
lerle çıkan anlaşmazlıklarda da onu bir danışma 
mercii olarak görüyorlar ve yanına gelip çözüm is-
tiyorlar. Filiz Hanım’ın düsturu; her konuda açık 
ve net olmak. Çözemeyeceği problemleri karşı-
sındakine mutlaka söylemek. Yapamayacağı işler 
konusunda asla söz vermemek.  Ekip çalışmasının 
gücüne inanıyor ve çalışma biçimini şöyle tanım-
lıyor: “Arkadaşlar burada bir sistem kurdular: Derdini 
anlatacak bir yer vardır ve o da sendikadır. Bu algı yerleşti-
rildi. İlgileniyormuş gibi yapmamak ama ilgilenmek lazım. 
Bir sorun çözümlenecek durumda değilse onu söyleyeceksin. 
Çözümlenebilecek durumdaysa onu da sağlayacaksın. Bana 
biri ne yapabilirsiniz, diye gelince. O derdi sahipleniyorum. 
Evde bile artık onu düşünüyorum. Kadınlar bazı konuları 
erkeklere anlatmak istemiyorlar, çekiniyorlar. O zaman ben 
aracılık yapıyorum. Elbirliği ile sorununun sahiplendiğini 
gösteriyoruz. Sonuç alınamamasa da insanlar sizi takdir 
ediyorlar.”
Filiz Hanım bir model çiziyor esasında, sendika 
temsilciliğinin nasıl yapılması gerektiğine dair. 
Kadın sorunlarının dile getirilmesinde, görünür-
lük kazanmasında, çözümünde gerçekten de kadın 
temsilciler önemli bir görev yükleniyorlar. 
“Açığız ve samimi olarak sahipleniyoruz insanların sorun-
larını. Büyük sözler de vermiyoruz. Belki de bunun için 
çok sevildik.” diyerek sözlerini noktalıyor. Ondan 
dergiye kendi istediği zamanda ve gerekli olan bir 
konuda katkı yapma sözünü de alıp kütüphaneden 
ayrılıyoruz. 
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Kitabın sonuç bölümünde mizahi bir dille katkıda 
bulunanların saç ve kuaför temalı özgeçmişleri yer 
alıyor. Siz kendinizi “kuaförlerden hiç hoşlanmı-
yor” diye anlatmışsınız. Kuaförlerden hoşlanma-
yan bir kadın olarak Kuaför Kitabı fikrine nasıl da-
hil oldunuz?
Bilen bilir, İletişim Yayınları’ndan birkaç yıl 
önce bir Berber Kitabı çıkmıştı. Tanıl Bora 
ile Adem Erkoçak’ın derlediği. O kitabın 
önsözünde Tanıl, bir de kuaför kitabı düşün-
düklerini yazmış. Ben de tam sorunuzdaki 
gerekçeyle, yani kuaför kültürüne çok uzak 
ve mesafeli olduğum, hatta onu bir fobi ha-
line dönüştürdüğüm için, bunun sebepleri-
ni sorgulayacak bir yazıyla kuaför kitabına 
yazar olarak dahil olmak istediğimi yazdım 
Tanıl’a. Tanıl cevval ve insanlara güvenmeyi 
esas alan biridir. Ve mesajlara jet hızıyla dö-
nüşü meşhurdur. Daha ben göndere basmış 

ve diğer mesajlara bakıyordum ki, Tanıl böyle bir kitabın tasarı 
olarak kendi zihninde olduğunu, editörü olmadığını ve bu işin 
“yazı teklif  edenin üzerine kalacağını” yazdı, biraz da esprili bir 
üslupla. Bende de okuma-yazma söz konusu oldu mu bir gözü 
karalık vardır. Hiç ikiletmeden kabul ettim.
Ama hemen beni aldı bir düşünce: Bu kadar dallı budaklı bir 

konunun sınırını nasıl çizecektim, kimlere 
yazı teklif  etmeliydim, konu başlıkları neler 
olmalıydı? Her zaman fikrine ve bilgi biriki-
mine güvendiğim bir genç arkadaşım vardır: 
Ezgi Sarıtaş. Hemen ona koştum. Bir yarım 
saat konuşup kabaca taslağını oluşturduk ki-
tabın. 
Kuaför salonuna gitmeyi, o koltuğa otur-
mayı ve o ortamın geçici de olsa bir parçası 
olmayı neden sevmediğimi giriş yazısında 
ayrıntılı olarak anlattım. Ama çok kısaca, 
hâkim cinsiyet ilişkilerini yeniden üretmeye 

Cinsiyetler arası iktidar ilişkisi, beden 
ve güzellik algısı, güzellik endüstrisinin 
yönlendirmeleri gibi pek çok konuda bizi 
düşünmeye yönlendiren Kuaför Kitabı’nı, kitabı 
derleyen Funda Şenol Cantek ile konuştuk. 

Kuaförlerde cinsiyet 
ilişkileri  kurulur, yıkılır

Deniz Bozdemir
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elverişli, güzellik ve bakım endüstrisinin gereklerini dayatan, 
erkek kuaförün kadın müşteri üzerinde hükümranlık kurmaya 
çalıştığı ve kadınların birbirlerini eleştirel nazarlarla süzdüğü bu 
tür ortamlar bana kendimi iyi hissettirmiyor. Çocukluğumdan 
beri böyle bu. Madem ben böyle hissediyorum, diğer yazarlar 
da saçları ve kuaförleriyle ilişkilerini anlatan kısa birer özgeçmiş 
yazsınlar, diye düşündüm. Kendi hikâyemizi başkalarınınkine 
katalım istedim. Bence güzel de oldu.

Kuaförler ataerkil kültürün kendisine verdiği güçle 
kadın bedeninin biçimlendirildiği yerler mi?
Evet. Yukarıda da söyledim ya, geneli öyle. Tümü diyemem ta-
bii. Bazı kadınlar ve hatta birçok kadın, kuaförünün kendisine 
çok iyi geldiğini söyledi bize. Düşünsenize, “kuaförüm” diyor. 
O derece sahiplenmiş. 
Biçimlendiriyor, demek iddialı olur tabii. Biçimlendirmeye ça-
lışıyor, diyelim. Bastırıyor genelde kuaförler bu konuda. Öneri 
ve eleştirilerini geri çevirirseniz sizin demode, bakımsız, çirkin, 

sağlıksız vb. olduğunuzu ima eden laflar ediyorlar. Kitapta, Bur-
cu Şenel’in yazısında mahalle kuaförüyle yaşadığı bu türden bir 
ilişki anlatılıyor mesela. İlgilenenler için hatırlatmış olayım. 
Kuaförünüz erkekse sizi bir erkek gözüyle süzdüğü ve “notu-
nuzu verdiği” izlenimi yaratıyor ilk karşılaşmada. Sonra zaten 
ya onun etki alanına girecek ya da başka kapıya gideceksiniz. 
Çünkü, “ben de bundan para kazanıyorum, suyuna gideyim” 
diyen çok azdır. Çünkü, başka esnafın aksine, kendilerini zana-
atkar değil, sanatkar olarak görüyorlar ve onlara karşı gelmeniz, 
bir şarkıcıya detone olduğunu söylemeniz gibi karşılık buluyor. 
Tabii bir de güzellik endüstrisinin baskısı var. Bu da hem müş-
teri, hem de kuaförün üzerinde bir belirleyici.

Sizce neden kadın kuaför sayısı bu kadar az? Buna 
devamla, erkek saçını biçimlendiren kadın kuaför 
neden yok? 
Kuaförlük çoğunlukla erkek işi olarak kabul ediliyor. Oysa dü-
şünün, yapılan iş bakım ve güzellikle ilgili ve mahremiyet de 
önemli. Kadın bedenine kadınların dokunması bizimki gibi 
muhafazakarlığın ağır bastığı toplumlarda daha beklendik bir 
şey olurdu. Oysa, neredeyse sadece tesettür kurallarına uygun 
yaşayan kadınlar tercih ediyor kadın kuaförleri. Onların da 
tümü değil. İstisnalar bir yana, bir erkeğin fiziksel gücü ve da-
yanıklılığı ile müşterisine bir erkeğin alıcı gözüyle bakacağı ve 
ona göre biçimlendireceği düşüncesi kadınları erkek kuaförlere 
yöneltiyor. Bir de bu iş bir tür esnaflık, zanaatkarlık olduğun-
dan, mesleğin gerektirdiği kamusal alanda olma, sosyalleşme, 
dışarda olma, para hesabı yapma, toptancıyla muhatap olma 
gibi durumlar kadına göre bulunmuyor. 
Bir de şunu öğrendim süreçte: Kadın çırak bulmak çok zorlaş-
mış. Aileler kızlarının erkek kuaförlerin olduğu ortamlarda, geç 
saatlere kadar kalmalarını istemiyorlarmış. Saç için kullanılan 
kimyasalların zehirli etkileri, yorgunluk, hijyen ve bulaşıcı has-
talık riski de uzak tutuyormuş onları sektörden. Bir de tabii zo-
runlu eğitim yaşının yükselmesi, çocukların çıraklığa daha geç 
dahil olmalarına sebep oluyor. Eskisi gibi değil işler yani.
Erkek saçı ve bakımı için kadın kuaför sayısının az olması yine 
mahremiyet meselesini ve bizde muhafazakarlığın da giderek 
yükselmesini akla getiriyor. Erkeklerin cinsel saldırganlıkları, ta-
ciz ve söylenti ihtimali kadınları erkeklere bedensel olarak yakın 
olacakları işler yapmaktan alıkoyuyor. Hastabakıcı, hemşire ve 
hostes kadın sayısı da azaldı dikkat ederseniz. 
Aynanın önündeki cinsiyetçi ilişki bir kadının erkek bedenine 
şekil vermesini zorlaştırıyor. Bunu bakım ve estetik üzerine ku-
rulu bir hizmet sektörü olmaktan çıkarıp haz temelli hale de 
getirebiliyor. 
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Özellikle mahalle kuaförlerini “birer toplanma yeri 
olarak” nitelendiriyorsunuz. Sizce bu toplanma ye-
rinin toplumsal işlevi nedir? 
Kuaför sadece hizmet alınan bir yer değil. Bu kitabı yazdıran 
biraz da bu yönü zaten. Sosyalleşilen, cinsiyet ilişkilerinin ku-
rulup, yıkıldığı, sonra yeniden kurulduğu, estetik kriterlerin 
belirlendiği, sorgulandığı bir yer aynı zamanda. Dayanışma, 
çatışma, uzlaşma, keyiflenme de mümkün buralarda. Bize 
anlatılana göre, özellikle mahalle kuaförlerinde gelip sabahtan 
akşama kadar oturan ama bir işlem de yaptırmayan birçok ka-
dın varmış. Bunların büyük kısmı orta yaş üzeri, ücretli bir işte 
çalışmayan, yalnız yaşayan kadınlar. Zaten dolaşırken görürsü-
nüz, hava iyiyse kuaför dükkanlarının önüne bir masa atılır, bo-
yanın kurumasını beklerken çay-kahve içilir, sigara tellendirilir, 
sohbet edilir. Kuaföründen borç alan-ona borç veren, evinin 
anahtarını bırakan, çocuğunu emanet eden birçok müşteri var.
Ailedeki erkekler için de güvenli bir yer kuaför salonları. Ku-
aförler erkek de olsa başka kadınlar da bulunuyor mekanda ve 
toplumsal olarak meşruiyeti var. Evde yapılması zor işlemler 
için gidiliyor oraya.

AVM içlerindeki markalı kuaför salonlarına gitmek 
kadınlar için statü sembolü mü? 
Biraz öyle. Çünkü daha pahalı ve daha lüks. Görünmez sınır-
larla belirlenmiş mekanlar bunlar. Sadece ödeme gücüne sahip 
olmak yetmiyor. Kuaförlerin kendilerine has davranış pratik-
leri, jargonları var. Bu jargonu bilmeden, nasıl oturup kalka-
cağını, kuaföre, çırağa, diğer müşterilere nasıl davranacağını 
bilmeden buralarda rahat edemezsin. Bazen aynı işlemi aynı 
yetkinlikte yaptırıp daha çok para ödediğin olur. Ama oraya 
girip çıkmak, oradaki ortamı solumak, sosyalleşmek statü sem-

bolü olarak önemlidir. Bir de marka kuaförlerdir onlar. Şubeleri 
vardır. Yenilikleri takip eder, daha temiz ve daha kibar olmaya 
gayret ederler. Tabii bunu yaparken de sınıfsal aidiyeti daha dü-
şük olan müşteriyi ezmekten geri durmazlar. Kuaförler daha 
bir sanatçı havasındadır. Müşteriyi dinlemez bile. Ona gelmiş-
seniz, kendinizi ona bırakmanızı ister. Size eyvallahı yoktur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Avrupai giyim tarzı 
tercih edilerek kamusal alana dahil edilen kadınlar, 
ilerleyen yıllarda da iktidarın biçimlendirme çaba-
larına maruz kalıyor. Ülkemizde kadın bedenini şe-
killendirme çabalarının siyasetle paralel okuduğu-
muzda neler söylersiniz?
Kadın bedeni ve hayat tarzı üzerinde tasarrufta bulunmak her 
ideolojinin ilk yaptığı hamledir. Kamusal ve özel alanda kadın 
bedeninin nasıl biçimlenip nasıl varolacağına dair telkinler 
medya, popüler kültür ve başka araçlarla empoze edilir. Bu 
araçlarla empoze edilen, ideal güzellik anlayışı kapitalizme hiz-
met ederken, fazilet, feraset, fedakarlık, nezahat de günümüzün 
iktidarını güçlendirmeye hizmet ediyor. Kadınlar tamamen 
kapatılmak istenmiyor, çünkü piyasa ekonomisinin önemli bö-
lümü kadınlar eliyle ayakta tutuluyor. Ama ev eksenli yaşamaya 
yönlendiriliyorlar ve aile mefhumu her şeyin önünde tutulmaya 
çalışılıyor. Beden ve saç bakımı da bu sürecin bir parçası. Tür-
ban ve diğer benzer giysiler, kadının arzu yaratmasını önlemek 
işlevi görmesi beklenen bir aparat iken, kapitalist bir sistemde 
tüketimin önemli bir unsuru haline getiriliyor. Kuaförler çok-
tandır türban bağlama kurslarına gidiyorlar ve artık tıpkı farklı 
saç modelleri gibi farklı türban bağlama modelleri için de ku-
aförlere uğranılıyor. Ve bu tabii ki benim eleştirdiğim bir şey de-
ğil. Kadının bedeni ile ilişkisinde serbest olmasını arzu ederim. 
Bu olduktan sonra, “açık-kapalı” fark etmez.
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Sendikaların temel politikalarına ve karar alma mekanizmalarına her 
aşamada toplumsal cinsiyeti dahil etmenin tarihi çok eski değildir. Bu 

strateji sayesinde pek çok sendika kadınlara ve ayrımcılığa uğrayan  
diğer gruplara kapılarını açarak, genişleyip güçlendi.    

KAVRAMLARIMIZ

Gender  
mainstreaming nedir?

Necla Akgökçe

Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması 

“Gender mainstreaming” İngilizce bir kavram. Kav-
ramın Türkçe’de bire bir karşılığı yok. En kısa biçim-
de “toplumsal cinsiyeti dahil etme” şeklinde tanımla-
mamız mümkün.  Daha geniş bir anlatımla; toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ana politika, plan ve programlara 
dahil etme ve yaygınlaştırma, anlamına geldiğini de 
söyleyebiliriz. 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi 1997 
yılında kavramı şöyle tanımlıyor: “Yasal düzenlemeler, 
politika ve programları da kapsamak üzere, planlanan herhangi 
bir hareketin kadınlar ve erkekler açısından doğuracağı sonuç-
ların belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Kadınların ve 
erkeklerin sorun ve deneyimlerinin, ekonomik, politik ve sosyal 
tüm alanlardaki politika ve programların tasarlanması, uygu-
lanması ve izlenmesi aşamalarının bütüncül bir boyutu haline 
getirilmesini, böylece her iki cinsin eşit fayda sağlamasını ve 
eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir stratejidir.”
Avrupa Konseyi ise 1998 yılında “Toplumsal cinsiyet 
eşitliği perspektifini her düzeye, her aşamaya, politika üreten 
bütün aktörlere eklemleyerek, politik süreçleri (yeniden) örgütle-
me iyileştirme, geliştirme ve değerlendirme stratejisidir.” diye 
tanımladı. 
Bu iki tanımdan da anlaşılacağı gibi toplumsal cinsi-
yetin anaakımlaştırılması (gender mainstreming) bir duru-
mu değil, bir süreci ifade eder.  
Çünkü kadınlar ve erkekler farklı koşullarda yaşar, bu 

durum onların sorun ve gereksinimlerini farklılaştırır. 
Politika üretenler onların bu farklılıklarını program 
ve stratejilerine yansıtırlarsa hem politikanın alanı 
genişler hem de demokrasinin alanı. Bir belediyenin 
boş bir araziyi değerlendirmek için proje geliştirdiğini 
varsayalım. Bu projenin hem kadınlar hem de erkekler 
tarafından kabul edilmesi için o yörede önce bir anket 
çalışması yapılır. Kadın ve erkeklerin neler istediği-
ne bakılır. Diyelim ki kadınlar çocuk parkı, erkekler 
de yüzme havuzu istiyor. Belediye yüzme havuzunu 
tercih etmişse bu projede toplumsal cinsiyet faktörü-
nün atlandığını söyleyebiliriz. Belediyenin havuzlu ve 
parklı bir çözüm sunması halinde, iki cinsiyetin de ih-
tiyaçlarını gözettiğinden, toplumsal cinsiyetin sürece 
dahil edildiğinden, bahsedilebilir. 

Bir örgüt stratejisi 
Görüldüğü üzere bir grubu, bir yapıyı hedefleyen her 
türlü girişimin, o yapının kadın ve erkek üyelerini nasıl 
etkileyeceğinin araştırılması, onların farklı ihtiyaçları-
nın dikkate alınmasını gerektirir. Toplumsal cinsiyeti 
ana akımlaştırma, bu dikkate alma işinin adıdır.
Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması stratejisinin 
sendikaların gündemine 1999’da Amsterdam Antlaş-
ması ile girdiğini bir önceki sayımızda yazmıştık.  
O günden bu yana Batı sendikalarının önemli bir bö-
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lümünde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması, 
bir örgüt stratejisi olarak ele alınıyor. 
Bu strateji örgütün tüm karar mekanizmalarını her 
düzeyde etkileyerek ve bunları yeniden şekillendire-
rek dönüştürüyor. Toplumsal cinsiyet perspektifi tüm 
karar verme süreçlerine, başlangıçtan itibaren dahil 
ediliyor. Böylece cinsiyet eşitliği ilkesi, sendikanın 
temel politikalarından örgütlenme biçimine, toplu 
sözleşme düzeninden uluslararası ilişkilerine, basın 
açıklamalarından kullandığı dile kadar tüm bilgi 
üretimi, karar verme ve eyleme süreçlerinin ayrıl-
maz bir parçası haline geliyor. 
Cinsiyetin başlangıçtan itibaren ana akımlaştırılma-
sını bir örnekle açıklayalım: Geçtiğimiz yıllarda özel 
istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralama, sendi-
kaların karşı çıkmasına rağmen, yasalaştı. Bir grup 
işçi artık özel istihdam bürolarının çalışanı oldu. O 
dönemde bir sendika, özel istihdam bürolarına kar-
şı bildiri yayımladı, diyelim. Bu bildirinin toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gözeten bir bildiri olması için bil-
dirinin ilk satırlarından itibaren kadın ve erkek iş-
çilerin hayatlarında neleri değiştireceğinin ayrı ayrı 
anlatılması gerekirdi. Hiçbir sendikanın bildirisinde, 

kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı gezici ve geçici 
tarım işçiliğinde, özel istihdam bürolarının sürekli 
istihdam ilişkisi kurmasının kadın emeği açısından 
ne anlama geldiği yer almadı örneğin. Bırakın 
gündelik politikaların cinsiyetlendirilmesini, sendi-
kaların pek çoğunun ana tüzük ve programları bile 
toplumsal cinsiyet açısından gözden geçirilmiş değil. 
Oysa Batı sendikalarında bu süreç çoktan başladı. 
 
Sendikaların değişimi 
Bazı sendikalar cinsiyetler arası demokrasiyi sağla-
mak amacıyla toplumsal cinsiyetlendirme stratejisini 
benimsediklerini tüzüklerinde açık açık belirtmişler-
dir.  Alman Hizmet Sendikası VERDİ, tüzüğünde 
başlangıçta sendikanın görev ve yetkilerini tanım-
landıktan sonra, bu görevi yerine getirmek için izle-
diği politika ve stratejileri sıralarken, cinsiyetin ana 
akımlaştırılmasını şöyle garanti altına alıyor: “Top-
lumsal cinsiyet temelli demokrasiyi gerçekleştirmek için kadın 
ve erkeğin iş yaşamında, ekonomide, siyasi alanda eşit katılı-
mını sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyetlendirme strateji-
sini takip eder.” 
Yine Almanya metal sektörünün köklü ve büyük 

KAVRAMLARIMIZ
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sendikalarından olan IGMetall’in tüzüğünde yer 
alan amaç ve ilkeler bölümünde eşitlik politikalarına 
ilişkin maddede: “IG Metall, ilke olarak toplumsal cinsi-
yetlendirme stratejisini kullanmaya kararlıdır. Bu strateji, IG 
Metall’deki planlama ve karar verme süreçlerine dahil edilerek 
onları etkileyip değiştirmeyi gerektirir.” diyor. 
Tüzüklerden yaptığım bu iki alıntı, orada kendi halin-
de ve kendisi için madde olarak kalmıyor. Toplumsal 
cinsiyetlendirme stratejisini benimseyen bu iki sendi-
ka da daha sonra bu stratejiyi uygulamaya koymak 
için, projeler geliştirip ekipler kuruyorlar.  
IGMetal 2003 yılının Nisan ayında üç yıl süren bir  
“Gender Mainstreaming Projesi” ne start verdi. 
Projenin hedeflerini o zaman şöyle tanımlamışlardı:
“Pilot bölgelerde seçili faaliyet alanlarına toplumsal cinsiyet 
boyutunu katmak.
IG Metall’de toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli 
demokrasi  konusunda farkındalık yaratmak.
IG Metall’de erkekler ve kadınlar için eşit fırsatlar yaratmak. 
IG Metall’de toplumsal cinsiyetlendirme stratejisinin yaygın-
laştırılması ve geliştirilmesine çalışmak.”
Bu sayılanların hepsi ciddi bir ekip çalışması ile ger-
çekleştirildi. Sendikada kadın ve erkek üye oranları 
tespit edildi. Daha sonra taban ve tepe yönetimlerin-
de görev alan kadın ve erkek oranları saptandı. Üst 
yönetimlerden alt yönetimlere ve temsil görevlerine 
indikçe kadın oranları artıyordu. Sendika, kadınların 
yönetimlere gelebilmesi için kadın üye oranına uygun 
bir kota koydu. 

Ekip kuruldu
VERDI ise 2001 Kasım ayında eyaletler komitesinin 
aldığı kararla başlattığı sendikayı toplumsal cinsiyet-
lendirme projesini “Geleceği toplumsal cinsiyet pers-
pektifi ile kuracağız”, sloganı ile başlatmıştı. Alman-
ya’da bu konuda ciddi bir rüzgâr estirdi. VERDI, 
gender mainstreaming’i sendikayı modernize etme yolu 
olarak değerlendirerek şöyle tanımlıyordu:  
“Toplumsal cinsiyet eşitliği, kurum içinde ve toplum içinde, 
hem iç hem de dışsal olarak çalışan yenilikçi bir sendikal re-
form projesidir. İçsel olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve top-
lumsal cinsiyet demokrasisi, örgütü kadın ve erkeklerin farklı 
ve farklılaşmış ihtiyaçlarına uyarlayarak ileriye dönük ve sür-
dürülebilir bir politikayı temsil etmektedir.”
VERDI, Alman Sendikaları içinde politikalarını ve 

süreçlerini toplumsal cinsiyet açısından gözden ge-
çirip değiştiren ilk sendika oldu. Bunun için bir ekip 
kurdular. Sendikanın uzmanlık alanlarında çalışan 
herkesi bu işe dahil ettikleri gibi her uzmanlık alanına 
toplumsal cinsiyet boyutunu kazandıracak toplumsal 
cinsiyet uzmanları ile de çalıştılar. Bu süreç boyunca 
kadınlara ve cinsel yönelim ayrımcılığına karşı, maruz 
kalanları güçlendirici politikalar ihmal edilmedi…
Alman Kamu Taşımacılığı Sendikası (ÖTV) yönetimi, 
1998’de toplu pazarlık süreçlerine başlangıçtan 
itibaren cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesi ilkesini 
benimseyerek, TİS görüşmelerine toplumsal cinsiyet 
eşitliği uzmanını da kattı. Böylece toplu pazarlık 
sürecinin cinsiyetlendirilmesine yönelik ilk adım 
atılmış oldu. 

Yönü yukarıdan aşağıya 
Yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı üzere 
örgütün politikalarına ve süreçlerine toplumsal cin-
siyeti dahil etme stratejisi, yukarıdan aşağıya doğru 
uygulanan bir süreçtir. Sendika yöneticileri bu konu-
da bir karar alarak, gerekli kadronun kurulmasını ve 
gerekli araçların teminini sağlar. Yöneticiler, taban, 
sendikanın tüm personeli, toplumsal cinsiyet eğitimleri 
ve egzersizleri yoluyla bu konuda bilinçlendirilir. 
Toplumsal cinsiyet konusunda eğitilmiş uzmanlık 
alanlarının her biri, kendi konuları üzerinden bunu 
uygulamaya koyarlar. Gerektiğinde toplumsal cinsi-
yet uzmanlarından bu konuda yardım alırlar. Böylece 
aşağıdan yukarıya doğru bir süreç başlamış olur. 
Sendikalarda toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma 
stratejisi hem kadın hem de erkeklere yönelik bir sü-
reçtir. Dolayısıyla uygulayıcıları da kadınlar ve erkek-
lerdir. 
Türkiye sendikaları açısından çok kabul edilebilir 
bir stratejiden bahsetmediğimizin farkındayız. Ama 
uygulanmaya başlandığında Batı sendikalarında da 
“gender mainstreaming” ciddi tartışmalara ve ko-
puşlara neden oldu. Şu anda her alanda olmasa da 
bazı alanlarda, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten 
politikalar üretilebiliyor. Bizde de bir yerden başla-
mak lazım. Zira örgütlerin şeffaf  hale getirilmesi, ör-
güt içi demokrasi kanallarının açılması, ayrımcılığa 
uğramış grupların temsili biraz da bu tür uygulama-
lardan geçiyor…
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Ayfer Aslan’ı Tez-Koop-İş 
Kadın’ın çıkış etkinliğinde 
yaptığı konuşma ile 
tanıdık. 8 Mart’ın kadınlar 
için önemini vurguladığı 
konuşmasında, Antalya 
Şubesi’nde bir kadın 
kurulu kurduklarını da 
belirtmişti. Onunla şube 
kadınlarını ve kadın 
komisyonu çalışmalarını 
konuştuk. 

ANTALYA  
KADIN

Kadınların sözünün geçtiği 
bir sendikamız olsun

Antalya Şube Kadın Kurulu’ndan Ayfer Aslan:
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5 Mart etkinliği sonrasında dinlenme saatlerinde, Antalya 
Şubesi’nden gelen kadınların toplandığı sehpanın kenarına 
bir sandalye çekerek  Ayfer Aslan’la kısa bir söyleşi yaptık. 
Ayfer Hanım 15 yıldır Akdeniz Üniversitesi’nin öğrenci 
kafeteryasında kasiyer. İşini severek yaptığını söylüyor. 
İki çocuk annesi. Çocukları büyütmüş: Oğlu 23, kızı 18 
yaşında. Bakım yükümlülüklerinden kurtulmuş artık. 
Onlar büyürken en büyük destekçisinin annesi, babası ve 
eşi olduğunu anlatıyor. Dokuz yıl önce sendikaya gönül-
lü olarak üye olmuş. Şu anda 30 kişilik işyerinin sendika 
temsilcisi. İşyerinde kendinden daha yaşlı insanlar olması-
na rağmen,  herkes Aysel Hanım ismi üzerinde anlaşmış. 
“Temsilcilik zor değil bence. Bilgi aktarımı yapıyorsunuz. Bir yerde 
öğrendiklerinizi başka bir yere aktarıyorsunuz.” diyor. İşyerinde 
çok seviliyor. Azimli ve çalışkan. Her türlü sendikal göreve 
hazır olduğunu, kendine güvendiğini söylüyor gülerek. 
Şube Kadın Kurulu’nun kuruluş öyküsünü soruyoruz Ay-
fer Hanım’a. “Bizim şubede devamlı eğitimler, seminerler olur. 
Kadın arkadaşlarla da bu eğitimlerde tanıştık ve bir araya gelmeye 
başladık. ‘Bir kadın kurulu kuralım’ dedik. Bizi şube başkanımız 
Barış Bey (Özdemir) teşvik etti. Kadınları örgütleyelim, daha sık 
bir araya gelelim, güçlenelim, kuvvetli olalım, diye işte bu kurulu 
kurduk. Kadınların da sözünün geçtiği bir sendikamız olsun istedik. 
Böyle başladık işe.”
Kadın Kurulu altı kadından oluşuyor. Ayın ilk ve son haf-
tası mutlaka toplanıyorlar. Kurul toplantısına başkanı ya 
da erkek arkadaşlarını almıyorlar, kadın kadına bir top-
lantı bu. Daha sonra elbette başkanı bilgilendiriyorlar. Bir 
sendika içinde, sendikanın kendilerine sunduğu olanaklar-
la çalıştıklarının bilincindeler.   
Toplantılarda neler konuşup, neler planlıyorlar, peki?   
“Kadın işçi direniş filmleri izliyoruz bazen, kimi zaman kitap oku-
yoruz. İnternetten veya televizyonlardan kadınlarla ilgili haberleri 
bulup onları tartışıyoruz. Kadın kadına konuştuğumuz için özel so-
runlarımızı dertlerimizi ve sevinçlerimizi de paylaşıyoruz. Bu ara 
mesela kadın cinayetlerini ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzleri, 
bu konudaki yasaları konuşuyoruz.” 
Tiyatro gösterimi organize ettikleri de oluyormuş. “Altı ki-
şiyiz ama kolumuz her yana ulaşıyor. Bazı etkinliklerde sayımız 60 
kadını buluyor” diyor. 
Kadın Kurulu’nun konuştukları konular arasında işyerle-
rinde karşılaştıkları sorunlar da yer alıyor. Toplu sözleş-
melerde yer alan kadınlara yönelik hakların neler olduğu-
nu ezberlemişler. Kadınlara yönelik bir hak varsa ve bunu 
işveren uygulamıyorsa uyarıda bulunuyorlar: “Bakın siz bu 

toplu sözleşmeyi kabul etmişsiniz. Burada bizim böyle, böyle hakla-
rımız var…”   
İnsanların okumaktan anladığının “tweet” ya da “facebook” 
duvarındaki mesajlar olduğu talihsiz bir tarihi kesitte, 
“birlikte kitap okuyoruz” cümlesine takılıyoruz.  Ne oku-
duklarını sormamak elde değil. “ Siyasi kitaplar da okuyoruz, 
romanlar da” diye merakımızı gideriyor Aysel Hanım. “Tez- 
Koop- İş Kadın da belki artık okuma materyalleriniz ara-
sında yerini alır”, diyoruz. “Neden olmasın, içindeki konuları 
tek tek işleyip tartışabiliriz.” cevabını alıyor, seviniyoruz. Ko-
nuşma sırasında, onların da daha önce, şube bünyesinde 
bir kadın bülteni çıkarmayı düşündüklerini öğreniyoruz. 

