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Flormar direnişi,
Tez-Koop-İş Yayın Organı Sayı: 3 / Temmuz 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 üçüncü sayısı ile yine karşınızdayız. 24 Haziran 2018 Cum-
hurbaşkanlığı ve Genel Seçiminin ardından oluşan yeni yönetim biçimi, işçi ve kadın 
haklarını tehdit ediyor. Kadın emeğinin görünmezliğini artıracak uygulamalara ve per-
vasızca alınacak kararlara kimsenin şaşıracağını sanmıyoruz... Fakat koşullar ne olursa 
olsun kadınların direnişleri ve işçilerin hak mücadelesi büyük bir azim ve kararlılıkla 
sürdürülecek, bundan geri adım atılmayacaktır. 
Bu sayımızda ziyaret ettiğimiz ilk durak TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyotek-
noloji Bölümü’nün uzmanları oldu. Bilimin kadınlara emanet olduğunu görmenin 
mutluluğunu yaşadık. Hem bir bilim kadını olarak hem de bir çalışan olarak ya-
şadıkları zorlukları konuştuk, birbirinden ilginç öykülerini dinledik ve çalıştıkları 
alanları anlatmalarını istedik.  
Flormar işçilerinin direnişi, sadece Petrol-İş Sendikası’nın değil tüm hak mücadelesi 
yapan sendikaların ve işçilerin umutla dolmasını sağladı. Direniş alanına giderek işçi 
kadınların seslerini, sözlerini dergimize taşıdık. 
Muğla şubemize üye Bodrum Migros kadın çalışanlarını ve İzmir Migros’un emekli 
kadın çalışanlarını ziyaret ettik. Her söyleşide, her buluşmada farklı deneyimleriyle hem 
dergimizi hem de bilincimizi zenginleştiren, sendikamızın kadın üyeleri için yeni ufuk-
lar açan arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz.  
Geçtiğimiz ay, Türkiye işçi sınıfının ve özellikle de özelleştirme sürecinde verilen müca-
delenin öncülerinden, bir dönem de Petrol-İş Araştırma Servisi’nde çalışan Ayfer Eğil-
mez’i, Ayfer Abla’yı kaybettik. Onun 70 yıllık yaşamında özveri ile sürdürdüğü onurlu 
mücadelesinden çıkarılması gereken sayısız ders var... Işıklar içinde uyusun.
Bu sayımızda mevsiklik kadın işçilerle ilgili önemli izlenimler bulacaksınız. Şehirler 
arası yolculuklarda, otoyol kenarlarında bir tarlada çalışırken uzaktan gördüğümüz bu 
kadınların dünyasına eğilmek istedik. 
Yine Soma’dan, Soma’nın Yırca köyünden, geçtiğimiz yıl zeytin ağaçları yok edildiği 
için yaptıkları eylemlerle tanıdığımız kadınlar, yeni ve onlara umut, mutluluk veren ge-
leceğe dönük bir işletmenin, Yırca Sabun Evi’nin temellerini atmışlar. Çanakkale’ye, İs-
tanbul Kadıköy’e ve davet edilecekleri her yöreye birbirinden güzel sabunlarıyla ulaşıp, 
açtıkları standlarda yörelerinin güzelliğini sergiliyor, emeklerinin karşılığını görüyorlar. 
Biz kadınlar için sevindirici gelişmeler de var. Türkiye’nin işçi sınıfı mücadelesinde 
çok büyük yeri ve önemi olan DİSK’in yeni genel başkanı artık bir kadın. Arzu 
Çerkezoğlu ile kadınların çalışma yaşamına katılımında yaşanan güçlükleri, yeni 
dönemin ne gibi gelişmelere gebe olduğunu, sendikaların yapılanmasında kadın-
ların yeni rollerini ve Flormar direnişi gibi önemli gelişmeleri bizimle paylaştı. 
Çerkezoğlu, uzun yıllara dayalı sendikacılık deneyimiyle kadınların katıldığı ya da 
başlattığı hak mücadelelerinin mutlaka işçiler lehine sonuçlandığını hatırlatarak ka-
dınların elinin değdiği yeni bir dünyanın umut veren resmini çizdi... 
Sivil Toplum köşemizde bu sayıda Nilüfer Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi 
çalışanlarını konuk ettik. Bir yerel yönetim atılımı sayabileceğimiz merkezin toplu-
mun fırsat eşitliğinden faydalanamayan veya mağdur kesimleriyle ilgili attığı örnek 
adımları öğrendik. 
Dergimizin sabit köşeleri olacağını söylemiştik. Üçüncü sayıyla birlikte uzmanlık yazı-
larımızı kaleme alan uzmanlarımıza, mizah, sudoku, mandalaya emeği geçenlere çok 
teşekkür ediyoruz.  
Yepyeni, huzur, barış, eşitlik dolu günlere uyanmanız dileğiyle bir sonraki sayıya kadar 
hoşça kalın.
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24 Haziran 2018 24 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Genel seçimleri / Türkiye, 
kadınlar ve gelecek...