Dün akşam devrim yapabilirdim
Kadın üyelerin şubeye daha sık gelmesini sağlamak gibi 
bir niyetleri de bulunuyor. Bu yönde “Sendika nedir, ka-
dınlara faydası nedir?” diye bilgilendirme toplantıları yap-
mışlar.    
Kendilerini yeteri kadar donanımlı bulmadıkları için 
sendikadan kadınlara yönelik düzenli eğitim çalışmaları 
istiyorlar.  Etkinliklerin bir kere yapılıp unutulmaması ge-
rektiği görüşündeler. Ortak çalışma ve dayanışmanın her 
türüne açıklar.  Bu çerçevede Antalya’da bulunan bazı ka-
dın dernekleri ile de iletişime geçmeye çalışıyorlar. 25 Ka-
sım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde şubede 
etkinlik düzenleyip kadın filmi izlemişler. Katılım iyiymiş. 
Kadın kurulunun bir de mail grubu var. Gündem oradan 
takip ediliyor, birbirlerinin sorunları ve sevinçlerinden he-
men haberdar oluyorlar. Antalya çevresindeki kadın etkin-
liklerinden de. 
İstek ve amaçlarını da tanımlamış görünüyorlar: “Kadınlar 
ezilmesin, kimse onlara ‘sen kadınsın bu işi yapamazsın’ demesin. 
Ailemizden destek alıyoruz ama iş ortamları öyle ortamlar değil. Ka-
dınlar buralarda da birbirine destek olsun istiyoruz. Kadınız, her işin 
üstesinden gelebiliriz. Her şeyden önce eşit olmak istiyoruz.” 
Kurulun çalışmalarının bir başka getirisi ise birbirle-
riyle kurdukları dostluklar olmuş. Artık çeşitli işyerle-
rinde çalışan kadınlar olarak dışarıda da bir araya gelip 
görüşüyorlar, deneyimlerini paylaşıyorlar. Çalışmaların 
kendisini çok güçlendirdiğini söylüyor Aysel Hanım.
Peki dergi ve etkinliği nasıl buldunuz, diye sorduğumda 
kısa ve öz şu cevabı veriyor: “Haydar Başkan mükemmel bir şey 
yaptı, diyebilirim. Etkinlik, harikaydı. Dün gece devrim yapabilirdim 
hatta.”
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Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların yoğun 
olarak çalıştıkları tekstil ve hazır giyim sektöründe örgütlü Teksif 
Sendikası’nın bir kadın kurultayı yaptığını duyduk. Kurultay 
sonucunda seçimle bir merkez kadın kolları oluşturuldu. Kadın 
yapısının raportörü ve sendikanın eğitim/dış ilişkiler uzmanı 
Gizem Küçükkömürler’le konu hakkında konuştuk. 

Sizi tanıyalım?
Ben Gizem Küçükkömürler Teksif  Sendikasın-
da eğitim uzmanı olarak üç senedir görev yapı-
yorum. Bunun dışında sendikanın dış ilişkiler 
bölümü uzmanıyım. 

8 Mart’ta bir kadın kurultayı yapıp ar-
dından sendikanın merkez kadın kolla-
rını oluşturdunuz, nasıl oldu? 
Kadın üyelerimizle ilgili bir çalışma yapılma-
sı gerektiği uzun süredir sendika yönetiminin 
gündemdeydi. Yoğunluklar, başka işler araya 
girdi.  Dünya Kadınlar Günü, bu seneye kadar 
sendikada farklı etkinliklerle kutlanıyordu. Bu 
sene 8 Mart etkinliği kurultayla birlikte gün-
deme geldi. Kadın emeğinin yoğun olduğu bir 
sektörde çalıştığımız için olması gereken de 
buydu. 

Teksif ’te kadın sayısı ne kadar?
Yüzde verebilirim. Yüzde 32- 33 civarında bir 
kadın üye potansiyelimiz var. 

SÖYLEŞİ

Teksif ’te artık  
bir kadın yapısı var
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medyayı iyi kullanıyor. Merkez Kadın Kolları olarak 
bir whatsapp grubumuz var. Her zaman iletişim için-
deyiz. Toplantımızda, temsilcilerimize ve kadın üyele-
rimize yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri, kadın sağ-
lığı eğitimleri vermeyi planladık. Ayrıca genel eğitimle-
rin içine toplumsal cinsiyet eğitimi koymayı da planlı-
yoruz. Üretim yaptığımız markalarla kadınlara yönelik 
ortak eğitimler düzenleyeceğiz. Onun dışında kadınlar 
üzerine bir AB projesi hazırlamak da hedeflediğimiz iş-
ler arasında yer alıyor.  Başarırsak değişim programları 
ile kadınların Avrupa’ya gidip gelmesini sağlamayı ve 
sendikalar arası işbirliği ve sendikal iletişimi artırmayı 
düşünüyoruz. Bundan böyle Teksif  Sendikası Kadın 
Kurultayı’nı her 8 Mart’ta toplayacağız. 

Bu çalışmalar sendikanın genel politikasına 
yansıyacak mı?
Evet, raporlarımıza çeşitli metinlere bu çalışmaları 
yansıtmayı düşünüyoruz. Sendikanın kadın politikasını 
oluşturmaya çalışacağız. 

Üyeler kadın kollarının kurulmasını nasıl kar-
şıladı?
Çok destek geldi. Facebook sayfamızı erkekler de çok 
beğeniyor. Kadınlar çok memnun oldular. Herkes he-
vesli. Çok şey yapmak istiyorlar.  

Yayın düşünüyor musunuz?
Kadınlarla ilgili bir bülten çıkarmayı düşünüyoruz. 

Türk- İş’e bağlı sendikalarda bu 8 Mart’ta bel-
li kıpırdanışlar yaşandı, bu konuda bir şeyler 
söylemek ister misiniz?
Ülkemizde kadın olmak, kadın çalışan olmak zor. Ay-
rımcılıklar kadınları çok rahatsız etmeye başladı.  Ar-
tık kadınların sesleri daha çok çıkmalı. Bir de kadınlar 
evlerde kalmak istemiyorlar, iş hayatında aktifleşmek 
istiyorlar. Para kazanmak, kendi ayakları üzerinde dur-
mak istiyorlar. Sendikalar da bu noktada üyelerin ta-
leplerine cevap vermeye başladılar.

Kaç kadın katıldı kurultaya?
Bütün şubelerimizden yani 18 şubeden kadınlar ka-
tıldı. Toplamda 110 kadın vardı. Birkaç kadın katıldı 
her şubeden…Antep, Çorlu, Çerkezköy, Bursa, İstan-
bul’dan katılım yoğundu mesela.

Kadınların sendikal görevleri var mıydı?
Şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarından, tabii 
temsilci ve baş temsilci kadınlar da vardı. Ama üyeleri-
miz olan kadınlar da geldiler. 

Süreci anlatabilir misiniz?
Normalde 8 Mart için bir etkinlik planlamakla başla-
dık işe… İlk gün, bir seminer verdik katılımcılara. İlgi 
çok iyiydi. Aynı gün kadın kolları divanını oluşturduk.

Bileşimi nasıl merkez kadın kollarının? 
Kadın Kolları Başkanlığı’na İstanbul/Marmara Böl-
gesinden Zinnet DELİBAŞ, üyeliklere İstanbul/Mar-
mara Bölgesinden Emine KELEŞ, Trakya Bölgesinden 
Nursel GÖL, Ege Bölgesinden Sultan ALLAR, Bursa 
Bölgesinden Çiğdem KUNDURACI, Kayseri Bölge-
sinden Yeter BALKAYA seçildi. Ben de genel merkezi 
temsilen raportör üyeliğe seçildim. Başkanımız Vak-
ko’dan, Yedikule şube başkan vekilimiz aynı zamanda, 
kendine güvenen, atak bir kadındır. İsimleri belirledik, 
oylamaya sunduk. Sendikanın herhangi bir organını 
seçer gibi seçimi yaptık. Önümüzdeki günlerde bu ar-
kadaşlar aracılığıyla tabana yönelik örgütlenme çalış-
malarına başlayacağız. 

Neler yapacaksınız, bir program var mı?
Geçen hafta İstanbul’da bir toplantı düzenledik. Tem-
muz’da da Ankara’da toplanmaya karar verdik. Böy-
le düzenli toplantılarımız olacak. Burada, yani Teksif  
Sendikası Genel Merkezi’nde bir Kadın Kolları oda-
mız oldu. Sosyal medyada grup kurduk. Aktif  bir ka-
tılım var. Ciddi miktarda üyemiz oldu, üyelerimiz çok 
büyük ilgi gösterdiler. Sanılanın aksine kadınlar sosyal 
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Mobbing (yıldırma) devamlılığı olan, düzenli bir biçimde 
uygulanan her türlü kötü muamele, küçük düşürme, 
tehdit, şiddet ve aşağılama gibi davranışları kapsar. TİS 
Uzmanımız Avukat Tülay Hanım, bu sayıda enine boyuna 
mobbingi inceledi. Yargıtay’ın ilginç emsal  kararlarını da 
okumadan geçmeyin… 

MOBBİNG veya 
yıldırarak işinden etme

ILO’ya (Uluslararası Çalışma Örgütü) göre mobbing; “bir 
veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü 
niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini 
gösteren davranış biçimi” şeklinde tanımlanır.
Yargıtay HGK bir kararında mobbing tanımını “işyerin-
de çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından 
sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü 
muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar”1 olarak 
ifade etmiştir.  Bahse konu karara göre; mobbingin bariz 
örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, 
yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamın-
da yokmuş gibi davranmak, iletişimin kesilmesi, fikirlerine 
itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, ni-
telikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer de-
ğiştirilmesi, ağır işler verilmesi ve fiziksel şiddet tehdidi gibi 
davranışlardır. 
İşyerlerinde işçilere yönelik, üst kademede çalışanlar, hem-
şehrilik başta olmak üzere çeşitli iktidar grupları veya ça-
lışanın güçlü meslektaşları tarafından yapılan ve sıklıkla 
görülen, ayrımcı tutum, yıldırma, bastırma, sindirme, yok 
saymaya yönelik bu davranışlar toplumda sosyal ve ekono-
mik yapıyı zedelediği gibi örgütsel çatışmanın, motivasyon 
eksikliğinin ve verim düşüklüğünün nedenini oluşturur. 
Mobbinge maruz kalan işçilerde psikolojik olarak görülen 

ve hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren olumsuz duygu-
ların başında, yaptığı işten soğuma, uykusuzluk, gerginlik, 
kaygı, çaresizlik, kendini suçlama, kendine ve çevresindeki 
kişilere güvensizlik, sosyalliğinin yok olmaya başlaması ve 
işten ayrılma eğilimi gibi çok ciddi sorunlar gelir. 

Çalışanı dışlama 
İşyerinde mobbinge uğrayan işçilerin en sık karşılaştıkla-
rı şiddet biçimlerinin ise konuşmanın kesilmesi, bağırılma, 
azarlanma, iş arkadaşları ya da müşteriler gibi üçüncü ki-
şilerin önünde hakaret etmek ya da küçük düşürmek, işten 
atmakla tehdit etmek, işçi hakkında söylenti yaymak ya da 
dedikodu çıkarmak, işçiye sürekli hatalarını hatırlatmak, 
çaba ve başarının haksız bir biçimde değerlendirilmesi, ba-
şarının olduğundan az gösterilmesi, yeteneklerine uymayan 
işler vererek kişiyi başarısız düşürme, işçiyi yeterli çabayı 
göstermemekle suçlamak, önemli görevler vermeme, işyeri 
imkanlarından yararlandırmama, işçiyi dışlama, onunla ko-
nuşmak istememe, sürekli gözleme gibi davranışlar olduğu 
gözlemlenmektedir. 
Mobbing ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye baktığı-
mızda kadınların erkeklere göre daha fazla mobbinge ma-
ruz kaldığını ve kadınlara psikolojik ve fiziksel olarak daha 
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ağır etkiler bırakacak şekilde uygulandığını görülür. Çalış-
ma hayatında kadına yönelik mobbing; çalışma koşulları, 
iş ilişkileri, çalıştığı unvanda yükselememe, ücret ve benzeri 
durumlarda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. İşyerin-
de mobbing yapılırken, işveren veya iş arkadaşları, kadının 
unvanı, işyerindeki performans durumu, eğitim durumu ve 
sosyal durumunu gözetmeden mesleki yeterliliğini sorgula-
yabilir, güven duygusunu zedeleyeceği davranışlar göstere-
bilir, işle ilgili bilgileri saklayabilir, kadın işçiyi görmezden 
gelerek iş hayatından soğutmaya çalışabilir, kadın işçiye yet-
ki vermeyebilir ya da var olan yetkilerini azaltabilmektedir. 
Mobbingin temelinde yatan ayrımcılık davranışı, görev ve 
ücret eşitsizlikleri doğurduğu gibi çalışma hayatında kadın-
ların ötekileştirildiği bir sosyal yapıya neden olur.
Mobbingin unsurları nelerdir?
Mobbinge ilişkin tanımlamalarının ortak yanı, taciz davranı-
şının işçiye yönelik düşmanca, kötü davranışlar sergilenerek 

oluşması, uzun süreli, sistematik, yıpratıcı ve işçiyi sürekli 
olarak dışlamaya yönelik olmasıdır. İşyerinde yaşanan bir 
eylem ve davranışın mobbing olarak kabul edilebilmesi için 
oluşumunda bir kısım unsurların bir arada bulunması ge-
reklidir. 
- Sistematik şekilde, belirli aralıklarla tekrarlanan bir ey-

lem ve davranış olması gereklidir. Yargıtay 22. Hukuk 
Dairesi E. 2017/8155 K. 2017/16633 T. 7.7.2017)

- Asıl işin yapıldığı yerlerle, işin niteliği ve yürütümü ba-
kımından işyerine bağlı il içi ve dışı her türlü eklenti, 
araç ve tamamlayıcıları içerisinde gerçekleşmeli, aynı 
organizasyon, örgüt ya da işletme içerisinde olmalıdır. 

- Mobbing yapan kişinin gerçek kişi olması gereklidir.
- Saldırıların genel olarak altı ay kadar devam etmiş ol-

ması bir koşul olarak aransa da bu süre mobbingin var-
lığı ve kabulü için zorunlu değildir. Somut olayın özelli-
ğine göre bu süre çok daha kısa olabilir.2
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- Mobbinge maruz kalan kişinin karşılaştığı davranış ve 
eylemlerden kendini koruyamayacak duruma gelmesi 
gerekir.

- Davranış ya da eylemlerin belirli bir amaca yönelik 
olarak kasten yapılması ve haksız ve zarar verici nite-
likte olması gerekir.

- Mobbingin amacı nedir?
Mobbingin yaygın amacı, kurban seçilen kişiyi, kendi rıza-
sıyla veya başka bir şekilde o işyerinden uzaklaştırmaktır.3

Çalışma hayatında mobbing vakalarının işçilerde görülme 
sıklığı, toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve ahlaki norm 
ve değerleri ile yakından ilgilidir. İşyerinde yıldırmaya ze-
min oluşturan toplumsal norm ve değerlerin başında güçlü 
olanın zayıf  olanı yok etme arzusu, ortak duyarlılık alanları, 

ortak çalışma kültürünün yok sayılması, değişim ve yenilikle-
rin işçi aleyhine kullanılması gelir. 

Mobbingin ihlal ettiği haklar
Kişilik hakları
Anayasanın 12’nci maddesine göre; “Herkes, kişiliğine bağ-
lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hür-
riyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, 
ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ih-
tiva eder.” Anayasa’nın 17’nci maddesine göre de “Herkes, 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hal-
ler dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimse-
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ye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağ-
daşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz…” 
Mobbing, kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı niteliğin-
de olduğu için Anayasa’nın ilgili maddelerinde düzenlenen 
esaslara aykırılık teşkil eder.
Türk Medeni Kanunu 24’üncü maddesine göre, “Hukuka 
aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, sal-
dırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hak-
kı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya 
kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması 
sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına ya-
pılan her saldırı hukuka aykırıdır.” Kişilik hakkı ihlal edilen 
veya saldırıya maruz kalan kişi aynı kanunun 25’inci mad-
desine göre “Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlen-
mesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş 
olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının 
tespitini isteyebilir.” Türk Medeni Kanunun anılan iki mad-
desi kişilik hakkının korunması hususunda genel ve çerçeve 
nitelikteki hükümlerdir.
Türk Borçlar Kanunu’nun 58’inci maddesinde “Kişilik 
hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi 
zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para 
ödenmesini isteyebilir.” denmektedir. Manevi tazminat talep 
edebilmek için mobbing teşkil eden davranışların kişilik hak-
larına zarar vermesi gerekir. Mobbing olarak belirtilen her 
davranış manevi tazminat sonucunu doğurmaz. Anlık öfke 
ile süreklilik göstermeyen geçici davranışlar mobbing değil-
dir. Kişilik haklarının ihlali boyutuna ulaşmayan mobbing 
sebebiyle manevi tazminat talep edilmesine imkan veren 
yasal bir düzenleme yoktur. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 
2016/17859 K. 2016/17644)

Eşit davranma ilkesi
Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu mad-
desine göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gö-
zetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağ-
lamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz, denmiştir. Bu madde 
İş Hukuku’nda işverenin eşit davranma ilkesinin hukuki kay-
nağıdır.

Eşit davranma ilkesi İş Hukuku bakımından işverene işye-
rinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif  bir neden ol-
madıkça farklı davranmama borcu yükler. 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5’inci maddesinde eşit dav-
ranma ilkesi ve ayrımcılık şu şekilde düzenlenmiştir; “İş 
ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşün-
ce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere da-
yalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça 
tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, 
belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan 
işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin 
niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, 
iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulma-
sında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya 
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem ya-
pamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nede-
niyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti 
nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha 
düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.”  Eşit dav-
ranma borcuna aykırılığı ispat yükü işçide olmakla birlik-
te, anılan maddenin son fıkrasında yer alan düzenlemeye 
göre işçi ihlalin varlığını güçlü biçimde gösteren bir delil 
ileri sürdüğünde aksi işveren tarafından ispatlanmalıdır.
Eşit davranma ilkesi sadece Anayasa ve İş Kanunu açısından 
değil, pek çok uluslararası düzenlemelerde de korunma altı-
na alınmış temel haklardan biridir. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal 
Şartı, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması, Uluslarara-
sı Çalışma Örgütünün Sözleşme ve Tavsiye Kararlarında da 
çeşitli biçimlerde ele alınmıştır.
Eşitlik ilkesinin ihlali ile mobbing arasında küçük farklılıklar 
bulunmakla birlikte her ikisi de işçinin onuruna ve saygınlı-
ğına yapılan bir saldırıdır.4

Dürüstlük ilkesi ve gözetim borcu
İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de uygulama alanı bulan, 
Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesine göre; “Herkes, 
haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüst-
lük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötü-
ye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” denilmektedir. 
İşverenler ve işçiler, işyerlerinde iş ilişkilerinin ifası sırasında 
birbirlerine güven ilişkisi çerçevesinde bu hüküm gereği dü-
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rüstlük kurallarına uygun şekilde davranmalıdır.
Türk Borçlar Kanunu 417’nci maddesi birinci fıkrası ise 
“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve say-
gı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir dü-
zeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize 
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha 
fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür” şeklinde düzenlenmiştir.
İşveren, işçinin sağlığını ve bedensel bütünlüğünü korumak 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Buna göre işve-
ren, iş ilişkisi içerisinde kendisinden beklenen, deneyimle-
rin zorunlu kıldığı, teknik açıdan uygulanabilir ve işyerinin 
özelliklerine uygun olan önlemleri almakla yükümlüdür.
Koruma ve gözetme borcu ile korunan hukuki değerler, 
özellikle işçinin psikolojik ve fiziki vücut bütünlüğü, malları 
üzerindeki mülkiyet hakkı, şahsi, cinsi ve mesleki şerefi, iş-
letmedeki yeri ve itibarı, özel hayatı, düşüncelerini açıklama 
hürriyetidir.  
İşverenin işçinin kişiliğini koruma konusunda tedbir alma 
zorunluluğu yasadan kaynaklanmaktadır. İşverenin işçiyi 
koruma borcu, işverence, işçinin çalışması nedeniyle kar-
şılaşabileceği tehlikelerden korunması, bu konuda önlem 
alınması ve onun çıkarlarına zarar verecek davranışlardan 
kaçınılması şeklinde ortaya konur ve işçinin bağlılık (sada-
kat) borcunun karşısında yer aldığı kabul edilir.5

İşveren yönetim hakkı çerçevesinde üretimi, bireysel ve 
işletme yönelik performansı artırmak için işçilerin kişilik 
haklarını ihlal edemez, bu bağlamda onlara haraket ede-
mez, aşağılayamaz ve haysiyetlerine dokunamaz. İşverenin 
işçinin kişiliğini koruma borcu, onun işçiye iş verme borcu-
nu da kapsamaktadır. Zira çalışma imkanının kaybı işçinin 
işten soğumasına ve uzun sürede kişilik haklarının ihlâline 
neden olur ve somut olarak etkisini gösterir.6

İş Sözleşmesi
İş Kanunu 8’inci maddesine göre, “İş sözleşmesi, bir tara-
fın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Türk 
Borçlar Kanunu 1’inci maddesine göre, “Sözleşme, taraf-
ların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıkla-
malarıyla kurulur.” ve aynı kanunun 27’nci maddesine göre 

“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, 
kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşme-
ler kesin olarak hükümsüzdür.” Bu hükümler gereğince söz-
leşmede mobbinge yönelik davranış ve eylemlere rıza göste-
rileceğine ilişkin hükümler geçersizdir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4’üncü madde-
sine göre, işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. 
İşçinin sağlık durumuna göre uygun iş verilmesi, ara din-
lenme sürelerinin işin durumuna göre ayarlanması, aşırı 
yorgunluğa yol açacak iş yüklemelerinden kaçınılması ve 
mobbinge uygun zemin bulundurulmaması, işverenin iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alacağı tedbir ile sıkı ilişki 
içerisindedir.

Mobbing nasıl ispatlanır
İşyerlerinde çok sayıda mobbing meydana gelebilir ancak 
bunlardan çok azı hakkında dava açılmaktadır. Mobbing 
olgusuna göre dava sayısının çok az oluşu ve açılan dava-
lardan çok azında manevi tazminata hükmedilmesi ispat 
konusunda sorunlar yaşandığını göstermektedir. Mobbing, 
çoğunlukla gizlice ve sinsice yürütüldüğü ve mağdur tarafın-
dan delil temin edilmesinde güçlük çekildiği için ispatlanma-
sı zor olan bir konudur. Bu nedenle mobbing iddialarında 
katı ispat kurallarının terk edilmesi zorunludur. Aksi takdir-
de işyerlerinde ve kamu kurumlarında mobbing sayısı her 
geçen gün artma eğilimi gösterecektir.7

Yargıtay HGK’nın bir kararına göre, “…işçi bir taraftan 
diğer işçiye, diğer taraftan işverene karşı korunmaktadır. İş-
çinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil et-
mesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir…”.8 
Dolayısıyla Yargıtay’a göre davacı işçinin iddiaları tutarlı 
olmak, iş, işyeri, tanık beyanları veya diğer delillerle çelişme-
mek koşuluyla yaklaşık bir delille ispat edilmiş sayılacaktır. 
Mobbingle mücadele edilebilmesi, işveren karşısında zayıf  
konumda olan işçinin işveren ve işveren vekillerine kar-
şı korunabilmesi, işyerinde mobbinge ilişkin haksızlıkların 
önlenebilmesi ve yargılama sırasında doğrunun bulunarak 
adaletin sağlanması için mobbing davalarında ispatın kolay-

HAKLARIMIZ…. 
Bilelim, isteyelim…
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laştırılması zorunludur. 
Mobbinge maruz kalan kimsenin kendi lehine delil topla-
mak amacıyla kendisiyle ilgili ses ve görüntü kayıtlarını mah-
kemeye sunması hukuka aykırı delil olarak görülemez. 9 Bu 
nedenle, işveren ya da iş arkadaşlarıyla sosyal medyada oluş-
turulan iletişim gruplarında mobbing olarak değerlendirile-
bilecek konuşmaların görüntülerini, ispat açısından kayde-
dilmesinde yarar vardır. Ayrıca yine bu nitelikte sayılabilecek 
telefon kayıtlarının ilgili GSM operatörlerinden istenerek 
saklanması gerektiğinde mahkemeye sunulması için önemli 
bir veri niteliğindedir.
Mobbingin ispatlanmasında doktor raporları gerekli olma-
dığı halde doktor raporunun olmaması mağdur aleyhine 
değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle mobbing mağduru 

işçinin fiziksel ya da psikolojik olarak mobbinge maruz kal-
dığını doktor raporu ile belgelemesi dava konusunun ispatı 
açısından faydalı olacaktır.
 Mobbingin özellikle işveren veya vekili tarafından yapılması 
halinde mobbing mağduru işçinin işyerlerinde iş sözleşmesi 
devam eden işçilerin tanık olarak dinletmesi zor olabilir. Bu 
nedenle mobbing uygulanmaya başladığı düşünülen tarih-
ten itibaren bu nitelikteki davranış ve eylemlerin ve bunlara 
tanık olan işçilerin ya da işverenin tarih ve saat olarak not 
edilmesi ispat açısından önemlidir.
İşyerinde, işçilerin haklarında haksız olarak tutulduğu düşü-
nülen tutanaklar, geçerli bir nedene dayanmayan ve iş söz-
leşmelerine aykırı, sık yapılan iş ve işyeri değişikliklerinin de  
belgeleri saklanması gereklidir.
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HAKLARIMIZ…. 
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Yargıtay 22. H.D. 2013/693 E. 2013/30811 K. Sayılı 
ve 27.12.2013 Tarihli Kararı: Mobbingin varlığının 
kabulü için kişilik haklarının “Mobbingin varlığı için 
kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olma-
dığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli ol-
duğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak 
kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendi-
sine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku 
uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli ol-
duğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat 
külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık 
raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer 
tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing idda-
sının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden 
davanın reddi hukuka aykırıdır.’’ denmiştir. İşçinin 
kendisine mobbing uygulandığına dair kuşku uyan-
dıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, 
mobbingin gerçekleşmediğini ispat yükünün işve-
rene düştüğünü belirtmiştir. Önceki yıllarda Yar-
gıtay mobbing için “kuvvetli emarelerin varlığını” 
ararken, bu kararı ile birlikte, makul şüpheyi uyan-
dıracak delillerin olmasını mobbingin varlığını is-

Mobbingin İspatı İle İlgili Yargıtay Kararları
pat açısından yeterli saymıştır.

Yargıtay 22. H.D. 2014/2157 E. 2014/3434 K. sayı-
lı ve 21.02.2014 Tarihli Kararı: Yargıtay mobbinge 
dair hukuk yargılamasında ve özellikle de mob-
binge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın 
aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza 
yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku 
yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yete-
cek kadar bir ispatın yeterli olduğunu, delillerin 
sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde 
işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiğini 
belirtmiştir. Yani yüksek mahkeme mobbingin var-
lığının ispatı için;

Şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağını,

Davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygu-
landığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sür-
mesinin yeterli olduğunu,

İşyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfe-
tinin davalıya düştüğünü,

Tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporunun 
dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2010/1911 K. 
2012/11638  05.4.2012 Tarihli Kararı: Davacının 
yaptığı iş, mezuniyeti ve kariyeri dikkate alındığın-
da; olumsuz koşullar taşıyan, kapısı dahi olmayan 
içerisinde sadece bir masa ve hijyenik olmayan tu-
valet bulunan, köpek kulübesine yakın bir yerde 
çalışmaya zorlandığı anlaşılmıştır. Bu yerde çalış-
maya zorlanması açıkça mobbing uygulaması olup, 
işini kaybetme korkusuyla belli bir süre çalışmanın 
süreklilik arz eden bu uygulamayı kabul anlamına 
gelmeyeceği açıktır.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi E. 2013/26087 K. 
2014/1020528.04.2014 Tarihli Kararı “Eylemi baş-
ka türlü ispat etmesinin mümkün olmadığı, bu sa-
vunmayı doğrulayan bilirkişi raporuna göre, sanı-
ğın başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan 
bir hal içerisinde iken, toplantıda kendisine yönelik 
hakaret içerikli konuşmayı kayda almasını, sanığın 
eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmenin 
mümkün olmadığı” yönünde bir karar vermiştir. 
Yani, aleni olmayan toplantıda kendisine hakaret 
edenin konuşmasını telefonuna kaydetmek suç 
oluşturmamaktadır. Mobbingin ispat edilmesi hu-
susunda bu kararın çok önemli olduğu açıktır. Mob-
binge uğradığını tanık, kanıt, belge gibi yollarla 
kanıtlamakta zorlanan kişilerin eylemi başka türlü 
ispat etmesinin mümkün olmadığı hallerde bunu 
kayıt altına alması ispat açısından artık geçerlilik 
arz edecektir.

Mobbing şikayetinin yetkili kurumlara iletilmesi 

İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi kapsamında 
2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi 19.03.2011 
tarih ve 27879 nolu sayı ile Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin 4. Maddesi 
gereği Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek 
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 
ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışan-
lara yardım ve destek sağlanmaktadır. İşyerinde 
psikolojik taciz konusunda eğitimli, görevlendiril-

miş psikologlar, kişileri bilgilendirilmekte ve yön-
lendirmekte, onlara destek olmakta, şikâyet başvu-
rusunda bulunmak isteyenlerin başvuru taleplerini 
almaktadır. “ALO 170” hattı üzerinden psikolojik 
taciz şikâyet başvuruları, başvuruyu yapan kişinin 
kamu veya özel sektörde çalışmasına bağlı olarak 
farklı şekilde değerlendirilmektedir. Özel sektör 
çalışanlarınca yapılan başvurular, “İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı” tarafından incelenmekte; kamu sektö-
ründe çalışanlar tarafından yapılan başvurular ise 
psikolojik tacizin gerçekleştiği kurum tarafından 
incelenmektedir.

Ayrıca, İşyerinde psikolojik taciz şikayet ve talep-
leri için; “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cİ-
MER)”ne “https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pg-
Default.aspx” adresi ya da  “Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİMER)”ne https://www.bimer.gov.tr/ 
adresine başvuru yapılabilir. Başvurular, “ALO 150” 
Doğrudan Başbakanlık İletişim Merkezini arayarak 
da yapabilir.
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GEBZE-TİYATRO

Yoğun çalışma kampüs ortamı onları sosyal faaliyet arayışına yöneltmiş… 
Tiyatroda karar kılmışlar. Oyuncuların hepsi kurum çalışanı. Kimi eğlenmek, 
kimi nefes almak, kimi terapi için orada bulunuyor. Bazılarının isteği sanat 

yoluyla dönüşmek dönüştürmek. T3 ve Tiyatro Yeti gruplarının oyuncuları, oyun 
yazarları, ışıkçıları, dekoratörleriyle sohbet ettik. 

Sanata evet
TÜBİTAK Gebze’de çalışanların oluşturduğu 

 iki tiyatro grubu:

Necla Akgökçe

Hediye Coşkun: 1992 Aralıktan beri 
bu kampüsteyim. Kampüste sosyal faa-
liyet eksikliği var. Çok çalışıyoruz, deşarj 
olmamız lazım diye düşündük. Hatice 
arkadaşımız özel sektörden geldi. Orada 

tiyatro faaliyetleri yürütmüş. Biz tiyatro yapalım, diye düşün-
dük. Fikrimi Hatice’ye açtım. Onun da hoşuna gitti.  2011’de 
süreci başlattık. Bu yıl 8. yılımız. Her yıl bir oyun oynadık. Bu 
yıl ekip büyüdü, kalabalıklaştı

Tiyatronuzun ismi nedir?
T3 dedik kendimize.  Eylül, ekim gibi çalışmalara başlıyoruz. 
Her yıl duyuru yapıp, kendimizi tanıtıyor, tiyatro yapmak is-
teyenleri çağırıyoruz.

Herkesi alıyor musunuz yoksa bir eğitimden geçi-
yor mu arkadaşlarınız?
Evet, hocalarla çalıştık şimdiye kadar.  TÜBİTAK aktif  bir 
kurum. Şehirler arası görevleri olan arkadaşlarımız da var 
aramızda, yurtdışı görevleri olan arkadaşlar da.  İş yoğunluğu 
nedeniyle bazı arkadaşlarımız devam edemiyor. Eleniyoruz 
sürekli. O nedenle herkese kapımız açık. Bazen sahne arka-
sında bazen sahne önünde bir biçimde herkes ekibe dahil 
oluyor. 

Hangi hocalarla çalıştınız, imkanlarınız nasıl?
Hatice ile birlikte gelen arkadaşlarımız zaten daha önce yap-
tıkları için tecrübeliydiler. Ozan Erbak Hoca ile beş oyun oy-
nadık. Özdemir Çiftçioğlu hoca ile devam ettik. Onunla da 
iki oyun sahneye koyduk. Çalışan tiyatrosu yapmak çok zor. 
İş yoğun, sürekli yönetimler değişiyor. Her yeni gelen yöneti-
mi tiyatro fikrine alıştırmak gerekiyor. İmkanlarımız değişi-
yor. Çoğu zaman kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Hep bir salon sorunumuz var. 

Sendika ile yollarınız nasıl kesişti?
Oyun süremizin mesai saatleri dışına taşması ve sorun oluş-
turması nedeniyle sendikaya başvurduk. Biz oyunlarımızı 
burada sergilediğimiz için bizi izlemeye gelen insanların da 
izinli sayılması lazım. Oyun süresi bir saati aştığında bunun 
idari izne dönüştürülmesi gerekti. Bu noktada sendikaya baş-
vurduk. Sağ olsunlar bize yardım ettiler. 

Dekor, kostüm, ışık …bunların hepsi para. Finans-
manı nasıl sağlıyorsunuz? 
Grup olarak her ay belli bir aidat ödüyoruz. Bir bütçemiz var. 
Ufak da olsa. Sıkıştığımızda destek alıyoruz. Dekor kostüm 
vs ihtiyaçlarımız için dışarıdan bir desteğimiz yok bizim. Bu 
sene oyuncu olarak sahneye çıkamayan arkadaşlarımızdan 
teknik destek verdiler. Ama herkes her şeyi yapıyor.

58 59



58 59

Kadın ağırlıklı bir grupsunuz galiba? 
Bundan önceki yıllarda erkek arkadaşlarımızı pek sahnede 
göremedik. Onlar izlediler. Elif, ben, Hatice erkeği oynamak 
zorunda kaldık. İki erkekle oyunu sürdürdüğümüz zamanlar 
da oldu. Şimdi artık epey var. Yani bunu da başardık. Üçün-
cü sezonumuzda Aytaç yanımıza geldiğinde, biz burada 
daha önce de bir tiyatro grubu olduğunu öğrendik. Şimdi iki 
grup var. 

Uğur Akkaya: Hediye’nin bahsettiği 
diğer grubun lideriyim. Biz de 2008’de 
bir tiyatro grubu kurduk ama o grubun 
sınırlı bir amacı vardı. Dünya Metroloji 
(Ölçüm Bilimi) Günü etkinliğimiz vardı 
bizim; her sene kutladığımız. 20 Mayıs’ta 

bir oyun çıkaracağız, diye yöneticileri ikna ettim. Oyun bu-
lamayınca ölçümle ilgili bir oyun yazmak zorunda kaldım. 
Oyunun ismi “Ya Ölçemeseydik?”ti.  Biz Ölçüm Bilim Ensti-
tüsüyüz.  Oyun ‘ölçüm olmasaydı, başımıza neler gelir’in pa-
rodisiydi. Müsamere tiyatrosu tadındaydı. Basit bir oyundu.  
2009 ve 2010’da aynı oyunu iki kez daha oynadık. 2010’da 
grubu kapatma kararı aldım. Hem bireysel hem de başka 
türden sıkıntılar vardı.

Şimdi yeniden mi kurdunuz? 
Geçen sene grubu yeniden toplamaya karar verdim. Hedi-
ye arkadaşların grubundan üç kişi bizim gruba geldi. Ama 
daha önce bizim arkadaşlardan birkaç kişi de T3’te oynama-
ya başlamıştı. Karşılıklı işbirliği halindeyiz.  Kuramsal değil 
kurumsal tiyatro, yapıyoruz. Temel amacımız, eğlenmek ve 
terapi hem kendimize hem başkalarına. Bizim grubun adı da 
Tiyatro Yeti. Enstitülerimiz bize salon verdiler, salon sıkıntısı 
yaşamıyoruz. O açıdan şanslıyız. 

Amacınız eğlenmekse bunu bin bir türlü yolu var, 
neden tiyatroyu seçtiniz?
Ben tiyatronun insanları bir araya getirip, bağlayan bir top-
lum sporu olduğunu düşünüyorum. Asıl düşüncemiz eğlen-
mek. Ama bunu yaparken hepimizin ortak duygularına hitap 
edebiliyoruz. Takım oyunu olduğu için de işlerimizde takım 
çalışmasına yardım ediyor. Tiyatronun en bir araya gelmez 
denilen insanları bile bir araya getirme gücü vardır. Bu da 
tiyatro yapmamızdaki etkenlerden biri.  Bu yılki oyunumuz: 

W. Shakespeare’den “Bir Yaz Gecesi Rüyası”  onu “Bir Yaz 
Gecesi Üryası” sı şeklinde uyarladık. Sloganımız ise “Tiyatro 
canlı tutar” oldu. 
Ahmet Emre Karakoyunlu: Daha önce hiç tiyatro yap-
madım. Beni dışarıdan görenler konuşmayı sevmeyen içine 
kapalı biri olarak değerlendiriyorlar. Tiyatroya girdiğimde 
bir şeyler yapabildiğimi diğer arkadaşlarla rahat iletişim ku-
rup kaynaşabildiğimi ortaya bir şeyler koyabildiğimi gördüm. 
Kendim de çok eğlendim. Ama hedefimiz başkalarını da eğ-
lendirmek. Manevi olarak çok değer biçilmez bir ortam oluştu. 

Mehmet Emin Gönen: Gerçekten de 
birlikte çalıştığımız kadın arkadaşlar çok, 
iyi çalışıyorlar. Doğum yaptıktan sonra 
hemen gelip oyununa devam eden arka-
daşlarımız oldu. İki çocuğu olan bir ar-
kadaşımız biz tiyatro provaları yaparken 

birini yanında getiriyor, diğerini de anneannesine bırakıyor-
du. Tiyatroda birlikte çalışıp beraber bir şeyler çıkartabilme-
nin peşinde oldular. Amacımız beraber bir şeyler yapabilmek 
bunu da kuruma gösterebilmek. Sendikanın desteğini de 
önemli buluyorum.  
Hatice Seçim: Emin’in bahsettiği benim. Sevgili Doktoru 
çalışıyorduk, hamile kaldım. Rolüm  hareketli bir rol.  Bir 
sezon hamile çıktım. Sonra doğum iznine ayrıldım. Hocam 
beni arabayla alıp, tiyatro çalışmalarına getiriyordu ve geri 
eve götürüyordu. Yoğun bir biçimde çalışıyorduk. Doğum 
yaptıktan iki hafta sonra da çalışmalara, tekrar gelmeye baş-
ladım. O dönem Şişli’de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyna-
mıştık. Oğlum altı aylıktı sahnede yuvarlanmıştı. 

Oyun da yazıyorsunuz siz kitabınız da çıkmış, bi-
raz bahseder misiniz?
Ben 2000 yılında Yurt Tiyatrosu’nda tiyatroya başladım. O 

58 59



60 6160 61

gibi. Paha biçilemez bir fırsat benim için. 
Ayşegül Avinal: Ben de daha önce ti-
yatro yapmamıştım. Sahne korkum vardı. 
İnsanların karşısında konuşamıyordum. 
Heyecanlanıyordum. Duyuru gelince 
“biraz eğitim alırım sahneye çıkmam, 
bir süre öyle giderim” dedim. Arkadaşım 

da gelmişti benimle. Sonra ikimiz de kaldık ve oynadık. Size 
Öyle Geliyorsa Öyledir oyununda bayağı zor bir karakteri 
oynadım. Tiratları çok fazlaydı adeta baş roldü. Ama oyna-
dım. Aynı zamanda dekor, kostüm ve afiş çalışmalarına da 
yardımcı oldum. Her şeyi çok zevk alarak yapıyorum. Daha 
çok sosyalleştiğimi hissediyorum. 

Elif  Üstündağ Soykan:  T3’ün ilk 
kurulduğu yıldan beri tiyatro yapıyorum. 
Dekordan kostüme pek çok şeyi arka-
daşlarla birlikte kotardık. Burada kurum 
çalışanlarına yönelik kurumsal tiyatro 
yapıyoruz. Temel amacımız, kendimizi 

ve başka insanların neler yaşadığını anlatabilmek. Çoğumuz 
mühendis ve sürekli belli konularda düşünüyoruz. Tiyatro-
nun iyi tarafı size dünyada farklı şeyler farklı yaşamlar farklı 
düşünceler olduğunu göstermek. 
Neden başka bir sosyal faaliyet değil de tiyatro diye sordu-
nuz ya?  Tiyatronun anlattığı şeyleri seviyorum ben.  Sahne-
ye çıkamama korkum vardı, onu yendim mesela. Bu kişisel 
kazancım.   Ayrıca biz çok fazla kendi kendine çalışan in-
sanlarız. Başkalarıyla bir şeyler yapmayı da öğreniyorsunuz. 

dönem hocamız bize küçük, küçük skeçler yazdırıyordu ho-
camız. İlk oyunumuzda bize “öğle arasında oynayabilirsiniz 
ancak” dediler. O kadar kısa oyun yoktu. Ozan hocamız bizi 
çalıştırıyordu o zaman. “Biz yazalım” dedim hocaya. Beş on 
sayfalık bir metin karaladım. Sonra ekiple onları çalışarak de-
taylandırdık. 20- 25 dakikalık bir oyuna dönüştü. Oyun yaz-
maya devam ettim. Geçtiğimiz günlerde Mitos, Boyut Ya-
yınları’ndan Efendiden Bir Uşak isimli kitabım çıktı. Burada 
insanlar bilim ve sanatın birlikte yürümesi gerektiğini eninde 
sonunda anlayacaklar talep edip, teşvik edecekler. 
Tuba Erdemir: Dördüncü senem burada. Daha önce ti-
yatro oyunu da izlememiştim, tiyatro da yapmamıştım. Fırsat 
olmadı. Özel sektörden geldim, buranın çok resmi bir ortamı 
var. İnsanlarla tanışayım, istedim.  Tiyatro grubu mail atmış-
tı. Elif  ve Uğuru arayarak “gelebilir miyim?” diye sordum. 
Gittim. Ortam da çok iyiydi alıştım. Burası çok büyük aynı 
bölümde çalışsak bile birbirimizle pek karşılaşamıyoruz. İleti-
şim eksikliği vardı.  Yapamam dedim ama ufaktan başladım. 
Yapabileceğimi gördüm. 

Kevser Topal: Bizim çalıştığımız pro-
jeler çok zor projelerdir. Ülkeyi ilgilen-
diren ve başka örneği olmayan projeler. 
Seçilmiş insanlar vardır burada; her-
kes A tipi kişilik, iddialı insanlar.  Böyle 
olunca iletişim zor oluyor. Kimyagerim.  

Çoğu zaman laboratuvarınıza kapanmış tek başınıza çalışı-
yor oluyorsunuz. Tiyatro farklı hayatları yaşamak, konuşa-
bilmek için imkan sağlıyor. Yeni başladım. Benim için terapi 
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“Arkadaşım mühendis bu kurumda çalışıyor. Demek ki böyle 
şeyler olabiliyor, yapılabiliyor, ben de yapabilirim” diyenler 
oluyor. İnsanlar bırakın izlemeyi kendilerinin de oyuncu ola-
bileceğine ikna oldular. Bu çok güzel bir şey. Beni yolda gö-
renler, “yeni oyun ne zaman” diye soruyorlar. Bir beklenti bir 
farkındalık yarattık sanıyorum bu da çok güzel. 

Aytaç Gebeş: Ben Ulusal Metroloji Ens-
titüsü’nde çalışıyorum. Bilgisayar mühen-
disiyim. Uğur bana bir gün “tiyatro ekibi-
ne katılabilir misin?” diye sordu. Gelirim 
teknik ekipte ışıkçı filan olurum, dedim. 
Beni sahne için düşündüğünü söyledi. Te-

kerlekli sandalye ile nasıl olacak o iş, dedim. Uğur “çıkacak oy-
nayacaksın” dedi. Aynı oyunu üç kere oynadık. Sonra o grup 
dağıldı. Dizisi biten oyuncu gibi ortada kaldım. Bir gün Hediye 
ve Hatice’den bir mail geldi: “Tiyatro çalışmalarına başlıyo-
ruz.” diye. 2012 de T3’te tiyatroya yeniden başladım. Sahneye 
çıkarken bir rampa yoktu. Tekerlekli sandalyede olduğumdan 
bu benim için önemliydi. Sandalyeyi arkadaşlar elleriyle çıka-
rıp, indirdiler. Sonra Hatice ve Hediye’nin uğraşlarıyla oraya 
bir rampa yapıldı, rahatladık.  Tiyatro oynarken kendimi öz-
gür hissediyorum. Sahneye çıkınca artık her şey benim elimde 
gibi geliyor. Dışarı çıktığımda tek başıma buralara gelemiyo-
rum, dolaşamıyorum. Ben de oyunun bir parçası oluyorum 
diğer arkadaşlar gibi. Tiyatro benim özgüvenimi artırdı. 
Ben diğer arkadaşlara göre daha rahatım.  Bir gün yolda 
Hatice ile Hediye’yi gördüm.  Kan ter içindeler. Ben sevini-
yorum; ne güzel oynadık diye. Onlar nasıl yorulduklarını an-

latıyorlar. Orada işin ayırdına vardım. Çok sıkılıp çok yorul-
muşlardı. Bu sene salonu Ulusal Metroloji Enstitüsü sağladığı 
bunda benim de katkım olduğu için daha rahatım.  Seyirci 
beni nasıl görüyor, diye kendime sorduğumda bazen psiko-
lojik olarak zorlanıyorum. Ama en büyük sıkıntım, grubun 
dağılması olurdu.
Hatice: Ekibi ayakta tutan sadece fiziksel işleri yürüten ar-
kadaşlar değil. Biz çoğu zaman gergin oluyoruz. Bu işi daha 
rahat, daha eğlenceli yapabiliriz, diyen insanlara ihtiyaç var.  
Aytaç bunu çok iyi yapabiliyor. Onunla ortak çalışmamız 
kampüste bazı değişikliklere de yol açtı. Bahçede bir şeyler 
yapmak istiyorduk. Aytaç arabası ile gelirken sorunlar yaşıyor-
du, iş güvenliği uzmanlarımızla uzun uzun görüştük. Onun 
kantine inmesi için de rampalar yaptırdık. Kampüs genelinde 
birkaç rampa var artık. 
Hediye: Tiyatro engellilere dair bu sorunların görünür kılın-
masını da sağladı. 

Hangi oyunları oynadınız?
Hediye: Hatice’nin yazdığı Ailesinden.com, Garcia Lor-
ca’nın Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürü-
sü,  Aristofanes’in Barış’ı, Luigi Pirandello’dan Size Öyle 
Geliyorsa Öyledir, Çehov’dan Sevgili Doktor, Turgut Özak-
man’dan Deli Bayramı (Bunu Yaşasın Delilik olarak uyar-
ladık), Ali Cüneyt Kılcıoğlu’dan Televizyon Cumhuriyeti, 
(Zalım Televizyon olarak uyarladık.) Bu sezon Agatha Ch-
ristie’in  Fare Kapanı oyununu çalışıyoruz. Bu yıl sloganı-
mız da “sanata evet” oldu. 



62 63

SİVİL TOPLUM

Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ülkü Aydeniz kimdir?
1969 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonomi bölümü mezunuyum. Üni-
versiteye girdiğim yıllardan itibaren inşaat ve turizmle uğraşan aile şirketimizde muhasebe finans ve 
personel yönetiminden sorumluyum. Bu yoğun iş hayatıma ek olarak son dört yıldır içerisinde oldu-
ğum koruyucu ailelik konusu var. İki yıldır da Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği (KOREV) ile 
birlikteyim. KOREV’ in başkanlığını yapıyorum. Hem iş hayatımı hem de sivil toplumdaki hayatımı 
sürdürmeye devam ediyorum.

KOREV nerede ve ne zaman kuruldu? Derneğinizin amacı nedir?
KOREV 2005 yılında kuruldu. Kendisi uzun yıllar Ankara Üniversitesi’nde klinik psikolog olarak çalı-
şan onursal başkanımız Prof. Dr. Neşe Erol hocamız, çocuk evlerinde, sevgi evlerinde, yuvalarda kalan 
çocuklarla çalışırken çocukların gelişimleri için gerekli olan şeyin aile yanında sevgi ve ilgiyle büyümeleri 
olduğunu görmüş. Bunu gördükten ve konuyla ilgili uluslararası çalışmalarda yer aldıktan sonra derneği 
kurmaya karar vermiş. Hukukçu, çocuk gelişim uzmanı, psikolog, psikiyatr gibi bu alanda çalışan insan-
larla birlikte derneği kurmuş. Uzun yıllar dernekte çalışarak birçok insanın hayatına dokunmuş. Bizim 
temel hedefimiz de bu aslında, çocuklarımızın hayatına dokunmak.  Şu anda devlet koruması altında 18 
bin çocuğumuz var. Devlet koruması altındaki çocuklar 0-18 yaş grubundalar. İçlerinde sağlıklı bireyler 
de var, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklarımız da var. Temel amacımız tabii bu çocukların tamamının 
yuva, sevgi ve çocuk evi gibi toplu bakım modelleriyle, personel eliyle bakım modelleriyle değil aile ya-
nında birebir sevgiyle büyümelerini sağlamak. Bu amaçla çalışmalar yapmak. 

Bazı çocuklar karından 
bazıları kalpten doğar

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) 
Başkanı Ülkü Aydeniz:

Ülkü Aydeniz’le koruyucu ailelik ve evlat 
edindirme üzerine konuştuk. İki kızı var. 
Kızlarından birini evlat edinmiş, diğerinin 
ise koruyucu ailesi. Ona göre biyolojik 
ve kalbiyolojik aileler var. Ülkü Hanım’la 
toplu bakım modellerinde kalan çocukları, 
çocuklara dokunan aileleri konuştuk, biraz 
da evinin penceresinden sızıp kalbinden 
doğurduğu çocukları…
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Toplu bakım modellerinde 18 bin çocuğun olduğu-
nu ifade ettiniz. Neler yapıyorsunuz çocuklar için, 
neler öneriyorsunuz?
Öncelikle koruyucu aileliği, evlat edinmeyi ve gönüllü aileliği 
anlatıyoruz. İnsanları bu yöne teşvik etmeye çalışıyoruz. Bun-
ların çocukların hayatında ne gibi farklar yarattığını anlatma-
ya çalışıyoruz. Elbette bu, kolay karar verilecek bir süreç değil. 
Süreç başladıktan sonra da çocuklarla ailelerimiz arasındaki 
sorunların çözümünde, yanlarında oluyoruz. Bakanlıkla ilgili 
yaşanan sıkıntılarda onların haklarının ne olduğu konusunda 
destekler vermeye çalışıyoruz. Bir de tabii bunların ötesin-

de tüm toplu bakım modellerinde bulunan çocuklarımıza 
ulaşmaya, onların gelişim süreçlerine destek vermeye, onları 
toplum içerisine katmaya, onlara sevgiyle yaklaşılmasını sağ-
lamaya çalışıyoruz. Yani şunu söylüyoruz: Biyolojik çocuk sa-
hibi olmak kadar kalbiyolojik çocuk sahibi olmak da güzeldir. 
Biz farklılıklarımızla güzeliz. Farklılıklarımızla normaliz ve 
sevgiyle dokunduğunuz her şey güzelleşir, normalleşir.

Evlat edinme nedir, nasıl evlat edinilir?  Yasal 
dayanakları nelerdir?
Evlat edinme, koruyucu ailelik ve gönüllü ailelik diye üç 

DOĞRU SÖZLÜK
Devlet korumasında büyüyen çocuk ve gençlerin ailenin bir parçası ol-
malarını sağlamalıyız. Bunun için ilk başta kullandığımız sözcükleri 
değiştirmeliyiz.

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK 
Devlet korumasındaki çocuklar kimsesiz değil, yalnızca ai-
lenin ölümü, ekonomik yetersizliği, ihmal ve istismarı gibi 
çeşitli nedenlerle kendi ailesi yanında korunup bakılama-
yan 0-18 yaş arası çocuklardır. Devlet korumasında yetişen 
çocukların, kendi ailelerinin yanı sıra kurum bakımı altın-
dayken dostlarından oluşan kocaman bir aileleri vardır. 
O zaman neden kendilerini değersiz hissetmelerine neden 
olacak “kimsesiz çocuk” yerine “devlet korumasındaki ço-
cuk” kalıbını kullanmıyoruz?

EVLAT EDİNME 
Çocuklar meta değildir; alınıp satılmazlar! O zaman ne-
den “evlatlık alma” yerine “evlat edinme” sözcüğünü kul-
lanmıyoruz?

KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUK
“Korunmaya muhtaç çocuk” kavramı ise bu doğal hakkı 
her çocuğun elinden alır; acizlik belirtir. Bu sözcük yerine 
“korunmaya ihtiyacı olan çocuk” kalıbını kullandığımız-
da, muhtaçlık kavramı üzerinden değil, hak temelli bir 
yaklaşım üzerinden aşama kaydedebileceğiz.

BİYOLOJİK ANNE - BABA 
Velayet davası haberlerinde çoğu zaman “biyolojik an-
ne-baba” yerine “gerçek anne baba” ifadesinin kullanıldı-
ğını görürüz. Oysa devlet korumasındaki çocuk ve gençler 
için onları ailenin bir bireyi olarak benimseyen, özen yü-
kümlüğünü üstlenen ve hayatları boyunca onlara destek 
olan koruyucu aileler de “gerçek anne-baba” olarak kabul 
edilir. Bu nedenle bu tür haberlerde somut bir ayrım yapa-
bilmek ve ortak iletişim dilini güçlendirmek için en doğru 
sözcük kullanımı, mevzuatlarda da geçtiği gibi, “biyolojik 
anne-baba” olacaktır.
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tane model var. Bunları birbirinden ayırt etmek gereki-
yor. Evlat edinmeye geçen çocuklar, evlat edinme statü-
sünde olan çocuklardır, yani terk edilmiş çocuklardır ya 
da anne baba rızasının olduğu çocuklardır. Bu çocuklar 
mahkeme süreçleriyle sizinle buluşturulurlar ve yasal mi-
rasçınız olurlar. Adı ve soyadı değiştirilebilir. Sizin soya-
dınızı taşırlar ve sizinle bir ömür birlikte yaşarlar. 

Koruyucu ailelik nedir peki? Evlat edinme ve 
koruyucu ailelik arasındaki farklar nelerdir?
Şu anda devlet koruması altında olan, çeşitli sebeplerle 
ailelerinin yanında yaşaması uygun görünmeyen, devlet 
tarafından ailelerinden uzaklaştırılan ya da aileleri, ba-
kamadıkları için, bakım ve sorumluluklarını üstleneme-
dikleri için toplu bakım modellerine bıraktıkları çocuklar 
var. Bu çocuklar toplu bakım modellerinde büyütülüyor. 
Araştırmalar, devlet tarafından her ne kadar fiziki şartlar 
sağlansa da sevgi ile büyümeyen, personel bakım eliyle 
büyüyen çocuklarda çok önemli fiziksel, kişisel, ruhsal ve 
zihinsel gelişim bozuklukların ortaya çıktığını gösteriyor. 
Çocuklar yaşıtlarından çok geride olabiliyorlar. En basit 
bir hayat becerisini geliştiremeyebiliyorlar. Bu çocuklar 
toplu bakım modellerinde değil aile yanında birebir ilgi 
ve sevgiyle büyüsünler, diye koruyucu ailelik modeli ge-
liştirilmiş. 

Bilinmeyen kısım şu; koruyucu ailesi olduğumuz çocuk bi-
zimle birlikte yaşıyor sürekli. Biyolojik çocuğumuzdan hiç-
bir farkı yok. Bütün sorumluluğu bizde. Sadece adını ve 
soyadını değiştiremiyoruz ve bir biyolojik ailesi var ve biyo-
lojik ailesi ile bakanlık nezdinde belirli dönemlerde görüş-
türülme hakkı var. Ama yarım saatlik, bir saatlik süreçlerde 
görüşüyorlar ve sizinle yaşamaya devam ediyor çocuklar. 
Aslında evlat edinmeden tek farkı, bu modelin yasal mi-
rasçınızın olamayışı ve isim ve soyadını değiştiremeyişiniz. 

Evlat edinen ve aynı zamanda bir de koruyucu aile 
olan biri olarak biraz sizin öykünüzü öğrenebilir 
miyiz?
Benim kızım iki aylık bir bebekti. Şimdi dört yıl oldu. Ben 
koruyucu aileliği tesadüfen bir gazete röportajında öğren-
dim. Biyolojik çocuk sahibi olabilecek biriydim ancak tercih 
etmemiştim. Hep aklımın bir tarafında ‘neden bir gün evlat 
edinmeyeyim’ düşüncesi vardı çünkü bilmiyordum koruyu-
cu aileliği. Koruyucu aileliği okuduktan sonra araştırdım. 
Aile bakanlığının il müdürlüğüne gittim, görüştüm. Süreç 
tamamlandıktan sonra kız çocuğu olmasını ve bebek olma-
sını istedim. Atatürk Çocuk Yuvası’nda tanıştırdılar bizi ço-
cuğumuzla. Çok zordu, günlerce ağladım. Onu kucağıma 
aldığım andan itibaren bambaşka bir duygu yaşadım. O 
çocuk sanki sizin için dünyaya geti-
rilmiş gibi oluyor. Çocuk sizinle 
yaşamaya başladığı gün artık 
başka bir hikâye başlıyor sizin 
için. Yuvadayken donuk ba-
kan, ağlamayan çocuk gitti 
ağlayan, size bakan, naz ya-
pan, gözlerinin içindeki ışık 
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değişen bambaşka bir çocuk oldu. Çocuklara sevgiyle 
dokunduğunuzda o kadar farklı bir şey oluyor ki. Biz de 
bambaşka insanlar olduk. Hayata bakışımız duyarlılığı-
mız değişti. Gördük ki sadece siz çocuklara dokunmu-
yorsunuz, onlar da size dokunuyorlar.

Koruyucu ailelik ve evlat edinmeden bahsetti-
niz bir de gönüllü ailelik hizmeti var. Biraz da 
ondan bahseder misiniz, nasıl gönüllü aile olu-
nur?
Çocuk evi, sevgi evi dediğimiz toplu bakım modellerin-
de devlet koruması altında yaşayan çocuklarımız var. 
Aile bakanlığının il müdürlüklerine başvuru yapıyorsu-
nuz, gönüllü olmak için hazırlamanız gereken evrakları 
hazırlıyorsunuz. Gönüllü olmanıza karar verilirse uy-
gun çocuklarla buluşturuluyorsunuz. Belli dönemlerde 
bu çocukları ziyaret ederek onlara hangi konuda destek 
verebilecekseniz, destek veriyorsunuz. Örneğin mate-
matik öğretmenisiniz. Çocukların derslerinde haftada 
bir-iki saat destek oluyorsunuz. Gönüllü ailelikte önem-
li olan şey düzenli ve sürekli olması. Bir hevesle gidiyor 
insanlar, hevesleri geçince vazgeçiyorlar. Gönüllülük bir 
çocuğa gofret vermek değildir, aksine ona zarar verir. 
Çünkü siz iki gün sonra gitmezseniz çocuk her gelen 
beni bırakıp gidiyor, her seven beni terk ediyor, diye dü-
şünür ve değersizlik hissi yerleştirirsiniz ve zarar verir-
siniz. 