Muğla Bodrum Migros 
Mağazası 
“Kendi özgürlüğüm için 
çalışıyorum”

İzmir’de Migros emeklisi 
kadınlar:  
“Birbirimizden hiç 
kopmadık”

TÜBİTAK Gebze’de Gen 
Mühendisliği ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü’ndeydik:  
Burada bilim,  
kadınlara emanet

Flormar’da mücadeleye 
devam: Kremin, 
rujun değil direnişin 
güzelleştirdiği kadınlar

Flormar işçilerinden  
umut ve neşe yükseliyor: 
Direniş güzelleştirir, 
kadın dayanışması 
güçlendirir! 

24 Haziran Türkiye tarihinin en önemli 
seçimlerinden birini geride bıraktık. Seçimin 
ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçiş hazırlıkları başladı. 
Seçim sonuçlarını kadınlar açısından 
değerlendirdiğimizde, geleceğin pek de 
aydınlık olmadığını söyleyebiliriz.  

Bodrum’da, Migros işçisi kadınlarla keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. İşyerlerinden ev 
içi yaşamlarına kısa bir yolculuk yaptık. 
Ege’nin enerjisi yüzlerindeydi, mutlu ve 
umutlu bir gülümsemeyle karşıladılar bizi, 
bol kahkahalı bir röportaj gerçekleştirdik.

Kimi yeni kimi eski emekli, bazıları da yaşa 
takıldıkları için emekliliklerini bekliyorlar. 
Migros işyerinde çalışırken kurdukları 
dostluk onların ayın belli günlerinde bir 
araya gelmelerine vesile olmuş.

TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi çölün 
ortasında bir vaha adeta. Kadınlar 
bu vahanın vazgeçilmez sakinleri. 
İmmunologlar, hücre biyologları, 
veterinerler, genetikçiler… Bilim alanında 
en başarılı kadınların hikayelerini dinlemeye 
hazır mısınız?

Flomar Türkiye’de ünlü bir kozmetik 
markası; ojeleri, rujları var. Fransız kozmetik 
devi Yves Rocher yüzde 51’lik pay ile 
onun büyük ortağı.  Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında 
Petrol-İş Sendikası’na üye oldukları için 
123 işçiyi işten attılar. Bunların çoğunluğu 
kadın. Kadın işçiler direnirken, dayanışma 
da büyüyor. Flormarlı kadın işçilere 
bağlanıyoruz.

“Dayanışmayla bütün engelleri aşacağız, 
giderek büyüyeceğiz ve kazanacağız”
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24 Haziranda Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden 
birini geride bıraktık. Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçiş hazırlıkları başladı. Seçim 
sonuçlarını kadınlar açısından değerlendirdiğimizde, 
geleceğin pek de aydınlık olmadığını söyleyebiliriz. 

Türkiye’nin yüzde 52’si 24 Haziran’da “devam” dedi. 
Mevcut iktidar ve parti lideri yeniden çoğunluğun tercihi 
oldu. Muhalefet ise parlamentoda yer almasına rağmen 
belirleyici bir özne olmaktan çok uzak. Bu yüzden iktida-
rın özgürlükleri kısıtlayıcı istikrarlı eğilimi devam edecek 
gibi görünüyor. Diğer yandan, ekonomik istikrarsızlık da 
her kesimden insanın yaşamını zorlaştırıyor; en çok da 
emek piyasasında ücret miktarı ve güvencesizlik açısın-
dan en alt sırada yer alan kadınların…
Yeni sistemle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16’ya düşü-
rüldü. Kapatılan bakanlıklardan biri de Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile birleştirilecek olan bakanlığın yeni adı Ça-
lışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak değişti-
rildi. Kadınlar “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ye-
rine bir “Kadın Bakanlığı” talep ederken bu taleplerinin 
karşılıksız kalmasını tepkiyle karşılıyorlar.
Devlet başkanına KHK çıkarma yetkisinin tanındığı bu 
yeni dönemde, KHK çıkarma yetkisi aslında aileden sa-
nata spora, ormanlardan kıyılardan yararlanmaya, çalış-
ma hayatının düzenlenmesinden sosyal güvenlik hakkına 