“Biyolojik aileler var kalbiyolojik aileler var. 
Biz kalpten doğuruyoruz çocuklarımızı…”
Bir doğru sözlük gördük sitenizde? Neden bu 
sözlüğe ihtiyaç duydunuz?
Toplumda bir normal algısı var bir de öteki algısı. Nor-
mal algısı şu: Fiziksel olarak bir engeliniz yoksa nor-
malsiniz. Bir engeliniz varsa engellisiniz. Dezavantajlı 
çocuklar, travmatik ailelerde dünyaya gelmiş çocuklar, 
öteki olarak kabul ediliyorlar. Dolayısıyla onlar ve bizler 
var. Böyle bir algı var, çocuklarımız ötekileştiriliyor.  Bi-
yolojik çocuk sahibi olursanız normalsiniz ama biyolojik 
çocuk sahibi olmadan bir çocukla birlikte iseniz o sizin 
çocuğunuzsa, size anne baba diyorsa bu anormal geli-
yor.  Çocuklara, biyolojik ailelere kullandığımız kelime-
leri doğru seçip bu ötekileştirmeyi kırmayı, değersizlik 
hissini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Doğru sözlük 

bunun için yapılmış bir çalışma. Örneğin sürekli evlat-
lık deniliyor. Evlat edinme, evlat edinilen çocuk, evlat 
edinen aile var. Öz, üvey diye bir şey yok. Biyolojik aile-
ler var, kalbiyolojik aileler var. Biz kalpten doğuruyoruz 
çocuklarımızı. Çocuklarımızı ötekileştirmememiz için 
böyle bir çalışma yaptık. 

Sitenizde koruyucu aile olan veya evlat edinen 
ailelerin hayatlarından kesitler var. Güçlendi-
ren ve özendiren öyküler. Bu güncelere dair bir 
şeyler söylemek ister misiniz?
Biz verdiğimiz her röportajda, yaptığımız her etkinlikte 
hikâyelerimizi paylaşıyoruz. Yaşamlarınızı öğrendikle-
ri, hissettiklerinizi anladıkları zaman ne tür zorluklarla 
karşılayıp neleri başardığınızı gördükleri zaman daha 
çok etkileniyorlar. Bu paylaşımlar güç veriyor insanla-
ra elbette. Sorularına cevap oluyor, cesaretlendiriyor. O 
yüzden ailelerimizin başarı öykülerini paylaşmalarını 
önemsiyoruz. 

“Kan bağı değil, can bağıdır esas önemli olan 
şey…”
Biraz şöyle camınızdan sızsak, aile içine gir-
sek; iki kızınız var. Ne yapıyorlar, nasıllar? Gü-
nünüz nasıl geçiyor?
İki aylıktı benimle yaşamaya başlayalı. Dört yaşında şu 
anda. İlk kızımı evlat edindim daha sonra tekrar koru-
yucu aile olmak istedim. Bir çocukla daha buluşturul-
mak istediğimi söyledim ve tanıştırıldım. Yaklaşık altı 
aydır bizimle birlikte, o da dört yaşında. İkiz gibiler. 
İkisi de dört yaşındalar. Bir ailede iki kardeş ne yaparsa 
aynısını yapıyorlar. Elbette birbirlerine uyum süreci zor 
oldu. Elbette çok psikolojik destek almamız gerekti. Şu 
anda çok iyi noktadalar, birlikte kreşe gidiyorlar, sağlık-
lılar. Birbirlerini ve beni çok seviyorlar. Doğal yaşamın 
içerisinde akıp gidiyoruz. Mutluyuz.
 
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Kan bağı değil, “can bağı”dır esas önemli olan şey. Koruyu-
cu aile olsunlar, çocuğun hayatına dokunsunlar. Görecekler 
ki o çocuk onların hayatlarına dokunacak, sihirli bir değnek 
değecek hayatlarına. Bizim kapımız her zaman herkese açık, 
bilgi ve desteğe hazırız.
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Bu sayıda kadınların emek hareketi tarihine, Cumhuriyet 
öncesi dönemden bakmaya çalışacağım. Ama önce 
tarımda ve fabrikada çalışan kadınların durumuna göz 
atalım. 

Osmanlı’da kadın emeği  
ve eylemleri

Neyse ki şanslıyız. Zira bu konuda 1919’da Almanya’da 
Charlotte Lorenz, ismini “Kadın  Çiftçiler Açışından Os-
manlı İmparatorluğu’nda Kadın Sorunu” olarak koyduğu, 
Alman konsolosluk raporlarına ve dönemin sanayi rapor-
larına dayanarak ortaya çıkardığı bir doktora tezi yazmış. 
İstatistiki verilerin sıkça kullanıldığı çalışmada, kadın ve ço-
cukların da dahil olduğu tarım ve hayvancılık sektöründeki 
oran yüzde 81 olarak açıklanıyor. Aynı kitapta kadınların 

tekstil üreticiliğinde, ipekböcekçilikte, dokumacılıkta uğraş-
tığı bilgisi de yer alıyor. 
Kadınları Osmanlı’da kurulan ilk fabrikalarda işçi olarak 
da görürüz. Aşağıdaki bilgileri, Lütfi Erişçi’nin ”Türkiye’de 
İşçi Sınıfı Tarihi” isimli kitaptan aldım. 
1898’in mart ayında İstanbul Küçükçekmece’de kurulan 
Osmanlı Kibritleri AŞ’de çalışan 201 işçinin 121’i kadındı. 
Bakırköy Bez Fabrikası’nda çalışanların yarısını kadınlar 
oluşturuyordu.  Adana, Ankara, Konya, Sivas ve Kayse-
ri’de 8000 kadın, ev içinde yün dokumacığıyla uğraşırken, 
Bitlis’te 1907 yılında 5000 dokuma tezgâhı vardı. Halep, 
Adana, Urfa örme makineleriyle çevrilmişti. Örneğin Ada-
na’da bir Almanın kurduğu dokuma fabrikasında 50 kadın, 
50 erkek çalışıyor, bir günde 700 çorap üretiliyordu. Bu 
sayı Urfa’da artıyor; Almanlara ait 1000 örme makinesiy-
le, kadınlar evlerde üretim yapıyorlardı. Halı ihracatının 
yapıldığı İzmir’de, bu ihraçtan yılda 6 milyon mark gelir 
sağlanıyor, 1200’ü sürekli çalışan 2000 el tezgâhında, 1906 
yılı rakamlarıyla 3500 kadın, 750 kız çocuğu halı dokurken, 
750 erkek işçi de yıkama, boyama gibi yan işleri gerçek-
leştiriyordu.  Ancak kadın emeğinin kullanıldığı bu yerler-
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de, kadınların mesaileri fazla olduğu gibi, ücretleri de çok 
düşüktü. Örneğin The Oriental Carpet Manifacture Ltd. 
isimli şirketin halı tezgahlarında çalışan 15 bin kadın ve ço-
cuk ancak l,6 kuruş gündelik alabiliyorlardı.
Peki kadınlar çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi 
için mücadele ettiler mi?  Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tür-
kiye Ansiklopedisi’nin 3. cildinde, Şehmuz Güzel, “Tanzi-
mat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın” isimli 
yazısını bu konuya ayırmıştır. Örneğin, 1851’de Sama-
kov’da (bugünkü Bulgaristan sınırlarında) mekanik tarağa 
karşı girişilen eylemde kadın çiftçiler başroldedir. Dokuma 
sektöründeki makineleşmeye geçiş, kadınlarda işlerini yiti-
recekleri endişesini doğurduğundan, sopa, balta ve kürek-
lerle dokuma tezgâhlarına yürüyen kadınlar makineleri 
kırmışlardı. 4 Ocak 1867 tarihli The Levent Herald tarihli 
yayında, maliyeden 20-30 para alacaklı olan kadınların üc-
retlerinin ödenmesi için protesto yaptıkları, çıkan kargaşada 
kadınların itilip kakıldıkları haberi verilmiştir. 
27 Ocak 1873 tarihli Hadika Gazetesi (1870-1873) ise, ter-
sane işçilerinin grevine yer vermiştir. Tersane işçilerinin gre-
vine grevcilerin eşleri, anneleri ve kız kardeşleri de katılmış-

tır. Kadınlar tramvay grevlerine iştirak etmişlerdir. Buralara 
grevcilerin eşleri olarak destek vermişler, tramvayların se-
fere çıkmasını engellemek için rayların üzerine yatmışlar-
dır. Mayıs 1876’da grevci tersane işçileri, eş ve çocuklarıyla 
Bab-ı Âli’ye yürüyerek sadrazama dilekçe vermiş, ödenme-
yen ücretlerini talep etmişlerdir. 
1872-1907’de örgütlenen 50 grevin 9’u kadınların çalıştığı 
dokuma işkolunda gerçekleşmiştir. Feshane grevinde eyle-
min örgütleyicisi ve yürütücüsü 50 kadın işçidir. 

Hereke’de kadın işçiler
Kadınların taşrada da toplumsal hareketlerde aktif  özne ol-
duğunu söyleyebiliriz. Örneğin Sivas’ta kuraklık sonrası ya-
şanan kıtlık ve açlık sonrasında kadınlar Vilayet Konağı’nı 
taşlayıp buğday depolarını yağmaladılar. Tarih 25 Haziran 
1908’i gösteriyordu. Bu olay,  o yıl yaşanan kuraklık ve ar-
dından gelen kıtlık ve açlık sonrası patlak vermişti.  Zira,  
günde 16 saat çalışıp 40 para veya 2 kuruş alan Sivaslı bir 
kadın çiftçi, bir günlük ücretiyle fiyatı 5 kuruş olan bir ek-
mek bile alamıyordu. 
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Devletin yaptığı ilk düzenleme, 1843 yılında ipekli do-
kuma alanındaki ihtiyacı karşılamak üzere kurulan daha 
sonra 1891’de halı dokuma birimleri de eklenen Hereke 
Fabrikası’nda çalışmak üzere, ihtiyaç duyulan kadın işçile-
rin dışarıdan getirilmesi konusunda olmuştur. Bu kadınlar 
için geçici konaklama yerleri, lojmanlar açılmış, buralara 
Türkler ve Rumlar olarak ayrı ayrı yerleştirilmiştir. Daha 
da önemlisi çalışma süresi 11 saatle sınırlandırılmış her işçi 
için yılda bir ay ücretli izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 
1915’te Osmanlı Ticaret Nezareti’nce kadınlar için “mec-
buri hizmet kanunu” yayımlanmış; ardından Adana ve ha-
valisinde, kadın amele taburları oluşturulmuştur. 
1913 ve 1915 yıllarında İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, İz-
mit, Karamürsel, Bandırma ve Uşak’ta yapılan ilk sanayi 
sayımı, sanayi kesimindeki kadın sayısının gittikçe arttığı 
gerçeğini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Şöyle ki, 
1913’te sanayi kesiminde çalışanların  yüzde 20’sini kadın-
lar oluştururken; bu oran 1915’te yüzde 30’a çıkmıştır. Sa-
yım sonucuna göre kadınların yoğunlukta olduğu alanlar, 
dokuma ve gıda sektörleridir.
Kentte yaşayan kadınlar ise, Anadolu’daki kırsal kesim 
kadınlarından daha sıkı biçimde denetlenirler. Kentlerde 
kadınlar 1900’lü yıllarda iş yaşamına girmeye başlamışlar-
dır. Kadınların hem memur, hem de iş müfettişi olarak bir 
kamu kurumuna girmelerinin tarihi ise 1913’tür. 1913’te 
kadınlar İstanbul Sirkeci’de bulunan Telefon İdaresi’ne ka-
bul edilmişlerdir. 

Kadın atölyeleri 
Kadınları iş yaşamına katma yolunda devlet destekli der-
nek çalışmalarına da rastlamaktayız. 1916’da İstanbul’da 
Enver Paşa’nın himayesinde kurulan Osmanlı Kadınları 
Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi” bunlardan biridir. Der-
neğin amacı, “kadınlara iş bulup kendilerini namuskârâne 
temin-i maiflete alıştırarak himaye etmektir” olarak açık-
lanmıştır. Cemiyet bu amaçla kadınlara iş yerleri açmayı 
hedeflemiş, Fatih, Üsküdar, Beyoğlu gibi semtlerde, içinde 
çorap, fanila örücülüğü, elbise, dantel, beyaz iş gibi bölüm-
lerin olduğu sadece kadınların çalıştığı atölyeler, fabrikalar 
açmıştı. Doğrudan doğruya kendi bünyesinde açılan işyer-
leri olduğu gibi, özel ve resmi kuruluşlarda da kadınların 
çalışması sağlanmıştır. Fabrikalara ilgi büyük olmuş, ilk 
haftada 11 bin kadın iş başvurusunda bulunmuştur. Sa-
dece bu fabrikaların temizliği için 300 kadın işe alınmıştı. 
Dernek aracılığıyla kadınlar gönüllü olarak askere de alın-
mıştı: “Kadın İşçi Taburları” adı verilen bu birimlere gi-
rebilmenin koşulları arasında, 18-30 yaş arasında olmak, 
güçlü kuvvetli olmak, kucağında taşınan küçük çocuğu ol-
mamak ve ayrıca, başvuran kadının ehl-i namus ve iffetli 
olduğunun mahalli mercilerce  belgelenmesi gibi zorunlu-
luklar vardı. Bu taburlar, yönetim kurulu, tabur komutanı, 
bölüm kumandanı, hesap memuresi, tabur baş katibesi ve 
kadın bölüklerinden oluşuyordu. Taburda ayrıca bir ziraat 
memuru ve bir de yol mühendisi yer alıyordu. Taburda bir 
revir kurulacak ve burada hastabakıcılar da görevlendiri-
lecekti. Kadın taburuna kabul edilen kadınları İstanbul’da 
“Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi”, taşrada yerel 
yönetim meclisleri seçer ve gönderirdi. Memure kadınların 
görevi, erkeklerinki gibiydi. Kâtibe ve memureler de zabı-
tan gibi nöbet tutardı. Günlük çalışma süresi sekiz saatti. 
Taburda komutları bildirmek için bölük ve takım başılara, 
onbaşı, çavuş ve başçavuş kadınlara birer düdük verilmişti. 
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Eskiden devlet üniversitelerindeki kerli ferli hocalar, gerine gerine, 
“bu kürsüye kadın almıyoruz, kafamız rahat” derlerdi. Şükür, devr-i 
hürriyet geldi de çalışabiliyoruz. Hatta teşvik bile edildiğimiz söylene-
bilir: “Bir kere yorulmuyorsun. Her gün işe gitme zorunluluğu yok, 
koşuşturmaca yok. Eh, öğrencinin tatilinde de tatil yapıyorsunuz, 
ohhh...” la başlayan bu tiradı bilirsiniz muhakkak. Karşınızdakine 
hafta sonu mesai yaptığınızda bunun ücretini alamadığınızı, servi-
sinizin olmadığını, üstelik izninizin de bütün işçiler kadar olduğunu 
anlatmanızın bir değeri yoktur. “Temiz iş”tir neticede. Bütün temiz 
vitrinlerin olduğu gibi bunun da bir mutfağı olduğunu söylemeye 
gerek var mı? Söz gelimi, her dönemin sonunda öğrencileriniz sizi 
puanlar, sonuçlar dekanlıklara iletilir. Sene sonunda ise verdiğiniz 
dersler, yazdığınız makale ve yaptığınız projelerin tamamı puanla-
nır. Öyle ki üç oradan, beş şuradan derken maazallah kendinizi okul 
yolunda Tolga Abi’nin Hugo’su gibi zıplarken bulursunuz. Velhasıl, 
sözleşmenizin devamı performansınıza, performansınız verdiğiniz 
derse ve niteliği nasıl olursa olsun yazdıklarınızın sayısına ve son 
tahlilde her şey biraz de “velinimet”i memnun etmenize bağlıdır. 

Eşiniz işi bıraksın

Bütün bunlar karşılığında aldığınız maaş, dışarıdan bakıldığında az 
değildir gerçi ama bu sefer de karşınıza “bu işi zaten para için yap-
mayın” diyen meslektaşlarınız çıkar. Eh, koca koca üniversite hoca-
larına emek- eğer teorisi mi anlatacaksınız? Ders sayılmaz, üstelik 
puan da getirmez. Gelelim kadınlar için olan kısmına… Hamile 
kalmanız yasak değildir elbette. Ancak hocanız öyle zırt pırt izin 

almanızdan pek hoşlanmaz, hatta bazen aforizma yumurtlar: 
“Hamilelik bir hastalık değildir, efendim.” Doğurabilirsiniz, 
fakat sorunlarınız evde kalmalıdır. Öte yandan fakülte koridor-
larında çınlayan bebek seslerine hepimiz bayılır, üstelik odaları-
mızdan çıkıp hep bir ağızdan ayhhhgğğğviyykk! gibi sesler çıka-
rarak biçare yavruyu üniversiteden soğutmaya da çabalarız. Bir 
de tabii en önemlisi, okul sizden başınızda kırmızı kurdeleyle 
yattığınız yatakta, bir yandan loğusa şerbetinizi yudumlarken 
diğer yandan (tabii ki ders vermenizi değil tabii canım, ne yap-
tınız!) makale yazmanızı bekler. Velhasıl, hamileliğiniz boyunca 
ve doğurduktan sonra, performansınızı yüksek tutmanız elzem-
dir zira askerlik süresince bütün bunlardan muaf  olan erkek 
meslektaşlarınızla aynı şekilde değerlendirilirsiniz.

Ha, unutmadan… Çocuk şöyle bir ele avuca gelir gelmez, okul-
da kreş bulunmadığını fark edeceksiniz, korkmayın. Bu yoldan 
sizden önce geçenler oldu. İmzalar toplandı, dertler dinlendi, 
sözler verildi. Geçiyor bu günler. Yoksa bakıcı tutamıyor musu-
nuz?! Nene, dede de mi yok? E, eşiniz işini bıraksın? Bırakamıyor 
mu? Ücretsiz izin alın bari… Ama derslerinizi geri alamayabilir-
siniz. Performansı nasıl dolduracaksınız?! Siz bunları anlatırken, 
dalgın dalgın tavanı izleyen muhatabınız, tam da gol dediğiniz 
noktada: “Aman canıııım, amma abarttın sen de! Her yerde olu-
yor bunlar. Dışarıyı bir görsen, millet birbirini yiyor iş için. Yine 
temiz iş sizinki. Derdi tasası yok. Hele kadınlar için…” diyecek 
olabilir, tabii. Bu durumda size “kırık” plak yöntemini öneririm. 
Meslek içi eğitimlerde gösterdikleri anlamıyla değil, elbette.

Karşınızdakine hafta sonu mesai yaptığınızda bunun ücre-
tini alamadığınızı, servisinizin olmadığını, üstelik izninizin 
de bütün işçiler kadar olduğunu anlatmanızın bir değeri 
yoktur. “Temiz iş”tir neticede.

Kadınlar için en 
uygun meslek

Müdrike Şenkof
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Çöken karanlığı yırtmak  
için yollara düştük

Çanakkale’den yola çıkan üç kadın Dilek Taş, Hülya Kurt ve 

Nursel Karagöz. 3 Kadın’ın hikâyesi yüzlerce kilometrelik bir 

yolda kesişti. Türkiye’de yaşanan çocuk istismarlarına, kadına 

yönelik şiddete, hayvan haklarına ve doğa katliamlarına dikkat 

çekmek amacıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yola çıktılar. 

3 Nisan’da Ankara’ya varıp, yol boyu topladıkları imzaları Meclis’e 

teslim ettiler. 

Kadın, hayvan ve doğaya yönelik şiddete  
karşı yürüyen üç kadın: 
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Bir cumartesi sabahı sendikada 3 Kadın’ın Çanakkale’den 
yola çıktığı haberini gazetelerde okuduk. 3 Kadın’ın ülkenin 
en yakıcı sorunlarına karşı başlatmış oldukları bu uzun yürü-
yüş hepimizi çok heyecanlandırdı. Öykülerine ve taleplerine 
dergimizde yer vermek için kendilerine ulaştık. 3 Kadın’ın 
yürüyüşüne Eskişehir’de katıldık. Keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik. Yola çıkış hikâyelerinden, yan yana gelişlerine, yaşam 
öykülerine kadar pek çok şeyi konuştuk Kadınların gözlerin-
deki umut ve neşeyi günlerin yorgunluğu dahi gizleyememişti. 
Mutlu ve güçlü görünüyorlardı. 
Sıcacık gülüşleriyle karşıladılar bizi. Onları biraz tanımak is-
tediğimizi söyledik. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe 
köyünde yaşayan Dilek “Ben sıradan bir kadınım.” diyerek 
başladı söze. 46 yaşında olduğunu, yazılı ve görsel basında ça-
lıştığını ekledi ardından. ODTÜ’de okuyan bir kızı olduğunu, 
kızı üç yaşında iken eşinden ayrıldığını kızıyla birlikte büyü-
düklerini anlattı uzun uzun. Büyük şehirlerin getirdiği karma-
şadan çok usanmış ve Ayvacık’a kaçmış. “Bir köyde sade bir 
hayat yaşamak istedik. Eşimle birlikte bir küçük ahşap atölye-
miz var orada sade bir hayat yaşıyorum” diyor. Köylere zey-
tin toplamaya gittiklerini ve yürüyüşü tamamladıktan sonra 
zeytinyağından sabun yapacağını öğreniyoruz. Kocaeli’nden 
yürüyüşe katılan Nursel’le devam ediyoruz sohbetimize. 46 
yaşında olduğunu 3 ay önce işinden ayrıldığını söyleyerek baş-
lıyor. Bir kimya fabrikasında işçiymiş. “Üç çocuğum var. Eşim 
gazeteci. Ben de şu an ona yardım ediyorum” diyor. Bir de 
Kuki isminde köpeği varmış. Kuki’yi ne kadar çok sevdiğin-
den bahsetmeden geçmiyor. Nursel’in ardından söze Hülya 
giriyor. Biga’dan yürüyüşe katılmış Hülya. Üç kızı olduğunu, 
çok erken yaşta eşinden ayrıldığını, çocuklarıyla birlikte zor 
bir hayatının olduğunu öğreniyoruz. 43 yaşında Hülya, orta-
okul mezunu. “Bu yürüyüş en çok da taşralı Hülya’nın kendi 
gücünün farkında olmasını sağladı, bir kadın olarak çok şey 
başardığımı gösterdi” diyor. 

Çocuklara güzel bir dünya bırakmak
“Heybemizde öyküler ve umutlar biriktirdik.” diyen, 3 Ka-
dın’ın yan yana geliş öykülerini dinlemek istiyoruz.  Dilek giri-
yor söze. “ Ülkede yaşanan çocuk tecavüzleri ve kadın cinayet-
lerine karşı öfkem giderek artıyordu. Adana’da dört yaşındaki 
kız çocuğuna tecavüz olayı benim için son noktaydı. Eşimle 
birlikte kahvemi içerken son yudumumu aldım ve eşime ‘Ben 
Ankara’ya yürümeye karar verdim’ dedim.” Eşi önce itiraz et-

miş sonra hak verip desteklemiş. Sonra çok yakın zaman önce 
tanıştığı Hülya’yı aradığını anlatıyor. Hülya giriyor söze. “Ben 
de hayvan tecavüzlerinden kaynaklı psikolojik olarak çökmüş-
tüm. Çocuk tecavüzlerinden sonra kediye tecavüz son nok-
tamdı. Depresyona girmiştim.” Dilek’ten gelen telefonla aya-
ğa kalkmış. Yürüyüşe katılmaya karar vermiş. Nursel de bir 
arkadaşı vasıtasıyla öğreniyor yürüyüşü. İlk eşiyle paylaşıyor. 
Eşi destekliyor Nursel’i. Hemen ertesi gün Çanakkale’ye yola 



72 7372

HABER

çıkıyor. Hiç hazırlık yapmadan çantasını almış ve çıkmış. İlk 
kez orada tanışmış Dilek ve Hülya ile. Sohbetimiz esnasın-
da birbirini tanımayan 3 kadın arasında oluşan kız kardeşlik 
bağını hissediyoruz. 3 Kadın aslında birbirlerinden oldukça 
farklı karakterler. Üç farklı kadın heybelerinde bugüne kadar 
biriktirdikleriyle ortak bir amaç için yaklaşık 750 km’lik yolu 
bazen kavgalı, gürültülü ama hep dayanışmayla yürüdükle-
rini söylüyorlar.
Yakın zamanda kadınlar aleyhine yapılmak istenen yasal dü-
zenlemelerin kadınların yoğun muhalefetiyle karşılaştığını, 
kürtaj yasasından, cinsel istismar yasasına birçok düzenleme-
nin kadınların mücadelesiyle geri çektirildiğini hatırlatıyoruz. 
İmzaları meclise teslim ettikten sonraki süreçte neler yapa-
caklarını soruyoruz: “İmzalarımızın takipçisi olacağız. Bu 
bir başlangıç” diyorlar. Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, 
güçlerinin farkında olduklarını söylüyorlar. Hülya “Ben daha 
önce hiç böyle şeyler yapmamıştım. Bundan sonra beni kim-
se durduramaz. Kadın mücadelesi ve çevre mücadelesinde 
daha aktif  rol alacağım.” diyor.

Kadın örgütleri karşıladı
Son olarak hayallerini soruyoruz. Nursel’in çocuğu için bir 
kafe açma hayalinin olduğunu öğreniyoruz. “Sonra da eşim-
le deniz kenarında balık tutup gazetecilik yapmak istiyorum” 
diyor. Hülya ise “Çocuklarıma bırakabileceğim güzel bir 

dünya istiyorum” diyor. Onu yollara düşüren şeyin bu hayal 
olduğunu biliyoruz. Dilek’in ise hayali büyük. Kocaman bir 
köy hayal ediyor. İçerisinde atölyelerin uzmanların, terapi 
merkezlerinin olduğu bir köy. Kadınların özgürce yaşayabil-
diği, çocukların yasaklarla ve günahlarla büyütülmediği ve 
herkesin mutlu ve huzurlu olduğu kocaman bir vakıf  hayal 
ediyor. “Bir de barış dolu bir ülkede yaşamak istiyorum” di-
yor. Son söz olarak ekliyor: “Her şey daha kötüye gitmeden 
üzerimize çöken karanlığı yırtmak için yollara düştük. Kadın-
ların sessiz çığlıklarının sesi olmak, kadınlarla buluşmak için 
harekete geçtik.”. Üç kadının Çanakkale’den Ankara’ya ül-
kenin yakıcı sorunları ve kadın mücadelesinin önemli taleple-
riyle memleketi adımlatan cüretini kutlayarak sohbetimizi ta-
mamladık. Ertesi gün Eskişehir’de kadın örgütlerinin yaptığı 
karşılamada buluştuk. 3 Kadın’ı Eskişehirli kadınlar karşıladı, 
basın açıklaması yaptıktan sonra Ankara’ya doğru uğurladı.
3 Kadın, 2 Nisan günü Ankara’ya giriş yaptılar. Ankara’nın 
girişinde kadın örgütleri karşıladı onları. Ertesi gün Meclise 
imzaları teslim ettiler. Milletvekilleriyle görüşmeler yaptılar. 
Tam bu tarihlerde Çocuk İstismarı Yasa Tasarısı mecliste gö-
rüşülmekteydi. Çocuk İstismarı Yasa Tasarısı’yla ilgili Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Sağlık, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda (SAÇSK) görüşmeler 
yapıldı. Esas komisyon olan Adalet Komisyonu’nda görüşül-
mesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekle-
nen tasarı, erken seçim gündemi nedeniyle ertelendi.
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Nurgül Çamaş doğma büyüme Fatsalı. 20 yaşın-
da, özel eğitim öğretmenliği yapan bir kızı var.  
Şu anda Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü’nde sicil lisans görevlisi olarak çalışıyor. 
Tez-Koop-İş Sendikası’nın Giresun Şubesi’nde ör-
gütlü.  Ama onun bir başka görevi daha var:  Ken-
disi, Fatsa’daki Softbol Kadın Takımı’nın atıcısı. 
Aynı zamanda lisanslı bir softbol hakemi. Takımları 
Türkiye’deki Softbol Federasyonu’na bağlı. Kara-
deniz’de ilk takımı onlar kurmuşlar. Anlayabildiğim 
kadarıyla, futbol gibi bu sporun da ligleri ve karşılaş-
maları var. Nurgül Hanım’ın takımı ikinci ligdeymiş. 
İlk maçlarını 12 Mayıs’ta Samsun’da oynayacaklar. 
Bu arada Nurgül Hanım da kızı da futbol oynuyor-
lar. Geçen sene kadın futbol takımıyla ciddi maçlara 
çıkmışlar. Softbol, spora çok genç yaşlarda maraton 
koşucusu olarak başlayan Nurgül Hanım’ın son göz-
desi …
Nedir bu softbol, diye konuyla ilgili yazılara baktı-
ğımda; kaba ve zorlu bir spor olduğunu, ama oyun 
planı kurmanın fiziksel güçten daha önemli görüldü-
ğünü, her şeyden önce de bir takım oyunu olduğunu 
görüyorum. Bu oyunu oynamak için biraz dayanış-
macı olmak lazım gibi. 
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Nurgül Çamaş, sendikamızın üyelerinden. Bazılarımızın adını yeni 
duyduğu bir sporun, softbol’un hem oyuncusu hem de hakemi. 

Genç kadınlara softbol oyunculuğunu meslek olarak da öneriyor.  

“Atıcıyım, topun kuvvetli 
atılması lazım”

MESLEKLER 
KADINLAR

Giresun’da bir kadın softbol oyuncusu:
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Federasyonun oyunu önemsediğini, hatta okullarda 
da softbol takımı kurulmasını teşvik ettiğini söylü-
yor. Onları Nurgül Hanım aramış.  Federasyon ise, 
bu işe ciddi biçimde 
sarıldıklarını görün-
ce, ona  “Gençlerden bir 
takım kurun,  milli takım 
için sporcu yetiştirin” de-
miş. Çevresinde bu-
lunan kadınlardan; 
lise, üniversite öğren-
cilerinden bir takım 
oluşturmuş Nurgül 
Hanım. Fatsa’dan bir 
erkek ve bir kadını 
federasyonun açtığı 
antrenörlük kursu-
na yollayarak onların 
antrenör olmasını sağ-
lamışlar. Nurgül Ha-
nım’ın kendisi de bu 
süreçte kursa giderek 
hakem olmuş.   
Kaç kişiyle oynuyor-
sunuz bu oyunu diye 
soruyorum,   “Biz 14 
kişiyle oynuyoruz bence 
12 kişi de yeterli.” di-
yor. Karadeniz böl-
gesinde başka bir 
kadın softbol takımı 
yokmuş. Aralarında 
beden eğitimi öğret-
menleri de bulunuyor, 
üniversite öğrencileri 
de, memurlar da. 
Beyzbol sopaları, top-
ları, koruyucu ekip-
manları ile çıkıyorlar 
oyuna. Nurgül Ha-
nım’ın görevi atıcı-
lık.  Topun çok kuv-
vetli atılması gerekiyor. Kim kuvvetli atarsa o atıcı 
oluyormuş bu sporda. Çok çalışılması lazım gelen 
bir pozisyonmuş atıcılık. O da zaten çalışmanın ve 
sporun her türlüsünü seviyor.  Oyunun nasıl oynan-
dığını şöyle anlatıyor: “Beyzbol sopamız, dört kalemiz, 

bir de topumuz var. Tenis topu gibi. Atış yapıp, kaleden kaleye 
koşup kale almaya çalışıyoruz. Dört kalenin arasında 13 met-
re bulunuyor. Kalelere topu atan bir sporcumuz, bir de arkada 

yakalayan sporcumuz var. 
Hücum oyuncuları, topu 
atanlar ve kalede duran-
lar. Ben top besleyiciyim. 
İyi atıyorum. Oyuncunun 
üç kere, üst üste topa vur-
ması gerekiyor. Vuramaz-
sa olmuyor. Kadınlarda 
topu sahanın dışına pek 
atan yok.”  Aslında o 
kadar az şey anladım 
ki…  “Hmmmm, 
hmmmm”, diyorum. 
Yüzümdeki ifadeyi 
okuyor hemen. Anlat-
makla olmayacağını, 
oyunu bir kez de olsa 
seyretmem gerektiğini 
söylüyor.

Dönem softbol 
dönemi
Koşmaların, çarpma-
ların bol olduğu bu 
oyuna nasıl güç ye-
tiştirdiklerini, sakat-
lanmaların olup ol-
madığını soruyorum. 
Evet sakatlanma ih-
timali varmış, çünkü 
avuç içi kadar küçük 
ve çok sert bir topla 
oynanıyor bu oyun. 
O nedenle sahaya çı-
karken kafalarında 
kask oluyor. Kasklar 
olmasa kafa yaralana-
bilirmiş. Topa sopayla 
vurduktan sonra, so-

payı elinizden heyecanla atıp kaleye koştururken, bu 
elden atılan sopa; bazı hallerde arkadaki oyuncaya 
rast gelip, onu sakatlayabiliyormuş. “Dikkatli oynamak 
gerekiyor” diyor.  Dikkatli olmanın koşulu da yine çok 
çalışmak, oyunu iyi öğrenmek. Bunun için kapalı 
spor salonunda devamlı antrenman yapıyorlar. İşten 
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çıkar çıkmaz eşofmanını giyip soluğu spor salonun-
da alıyor. Diğer arkadaşları da öyle. 
Kasklar, dizlikler, eldivenler, dişlikler içinde bazen 
kendilerini iyi hissetmeseler de, oyunu seviyorlar. 
Hem stres atıp hem de birlikte oyun kurmanın 
mutluluğunu yaşıyorlar.  “Lisanslı sporcularız. İkinci 
ligde başladık, şu anda kulüp üyesiyiz, bonservisimiz var. 
Bizi isteyen para verip alacak. İyi sporcu olurlarsa genç ka-
dınlar bu işten para kazanabilirler. Lisede okuyan iki öğren-
cimiz var mesela takımda. Milli olurlarsa, millilik parası 
alacaklar” diyor. Ücretin ne kadar olduğunu soruyo-
rum. Pek bir şey değil esasında, asgari ücret civarın-
da bir ücret. 
Nurgül Hanım’ın amaçlarından biri genç kadınla-
ra bu sporu öğretmek. Öğrenirlerse üniversitenin 
beden eğitimi bölümüne girme şansları da varmış.  
“Şu aralar bu konuda fazla takım olmadığı için de gençlerin 
yolu açık. Yapan şu dönem yapar, yapamayan kalır” diyor.
İşte genç kadınlara yeni bir meslek…Softbol oyun-
cusu olmaya ne dersiniz?  

Softbol nedir?

Beyzbolun bir biçimi olan softbol, Kuzey Ameri-
ka’da yaygın bir spordur. Birçok kuralını beyzboldan 
alan oyun; Güney Amerika, Asya ve Avrupa’da pro-
fesyonel liglerde oynanır.

İlk kez 1887 yılında Şikago’da bir Amerikan Futbolu 
maçı sonrasında oynandı. 1934 Yılında ise softbol 
kuralları standardize edildi. 1952 yılında kurulan 
Uluslararası Softbol Federasyonu’na 112 ülke üye-
dir. 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarında kadınlar 
kategorisin de dahil edilerek, olimpik bir spora dö-
nüştürüldü. 

Sopa ile vuruş yapan oyuncunun saha içindeki dört 
kale noktasına koşu yaparak sayı kazanmaya çalış-
ması esasına dayanır.
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BİLİM ve KADIN

Yaşamın sırrı diye adlandırılan DNA’nın ikili sarmal yapısının 
çözümlenmesi, 20. Yüzyılın en önemli buluşlarından biridir. Bu buluş, 

James Watson ve Francis Crick’e büyük bir ün ve Nobel Ödülü kazandırdı. 
Bu keşfin arkasındaki genç yaşta yaşamını kaybeden bir bilim kadının 

olağanüstü ve belirleyici çabası, ne yazık ki çok sonra fark edildi.         

Rosalind Franklin
DNA’nın karanlıkta kalan yıldızı: 

Bilim tarihi kitapları erkeklerin bilim alanındaki başarıları, 
keşif  ve icatlarıyla doludur. Bu sanki doğal, kendiliğinden 
bir olgu gibi kabul edilir, anlatılır. Kadın ve bilim ilişkisini 
ne yazık ki bu kadar rahat kuramıyoruz. Bilim tarihine ve 
bilime toplumsal cinsiyet açısından baktığınızda, her türlü 
engellemeye karşı alanında başarılı çeşitli icat ve buluşa imza 
atan bilim kadınlarının hiç de az olmadığını görüyoruz. Bu 
kadınların hikayelerine çoğu zaman bilim hırsızlıkları, yok 
saymalar, çelme takmalar, trajik erken ölümler ve ölümlerin-
den sonra gelen “şöhret” de ekleniyor.      
En tipik hikayelerden biri bilim çevrelerinde “DNA’nın ka-
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ranlıkta kalan yıldızı” diye adlandırılan Rosalind Franklin’e 
aittir. Von Josie Glausiusz’un 2003 yılında kaleme aldığı  “Unu-
tulan Kadın: Rosalind Franklin” isimli makalesinin giriş 
bölümü Rosalind’in son uykusunu uyuduğu London-Wil-
lesden’deki Yahudi Mezarlığı’nda başlar. Şöyle anlatır Glau-
siusz: “Ünlü yazar, bilimci ve yargıçların edebi istirahatgâhında  gör-
kemli, kule gibi anıt mezar denizinin içinde  ancak dikkatle baktığınızda 
görebildiğiniz basit, kirli bir mezar taşı gözümüze çarpıyor. Üzerinde 
‘Rosalind Elsie Franklin’in aziz anısına: Ellis ve Muriel Franklin’in 
çok sevdikleri büyük kızları: 25 Temmuz 1920- 16 Nisan 1958. 
Virüs araştırmaları çerçevesinde yapmış olduğu keşiflerle insanlığa kat-
kıları oldu’ yazıyor.” 
Glausiusz mezar taşı yazısının bir kısmında harfler düştüğü 
için yazılanları sökmekte güçlük çektiğini belirtir. Daha son-
ra mezarın onarıldığına dikkat çeken yazar, “Ama 20. Yüzyı-
lın en önemli keşiflerinden biri olan o üç harfin; DNA’nın, mezar taşında 
hâlâ yeri yok, ” diye hayıflanır. 
Çünkü yazara göre de “yaşamın sırrı” diye adlandırılan 
DNA’nın çift sarmal (ikili sarmal)  yapısını ilk kez keşfeden 
Rosalind Franklin’dir. Onun çektiği fotoğraf, moleküler 
biyolog James Watson ve Francis Crick’in çifte sarmal mo-
delini oluşturmalarında kilit rolü oynamış iki bilim adamı-
na kaşif  unvanının yanı sıra 1962’de Nobel ödülünü de 
kazandırmıştır. J. D. Watson Türkçe’ye İkili Sarmal adıyla 
çevrilen ve DNA yapısının çözüm sürecini anlattığı kitabın-
da Rosalind’i, zavallı ve pasaklı Rosy diye küçümseyerek 
anar ve onun süreçteki rolünün üzerini kapatmaya çalışır. 
Rosalind Watson’un, anlattıklarını yalanlayacak durumda 
değildir. 1958’de araştırmaları sonucunda elde ettiği bulgu-
ların tümünü yazamadan yumurtalık kanserinden yaşamını 
yitirmiştir. Bazı bilim tarihçilerinin kanısı ölmeseydi Nobel 
ödülünü paylaşanlar arasında Rosalind’in de yer alacağı 
doğrultusundadır.  

Matematikle eğleniyordu
Rosalind Franklin, 1920 yılında Londra’da varlıklı ve eği-
timli beş çocuklu bir Yahudi ailesinin kızı olarak dünyaya 
geldi.  Üç erkek bir de kız kardeşi vardı daha küçüklükten 
itibaren resim çizmeyi seviyor, kendince aletler icat ediyor, 
yazılar yazıyordu.  Rachel Swaby 52 bilim kadınının yaşam 
hikayelerini anlattığı ve Koç Üniversitesi Yayınları’ndan 
çıkan Dikbaşlılar isimli kitabında, annesinin Rosalind için 
“Rosalind hayatı boyunca nereye gittiğini çok net ve açık olarak bili-

yordu” dediğini yazar. Küçük yaşlardan itibaren odaklanma 
gücü çok yüksekti. Teyzesi daha altı yaşındayken onun “Bü-
tün zamanını eğlenmek için matematik problemleri çözmekle geçirdiğini” 
söylüyor.  Geniş aile çevresi genel olarak liberal ve muhafa-
zakârlardan oluşuyordu ama toplumsal olaylara karşı ilgileri 
büyüktü. Bu çevrede Hitler’in Yahudi katliamından kurtulan 
akrabalar da vardı, sosyalist düşüncede olanlar da ve kadın 
hakları alanında mücadele edenler de… 
Fransa’da yaşadığı dönemde de daha sonra Amerika yılla-
rında da akademik ortamın düşmanca tavırlarına karşı bilim 
kadınları ile hep daha dostça ilişkiler kurdu.   
Dini eğitim almasını ve sosyal hizmet uzmanı olmasını iste-
yen babasına karşı çıkarak İngiltere’de kimya ve fizik ders-
lerinde uzmanlaşmış kız okullarından biri olan St. Paul Kız 
Mektebi’ne girdi. Babası onun kararlı tutumu karşısında geri 
çekilmek zorunda kalmıştı.  Çalışkandı, zekiydi özellikle fen 
bilimlerinde çok başarılıydı. Fakat Latincesi de iyiydi ve spor-
la da uğraşmaya vakit buluyordu. Rosalind Franklin 17 ya-
şında zorlu bir sınavı başarıyla vererek 1938 yılında Camb-
ridge’e bağlı prestijli bir okul olan Newnham Koleje girdi. 
Burada fizik ve kimya okudu. Okulu 1941 yılında bitirdi.  
Kömür Kullanımı Araştırma Derneği’nde işe girdi. Orada 
kömür mikro biyolojisi üzerine çalışıyordu. Görevi bazı kö-
mür türlerinin gaz ve suyun sızmasına müsaitken, bazılarının 
neden etkin bir duvar oluşturduğunu anlamaktı. Savaş döne-
miydi ve kömür gaz maskelerinde kullanıyordu. Araştırma-
ları aracılığıyla insanlığa hizmet ettiğini düşünüyordu. Ra-
chel Swaby Rosalind’in 26 yaşında kömürün kristalografisi 
ile ilgili beş makale yazdığını söyler.  1945 yılında bu konuda 
hazırladığı tez ile Fiziksel Kimya alanında Cambridge’den 
doktor unvanını aldı.  
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En karışık moleküllerin kadını
Franklin kadınlarla sağlam dostluklar kurmasını bilen bir 
kadındı. Cambridge’de öğrenim gördüğü yıllarda en yakın 
arkadaşlarından biri de Adrienne Weill’di. Weill Fransızdı 
Londra’da mülteci olarak yaşıyordu ve Hitler zulmünden 
kaçmıştı. Adrienne onu 1946 yılında akademik hayatında 
büyük rol oynayacak olan Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma 
Merkezi’nin başkanı, Marcel Mathieu ile tanıştırdı. Frank-
lin Mathieu aracılığı ile tanıdığı Jaques Mering’in müdürü 
olduğu Devlet Kimya Hizmetleri Laboratuvarı’nda iş buldu 
ve Paris’e taşındı.  Burada yaptığı çalışmalarla kristalografi 
bilgisini genişletti ve röntgen ışınları spektroskopisi tekniği ile 
uğraşmaya başladı. Bu temelde, amorf  maddelerin analizi-
ne ek olarak, mikrobiyolojide kendi konusu olan büyük ve 
karışık moleküler yapıları incelemeye yöneldi. Brenda Mad-
dox, Rosalind Franklin’le ilgili yazmış olduğu biyografide 
Rus kökenli bir Yahudi ve Komünist partisi üyesi olan Meh-
ring’in Franklin üzerinde büyük etkisi olduğunu dile getirir. 
Ona göre Mehring’in evli olması ikisi arasında gelişebilecek 

duygusal yakınlaşmayı engellemiştir. Franklin araştırmacıla-
rından bir kısmı ise bu yakıştırmanın kurgu olduğunu onun 
Avrupa’da yaşayan mülteci Yahudilerle büyük dostluklar ge-
liştirdiğini,  Mehring’le ilişkisinin de bu anlamda değerlendi-
rilmesi gerektiğini söylerler. Çevresinde Hitler zulmüne uğra-
mış arkadaş ve dostlarının fazla olmasına rağmen Franklin’in 
Semitizmle bir ilişkisi yoktur.  Fakat kendini kültürel açıdan 
bir Yahudi olarak değerlendirir.  
Paris’te  pek çok bilim insanıyla iletişim kurdu ve yakın ar-
kadaşlıklar edindi. Rosalind’i tanıyanlar onun mütevazı ve 
alçakgönüllü kişiliğinden övgüyle bahsediyorlar. Yaptığı ge-
zilerde ailesi gibi birinci sınıf  odalarda değil, üçüncü sınıf  
odalarda kalmayı tercih ediyor, ailenin maddi desteğini de 
reddediyordu.  Paris’te geçirdiği yılları daha sonra “en mutlu 
yılları” olarak değerlendirir Rosalind. 
1951 yılında İngiltere’ye geri döndü ve Londra’daki Kings 
College’de Biyofizik bölümünde araştırmacı olarak çalışmaya 
başladı. Başlarda, lipid ve proteinler üzerine X-ray kırılımı 
araştırmaları yaparken daha sonra DNA incelemelerine de da-
hil edildi. Bu çalışmalar, farklı disiplinlerden gelen bilim insan-
larından oluşan bir ekip tarafından yürütülüyordu.  Amaçları 
DNA’nın moleküler yapısını çözmekti.  İki yıl boyunca, kendi 
geliştirdiği ve tasarladığı özel bir mikro kamera ile DNA’yı tüm 
olası açılardan fotoğrafladı. Yüzlerce çekim yaptı ve DNA’nın 
atomları arasındaki mesafeyi hesapladı. 

51. Fotoğraf  hırsızlığı 
Franklin DNA ipliklerini sıralayarak bunları yüzde 20 yüz-
de  75 ve yüzde 95 nemlilikte X ışınlarından geçirdi.  Böy-
lece DNA’nın iki formu olduğunu buldu. Bunlardan biri A 
formu olarak adlandırılan kuru DNA idi ve DNA’nın daha 
düşük su içeren formu (yaklaşık yüzde 20 su, yüzde 75 gö-
receli nem), kısa ve basık şekildeydi. Nem oranı yüzde 95 
olduğunda moleküller uzuyordu. Franklin bunu DNA’nın B 
formu olarak adlandırdı. Buluşlar, DNA’nın sarmal yapısına 
dair ilk ipuçlarını içeriyordu. 
Fakat Franklin Kings Koleji’nde rahat değildi. Ondan yaş-
ça büyük olan Maurice Wilkins  çalışmanın şefinin kendisi 
olduğunu söyleyerek, Franklin’le ciddi bir rekabete girişmiş-
ti. Bilim çevreleri şimdiki gibi o zaman da biçimde erkek 
egemendi. Bir kadının onlardan daha ileri düzeyde olmasını 
kabul edemiyorlardı. 
Bu arada Cambridge’de  James Watson ve  Francis Crick de 

BİLİM VE KADIN
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DNA üzerine araştırmalar yapıyordu. 21 Kasım 1951’de 
Franklin’in Kings Kolleg’de bir seminer vererek DNA’nın 
yapısına ilişkin sonuçları açıklayacağı haberini duyan Wat-
son, Wilkins aracılığıyla kendisini toplantıya davet ettirdi. 
Çünkü akademinin erkek egemen kültürü içinde Watson, 
Crick ve Wilkings devamlı temas halindelerdi.  Ve Watson, 
Franklin’in röntgen fotoğraflarının DNA’nın bir sarmal ol-
duğuna dair herhangi bir işaret verip vermediğini merak 
ediyordu. Toplantı sonucunda işine yarayacak bazı bilgileri, 
edinmişti. 
30 Ocak 1953’de Watson, Linus Pauling’in yanlış bilgiler 
içeren DNA yapı örneğiyle birlikte Rosalind’in yanına gel-
di. Ciddi bir biçimde tartıştılar, Rosalind bilgilerin yanlış 
olduğunu söyledi.  Watson daha sonra, arkadaşı  meslektaşı 
olan Wilkins’in yanına gitti. İkisi arasında bir rekabet oldu-
ğunu biliyordu. Wilkins, izin almaksızın Rosalind’in çekmiş 
olduğu en önemli DNA resimlerinden biri olan “51. fotoğ-
raf ”ı  ondan  habersiz Watson’a verdi.  Watson istediğinden 
fazlasını alarak Cambridge’e geri döndü. 
Franklin’i çektiği bu fotoğraf  o zamana dek DNA’ın ıslak 
ve kuru formlarının karışımından oluşan bulanık imgelerle 
çalışmış Watson için bulunmaz bir nimetti. 
Franklin”in bu fotoğrafı Watson ve Crick’in DNA’yı kavrama 
biçimini değiştirdi. Watson’un bir konuşmasında Rosalind’in 
süreçteki rolünü ağızından kaçırana kadar ikili onun bu ko-
nuda kendilerinin yolunu açtığından hiç bahsetmedi.  
Franklin bir süre sonra Kings College’den ayrılmak zorunda 
kaldı ve Birbeck College’ye gönderildi. Nakildeki temel koşul 
DNA araştırmaları yapmamasıydı. O da zaten bıkmıştı, bu 
ortamların kendisine yabancı olduğunu düşünüyordu. 
Virüs araştırmalarına yöneldi. Virüslerin moleküler yapıla-
rını X ışınları ile inceleyen bir ekip kurdu.  Ekip bu konular-
da araştırma yapan en iyi ekipti.  
Çocuk felcini araştırmaya başladı. Fakat röntgen ışınlarına 
çok fazla maruz kalması neticesinde yumurtalık kanserine 
yakalanarak 1958’de yaşamını yitirdi.
Crick ve Watson 1962 yılında DNA’nın yapısını çözümle-
dikleri için Nobel ödülü aldılar.
İnsanlar Franklin’in DNA çalışmalarındaki katkılarını bil-
mediler. Ama gerçeğin üzerini uzun süre örtemezsiniz.  
Bugün pek çok kadın araştırmacısı Rosalind’in hayatını 
ve DNA’nın keşfinin arkasındaki hikâyeyi öğrenmemizi 
sağladılar.   

Babasına yazdığı mektup 
Bilim ve günlük yaşam ayrılmaz bir bütün. Bana göre, bi-
lim yaşama kısmi bir anlam yüklüyor. Daha da ileri gider-
sek bilim; olaylar, deneyimler ve deneyler üzerine kurulu… 
İnancın başarı için elzem olduğunu kabul ediyorum, ancak 
sizin inanç tanımınızı kabul etmiyorum, diğer bir deyişle 
ölümden sonraki yaşam inanışını. Benim açımdan, inanç 
için gerekli olan her şey aslında başarıya ulaşmak için eli-
mizden gelenin en iyisini yapmak ve hedeflerimizdeki başa-
rının (insanlığın, günümüzün ve geleceğin ilerleme kaydet-
mesi) erişmeye değer olduğu kanaatidir.

J. Watson Rosalind Franklin’i dinlerken
Rosy, yaklaşık onbeş kişilik bir dinleyici grubuna hitap etti. 
Hızlı ve sinirli üslubu, oturduğumuz konferans salonuna 
uygun düşüyordu. Sözlerinde en ufak bir sıcaklık, ciddi ol-
mayan tek kelime yoktu. Bütün bunlara rağmen, onu çekici 
olmaktan da tamamen uzak bulmadım. Zaman zaman göz-
lüklerini çıkarsa, saçlarına bir model verse acaba nasıl olur 
diye düşünüyordum. …. O zaman esas ilgim, kritstallerin 
x-ışını kırılması biçimlerini nasıl betimleyeceğine ilişkindi. 
Watson daha sonra  Rosalind’in anlattıklarını kristalografi 
bilgisinin yetersizliği nedeniyle pek anlamadığını, toplantıyı 
kendisine anlatmasını isteyen Crick’e itiraf  eder. 
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BELGESEL 
SİNEMA

Yüzleşme, meme kanserine yeni yakalanmış bir kadının hikâyesi üzerinden 
çekilmiş, meme kanseri olan birkaç kadının ve bir erkeğin yaşadıklarını anlatan 
belgesel bir film. Filmin yönetmeni Nejla Demirci ile korkutmadan bilgilendiren, 

kadınlara bedenini sevmeyi ve dayanışmayı öneren filmini konuştuk.   

Ben bedenimi böyle 
seviyorum, diyebilmek

Necla Akgökçe

Belgesel çekmeye nasıl ne zaman başladınız?
“Sinemaya girip belgesel film çekeceğim” diye düşünen 
bunu önceden kafasına koymuş biri değilim. Ekoloji mü-
cadelesi içindeydim. Ergene Nehri özelinde çok çalıştım.  
Türkiye’de bu nehrin acısının bilinmediğini keşfettiğim-
de, buna tanık olduğumda, nehrin belgeselinin çekilmesi 
gerektiğini düşündüm. Mücadelenin o kadar içindeydim 
ki başka bir şeyle uğraşmaya vaktim olmuyordu. Birkaç 
belgeselciye teklif  ettim; “Gelin bu nehrin belgeselini çe-
kelim,” diye. Kabul ettiremedim. Öyle olunca kendim 
çekmeye karar verdim. Belgesel sinema bana kendisini 
dayattı esasında.

Çekim yapmayı biliyor muydunuz peki?
Fotoğrafa ilgim vardı, daha önce epey fotoğraf  çekmiştim. 
Bir ara resimle de ilgilendim. Müzik edebiyat.  Bunlar bir 
birikim oluşturmuş, sonra anladım. Ama sinemaya dair 
bir eğitimim yok, asistanlığım filan da olmadı. Tamamen 
sezgisel bir biçimde yola çıktım. Onlarca kitap aldım, oku-
dum. Sonra bana bir kamera hediye edildi. Belgesel sine-
ma şöyle bir şeydir; on şeye ihtiyacınız vardır ama elinizde 
bir şeyiniz varsa başlarsınız. Benim de öyle oldu. Hiçbir si-
nematografik kaygım olmadan yola çıktım. Bu süreç beni 
dönüştürdü, kendimi daha çok tanımama sebep oldu.  
Gündöndü’nün (Ergene Nehri Bölgesi) tinsel bir değeri 
oldu benim için beni kendime yaklaştırdı. Çok izlendi. 
Film, sinemanın dışına da çıkınca ikinci belgeseli yapmak 
için güven kazandım. Böyle başladı belgesel sinema…
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Bir kadın filmi olarak neden meme kanseri gibi 
ağır bir konuya yöneldiniz?
Kadınların hayatında çok yaygın bir kanser türü. Hepi-
mizin annesi, teyzesi, halası, komşusu, arkadaşı, çevre-
sindeki bir kadın mutlaka bu kansere yakalanmıştır. Ben 
de çok sevdiğim birkaç kadını meme kanserinden kay-
bettim. Kendi hayatımın içinden de böyle bir şey geçti. 
O zaman şunu gördüm. Meme kanseri bir hastalık gibi 
yaşanmıyor. O süreçte kadınlar, işlerini kaybediyorlar. 
Evliyseler, erkekler yüzde 95 oranında bu süreçte eşlerini 
bırakıp kaçıyorlar. Ülkemizde kadın, toplumsal yaşamın 
neredeyse her yerinden sorumlu. Gittiğim her yerde ka-
dınlar hep hareket halindedir, erkeklerin neredeyse tümü 
kahvededir. Kentte evlerin içine pek giremediğimiz için 
çok fark etmiyoruz ama kırda hep böyledir. Kadınlar, 
tarlada, bahçede, pazarda, alışveriştedir; çocuğunu alıp 
okula getirir, götürür.  Kadın o dönemde bütün bu so-
rumluluklarını da yapamaz duruma geliyor. Kadınla 
birlikte aile de sarsılıyor. Bunun dışında beden bütün-
lüğünün bozulmasıyla da çok ciddi sorunlar yaşanmaya 
başlanıyor. Beden bütünlüğünün bozulmasına karşı mü-
cadele ederken aynı zamanda toplumsal bir mücadele 
de veriyor. 

Bedenle ilgili neden toplumsal bir mücadele ve-
riyor? 
Arayışlarım sırasında ilk bulduğum karakter Nurcan’dı. 
Nurcan çok genç, çok güzel bir kadın. Futbol oynuyor, 
antrenör aynı zamanda. Tümüyle erkekler dünyasında. 
Sahada onu topuklu ayakkabılarla gördüm. Çok hoşuma 
gitti. Sosyal yaşam içinde sıfır makyajlı geziyordu. O, her 
şeyi kendisi için yapıyordu. Memesini de yaptırmamıştı. 
“Bir sorun yaşıyor musun özel hayatında?” diye sordum.  
“Bana sorun yaşatacak birisi, hayatıma giremez zaten” 
dedi. Kendisini tek memeli olarak sevdiğini başkalarının 
da onu tek memeli olarak sevdiklerini söyledi. O “bede-
nim bana ait kimseye bir güzellik sunmak zorunda deği-
lim” diyor. Kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yaşamayı 
tercih eden bir kadındı; bana çok iyi geldi. Sonra Mu-
kadder’le karşılaştım. Kısa beyaz saçlı gayet fit bir vücut; 
belli ki spor yapıyor. Üzerinde dar bir kazak var ve o da 
tek memeli. Çok güzel, çok estetik buldum ve etkilen-
dim. Şanslıydım, iki kadın da toplumun onlara yüklediği 

beden imajını aşmış, reddetmiş, kendisiyle barışık kadın-
lardı. Onlar benim de bakışımı oluşturdular. Bir de şunu 
gördüm; kırk yaşından sonra kadınların meme protezini 
devlet karşılamıyor. Bu da devletin kadına bakış açısı. Sen 
artık işe yaramazsın, gibi…Kadınlar buna hastanelerde 
çok isyan ediyorlar. “Mememiz üzerinden araba dahi 
satıyorsunuz ama proteze gelince yok” diyen kadınlara 
rastladım. Film sırasında ben de saçımı kazıtmıştım. Met-
robüste kazınmış kafamla alay eden erkeklerle karşılaş-
tım. Tabii ki bu, toplumsal bir mücadele. 

Öncesinde bir çalışma yaptınız mı?
Elbette, belgesel için aylarca hastanelerde yatıp, kalktım. 
Hastaları, hekimleri, akrabaları, dostları, herkesi gör-
düm, konuştum. Ama iyi ki o zorluğu yaşamışım. Onları 
yaşamasaydım bugün yaptığım film birilerini incitebilir, 
üzebilirdi. Beni mutlu eden şey çok iyi geri dönüşler al-
mamız oldu. İyileştiren cümleler alıyoruz. Bu ön çalışma-
nın bu kadar uzun sürmesi çok iyi oldu.

Ebru üzerinden bir kurgu yapmışsınız, ona bu 
rolü kabul ettirmek zor oldu mu?
Uzun hastane çalışmalarım sırasında yakaladım Ebru’yu. 
Onun üzerinden gidiyor olmamızın sebebi, onun meme 
kanseri olduğunu yeni öğrenmiş olmasıydı. Ona ne yap-
mak istediğimi söyledim. Çok çabuk kabul etti. Ebru’nun 
annesi de meme kanseri yaşamış. Onlar kadın aileler. 
Dört kız kardeşler. Meme kanserine bir kadın sorunu ola-
rak bakan bir aile. 

İşi mizaha döken bir yanı da var, korkunun nor-
malleştirilebileceğini hissettim onun kardeşle-
riyle ve arkadaşlarıyla diyaloğundan, bir kadın 
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sonra onu bırakıyor ve başka bir ilişkiye giriyor. Her şeye 
yeniden başladı kadın. Kendisini yeniden var etti. Üniver-
siteye girdi, yüksek lisans ve doktora yaptı. Kendisine bir 
büro açtı. Şu anda çok çok iyi bir mimar…
Biz bu çalışmayla “her şeye rağmen yaşam var” demek is-
tedik esasında. Her şeye rağmen direnmenin, yeniden var 
olmanın çok önemli bir şey olduğunu söylüyoruz. Yeni-
den kuşanmanın, sokağa çıkmanın, kendine dayanışacak 
insanlar bulmanın önemini… Kadın deneyiminin önemi-
ni, bunu birbirimize aktarmanın gerekliliğin ötesinde bir 
zorunluluk olduğunu fısıldamak istedik insanlara.

Yemek masası sahnesi filmin finali gibiydi, na-
sıl çektiniz?
Yemek masasının nasıl kullanıldığını da gösterdik biraz. 
Filmimizin meme kanserine yakalanan tek erkeği Sar-
gun, bu toplumda kadın ve erkeklere dayatılan toplumsal 
cinsiyet rollerinin çok dışında kalmış bir adamdı. Yemek 
yapmayı, evinde misafir ağırlamayı çok seviyor. İnsan-
lara turşu ve reçeller hediye ediyormuş. Hep “bir gün 
bana gelin, bir gün bana gelin” diyordu.  O yemek orada 
kalmadı daha sonra Ebru’nun evine gittik. Nuray’a git-
tik. Başka mekânlarda da bir araya geldik. Bir taraftan 
da yapılan her şey Ebru ile dayanışmaydı. Hepimiz baş-
larımızı kazıttık. İlk saçını kazıtan benim. 

Dans filme başka bir boyut kazandırıyor, izle-
yiciyi çarpan da bir şey, dans için çalıştınız mı?

dayanışması da var? 
Meme polikliniğinin önüne gittiğinizde zaten hiç erkek 
göremezsiniz, hep kadın vardır. Kardeştir, arkadaştır, 
komşudur, annedir. Meme kanseri yaşayan bir kadının 
yanında çok nadiren erkek görebilirsiniz. Kadınlar ora-
da çok dayanışıyorlar. İyi ki de bu kadın dayanışması var. 
Meme kanseri böylelikle üstesinden gelinecek bir sürece 
dönüşüyor. 

Filmde eşinden vazgeçmeyen, onunla dayanı-
şan bir erkek de var.
Ben esasında destek veren iyi bir erkek göstereyim kaygı-
sıyla yola çıkmadım. Nuray’ın hamileyken meme kanseri 
olduğunu öğrendiğini, öğrendim; çok genç bir kadın. İlk 
kurduğum ilişkide iyi bir evliliği olduğunu, eşinden çok 
destek aldığını gördüm. Sonra eşi ile tanıştım. Karısını 
gerçekten seven, onunla eşit ilişki kurmuş bir erkek oldu-
ğunu gördüm. Karısının başına gelen bu hastalığı birlik-
te atlattılar onlar. 

Tersine daha sık rastlanıyor demiştiniz…
Evet, bu konuda çok hikâye var. Mimar bir kadınla ta-
nışmıştım. Eşiyle üniversitede iken tanışıp evleniyorlar. 
Aynı anda okul bitiriyorlar.  Çocukları olunca kadın iş 
hayatından kopuyor. Sonra çocuklar büyüyor. İkisi de li-
sedeydi ben onları tanıdığımda. Tam işe tekrar başlama-
yı düşünürken, meme kanseri olduğunu öğreniyor. Çok 
büyük aşkla bağlı olduğu kocası, kanser olduktan altı ay 

BELGESEL 
SİNEMA
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Bu süreçte birçok kadınla tanıştım, çoğu bana “ben artık 
meme muayenesi yapamıyorum” ya da “vücuduma eskisi 
gibi dokunamıyorum “dedi.  Dans, kendi vücudunla ilişkili 
bir şey. Son zamanlarda kadın hareketinde de danslı protes-
tolar bayağı gündeme geliyordu. Mesela 8 Mart’larda dans 
ediyorduk. Gezi sürecinde de dans etmiştik. Ajitasyona düş-
meden hem yabancılaşmayı hem de bedeni ile barışmayı, 
sinematografik olarak nasıl anlatmalıyım, diye düşündüm. 
Böyle bir şey çıktı. 

Dans dersi aldınız mı?
On seans çalıştım. “Bu karakterlerime iyi gelir mi?” diye 
hekimlere danıştım. Hekimler faydalı olabileceğini söy-
lediler. “Biz hastalarımıza mutlaka spor, egzersiz öneri-
yoruz” dediler. Ebru’yla konuştum, “Çok isterim” dedi. 
Belgesel filmin karakterlerine iyi bir hal yaratması önem-
lidir. Dans fayda sağlarsa seyredenlere de sağlar, diye dü-
şündüm öyle de oldu…

Saç kesim sahnesi neden derede?
Doğaya bıraktık saçlarımızı, doğa içinde olduğumuzu 
hissettik. El ele tutuştuk, yalnız olmadığımızı hissettik. 
Kaybı kazanca dönüştürmek istedik. Biraz da “Doğa-
mızı mahvediyorsunuz, doğamızı mahvederek hastalan-
mamıza sebep oluyorsunuz”u anlattık. O dönem Riva 
deresi balık ölümleri ile gündeme gelmişti. Sanayi ku-
ruluşların kimyasal atıkları ile derede pek çok balık öl-
müştü, kötü bir görüntüydü. Filmi çekmek için balıkların 
gitmesini bekledim. Birlikte bir ayinlenme oldu. 

Bilgilendirici bir doktor sahnesi vardı, bunu na-
sıl sağladınız? 
Korkuyla her şeyi yönetebileceklerini düşündükle-
ri bir dönemdeyiz. Çok didaktik anlatan belgeselleri 
sevmem. Seyrederken seyredenlerin başka şeylere de 
dokunmasını istedim. Mesela hekimlerin yüzleri yok. 
Hepsi çok değerli insanlar, onların çok destekleri oldu. 
Sağlık öyle ticarileşti ki, aynı zamanda hedef  de gös-
termek istemedim… Hekimler gerçek muayenedeydiler 
ve hastaların yapması gerekenleri anlatıyorlardı. Biz de 
oradan insanların bilmesinde yarar olabilecek bilgiyi ko-
yabildik. İnsanları korkutmadan da bir şeyler anlatılabi-
lir. 

Hastanenin diğer bölümlerinden farklı olarak 
hastalar kemoterapi alırken daha konfor bir 
ortamda ve hemşireler daha insani gibi geldi 
bana, gerçekten öyle miydi?
Gerçek bir atmosfer orası. Bu soruyu Ebru çok sevecek. 
Çünkü ailesi onun özel hastanede kemoterapi almasını 
istemiş. Ebru Çapa’yı tercih etmiş. Özel hastanelerde o 
işi yapan kişi sizi eğlendirmek için üstün bir çaba sarf  
ediyor. Bu abartı çok kötü bir şeye dönüşebiliyor. Hemen 
anlaşılıyor. Çapa’da öyle değil. Ebru “çok acıdı” diyor. 
Hemşire gayet doğal bir biçimde cevaplıyor. “Aslında 
olmaması lazım, belki iğneler aynı yere gelmiştir, ya da 
senin psikolojinle ilgilidir” diyor. Ses tonunu gördünüz. 
Onlarla hiçbir şey konuşmadık. Gerçekten Çapa’daki o 
hemşirelerle ben bir daha görüşemedim. Seyretmelerini 
çok istiyorum, gerçekten de kız kardeş gibiydiler. 

Devlet hastanesinde de insani bir atmosfer ya-
ratmak mümkün, diye seviniyor insan…
Evet, Çapa esasında bir kültürdür. Momenttir. Kameralara 
yansıyan da doğrudur. Aynı zamanda keşmekeş, yığılan has-
talar, yoğunluk da var.  Hepsini aynı anda görüyoruz. Mesela 
Ebru, hocanın odasından çıktıktan sonra “hocanın odası da 
sauna gibiydi” diyor. Adam o şartlarda çalışıyor. Hocalar, ders 
veriyorlar, hasta bakıyorlar. O kadar kötü koşullarda hizmet 
veriyorlar. Böyle yerler korunmalı. 

Filminiz sendikaların kadın üyelerine gösterile-
bilir, diye düşündüm, ne dersiniz?
Türkiye’de kadın bedeninin çok tartışıldığı bir dönem-
den geçiyoruz. Kadınların gülmelerinden, üç çocuk 
doğurmalarına, sokağa çıkmalarından, şort giymeleri-
ne kadar her tutumuna karışan bir iktidar var. Bu dö-
nemde kadınların kendi yaşamlarına daha fazla sahip 
çıkmaları gerekiyor. Sendikaların kadınlar için daha 
fazla şeyler yapması lazım. Tez-Koop-İş Kadın Dergisi 
bendeki beklentiyi artırdı. Bu konuda ortak çalışmanın 
yararlı olacağını düşünüyorum. Bazen öyle küçük do-
kunuşlar öyle büyük sonuçlara yol açıyor ki... Belgesel, 
dünyanın acısıyla ilgilenir, politiktir. Belgesel sinema 
alanlarının yok edildiği bir zamanda filmin  sendika-
larda gösterilmesi, sinemaya politik bir destektir aynı 
zamanda.
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yaşamı, şahin kaygun’un 1987 yapımı “afife jale” ve ceyda aslı 
kılıçkıran’ın 2008 yapımı “kilit” filmine konu oldu. selahattin pınar 

ile ilişkisi can dündar’ın 2003 yapımı “yüzyılın aşkları: afife ve 
selahattin” adlı belgeselinde anlatıldı.

hayat bir sahne
hepimiz afife jale

tbmm’de düzenlenen meclis sohbetleri’nde devlet tiyat-
roları oyuncuları çanakkale destanı oyununu hazırladığı, 
meclis başkanı ismail kahraman’ın talimatıyla kadınların 
sahneye çıkarılmadığı haberi düştü sayfalara. kahraman, 
“bayanlar çıkmıyor değil mi? aferin” dediğini, reddetti. an-
cak, kadın oyuncuların provada çekilen görüntüsü yayın-
lanınca, onların oyuna neden sahneden değil de kenardan 
katıldığını izah edemedi. 99 sene sonra yeniden aynı yerde, 
aynı laf; “kadınlar sahneye çıkmasın!”  fakat herkes biliyor 
biz sahneye çoktan çıktık, çıkıyoruz, çıkacağız.
afife jale hanım geldi aklımıza. tiyatronun sendikamız iş-

koluna dahil bir iş olduğunu da hesaba katınca, üstümüze 
vazifedir bu konu…
tarayabildiğim kaynaklardan tanıyabildiğim kadar anlat-
maya çalışacağım afife jale’yi.
tiyatronun tozunu yutup, sahneye çıkan ilk müslüman ka-
dın afife hanım, 1902’de istanbul’da doğdu. babası hida-
yet bey, annesi methiye hanım, kardeşleri behiye hanım ve 
salâh bey’dir. afife hanım, istanbul kız sanayi mektebi’nde 
eğitim gördü.
müslüman kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu yıl-
larda, darülbedayi “sadece kadınlara özel gösteriler” için 

Müberra Allahverdi



84 8584 85

müslüman kadın oyuncuları kadrosuna dahil etmeye karar 
verdi. afife hanım,  10 Kasım 1918’de darülbedayi’nin açtı-
ğı sınavı kazandı. beyza, refika, behire ve memduha hanım-
lar ile birlikte darülbedayi sınavını kazanan beş müslüman 
kadından biri oldu. beyza, behire ve memduha hanımlar 
kursu bırakırken, refika hanım suflör, afife hanım ise mü-
lazim artistlik (stajyer oyuncu) kadrosuna girdi. oyunların 
provalarına katıldı, fakat sahneye çıkamadı.
çiy tanesi afife
1919 yılının 13 nisan gecesi afife hanım’ı bir sürpriz bek-
liyordu. ilk gösterimi yapılacak olan, hüseyin suat’ın “ya-
malar” adlı oyununda, emel rolünü oynayan eliza bineme-
ciyan paris’e gitmişti. onun yerine çiy tanesi anlamındaki 
“jale” takma adı ile afife hanım çıktı sahneye, sahne adını 
kendisi seçerek.
o günden sonra “afife jale” olarak anılan afife hanım, “tatlı 
sır” oyunu ile sahneye çıktığı bir başka akşam, polis tarafın-
dan tutuklanmak istendi. kınar hanım’ın yardımıyla kaçtı. 
üçüncü piyesi “odalık”ta oynarken tiyatro polis tarafından 
gene basıldı ve tutuklanmamak için gene kaçmak zorunda 
kaldı. afife jale, tiyatroya düzenlenen son polis baskınında 
yakalandı. devlete karşı gelmek, isyan çıkarmak, dinine ve 
milletine karşı çıkmakla suçlandı, polisin hakaret ve şiddeti-
ne maruz kaldı.
dahiliye nezaretinin, müslüman kadınların kesinlikle sah-
neye çıkamayacaklarına dair bildirisi darülbedayi yönetim 
kurulu’na ulaştırılınca da işten çıkarıldı.
annesi, afife jale’nin tiyatro sevdasına destek verirken, baba-
sı hidayet bey, karşı çıkışlarını evlatlıktan reddetmeye kadar 
vardırdı. afife hanım sahne sevdasına karşılık babasını kay-
bederek bir bedel daha ödemiş oldu. 
yalnız yaşamak zorunda kalan sanatçı, maddi ve manevi 
bunalıma girerek şiddetli baş ağrıları çekmeye başladı. dok-
torunun morfinle tedavisi sonucu morfin bağımlısı oldu.
afife jale tiyatroya devam edebilmek ve geçimini sağlaya-
bilmek için burhanettin tepsi kumpanyası ile anadolu tur-
nesine çıktı. fikret şadi’nin milli sahne’siyle çeşitli kentlerde 
temsiller verdi.
1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi, kadınlarının sah-
neye çıkması önündeki yasal engelleri kaldırdı. Ancak, mor-
fin bağımlılığı nedeniyle sanatçının sağlığı bozuldu ve tiyat-
royu bırakmak zorunda kaldı.
1928 yılında selahattin pınar ile tanıştı. 1929 yılında evlen-

diler. afife hanım’ın morfin bağımlılığı evliliklerini olumsuz 
etkilemeye başladı. 1935 yılında afife jale’nin talebiyle bo-
şandılar.
bağımlılığından kurtulamayan afife jale, son yıllarını bakır-
köy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi’nde geçirdi. 24 Tem-
muz 1941’de vefat etti. mezarı kazlıçeşme mezarlığındadır.
1997 yılından beri sanatçının anısına yapı kredi tarafından 
afife tiyatro ödülleri düzenlenmektedir. yaşamı, şahin kay-
gun’un 1987 yapımı “afife jale” ve ceyda aslı kılıçkıran’ın 
2008 yapımı “kilit” filmine konu oldu. selahattin pınar ile 
ilişkisi can dündar’ın 2003 yapımı “yüzyılın aşkları: afife ve 
selahattin” adlı belgeselinde anlatıldı.
bestesi turgay erdener’e, koreografisi beyhan murphy’e ait 
“afife jale bale süiti” (1998) ve selva erdener’in “afife” adlı 
müzik albümü sanatçının anısını yaşatan eserler arasında-
dır.
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99 yıl sonra 100 kadın 100 replik
meclis başkanı ismail kahraman’a tepki olarak, oyuncular 
sendikası’nın “100 kadın 100 replik” çağrısıyla kenter ti-
yatrosu’nda bir araya gelen kadınlar “yüzlerce yıldır bit-
medi bu mücadele” diyerek buluştu.
buluşmada, tilbe saran, “türkiye halkının iradesini temsil 
etmesi gereken meclisimizde, bu uygulanan kadına sah-
ne yasağını, cinsiyet ayrımının en cüretkar örneği olarak 
görüyoruz” dedi. gülriz sururi ise “benim işim başkaları-
na hikayeler anlatmak, bu hikayeleri ille de anlatmalıyım, 
anlatmadan yapamam. ama artık benim için önemli olan 
anlaşılmak değil, beni dinleyin yeter” dedi.

başlat bir temâşâ
tiyatro, yunanca theatron, türkçe “görme yeri” demek-
miş. bağ bozumu tanrısı olarak da bilinen dionysos adına 
düzenlenen bağ bozumu şenliklerinde tiyatronun temeli 
atılmış. kendisi aynı zamanda şarap tanrısıymış. şarabın 
sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini 
de temsil ediyormuş. bağ/üzüm/şarap işlerinden sorumlu 
bu tanrı, medeniyetin destekçisi ve barış aşığı bir tanrıymış. 
tiyatronun temellerinin atılmasına vesile olan tanrı diony-
sos’u, keyif  tanrısı olarak da adlandırabiliriz. bu keyifli bil-
giler içinde kadınların sahneye çıkmamasını gerektirecek 
bir veriye rastlamadım. bulduğunuz en yakın sahne, masa, 
sandalye, taş, sehpa gibi bir yere çıkıp başlatın bir temâşâ, 
hiçbir sakıncası yok.
her yer sahne, hepimiz afife jale’yiz!

TİYATRO

100 replikten birkaç örnek

“Çığrından çıkmış bir zaman bu” W.Shakespeare

W.Shakespeare, “Hamlet”- Hamlet

“Ama burada, zamanın bu noktasında insanlık biziz” 

Samuel Beckett, “Godot’yu Beklerken” - Vladimir

“Ne mutlu size, ancak izninizle ben sizlerle aynı 
fikirde değilim” 

Dario Fo-Franca Rame, “Kadın Oyunları II”

“Kurtulmak, ah o yerin dibine gömülü mezar şehir-
lerden, kurtulmak , ah o korkuyla mühürlü insan 
yüzlerinden”

Albert Camus, “Sıkıyönetim” - Koro

“En kara gecenin de sabahı olur” 

W. Shakespeare, ” Macbeth” - Macbeth

“Sesleri küçükhanım, havadayken kanatlarından yakala-
mak gerekir, sağırların kulaklarına düşmesinler diye” 

E. Ionesco, “Ders” – Öğretmen

“Annem olacak yaşlı ihtiyar saksağan da hala kadın-
ların özgürlüğünü sayıklıyor” 

Anton Çehov, “Vanya Dayı” - Voynitski

” Bizler kardeşiz, bu ülkenin bağımsızlığı için el ele, 
yürek yüreğe, zorbalığın kökünü bu topraklardan 
kazımaya ant içmiş kardeşleriz!” 

Albert Camus, ”Adiller” – Anenkov
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21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali “umut” 
temasıyla 10 Mayıs’ta perdelerini açacak 

Hayat bir sahne
Uçan Süpürge umut 

ile havalanıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri 
Festivali, sinemada kadın emeğinin görünür 
olmasına katkıda bulunmak ve kadınların bu 
alandaki üretimlerini desteklemek için çıktı-
ğı yolculukta 20 yılı geride bırakıyor. Festival, 
sonraki 20 yılın başlangıcını yapmak içinse gün 
sayıyor. 
Bu kesintisiz serüvende, sinemaya kamera ar-
kasında ve önünde değer katmış çok sayıda 
kadını seyircileri ve takipçileriyle buluşturan 
Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da içinde 
bulunduğumuz mayıs ayında Ankara’ya dün-
yanın dört bir köşesinden birbirinden nitelikli 
filmler getiriyor. 
10-17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek festival-
de, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, etkinlikler ve sinema 
seyircisine sürprizler yer alıyor. 

“Umuda ihtiyaç var”
Festivalin bu yılki teması ise “umut” olarak belirlendi. Sevilay 
Çelenk Festival temasını şöyle anlatıyor;
“21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 
perdesini umuda açıyor.
Bu yılki tema UMUT.
Bu temayı belirlemek için çok düşündük ve çok söyleştik.
Anladık ki bugün hepimizin, her şeyden çok umuda ihtiyacı var.
Biz kadınlar yarın her şeyin değişebileceğine inanmasaydık, sür-
düremezdik. 

Umudumuzu yitirseydik, bugüne katlanamaz-
dık. 
Kadınların kadim dostudur umut...
Görmeden, duymadan, dokunmadan da ina-
nılan bir şeydir umut.
Yıldız Savaşları’nda Prenses Leia’nın dediği 
gibi;
‘Umut güneş gibidir. Ona sadece görebildiğin 
zaman inanırsan, geceyi asla geçiremezsin.’ 
Gördük ki iyiye giden hiçbir şeyin olmadığı 
noktada sadece umut var.
İyiliğin ortasında zaten umut var.
Hayat gibi, aşk gibi ve kadınlar gibi parlak ve 

ışıltılı bir umut...
En karanlık günlerin bile er ya da geç biteceğini bilmekten, 
devranın döneceğini söyleyen tecrübeden ve mücadelelerden 
yükselir umut.
Umut sinemaya da çok yakışır!
Dünyanın her köşesinde sinema salonlarına yürüyenler, biraz da 
umuda yürürler.
Hep böyle gitmeyeceğini, yaşananların başka türlü de olabilece-
ğini sinema perdesinden yayılan umutla öğrenir insanlar.
Umut biz kadınların gücüdür, yeniden deneme cesaretidir!
21. Festivalimiz bu yüzden sizleri Uçan Süpürge’ye bir kez daha 
sımsıkı tutunmaya ve umuda açılmaya, umutla uçmaya davet 
ediyor. İmkansızlıkların, güçlüklerin, acıların ortasında
Elde var umut...”
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Fatsa-Perşembe arasındaki eski sahil yolunu takip 
ediyoruz. Yolumuzun üzerinde Yason Kilisesi tabelasını 
görünce Balıkçı Rıfat’ın yerinde sıcak bir çay içmek ve 
fındık tatlısından yemek için aracımızın yönünü Yason 
Burnu’na çeviriyoruz.   

Lezzetin göçmen kuşu 
Karadeniz’de

Balıkçı Rıfat’ın Yeri

Balıkçı Rıfat bulunduğumuz yeri “Perşembe ilçe merkezi-
nin 17 km. batısında, il merkezine ise 31 km. mesafede, 
Çaytepe Köyü sınırları içinde Yason Feneri ve Kilisesi’nin 
olduğu önemli tarihe sahip “Yason Burnu” olarak tanım-
lıyor.
“Güneşin doğuşu ve batışı yaz aylarında çıplak gözle en 
güzel buradan izlenir, burası Karadeniz’e uç sınır olarak 
Sinop’tan sonra ikinci uzun burundur” diyerek devam edi-
yor sözlerine…   

Çaytepe aslında bir balıkçı köyü. Rıfat Bey eskiden balıkçı-
lıkla uğraşıyormuş… Ancak eskisi gibi balık çıkmadığından 
başka geçim yolları aramaya başlamışlar kendilerine. “Sü-
rekli göç veriyoruz. Köylüler tarımda, fındıkta veya bulduk-
ları günlük işlerde çalışıyor geçim için. Asıl geçim kaynağı-
mız fındık tarımı ve balıkçılık” diyor.
Yason Kilisesi 1868 yılında bu bölgede oturan Rumlar tara-
fından yapılmış. 1924 yılında mübadeleden sonra Rumlar 
gidince kilise uzun yıllar kaderine terk edilmiş. Karadeniz 

Le
zze

tin Göçmen Kuşu

LEZZETİN 
GÖÇMEN KUŞU
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Bütün sebze ve meyveleri mevsiminde yemeyi tercih ederiz. Soğuk kış 
günlerini geride bıraktık. İlkbahar ile birlikte baharı müjdeleyen sebze-
lerden biri olan taze bakla, pazar ve market tezgâhlarında yerini alma-
ya başladı. Zamanı gelmişken bu güzel sebzenin tadını kaçırmayalım.

Malzemeler:

1 kilo taze bakla, 1 yemek kaşığı domates salçası

2 tane kuru soğan , 1/2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı toz şeker

Yarım limon suyu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

4 bardak sıcak su, karabiber, 2-3 diş taze sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı, üzeri için (yoğurt – sarımsak –  
yarım demet dereotu)

Hazırlanışı: 

• Önce taze baklaların uçlarını kesin. Kılçıkları varsa temizleyin. 2-3 
parçaya bölüp bol suda iyice yıkayın. (Bekletmeniz gerekirse karar-
maması için yarım limon sıkılmış ve bir yemek kaşığı un karıştırılmış 
suda bekletin)

• Soğanlarınızı yemeklik olarak doğrayın.

• Tencerenizde yağı hafif kızdırın, soğanları ve sarımsağı ilave edip 
rengi değişene kadar kavurun.

• Soğanların rengi döndüğünde 1 kaşık salçayı ekleyip karıştırın.

• Salça da karıştığında baklaları ekleyin.

• Bu şekilde 4-5 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

• Yarım yemek kaşığı unu ve sıcak suyu ilave edip karıştırın.

• Tencereye karabiber, kırmızı toz biber, limon suyu, şeker ve tuzu ek-
leyin.

• Tencerenin kapağını kapatıp 40-45 dakika kadar orta hararetli ateşte 
pişirin.

• Ocaktan aldığınızda baklalar oda sıcaklığına gelince üzerine yoğurt 
ya da  (sarımsak ile sorununuz yoksa) sarımsaklı yoğurt ekleyerek ser-
vis yapabilirsiniz.

• Üzerine dereotunu da serpmeyi unutmayın. Afiyet olsun…

Peki, baklanın faydaları nelerdir?

Vitamin ve protein açısından zengin bir besindir. 
Ayrıca bakla B1, B2, B6 ve K vitaminleriyle birlik-
te potasyum ve magnezyum açısından da çok zen-
gindir. Demir ve kalsiyum mineralleri sayesinde 
kemikleri güçlendirir.

Kan şekerini düzene sokar. Doğal bir depamin kay-
nağıdır. (Depamin eksikliği, Parkinson hastalığına 
yol açar.)  Lutein içeriğinden dolayı gözlere fay-
dalıdır. Vücudumuzda bulunan kötü kolesterolü 
atarak kolesterol düzeyini normale getirir. Bağır-
sak düzensizliğine, hemoroit ve kabızlığa iyi gelir. 
İdrar yollarını temizler. Bağırsak parazitlerini dü-
şürür. Böbreklere de yararı vardır. Böbrekte oluşan 
ağrıları keserek böbrek taşlarının ve kumlarının 
dökülmesini sağlar. Lumbago, romatizma, siyatik 
ve dolama şikâyetlerini giderir. Hatta baş ağrısına 
iyi gelir. Besleyici ve iştah açıcı özelliği vardır.

Mustafa Özgen’den
Zeytinyağlı Taze Bakla Tarifi
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sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada bu-
rası.
2004 yılında turizme kazandırılması için restorasyon ça-
lışmaları başlatılmış ve tarihi kilise, aslına uygun hale ge-
tirilmiş.  

Fındık tatlısını deneyin
Balıkçı Rıfat’ın hikâyesi de aslında kilisenin restore edile-
rek ziyarete açılması, aslına uygun çevre düzenlemesinin 
yapılması ve bölgenin turizm açısından bir cazibe merkezi 
haline gelmesiyle başlamış.  Lokantasını “Bir aile işletmesi-
yiz biz. Burası birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal 
sit alanı. Bu nedenle tesisimiz son derece mütevazı” diye 
tanımlıyor. 
Buraya gelenler Yason Kır Restoran’da kahvaltı başta ol-
mak üzere Karadeniz Mutfağı’na özgü birçok yemeği bu-
labilir. Ancak mutlaka tadına bakılması gereken “Fındık 
Tatlısı” dır. 
Bu arada birer tabak yufkalı fındık tatlısı ikram ediyor. Sı-
cak olduğundan soğutmadan yememizi önererek konuş-
masına şöyle devam ediyor: “Bu tatlı kızım Pınar’ın bu-
luşu. Başka bir yerde yemeniz mümkün değil. Kızım üni-
versiteyi bitirdi. İş arıyor. Bu arada işletmemizin mutfağı 
ondan soruluyor.”
Nasıl yapıldığını sorduğumuzda sırrını vermekten kaçı-
nıyor. “Biraz fındık unu ağırlıklıdır, tamamen bize özel” 
diyor. Kızı Pınar’ı yanımıza çağırıyor. O da katılıyor soh-
betimize.
Pınar çok çekingen, konuşurken yüzü kızarıyor.
Genç yaşına rağmen mutfakta bütün işlerden sorumlu ol-

maktan mutlu.
“Yason Burnu’na gelen konuklarımızı bu mütevazı işletme-
mizde ağırlamaktan çok mutlu oluyorum. Yeni şeyler de-
nemek beni mutlu ediyor. Fındık tatlısı da bunlardan biri. 
Tadanların mutluluğu benim için çok keyif  verici” diyor 
Pınar. 
Karadeniz’e gelen herkesi Yason Burnu’na davet ediyor 
Balıkçı Rıfat ve kızı Pınar.
İkinci çayımızı da içtikten sonra Balıkçı Rıfat ve kızı Pı-
nar’la vedalaşıyor, yolumuza devam ediyoruz.
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Vonalı Celal’in Aile Restoranı 

Vona, Perşembe’nin eski ismi. Celal Öztürk 1946 yılında 
Vona’da doğmuş. Yanına kardeşi Süleyman Öztürk’ü ala-
rak bu restoranı açmış. Yıllarca yemekleri eşleri yapmış. 
Aile büyüdükçe herkes işin bir ucundan tutmuş. Burada 
yapılan yemeklerin lezzeti kulaktan kulağa yayılmış. Bir ge-
len bir daha gelmiş. Vonalı Celal birçok televizyon progra-
mına davet edilmiş. Bilinen birçok yemek yazarı ve yemek 
programı yapımcısı burayı ziyaret etmiş. Bildiğimiz, tanı-
dığımız birçok ünlü Vonalı Celal’in Restoranı’nda yemek 
yemiş. Vonalı Celal bugün Ankara ve İstanbul’da şubeleri 
olan bir işletme haline gelmiş.
Yağmurlu bir günde gerçekleştiriyoruz ziyaretimizi. Gör-
meye alışık olmadığımız kadar sakin Karadeniz. Bizi ku-
caklayan sanki “hoş geldiniz” diyen bir edası var.
Restorana geldiğimizde bizi Cemal Türker karşılıyor. 26 
seneden beri bu sektörde çalışıyormuş.
“Burası bir aile işletmesi, benimle birlikte bir kişi dışında dı-
şarıdan başka hiç kimse çalışmıyor burada. Yıllardır burada-
yım artık ben de aileden biri oldum” diyor Cemal. Vonalı 
Celal, bu restoranı 1974 yılında kurmuş. Kendisi halen işin 
başında ancak şimdi işleri daha çok çocukları yürütüyor. 

Turşusunu yapmadığı meyve ve sebze yok
“Restoranda pazı, sakarca, kaldirek, merulcan gibi bitki-
lerden yapılan yöresel yemeklerle birlikte turşu çeşitleri, 
kuymak, mısır ekmeği, lahana çorbası, balık çorbası su-
nuyoruz konuklarımıza. Et ve balık da var. Herkesin kendi 
evindeymiş gibi hissettiği bir yer olmasına özen gösteriyo-
ruz.”
Gerçekten de öyle, insan kendini çok rahat hissediyor bu-
rada. Salaş, yoldan geçen herkesin uğrayabileceği son de-
rece mütevazı bir mekân, üstelik fiyatlar da uygun.
Lezzetli yemekleri kadar turşuları da çok görülmeye ve ta-
dılmaya değer Vonalı Celal’in.
Hamsi, yumurta, kara yemiş, merulcan, ham erik, kaya 
koruğu, deniz börülcesi, alıç, ahlat, şeftali, döngel, kaldi-
rek, frenk üzümü ve sakarca gibi değişik ürünlerden yap-
tığı turşu çeşitleri insanın iştahını kabartıyor. Mevsimine 
göre değişmekle birlikte 120’nin üzerinde farklı turşusu ol-
duğu biliniyor. Yer kirazı olarak da bilinen kapari ve halk 
arasında böbrek hastalıklarına iyi geldiği gerekçesiyle rağ-
bet gören gilaborunun da turşusunu yapan Vonalı Celal’in 
neredeyse turşusunu yapmadığı meyve ve sebze yok.

Yason Burnu’ndan Perşembe/Ordu istikametine doğru 
Bolaman sahil yolunda kısa bir yolculuk yaptıktan sonra 

Çaka Hoynat Tünelini geçip yolun solundaki Vonalı Celal’in 
dinlenme tesislerine ulaşıyoruz.
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Acur ve kocabaş turşusu yeni bitmiş. Turşular için önce 
ham erik ve koruktan sirke yapılıyor. Doğal sirke ile hiçbir 
katkı maddesi kullanılmadan yapıldığından turşular son 
derece güzel ve sağlıklı oluyor.

Yöresel otlardan merulcan, kaldirek, sakarcanın yu-
murta ile çırpılıp kayganasını veya soğanlı baharatlı ka-
vurmasını yapıyorlar. 
Pazının ise kavurma, dilbesi, kayganası… “Kuymak ya-
parız, muhlama da denir. Mısır unu, peynir ve tereyağı 
ile” diyor.
Sıcak mısır ekmeği, lahana çorbası, balık çorbası yine 
özel sunumları arasında…
Mantar çeşitleri açısından da zengin bir yer restoran. 
Üç çeşit mantarları bulunuyor. Bunlardan ilki dağ man-
tarı (beyaz mantar) bunun kavurması yapılıyor.  İkincisi 
fındık tirimiti denilen fındık bahçelerinde, fındık ocakla-
rının dibinde olan açık kahverengi bir mantar.
Bir de tavuk tirimiti  var. Tavuk ile bir ilgisi yok. Açık 
sarı, hafif  turuncuya dönük bir rengi var. “Bu mantar 
çeşitlerinin kavurmasını ya da sotesini yapar, konukla-
rımızın beğenisine sunarız” diyerek devam ediyor söz-
lerine Cemal.
Doğal güzelliği, insanlarının dost canlılığı ve yöresel ye-
meklerinin lezzeti, hepsi bir arada olunca insanın Ka-
radeniz’den ayrılası gelmiyor. Yolunuzun mutlaka Ka-
radeniz’den geçmesini ve bu güzel mekânlarda tarifsiz 
lezzetlerin tadına bakmanızı öneririm. 
Sağlıklı ve mutlu günler geçirmeniz dileğiyle…

Cemal Usta’dan sakarca bitkisinden yapılan  
kavurma ve kaygana tarifi
Sakarca bitkisinin uçları yeşilimsi kökü beyazdır. Yeşil 
soğanın köküne benzer. Biz bu bitkiyi halk pazarların-
dan, köylülerden satın alırız. Temizler haşlarız. Soğu-
maya bırakırız. Küçük küçük doğrarız. Kuru soğanla 
baharatla tereyağında kavururuz. İsteyen bu şekilde yi-
yebilir.
İsteyen de bu karışımı yumurta ile çırpıp kayganasını 
yaparak afiyetle yiyebilir.

LEZZETİN 
GÖÇMEN KUŞU

Hamsinin yeri ayrı
Balık çeşitlerine gelince;
Mevsimine göre bütün balıkları burada bulmak mümkün. 
Hamsi, istavrit, lüfer, palamut, çinekop, kalkan ve diğerleri…
Balık denince elbette hamsinin yeri ayrı. Burası Türki-
ye’nin en iyi hamsi pişiren 10 restoranından biri unvanını 
almış.
Biz gittiğimizde çok sık bulunmayan tirsi balığı yedik. Şan-
sımıza o gün tirsi varmış. “Tirsi Karadeniz’in en güzel ba-
lıklarından biridir” diyor Cemal. Gerçekten de öyle. Yağlı 
bir balık olduğundan ızgara yememizi öneriyor. Son dere-
ce iyi pişirilmiş çok lezzetli bir balık. Yolu buraya düşenle-
rin bulurlarsa mutlaka tirsi balığı yemelerini öneriyorum. 
Ama öncesinde mutlaka lahana çorbasının tadına bakma-
nız lazım.
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Hazırlayan: Merve Demirkıran
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Erkekliğe eleştirel bir gözle bakmak önemli. Kişisel 
deneyimlerimizin aslında toplumsal olanla ne kadar ilişkili 
olduğunu bu sayede daha iyi anlayabiliriz. Hem kendimizi 
hem de etrafımızı anlamaya çalışmak ve cinsiyetçi 
yapılarla mücadele etmek için sayısız ipucunu bu şekilde 
fark edebiliriz.

ERKEKLİK

Bu cümleler o denli içine işlemiş oluyor ki çoğumuzun, 
bir müddet sonra cümlenin kendisini duymaya bile ge-
rek kalmadan buna göre şekilleniyor hayatlarımız. Miras 
gibi, oradan oraya aktarılıyor toplumsal cinsiyet temelli 
yargılar, kalıplar, beklentiler... Kuşkusuz hiçbirimiz azade 
olamıyoruz bunlardan. İsteyerek ya da istemeyerek ken-
dimize dayatıyoruz, ama etrafımızdakilere... 
Hal böyle olunca da toplumsal, politik, kültürel olan-
larla beraber kişisel belleklerimize de eleştirel yaklaşmak 
kaçınılmaz görünüyor. Elbette eleştiri ya da özeleştiri 
yapıp mevzuyu orada bırakıp hayatımıza kaldığımız 
yerden devam edelim, demek istemiyorum. (Öz)eleştirinin 
bizi götürebileceği yerlerden biri de bu yargıları yıkıp 
dönüştürebilmek; ikili cinsiyet sisteminin açmazlarını göre-
bilmek ve bizleri sokmaya çalıştığı o kalıpları reddetmek. 
Bugünden geriye baktığımda, yine ilkokul çağımda, ma-
hallenin ağzından çıkanı kulağı duymadığı halde öğüt ver-
meye pek meyilli büyüklerinden birinin harikulade birkaç 
cümlesiyle, cehennem sıcağında dahi dışarı çıkacağım 
zaman “bacaklarımda kıl çıkmayacak” diye şort giymeyi 
reddetmemi, yalnızca çocukluğumun saflığına bağlamam 
mümkün değil o yüzden. Ya da “ya bıyığım çıkmazsa” diye 
sakız çiğnemekten çekiniyor olmamı… Bir “erkek” olarak, 
sakalım, bıyığım ve elbette kıllarım olması gerekiyordu ve 
şort giyerek, sakız çiğneyerek buna engel olamazdım!

Sağlığındayken babamın ağlayışına ilk tanık oluşum 
ilkokul çağımdaydı; telefonda halamla konuşurken bir 
anda hüngür hüngür ağlayıp yıllar önce vefat eden an-
nesini özlediğini ve halama “Sen bizim hem ablamız, 
hem anamızsın” deyişini hatırlıyorum. Kafamda o anda 
“Ama o benim babam, o bir erkek, ağlayamaz,” gibi bir 
düşünce oluşmamıştı.  Herhangi bir hayal kırıklığı da 
yaşamadım onun bu “güçsüzlüğüyle” ilgili.  Bana ilginç 
gelen ise o zamana kadar; belki de çatık kaşlarının da se-
bebiyle o sert mizacı dışında, babamı herhangi “aşırı” bir 
duyguyla hayal etmemiş olmamdı. Ağlamak, kahkahalarla 
gülmek, heyecanla bir şeyler anlatmak; sevgisini, korku-
sunu, kaygısını, mutluluğunu belli etmek... Yıllar sonra 
İkinci Bahar (1998-2001) adlı dizide Ali Haydar Usta’nın 
(Şener Şen) babasına (Arif  Erkin Güzelbeyoğlu) buruk bir 
serzenişte bulunarak “Sen benim başımı hiç okşamadın ki” 
sahnesiyle bizim evimizde de babam tarafından esprili bir 
şekilde “bir ihtiyacın var mı evladım” repliğiyle, geçmişi 
telafi edercesine baş okşama sahneleri yaşanır oldu. Ve 
yine yıllar sonra babamın belki de diziden devşirdiği bu 
sahne ve replik sayesinde bizim başımızı okşayıp sevgisini 
belli etmeye çalıştığını düşündüm. 
“Sen erkeksin...” ile başlayıp bizi binbir çeşit kategoriye, 
sınırlamalara, taleplere, davranışlara sıkıştıran o kadar çok 
cümle var ki kulaklarımızda çınlayan, açık ya da zımni. 

Belleğimden  
Erkeklik Manzaraları

Egemen Kepekçi
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ortamlarında veya olasılıklarında ve daha birçok durumda 
korkuyor olduğumu ve güçsüz, korunmasız hissettiğimi ilk 
önce kendime itiraf  edebildiğimde, hayata daha farklı bir 
yerden bakabilmeye başladım. 
Erkeklik, kişinin ne olduğuyla değil de ne ol(a)madığıyla 
tanımlanıyor çoğunlukla. Ve bu karşıtlığın tanımı ise yine 
kadın cinsiyeti üzerinden yapılıyor. Sürdürülmesi adeta 
pamuk ipliğine bağlı ve sürekli sallantıdaki ikiyüzlü iktidar 
mertebesiyle erkeklik için; kadın ve kadınla ya da makbul 
erkekliğe uyum sağlamayan “öteki” erkeklerle ilişkili olan 
pek çok şey mayınlı bir arazi aslında. Kategorizasyonlar-
la fazlasıyla meşgul normatif  cinsiyet rejimi ise erkeğe/
erkekliğe yakıştıramadığını, küçültücü ve aşağılayıcı bir 
anlamda “kadın gibi” olarak isimlendiriyor. Her koşulda, 
sabit cinsiyet tanımlarına uymayan erkek(lik), gerek 
kadınlara gerekse öteki erkekliklere benzeme korkusuyla 
ehlileştiriliyor adeta.

Eleştirel gözle bakmak 
Bunları cinsiyetçi sistemlerle açıklamak elbette görünmez 
bir gücün erkekleri de mağdur ettiği ve tamamen iradeleri 
dışında hareket ettikleri iddiası değil. Suçu toplumsal 
dayatmalara, yetiştiğimiz çevreden etkilenmelere atmak 
en kolayı kuşkusuz. Oysa mağdur hissettiğimiz ölçüde 
failliğimizin de farkına varmamız gerekiyor. Bir sorun varsa 
eğer, bunu sürdüren ve bu durumdan fayda sağlayanların 
olduğu da ortada. Kaldı ki bunları, bu yazının kapsamını 
aşacak bir şekilde farklı çok sayıda kuramla, ideolojiyle 
ya da tarihsel temellerle bağlantılar kurarak tartışmak da 
mümkün. Burada ise altını çizmek istediğim en önemli 
hususlardan biri, çok küçük yaşlardan itibaren bizlere 
reva görülen erkeklik ve kadınlık rolleri, bu rollere uyum 
sağlayamayan ya da sağlamak istemeyen pek çok insanın 
dışlanması, dahası bunlara uyum sağlayabilir görünenler-
in de içlerinde barındırıyor olabileceği sıkışmışlık halinin 
ortaya konulması. Tam da bu yüzden erkekliğe eleştirel 
bir gözle bakmak önemli. Bu bağlamda kişisel deney-
imlerimizin aslında toplumsal olanla ne kadar ilişkili 
olduğunun ve hem kendimizi hem de etrafımızı anlama-
ya çalışmak ve cinsiyetçi yapılarla mücadele etmek için 
bunları görebilmemizin önemi ortaya çıkıyor. 
Belki de bu sayede, uzun yıllar beklemek yerine, önce ken-
dimizin başını okşayarak makbul erkekliğe ait olmadığı 
düşünülen farklılıklarımıza “rağmen” kendimizi anla-
maya ve sevmeye çalışabilir; neticesinde içerisine girmek 
zorunda bırakıldığımız, bize dayatılan, sınırları keskin ve 
sabit tanımlara sıkışıp kalmaktan kurtulabiliriz.

Erkeklerin futbol sevme zorunluluğu
Bütün bunlar tali görünüyor olsa da cinsiyetçi yapının 
kadınlık ve erkekliği birbirine karşıt ve keskin sınırlar 
içerisinde ilmek ilmek işlediğinin çok net göstergeleri 
aslında. Küçük bir çocuğun “yeterince” erkek 
görünemeyeceğim kaygısıyla vücudunda kıl olması 
gerektiğini düşünmesi, aşama aşama kendini hayatın çok 
daha farklı ve geniş alanlarında göstermeye devam ediyor. 
Nasıl görünmesi, ne yapması-yapmamasından tutun da, 
nelerden keyif  alması, nelerden uzak durması gerektiği de 
kazınıveriyor zihinlere. 
Ve yine bir erkek olarak futbolu sevip takip etmem ve 
futbol oynamam gerekiyordu. Futbol oynamamamı gö-
zlük kullandığım ve yeterince iyi göremediğim bahane-
siyle geçiştirebiliyor olsam da birkaç kez maç izleyerek ve 
maçları takip eder gibi yaparak şaşkınlıkla karışık övgü 
dolu sözler duyma şerefine nail olmuşluğumu da bu gözle 
okumadan edemiyorum. Futbolu sevmediğimi ve futbolla 
zerre ilgilenmediğimi, rahat ve yargılanma korkusu ol-
madan belirtebildiğim zamandaki rahatlamanın tarifi ise 
imkânsız şu anda!
Ataerkil toplumsal temele dayalı erkekliğin sınırları o den-
li net ve verili oluyor ki, zaman geçtikçe ve insanın yaşı 
büyüdükçe bir taraftan o geleneksel erkekliğe ulaşmak 
sürekli zorlaşırken –çünkü onun hiçbir zaman sonu ya da 
bir doyma noktası yok, son derece politik ve cinsiyetçi değer 
yargılarından besleniyor ve bir kısır döngü yaratıyor–, diğer 
tarafta kişinin kendisi dışında etrafındakilere verdiği/ver-
mesi muhtemel zararları da arttırıyor. 
Kerameti kendinden menkul korumacı mahalle abile-
rimize öykünerek kendisi de pek matah bir şey olma-
yan kıskançlık kisvesi altında ve ismime yaraşır bir 
şekilde (erkek-)egemen olma çabalarımı hem suçluluk 
hem de utanarak hatırlıyorum zaman zaman. Tıpkı, 
yıllar önce “farklı” ve kibar görüldüğüm ortamlarda 
“ağzıma yakışmayan” küfürleri etmeye çalışarak “yeterli 
bir erkek” olarak kabul göreceğimi düşündüğüm gibi; 
anlam veremediğim halde bir erkek olarak varlığımı 
o şekilde konumlandırmak zorunda hissettiğim için, 
kadın arkadaşlarıma karşı, üstümde bir beden büyük 
duran “kıskançlık krizlerine” girmem ya da “ko-
ruyuculuk” kimliğine bürünmeye uğraştığım zamanlar 
olmuştu. Çünkü yine bir erkek olarak korkusuz ve cesur 
olmalıydım ve hatta etrafımdaki kadınları korumak da 
benim bir görevimdi... Oysa yolum kesildiğinde, ma-
halledeki evlere hırsız girdiğinde, “çıkışta gelci” hemcin-
slerimle karşılaşmak zorunda kaldığımda, çeşit çeşit kavga 
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SAĞLIĞIMIZ

Dr. Vahide Bilir

Çocuk bakımı anne babanın ortak sorumluğunu gerekli kılar. 
Vahide Bilir hocamız bu sayıdaki yazısında bebeğin kaç saatte 
bir emzirilmesi gerektiğinden, topuk kanının alınmasının 
yararlarına, nasıl yıkanacağından, kulak kirinin nasıl 
temizleneceğine kadar pek çok soru ve sorunu cevaplıyor.

Bebeğinizle ilgili bilmek 
isteyeceğiniz her şey

Bir bebek doğduğu zaman, beraberinde mutluluk, kıvanç, 
sevgi getirir. Ama hemen ertesinde hele de ilk bebek ise anne 
ve babalar “Acaba neyi yanlış yapıyorum?” diye endişeye ka-
pılmaya başlarlar. Bu yazımızda yeni bebeği olan ebeveyn-
lerin sıkça sorduğu sorulardan bahsedeceğiz. Cevaplarımız 
bilimsel yaklaşımlar temelinde olacak. Çocuk bakımı anne 
ve babaların ortak sorumluluğunda olduğu için ebeveyn keli-
mesini kullanmayı uygun bulduk.  
Çocuklarda “yenidoğan” olarak tanımladığımız dönem, be-
beğin doğum eylemini tamamlayıp hava ile temasının başla-
dığı andan itibaren bir ayın sonuna kadar olan süredir.
Doğumun gerçekleşmesi ile ağlamaya başlayan bebek dış 
dünyaya karşı ilk sağlıklı tepkisini verir. Ağzı ve burnu doğu-
mu yaptıran sağlık personeli tarafından hemen temizlenir ve 
gözlerine enfeksiyona karşı koruma amaçlı özel bir solüsyon 
damlatılır.
Bebek ilk doğduğunda, cildi yağlı bir madde ile kaplıdır ve bu 
madde 48 saat içerisinde deri tarafından emilir.
Annenin ilk sütü (kolostrum) bebek için en değerli süttür. 
Bebek emzirilerek bu süt ona verilmelidir. Hiçbir besin anne 
sütünün yerini tutamayacağı için bebeğin emzirilmesi önem-
lidir.

1. Bebek kaç saatte bir emzirilmelidir?
Yenidoğan döneminde bebek her istediğinde emzirilmelidir. 
İlk günlerde bu iki saatte bir gibi sık aralarla olabilir. Daha 
sonra süt yeterli olduğunda, bol süt gelmeye başladığında bu 
süre üç saate çıkabilir.

2. Bebeğin fontaneli (bıngıldak) ne zaman kapanır?
Bebeğinizin ön fontaneli (bıngıldak) ortalama 18 ayda, arka 
fontaneli eğer doğumda açık ise dört- altı haftada kendiliğin-
den kapanır. Bu arada kafa çevresi ve fontanel büyüklüğü he-
kiminiz tarafından her ay ölçülerek kaydedilir.

3. Göbek ne zaman düşer, bakımı nasıl yapılmalı-
dır?
Göbek bağı 7-10 gün içinde düşer. Bu süre gecikirse göbek 
iltihabı veya başka hastalıklar yönünden değerlendirilmek 
üzere çocuk doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Göbek 
düşene kadar alt bezi göbeğin altından bağlanmalı göbek 
kordonunun ıslanmasına engel olunmalıdır.
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4. Bebekler ne zaman yıkanabilir?
Bebekler göbek kordonunun düştüğü günün ertesinde yıka-
nabilir. Göbek kordonunu düşmeden önce kaynamış ılık suy-
la ıslattığınız temiz, yumuşak bir tülbentle temizleyebilirsiniz.  
Bebeklerin yaz aylarında her gün veya gün aşırı, kış aylarında 
haftada iki gün yıkanmaları uygun olur. Banyo suyunun sı-
caklığı 37-38 derece (dirseğinizi sokarak kontrol edebilirsiniz) 
olmalı, banyo yapılan odanın ısısı ise 22-24 derece arasında 
olmalıdır. Bebek hemen 
banyo öncesi beslenme-
melidir, aksi takdirde ye-
diklerini kusarak ciğerle-
rine kaçma riski doğar.

5. Bebekler idrar ve 
dışkısını ilk ne za-
man yapar, günde 
kaç kez yapar?
Bebekler ilk idrarlarını 
doğumdan sonra ilk 24 
saat içinde, dışkılarını ise 

48 saat içinde yaparlar. İlk dışkılarına mekonyum adı verilir, 
koyu yeşil renkte ve yapışkan kıvamdadır. Daha sonra anne 
sütü alan bebeklerin dışkısı altın sarısı renk alır. Günde yedi- 
sekiz kere ve cıvık kıvamda gaita çıkarabilirler. Anne sütü alan 
bebekler bazen de üç- dört günde bir kaka yapabilirler. Kaka 
zaman zaman  açık yeşil renkte olabilir. Bu durumda endişe-
lenmenize gerek yoktur. Ancak koyu yeşil, pis kokulu ve içinde 
kan olduğunda çocuk doktoru aranmalıdır.

6. Bebeklere su veri-
lir mi?
Anne sütü ile beslenen 
bebekler su ihtiyaçlarını 
anne sütünden karşıla-
dıkları için su ihtiyaç-
ları olmaz, su vermeye 
gerek yoktur. Ancak 
formüla ile beslenen be-
beklerin su gereksinimi 
olabilir. Mama sonrası 
su verilebilir.
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7. Bebekler nasıl yatırılmalıdır?
Bebeğin sırt üstü veya yan yatırılması sağlıklıdır. Eskiden kul-
lanılan yüzü koyun yatırma artık kullanılmıyor. Bu biçimin 
ani bebek ölümlerine (sudden infant death) yol açtığı bildi-
riliyor.

8. Bebeğin oda ısısı ne kadar olmalıdır?
Bebeğin odası 22-24 derece arasında olmalıdır. Odanın ha-
vası nemli olmalı, kuru olmamalıdır. Güneşli ve temiz hava-
larda 10-15 dakika bebek odası havalandırılmalıdır.

9. Bebekler geceleri neden sık sık uyanır?
Bebeğiniz geceleri sık uyanıyorsa öncelikle ateşi olup olma-
dığını kontrol etmelisiniz. Bu durum bir hastalığın habercisi 
olabilir. En sık görülen problem infantil kolik dediğimiz bebe-
ğin gaz problemidir. Bu problemi aşabilmek için hekiminiz-
den emzirme tekniğini tam olarak öğrenmeli ve onun hava 
yutmasını engellemelisiniz. Ağlamaları uzun sürdüğü taktir-
de, hekiminize başvurunuz.

10.  Bebeklerin kulağı nasıl temizlenir?
Kulaklar ürettikleri kirleri zamanla dışarı atar, pamuklu çu-

buklarla temizlenmesi artık önerilmiyor. Temiz ince bir tül-
bent ucu ile nazik bir şekilde dışarı çıkan kulak kirleri alınmalı, 
içeri doğru itmekten kaçınılmalıdır.

11. Bebeklerin tırnağını ne zaman ve nasıl kesilme-
lidir?
Bebeklerin tırnakları çok hızlı uzar. Bunlar aynı zamanda 
çok keskin olduğu için bebeğin cildine zarar verip çizebilir. O 
nedenle uzaması takip edilerek sık aralıklarla kesmek gerekir.  
Bebeğinizin tırnağını bebeklere özel tırnak makasıyla, cildini 
kesmeden mümkünse o uyurken kesin. Tırnak banyodan son-
ra kesilirse hem kolay kesilir hem de bebek huzursuz olmaz.
 
12. Bebeklerde topuk kanı niçin ve ne zaman alınır?
Bebeğinizden hipotiroidi ve fenilketonürinin (kalıtsal bir me-
tabolik hastalık)  erken tanısı için tarama amaçlı topuk kanı 
alınır. Bu işlem doğumdan 72 saat sonra doğum yapılan mer-
kez veya sağlık ocaklarında alınır. Bebeğinizin topuk kanında 
herhangi bir problem çıkmadığı sürece size haber verilmez. 
Bebekleri sakat bırakabilecek bazı hastalıklara karşı onların 
korunması açısından bu işlem çok değerlidir. 
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13. Bebeklerde aşı takvimi? 
Bebeğin aşı takvimi devlet tarafından Aile Sağlığı Merkezleri 
aracılığıyla izlenir  ve  koruyucu aşıları uygulanır. Hastalıklar-
dan, sakatlıktan ve ölümlerden korunmada aşıların yeri çok 
önemlidir.
Bu takvime girmeyen iki tane özel aşı mevcuttur. Bunlardan 
ilki rotavirüs aşısı (ishal aşısı), ikincisi menenjit aşısıdır. Bu aşı-
ların yapılma tarihleri ve yararlarını hekiminizden öğrenebi-
lirsiniz.

14.  Bebeklere vitamin takviyesi yapılmalı mı? 
Premature değilse bebeğinize multivitamin başlamaya gerek 
yoktur. Ama 15 günlükten başlayıp yürüyünceye kadar D Vi-
tamini verilmelidir.

15. Bebeklerde demir damlasına ne zaman başla-
nabilir ve ne kadar kullanılabilir?
Bütün bebeklere rutin olarak bebek damlası vermeye gerek 
yoktur. Çocuk doktorunuzun kontrolü altında, altı aylıkken 
basit bir kan sayımı yapılarak gerekirse demir ilacı (iki değer-
li demir içeren bir preparat ile) başlanmalı ve doktorunuzun 
önerdiği süre kadar kullanılmalıdır. Kan testi normal bulunan 

bebeklerde demir takviyesi son derece gereksizdir. Yarardan 
çok zarar verir. 

16. Bebekler ne zaman oturtulabilir?
Bebeğinizi altı ayı doldurduktan sonra destekli oturtabilirsiniz. 
Bu dönemden önce bebeği oturtmak kalça gelişimine zarar 
verebilir.

17. Bebeklerde işitme testi nasıl ve ne zaman yapıl-
malı?
İşitme testi özellikle doğum yapılan hastanelerde uygulanan 
rutin bir tarama testidir. Herhangi bir problem durumunda 
erken teşhis ve tedavi olanaklarından yararlanmak için bu test 
yaptırılmalıdır. 

18. Bebeklerin gözlerinde akıntı ve çapaklanma 
karşı neler yapılabilir?
Yenidoğan bebeğin gözlerindeki çapaklanma göz iltihaplan-
masının (Konjonktivit) göstergesi olabilir. Bazı hallerde çapak-
lanmanın ardında bir gözyaşı kanalı tıkanıklığı da yatabilir.  
Hemen çocuk doktoruna başvurulmalıdır.  
Sağlıklı günler!
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Türkiye’de gençlik ve çocuk edebiyatına yönelik ilgi 
giderek artıyor. Yetişkin ve çocuk edebiyatına yönelik 
ürün sayısı da bu kitaplara ulaşım da kolaylaştıkça ge-
rek hitap ettiği yaş grubu okuyucular gerekse ebeveyn-
lerin ilgisini daha çok cezbediyor.
Güldünya Yayınları şu aralar ikinci baskısını yapmış 
olan İçimdeki Diğerleri isimli kitapla genç yetişkin 
edebiyatının önemli isimlerinden birini, bu serinin ilk 
kitabı olarak tanıştırdı bizimle. The Guardian’ın “Tüm 
zamanların en ilginç, en sıra dışı kitaplarından biri” 
diye tanımladığı kitapla…
Kitabın yazarı Kathryn Evans İçimdeki Diğerleri ile 
Edhinburg Uluslararası Kitap Festivali’nde “En İyi İlk 
Roman Ödülü”ne layık görülmüş bir yazar. Kendisi-
yle yapılan bir röportajda, kitap fikrinin nasıl ortaya 
çıktığını şöyle anlatıyor: “Fikir; kızım üniversite için 
evden ayrılırken geldi. Fotoğraflarına bakıyordum; 

bebeklik fotoğrafları, çocukluk halleri, altı yaşındaki 
hali... Kendimi “Keşke kızımın bu halleri yanımda 
olsaydı” derken buldum. Sonra kendimi düşündüm; 
bilirsiniz, insanın gece kirli bıraktığı bulaşıkları sabah 
yıkamak zorunda kalınca kendine nasıl kızdığını ya da 
bir sınava sıkı çalışıp başarılı olduğunda nasıl mem-
nun olduğunu... Ve şunu sordum: “Ya insanın ken-
disinin bir önceki versiyonları gerçekten var olmaya, 
yaşamaya devam etseydi? Ya insanın; gelecekteki hali-
ni devralmaya hazır bir ‘gelecek versiyonu’ olsaydı?” 
Bunlar ‘büyüme’ düşüncesiyle birleşti; kızlarımın er-
genlik çağındaki arkadaşlarıyla çok fazla vakit geçiri-
yorum ve hepsinin şu veya bu şekilde problemleri var. 
Onların yaşındayken ben de aynı durumdaydım. İlk 
gençlik çağı, insan hayatının korkutucu bir dönemi: 
Geleceğinizin eşiğindesiniz; düşecek misiniz, uçacak 
mısınız? 

Tüm yaşlarınızdaki halinizle aynı evde 
yaşamayı düşündünüz mü hiç? On altı 
yaşındaki Teva, on beş ile çekişirken 
içinde büyüyen on yedi ile ne yapacak 
dersiniz? 

Kaç tane “ben”le 
yaşayabilirsiniz?

Beyhan Demir
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Önce şunu söyleyelim, kitabı elinize almanızla 
bitirmeniz bir oluyor. Bir solukta okuyorsunuz. 
Kitapta, kahramanımız Teva’yla tanışıyoruz önce. 
Anlatılamayacak, anlatılsa da anlaşılacağı şüpheli çok 
büyük bir sırla yaşayan Teva’yla, sahte isimle ucuz ro-
manlar yazan annesiyle, Teva’nın yakın arkadaşı Mad-
dy, sevgilisi Ollie ve sonra bir anda bizim de kafamız 
karışıyor.
16 yaşındaki Teva’yla tanışmış olan biz okurlar, 15 
yaşındaki Teva ile de 14 yaşındakiyle de ve diğer boy 
boy Teva’yla da sırayla tanıştıktan sonra, başlangıçta 
karışan kafamız, bu emsalsiz deneyimi anlamaya, her 
bir Teva ile ayrı ayrı empati kurmaya çalışan kalbimize 
yenik düşüyor. Anlaşılacak gibi değil ama çok anlaşılır 
duygularla dolu 270 sayfayı bir solukta okuyorsunuz…
Her birimiz o yaşlardaki hallerimizi hatırlıyor, çocuğu 

olanlar şimdi aynı halleri onlarla bir kez daha yaşıyor. 
Ve Teva her bir yaşının ömrünün bir yılı olduğu tüm 
Teva’larla ve içinden çıkmak için gün sayan 17 numaralı 
Teva ile cebelleşirken kimselerle konuşamıyor, kimse-
lere derdini anlatamıyor. Bir yandan hayatına konduğu 
15 ile kavgalar ederken bir yandan içi parçalanıyor 
onun için. Ve biliyor ki 17 geldiğinde aynı şeyleri kend-
isi yaşayacak eve kapatılacak 16 olarak…
Teva’nın ya da tüm Teva’ların hikâyelerini okurken bir 
yandan İngiltere’de ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin gündelik 
hayatın nasıl bir parçası olduğunu görecek, bilim kur-
gu ve fantastik edebiyatın sınırlarında gezeceğiz. Ama 
okudukça göreceğiz ki kurgunun içindeki duyguların 
gerçekliği hepimizi sarsacak nitelikte ve hepimizi 
yeniden 16 yaşımıza götürecek kudrette…
Teva bedeniyle ilgili sırrını kimseyle en yakın arkadaşıyla 
bile paylaşamazken biz 12 tane ben daha olsa 
hayatımda ne yapardım diye düşünmeye başlayacağız 
kitabı okurken… Herkesin Teva’nın sadece annesiyle 
yaşadığını zannettiği kocaman konakta tüm geçmişi, 
yeni yaşında geride bıraktığı geçmişiyle birlikte zanne-
dilenin aksine herkesten kalabalık bir hayat sürdüğünü 
bilerek Teva’nın sırrını paylaşacağız.
Teva’nın annesi sırlarını paylaşmamakta kararlı, 
haklı da belki, başlarına neler geleceğini bilemiyor, 
çocuklarının zarar görmesinden korkuyor, yazar bu 
hislerin hepsine her yaş okuru katmakta da oldukça 
maharetli.
Teva’nın bu sırla baş edemeyip artık gidişe dur demeye 
başladığı anda biz de korkmaya başlıyoruz Teva’nın 
annesi gibi. Bundan sonrasını anlatmayalım isterseniz, 
gerisini Teva’dan dinlemenizi öneririm. Çünkü sadece 
genç yetişkinler için değil, onların hayatını merak 
eden, o hayattaki tazelikten beslenmek isteyen bütün 
yetişkinlere hitap edecek bir roman bu. 
Yazarın kendi sözleriyle bitirelim isterseniz; “Farklı 
yaşlarda farklı insanlar olmak meselesi sadece ergenlik 
için değil her yaş dönemi için geçerli... Belki de bizler de 
Teva gibi, her sene bir parçamızı geride bırakıyoruz... 
Bence bu yaş grubu için yazılmış romanlar; orta yaş-
larında olan ve aynı çıkmazları yaşayan insanlar için 
de geçerli. Ergenlik çağına henüz adım atmış çocuklar 
için de... Teva olsaydım, kendimin 40’tan fazla ver-
siyonuyla birlikte yaşamayı becerebilir miydim emin 
değilim!” 

100 101
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EDEBİYAT

Orlando, Deniz Feneri, Dışa Yolculuk en çok da sinemaya 
da uyarlanan Mrs. Dalloway kitapları ile bilinen Virginia 
Woolf, 20. yüzyıl başlarında, bir kadın olarak “kadınların ne-
den edebiyat/kurmaca” alanında az üretimde bulundukları 
sorusuna yanıt aradı. Bu soruyu yanıtlarken düşündükleri 
“Kendine Ait Bir Oda” isimli kitabın belkemiğini oluşturdu. 
İngiltere’nin ünlü Cambridge Üniversitesi kız öğrencileri 
kabul etmeye başlamıştı ve konuşmasını kızlar dinleyecekti. 
Dolayısıyla önce kendine, sonra da kız öğrencilere “neden 
kadınlar daha az kurmaca üretir” sorusunun yanıtını vermek 
istiyordu. 

Romanlarında da ustaca uyguladığı bilinç akışı tekniğine uya-
rak bizleri düşünce sistematiğine dahil eden yazar, bu sorunun 
peşinde kütüphaneleri dolaştı, üretilen kadın eserlerini incele-
di ve nihayetinde şu sonuca vardı: “Bir kadın eğer kurmaca 
yazacaksa, parası ve kendine ait bir odası olmalı.” 
Peki, neydi ünlü yazarı bu sonuca ulaştıran? Kadınlar yüzyıl-
lar boyunca neden bu kadar az kurmaca eser kaleme almıştı? 
Sanat eseri yaratmanın koşulları neydi ki, kadınlar bu alanda 
bu kadar geride kalmıştı? Erkekler daha akıllı olduğu için mi 
sanatta, bilimde, felsefede daha pekçok alanda üretimleri had 
safhadayken, kadınlarınki bu kadar azdı? Virginia, Kendine Ait 
Bir Oda’da sorduğu sorular ve verdiği yanıtlarıyla okuyucuyu 
da peşinde sürükleyerek sorgulamaya başladı. 

Erkek ismi kullandılar
Kütüphanede, 16. ve 17. yüzyıla ait kitapların sıralandığı 
rafta yalnızca erkek yazarlar vardı. Kadınlar neden yazmadı 
acaba? Cevabı bulamadı. 18. yüzyıla kadar kadınların gün-
delik hayatlarına dair pek bir şey yok diye düşündü, erkek-
lerin şiirlerinde, sonelerinde yer almaları haricinde. Acaba 
okuma-yazma biliyorlar mıydı? Ne yer, ne içerlerdi? Bir günü 
nasıl geçirirlerdi? 20 yaşına gelen bir kadının kaç çocuğu ol-
muş olabilir? 
18. yüzyıla kadar böyle… Peki, 19. yüzyıl? Evet artık edebi-
yatla, kurmacayla ilgilenen kadınların kitaplarına rastlar oldu 
yazarımız. George Eliot, George Sand, Currer Bell… Ama 
bu kadınların hepsinin kitaplarını yazarken erkek ismi kul-

Virginia Woolf 1928 yılında “Kadınlar ve Kurmaca” başlıklı bir konuşma 
yapmak üzere Cambridge Üniversitesi’ne davet edildi. Bu davet çok 
önemliydi; çünkü üniversite yeni yeni kız öğrencileri kabul etmeye 

başlamıştı. Virginia, konuşmasında, can alıcı “neden kadınlar daha az 
kurmaca üretir?” sorusuna yanıt bulması gerektiğini düşündü. 

Hâlâ kendimize ait 
odamız ve vaktimiz yok

Deniz Bozdemir
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lanmaları sizce de biraz tuhaf  değil mi? Bu araştırmalardan 
sonuç çıkarmak zor. 
Düşünelim… Bir kitap yazmak için en uygun durum ve ruh 
hali ne olabilir? Bir başka ifadeyle kadınlarda olmayan durum 
ve ruh hali…  Eğer söz konusu olan kurmacaysa, yetenek, 
özgür düşünce, bol gözlem, farklı insanlar tanımak, farklı çev-
relere girebilmek ve eğitim… Liste uzar mı? Pek tabii. “19. 
yüzyılda bir kadın yanında babası veya kocası olmadan, ne 
kadar uzağa gitmiş olabilir ki?” Ev dışındaki hayatı ne kadar 
biliyor acaba? Çocuklar var bir de… Sayısını bilemiyoruz. 
Ama biz biliyoruz ki, 19. Yüzyılda roman yazan kadınlar var. 
Jane Austen’lar, Bronte kız kardeşler, George Eliot’lar… Ya-
ratıcılığı kağıtlara dökülmüş kadınlar. Virginia bu kez de 19. 
yüzyılda roman yazmış, ancak kurmacanın başka herhangi 
bir türünde eser vermemiş/verememiş kadınları soruyor bize. 
Neden roman? Ancak roman tekniğini Virginia kadar iyi bi-
len biri, kadının hayat ritmi ile romanın bölümlere ayrılmış, 
kolaylıkla kesilebilen ve gerektiğinde kalınan yerden devam 
edilebilen yapısını karşılaştırabilirdi ve öyle de oldu. 
Evet bütün bu kadın yazarlar –muhtemelen ailenin ortak kul-
landığı oturma odasında- ev işlerinin doğal ritminden, çocuk-
ların ve eş olmanın gerektirdiği sorumluluklardan arta kalan 
ve sık sık da kesilen çalışma biçiminde ancak roman yazabilir-
lerdi. Oysa şiir yoğunlaşma gerektirir, aksini düşünen var mı? 
Ya da felsefi bir çalışma için uzun çalışma vakitleri gerekmez 
mi? Gurur ve Önyargı, Emma, Middlemarch,Uğultulu Te-
peler’in yazarları, sizce de yetenekleri sayesinde birer mucize 
yaratmadılar mı?
20. yüzyılın başlarında ünlü bir kadın yazarın, kız çocukla-
rını yeni yeni kabul eden Cambridge Üniversite’nde yaptığı 
konuşmayı anlatan kitabın tanıtımını yapmak için bu yazıyı 
yazsaydım, üst paragrafta noktayı koymuş olurdum. Ne de 
güzel olurdu. Tarihin tozlu sayfalarında,nostaljik bir gezinti 
herkesin hoşuna gider. Ne yazık ki, bu sorunlar hala can ya-
kıcı yakınlıkta… 
Evet bugün herhangi bir kitapçıya gittiğinizde pekçok kadın 
yazarın kurmacanın farklı türlerinde eserler verdiğini göre-
bilirsiniz. Bu eserlerin nitelikleri ise erkek ve kadın olma hali 
üzerinden tartışılmıyordur hala sanırım. Ancak bu defteri ka-
patmak için henüz çok erken. 
Bugün de kadın için “kendine ait bir oda” ve “kendine ait 
bir zaman” sorun olmaya devam ediyor. Çalışan kadınların 
iş ve evdeki “çifte mesaisi”, çalışmayanların özgürlük sınırla-
rını belirleyen kurallar, hala ve hala bize yaratma konusunda 
engeller çıkarıyor. 
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Virginia Woolf

Virginia Woolf 25 Ocak 1882’de Londra’da doğdu. 
Roman türüne yaptığı özgün katkılarla edebiyat 
tarihine adını yazdırdı. Aynı zamanda döneminin 
en önemli eleştirmenlerinden biri olarak kabul 
edilir. 1925’te yayımlanan “Mrs. Dalloway” (İletişim 
Yayınları, 1999) ünlü yazarın adıyla birlikte anılacak 
“bilinç akışı” tekniğinin en başarılı örneğidir. Virginia 
Woolf, 28 Mart 1941’de içine düştüğü ruhsal bir bu-
nalım sonrasında evlerinin yakınlarındaki bir nehre 
atlayarak intihar etti. Virginia Woolf’un en tanınmış 
eserleri şunlardır: “Mrs. Dalloway”, “Deniz Feneri”, 
“Orlando”,  “Jacob’un Odası”, “Dalgalar”, “Flush”, 
“Perde Arası”, “Kendine Ait Bir Oda”, “Yıllar”, “Gece 
ve Gündüz” ve “Dışa Yolculuk”.
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kırmızı
kırmızı için uzun cümleler kurmaya gerek yoktur. kırmızı, 
tek başına uzun bi cümledir ve moral ağrısına, ağrı kesici 
etkisindedir.
kırmızı sevdamı anlatayım size. kırmızılı bi cümle kurmak, 
taşeron işçiye kadro vaat etmeye benzemez. ettiğiniz lafın ar-
kasında durmanızı gerektirir. çok zaaflıyımdır kırmızıya. bi 
ruj olsun, bi oje olsun hiç dayanamam, hemen sürer sürüş-
türürüm. kırmızı için uzun cümleler kurmaya gerek yoktur. 
kırmızı, tek başına uzun bi cümledir ve moral ağrısına, ağrı 
kesici etkisindedir. moral ağrısı sağlığımızı bozar, sağlığımız 
bozulunca motivasyonumuz düşer, motivasyon düşünce de 
performans puanı dedikleri bi şey var, o düşer.
eskiden “işçi sağlığı ve iş güvenliği” diye bi şey vardı. işçileri iş 
kazası ve meslek hastalıklarından falan korumak içindi. hol-
ding tipi demokrasiye geçince “iş sağlığı ve güvenliği” olarak 
güncellendi. büyük ve güçlü holding için iş’i kazadan bela-
dan korumak, güvenliğini sağlamak gerektir.
“işçi sağlığı ve iş güvenliği” yıllarında çalıştığım tükkan-
da işçiler için bi ecza dolabı vardı. ağrı kesici, oksijenli su, 
tentürdiyot, gazlı bez, bi küçük makas, yara bandı falan ko-
nurdu içine. lakin biz kadın işçiler için yeterli değildi. misal 
çorabımız kaçsa moralimiz ağrırdı. hazırlıksız regl olabilir, 
“üstüme başıma çıkcak” diye panikler, neşe yetmezliğinden 
mustarip olabilirdik. tedbirimizi almamız lazımdı. aldık.
yangında ilk kurtarılacak dosya dolaplarından bi bölme ya-
pıp fotokopi odası oluşturmuştuk. oraya bi ayna astık, ecza 
dolabının altına bi ihtiyaç dolabı koyduk. içine, kadın işçiler 
için makyaj malzemesi, hijyenik ped, ince çorap, oje, oje çı-
karıcı vb., kızlı erkekli tüm işçiler için el kremi, tırnak maka-
sı, törpü vb., yorgun işçiler için vitamin, enerji verici şeyler 
yerleştirdik.
bi gün makyaj yapıyorum, kırmızı rujumu sürüyorum yani, 
kafamı bi çevirdim, aaa müdür.
‘napıyosun?’ dedi,
‘makyaj’ dedim.
‘siz napıyosunus?’ dedim.

‘fotokopi lazım’ dedi.
‘seslenirsiniz, alıp çekeriz, niye geliyosunuz ki?’ dedim.
‘arsızlık da dizboyu’ dedi.
ne arsızlığı ayol! rujumu sürmesem moralim ağrır, işime 
odaklanamam. müdür bey, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden 
pek anlamıyordu sanırım.
bence bi işyerinde herkes yerini bilecek arkadaş. sen mü-
dürsün. dahili hattan arayacaksın ya da “müboooo” diye 
seslenceksin. ben, “buyur müdürüm” diycem. iş buyurcan. 
fotokopiyi kendin çekceksen niye müdür oluyosun? bence 
yanlış.
işçi sağlığı açısından, işleyen bir “takdir mekanizması” da 
elzemdir.  27 yıldır sigortalı/sigortasız, düzenli/düzensiz 
sürdürmekte olduğum çalışma yaşamımda bi kere takdir 
edildim. hiç takdir edilmemiş işçiler düşünüldüğünde şanslı 
sayılırım.
toplu sms sisteminin yeni çıktığı çağlardaydık. sistemi, biri 
ben olmak üzere iki personele emanet ettiler. Bi gün amir 
beni aradı, dedi ki “sistemden ‘selam tatlım’ diye mesaj atıl-
mış”.
dedim “eee?”.
“sen mi attın?” dedi.
“o tip mesajları kendi cebimden atıyorum ki cevap verilebil-
sin” dedim.
“aferim” dedi.
bunu düşünemeyecek olduğumu zannetmesine içerleme-
dim değil ama takdir edilmek keyiflendirdi. ilaveten, “tat-
lım” diye hitap etmem ben, “şeker” derim.  neyse…
işçi sağlığı, işyeri barış ve huzurunun yapı taşlarından biri ol-
duğu gibi, işin güvenliği açısından da önemlidir. işçinin mo-
rali bozulup sağlığı riske edilmemelidir. bu sebepten ötürü 
ihtiyaç dolabı ve takdir elzemdir. 
elinizin altında bi renginiz olsun, giyin, takın, sürün sürüştü-
rün, moraliniz ağrımasın annem. öptüm bay…

MİZAH

Müberra Allahverdi
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Kısa…. Kısa…. Kısa

• yargıtay bi boşanma davasında, eve gelen konuklara 
misafirperver olmayan, gerekli ilgi ve alâkayı gösterme-
yen kadını kusurlu bulmuş. bi çay daha içmeden bırak-
mayalım konuklarımızı ki yuvalar dağılmasın. konukları 
uğurlarken kapının önünde en az 25 dakka sohbet etme-
yi ve “bunu saymıyom gene gel” demeyi unutmayalım.

• simcity diye bi oyun vardı. bi keresinde vergileri artır-
dım deney amaçlı, isyan çıktı, şehir karıştı, sistem çöktü 
vs. gazoza ötv gelmiş %10, ordan geldi aklıma.

• kuaförde bi ürünü “bu ne ki?” diye sormaya korkuyo-
rum. hemen diyolar ki “abla o mucize yaa, sana lazım”. 
saçın maskesi mi?, kremi mi?, serumu mu? niye bana la-
zım arkadaş?! ama artık akıllandım. ürünün adını bi güsel 
ezberliyorum, olay yerinden ayrılınca gugıla soruyorum.

• çayı ve kayfeyi şekersiz içen bi insan olarak şeker fabrika-
larının satışını doğru bulmaktayım. kullanılmayan şeyleri 
ihtiyaç sahiplerine dağıtmak lazımdır. yoksam evlerimiz 
çöp eve döner, belediye basar allak etmeye. pazar günleri 
piknik yapmak yerine mahallemizde keşif  yapalım. trafo 
binası, park, hazine arazisi, ağaç gölgesi, ahşap bank, so-
kak lambası, logar kapağı gibi henüz satılmamış lüsumsuz 
şeylerin üstüne “satılık” yazarak, vatansever yurttaşlar ola-
raktan devletimize yardımcı olalım.

• e-devletten soyağacıma baktım ve biçok arkadaş gibi ben 
de iki nenemin sağ olduğunu öğrendim, mutluyum. ekse-
riyetle neneler sağ kaldığına göre o yıllarda kadınlar herif-
leri gömüp hayatlarını yaşıyor, uzun ömürlü oluyolarmış 
demektir. sürdürülmesi gereken kıymetli bi gelenek bence.

• hani televizyonda sinirlenince cam çerçeve indirip, tabak 
bardak fırlatıyolar ya ben bi keresinde o derece sinirlen-
miştim. dedim “dur bi bardak fırlatiim, kırılsın”. lavabo-
nun içine doğru fırlattım ortalık batmasın diye.
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Kendi ekonomik özgürlüğümüzü elimize almalı,  
evlendikten sonra bir kenara çekilmemeliyiz.  

Biz her şeyden önce bir bireyiz. 

SİZDEN 
GELENLER

Kadınlar “ben 
değerliyim” diyebilmeli

Meltem Özdoğan / Muğla Kipa İşyeri Temsilcisi
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Kadın nüfusu dünya nüfusunun yarısını oluşturmasına 
rağmen, kadınlar erkeklere kıyasla sosyal haklar ve öz-
gürlük açısından daima geride kalmıştır. 
Değerlerini yitirip asimile olmuş toplumlarda kadın, ölen 
kocası ile birlikte gömülmek zorunda bırakılmıştır. Kız 
çocuklarının diri diri gömüldüğü toplumlar olduğunu da 
biliyoruz.  Erkeğe bağımlı kılınmış, kocasının ve akraba 
çevresinin yarattığı prangalara mahkum edilmiş pek çok 
kadın var.  Kimi zaman da dünyaya gelme amacı üreme 
ve cinsellikle sınırlandırılmış, kendisine iyi anne iyi eş ol-
manın ötesinde bir rol verilmemiştir. Varoluş mücadelesi 
içinde kadın hep kendisi için kalıplaştırılan ve kendisine 
verilen bir  kimliği kabul etmek zorunda kalan taraf  oldu. 
İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kadın, içinde bu-
lunduğumuz dönemdeki  kadar geri planda değildi. Ka-
dın, erkeğin tamamlayıcısı olarak görülürdü. Yeri saygın-
dı. Kadın bazen aile reisi bazen de evin direği konumun-
daydı. Savaşta ve sosyal yaşamda erkek ile aynı rollere 
sahipti. 

Kadın ikincilleşti
M.Ö 7. Yüzyıl’da Tomris Hatun diye bir kadın yaşamış-
tı.  Tomris Hatun, Türkleri birleştiren Alp Er Tunga’nın 
torunudur. Ve kendisi tarihte bilinen ilk kadın hüküm-
dardır. Tomris Hatun, çok güçlü ve çok zeki bir kadın-
dır. Savaşın gücün dışında, akıl ile kazanıldığına inanıp 
savunan biriydi.  
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra ise kadın geri 
plana itilmiştir. Yanlış anlaşılmak istemem, kadının geri 
planda olması İslam dini yüzünden değildir. Arap-Fars 
kültürü ile kaynaştığımız andan itibaren dinin yanlış yo-
rumlanması ve yavaş yavaş kültürümüzü bir kenara itip, 
Arap kültürünün benimsenmesiyle toplum içinde kadı-
nın konumu ikincilleşmiştir. Daha önce yere göğe sığdı-
rılmayan kadın artık bir köşeye atılmıştır.  
Modern toplumda kadın sahnenin önünde gösterilmeye 
çalışılsa da eski önemini ve toplumdaki saygınlığını yitir-
miştir. Kadın ve erkeğin eşit sayıldığı demokratik bir ül-
kede yaşıyor olmamıza rağmen, hâlâ kadın, kendine köle 
arayan zihniyetlerin onu kimliksizleştirmeye çalışmasına 
karşı bir savaş içinde hayat mücadelesi vermektedir. 
Önüne geçilemeyen kadın cinayetleri, tecavüzler, sözlü, 
fiziksel tacizler, çocuk yaşta zorla evlendirilmeye çalışı-

lan kız çocukları ve hayatı boyunca söz hakkı bulamayıp, 
önüne konulan tabağa razı olup bundan ötesini yaşaya-
mayan binlerce kadın… Aslında tüm bunlarla başa çık-
mamız imkânsız gibi görünse de, bu böyle değil. Biz ka-
dınlar “ben” diyebilmeliyiz artık.  “Ben değerliyim, ben 
bir insanım, ben bir anneyim, ben bir çocuğum, ben bir 
sevgiliyim, bir eşim, ben bir bayan değil, ben bir kadı-
nım!” diyebilmeliyiz. Kenara pusup pencere kenarından 
hayatı kaçırmak yerine “Bu benim hayatım, bu benim 
doğrularım” diyebilmeliyiz. Her gün okuyup araştırıp 
kendimizi geliştirip kendimize güvenip neler başarabildi-
ğimizi başkalarına değil kendimiz kanıtlamak için hara-
ket etmeliyiz. Üçüncü sayfa haberlerinde kadın cinayet-
lerini okuduğumuzda buna alışıp durumu normalleştir-
memeliyiz. Kendi ekonomik özgürlüğümüzü elimize al-
malı, evlendikten sonra bir kenara çekilmemeliyiz. Bizim 
dünyaya geliş amacımız evlilik ve cinsellik olmamalı.

Öncelikle bireyiz
Bu savaşta sürekli okuyan, araştıran, bilen bir kadın 
bana göre en gelişmiş teknolojik silahlardan daha teh-
likelidir.  Bizler öncelikle bir bireyiz.  Kız çocuklarımı-
zı bilinçlendirerek büyütmeliyiz. Yanlışı doğruyu ayırt 
etme yolunda onların gözünü korkutup bizden uzaklaş-
malarına ve başkalarına sığınıp hata yapmalarına izin 
vermemeliyiz. Onlarla arkadaş olup bizlere güvenme-
lerini sağlamalıyız.  O katiller, tecavüzcüler, tacizciler 
de bir zamanlar çocuktu. Erkek çocuklarımızın pipisini 
açıp göstermesi anlayışını bir kenara itmeliyiz.  Onun 
yaptığı hataları örtüp “erkektir yapar” düşüncesini de 
bırakmalıyız. Onlara eşitliği, sevgiyi, merhameti aşıla-
mayı bilmemiz gerek. Erkek çocuğumuza gönül alma-
nın, özür dilemenin bir erkeklik kaybı olmadığını öğret-
memiz gerek. “Benim oğlum erkektir gezer tozar, eve 
geç gelir, kız arkadaşı olur. Erkektir elinin kiridir” an-
layışlarını da bir kenara atıp bilinenleri yıkmak gerek. 
Hayat bizim, başrolde olan bizleriz. 
Gerek aile hayatımızda gerek sosyal alanda gerekse iş 
hayatında yaşadığımız bütün talihsizlikler, bir sınavdır. 
Bunların üstesinden gelerek güçleniriz.  Kendi içinizde-
ki çocuğa her zaman inanın ve hiç onu susturmayın. Ve 
hiçbir zaman kendinizi değersiz görmeyin, unutmayın ki 
biz kadınlar Tanrı’nın yarattığı mucize varlıklarız.
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FIKRA

SUDOKU

Ünlü üniversitelerimizden birinde profesör olarak çalışan 
bir meslektaşımızla birlikte, üniversite giriş sınavlarını 
yapmak üzere haziran ayında Malatya’ya gitmiştim. Ha-
vaalanından çıkınca, yolun kenarlarında insan boyunda, 
şamdan şeklinde yükselen sarı çiçekleri gördü.
- Ali, bu ne güzel çiçekler ne olduğunu biliyor musun? 
- Evet. Verbascum bilimsel adı. Türkçe adı sığırkuyruğu.
Daha sonra, yine arabayla Malatya civarında çeşitli yer-
lere gittik ve her defasında bu bitkinin değişik türlerini 
görerek hayranlığını her fırsatta dile getirdi ve her defa-
sında adını unutmuş olacak ki;
- Yahu Ali! Bu çiçeğin adı neydi?

- Sığırkuyruğu.
Biz yaklaşık bir hafta orada burada gezdik, Kemaliye’ye 
gittik ve yol boyunca bizim meslektaşımız bu çiçeğin adı-
nı tekrar tekrar sordu. Ben de belki birini doğaya gönüllü 
yaparım diye, bıkmadan usanmadan cevap verdim. 
- Verbascum, sığırkuyruğu, Verbascum, sığırkuyruğu…
Sonunda tekrar havaalanına geldik. Havaalanının tam 
girişinde bu bitkiler bir şamdan gibi bütün azametiyle 
duruyordu. Meslektaşımız:
- Yahu Ali, çok mutluyum, bu bir hafta boyunca hiçbir 
şey öğrenmedikse en azından inekkuyruğunu öğrendik.
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İNEK KUYRUĞU 
Prof. Dr. Ali Demirsoy

Hazırlayan: Merve Demirkıran

Geçen sayının yanıtı

Sudoku’yu doğru yanıtlayanlara Ayizi Kitap’tan kitap he-
diye edilecektir. Doğru yanıtlarınızı dergimizin e-posta adre-
sine gönderebilirsiniz: tezkoopiskadin@tezkoopis.org

4 2 1 6 

257

8

9 8 3

6 7 

1

2 7 4 

8 6

9 5 

7 4 

6

3

9 4 7 3 6 8

6

2 3 

1 

2 

4 9

75

5 6

1 2

7

5

2

3

5

7

6 

1

8 

1 

6

9

9

9

9

9

7

8

8

8

8

4

4 1

4

4

2

2

5

5

5

1

1

3

3

3

3

Geçen sayıdaki sorumuzun yanıtı. Doğru yanıtı veren-
ler, Ayizi Kitap’tan birer kitap kazandılar. 
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Şube Başkanı Mustafa Barın 
Necatibey Cad. No: 84/4 Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 229 43 07 Faks: 0312. 229 18 47 
http://ankara2 .tezkoopis.org 
ankara2@tezkoopis.org

ANKARA 4 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Levent Koç 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/18  
Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 231 74 98 Faks: 0312. 231 74 97 
http://ankara4.tezkoopis.org 
ankara4@tezkoopis.org 

ANTALYA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Barış Özdemir 
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı  
Yüce2 Apt. Kat: 2 D: 3 Antalya  
Tel: 0242. 242 91 05 Faks: 0242. 248 15 89 
http://antalya.tezkoopis.org 
antalya@tezkoopis.org 

BURSA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Bülent Çetin 
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. No: 3 A Blok  
D: 4 Osmangazi/Bursa  
Tel: 0224. 224 29 37  Faks: 0224. 224 29 37 
http://bursa.tezkoopis.org 
bursa@tezkoopis.org 

DİYARBAKIR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Mehmet Pekgöz 
Yaşar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G 
Diyarbakır 
Tel: 0412. 228 59 68  Faks: 0412. 228 59 68 
http://diyarbakir.tezkoopis.org 
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ŞUBESİ 
Şube Başkanı Mehmet Meral 
Mithat Paşa Mah. Londra Asfaltı Rasathane Yanı 
No: 2 Kat: 3 Edirne 
Tel: 0284. 212 14 95 Faks: 0284.212 14 95  
http://edirne.tezkoopis.org  
edirne@tezkoopis.org 

ERZURUM ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hakan Kurt 
Gez Mah. Karaveli Sok. Şimşek Apt. Kat: 2 
Erzurum  
Tel: 0442. 234 60 89 Faks: 0442. 233 88 02 
http://erzurum.tezkoopis.org 
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz 
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İş Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskişehir 
Tel: 0222. 221 45 26 Faks: 0222. 220 83 74 
http://eskisehir.tezkoopis.org 
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ŞUBESİ 
Şube Başkanı Bilal Öztokmak 
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İş Merkezi 
Kat: 2 No: 201 Gaziantep 
Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43 
http://gaziantep.tezkoopis.org 
gaziantep@tezkoopis.org 

GEBZE ŞUBESİ 
Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek 
Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205/1 Sok.  
No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli   
Tel: 0262. 646 18 49 Faks: 0262. 646 67 64 
http://gebze.tezkoopis.org 
gebze@tezkoopis.org 

SAMSUN ŞUBESİ 
Şube Başkanı Tarık Sayın 
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İşhanı 
No:1 Kat:6 D:35 İlkadım/Samsun 
Tel: 0 362. 431 55 41 Faks: 0 362. 431 55 42 
http://samsun.tezkoopis.org   
samsun@tezkoopis.org 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Nejla Önder 
Osmanağa Mah. Kuş Dili Cad. No: 26 Kat 3-4 
Tel: 0216. 450 14 02 Faks: 0 216. 338 92 64 
http://istanbul1.tezkoopis.org 
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Cemal Kement 
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Şimşek Apt.  
No: 3/6 Kat: 3 Şişli-İstanbul  
Tel: 0212. 232 39 47 - 0212.232 39 92  
Faks: 0212. 232 28 57 
http://istanbul4.tezkoopis.org 
istanbul4@tezkoopis.org 

İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Selahattin Karakurt 
Büyükdere Cad. No: 64/8 Kat: 3  
Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel: 0212. 347 40 77 Faks: 0212. 347 40 78 
http://istanbul5.tezkoopis.org 
istanbul5@tezkoopis.org 

İZMİR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Sebahattin Şen 
Şair Eşref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601 
Alsancak-İzmir 
Tel: 0232. 463 42 59 Faks: 0232. 463 54 72 
http://izmir.tezkoopis.org 
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Caner Fırat 
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İş Hanı 
No: 5/1 Kat: 1 D: 13 Çankaya-Konak-İzmir 
Tel: 0232. 421 43 45 - 0232. 421 43 37 
Faks: 0232. 421 43 92 
http://izmir2.tezkoopis.org 
izmir2@tezkoopis.org 

MUĞLA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hüseyin Yıldız 
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1 
Menteşe-Muğla 
Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14 
http://mugla.tezkoopis.org 
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ŞUBESİ 
Şube Başkanı Şerif Taşören 
Mithat Paşa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5 
Zonguldak 
Tel: 0372. 253 40 39 Faks: 0 372. 252 52 72 
http://zonguldak.tezkoopis.org 
zonguldak@tezkoopis.org 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI ŞUBELERİ

Genel Başkan
Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri

Genel Eğitim Sekreteri 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Hakan BOZKURT
İsmail AYDIN 
Çağdaş DUYAR
Salih GÖNÜLLÜ
Cemal KEMENT
Mehmet MERAL
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Yaşar Nezihe Hanım 1880- 1971 yılları arasında İstanbul’da yaşayan ve Türkçe’ye ilk 1 Mayıs şiirini kazandıran kadın 
şairimizdir. Eserleri: “Bir Deste Menekşe” (şiir), “Feryatlarım” (şiir) ve özyaşam öyküsünü anlattığı Akşam gazetesinde 
tefrika olarak yayınlanan “Nevsal”dir. 

BİR MAYIS

Ey işçi
Bugün hür yaşamak hakkı seninken
Patronlar o hakkı, senin almışlar elinden.
Sa’yınla edersin de “tufeyli”leri zengin
Kalbinde niçin yok ona karşı, yine bir kin?
Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkâd;
Lakin seni fakr etmede günden güne berbâd.
Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden.
Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden,
Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün.
Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.
Ey işçi
Mayıs birde bu birleşme gününde
Bişüphe, bugün kalmadı bir mani önünde.
Baştanbaşa işte koca dünya hareketsiz;
Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.
Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin,
Ta’zim ile, hürmetle sana başlar eğilsin,
Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi,
Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.
Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay
Sen bunları hep kendin için şan-ü şeref say.
Birgün bırakınca işi halk şaşkına döndü,
Ses kalmadı, her velvele bir mum gibi söndü.
Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;
Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.
Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!
Kuvvetedir hak. Hakkını haksızlara anlat.

Yaşar Nezihe (Bükülmez) 