kadar toplumsal yaşamı ilgilendiren hemen hemen tüm 
konuları içeriyor. Bu yeni dönemde kadınları da oldukça 
zor bir dönem bekliyor.
Son 16 yılda işten çıkarmalarla, grev yasaklamalarıyla, 
sendikasızlaştırmayla emeğin hakları budandı, çalışma 
yaşamı tümden güvencesiz hale getirildi. Özelleştirmeler-
le kayıt dışı, esnek ve güvencesiz çalışmayla, yoksullukla, 
artan işsizlik ve iş cinayetleriyle bir yıkım programı uygu-
landı. Bu yıkım programı en çok kadın işçilerin emeğinin 
ucuz işgücü olarak sınırsız sömürülmesine, kamunun üst-
lenmesi gereken bakım hizmetlerinin kadınlara yüklen-
mesine ve kadınların çalışma yaşamının dışına itilmesine 
neden oldu.
Kadın işsizliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Ha-
ziran 2018 TÜİK verilerine göre kadın işsizliği yüzde 
12,9 olarak açıklanırken, kentsel kadın işsizliği ve genç 
kadın işsizliği yüksek oranda seyrediyor. Genç kadın iş-
sizliği yüzde 22,7, kentsel kadın işsizliği ise yüzde 26,2. 
Kadın işsizliği sorununun çözümü için kadın istihdamı-
nın artırılması yönünde kalıcı politikalar ne yazık ki öne-
rilmedi. Her şeyden önce kadın işsizliğinin azaltılması 

GÜNDEM

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri 
Türkiye, kadınlar ve 

gelecek...
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için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son 
verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nite-
likli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile 
kadının üzerinden alınmalıdır.

Nasıl Yapmalı?
Her şeyde önce çoğunlukçu değil çoğulcu bir demokra-
si anlayışından yana tavır almak gerekiyor. Çoğunluğun 
kendi değerlerine ve aklına göre yasa yaptığı-uyguladığı, 
yargıyı şekillendirdiği bir düzende, yok sayılan fikirlerle 
uzlaşma ya da müzakere yöntemiyle bir arada yaşamak 
mümkün olamaz. Çünkü bu yöntemler çoğunluğun ken-
dini dayatmasından başka bir işe yaramaz. Bunu kadınlar 
adına verilen kararların, çıkartılan yasaların günlük haya-
ta yansımalarından da anlıyoruz aslında. Kadına şiddet 
haberlerinde ceza indirimleriyle serbest bırakılan suçlula-
rı sıkça görüyoruz mesela. Gücü elinde tutan zihniyetin; 
yani erkekliğin hegemonyası altındayız. Buna “dur” de-
mek için tek seçeneğin sandık olmadığının da farkındayız. 
İşyerlerimizde, evde ve sokakta bir arada durup sesimizi 

yükseltmemiz gerekiyor. Tüm yerellerde güçlü denetim 
mekanizmalarını kurup harekete geçirmek, yukarıdan 
gelen tehditlere karşı bizi daha güvenli konumda tutar. 
Nasıl yaşayacağımıza kendimiz karar vermek için adım 
atmalıyız. Bunun yolu ise güçlü bir örgütlülükten geçiyor. 
Bize sorulmadan yukarıdan oluşturulan kurallara karşı, 
yerelden örerek demokrasi mekanizmaları oluşturmalı ve 
bu mekanizmaların kullanımına aktif  olarak katılmalıyız. 
Dergimiz yayıma hazırlandığı sırada, yeni bakanlar ku-
rulunun açıklanmasını takiben Devlet Tiyatroları’nın 
özerklik kanunundan Asgari Ücret Belirleme Komisyo-
nu’na kadar sayısız düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı’na 
devredildiği, tüm bakanlıkların isimleriyle aynı ismi ta-
şıyan çalışma komisyonlarının yine Cumhurbaşkanlı-
ğı bünyesinde oluşturulduğu haberleri akmaya başladı. 
Mevcut başkanlık sistemindeki bakanların parlementer 
sistemdeki bakanlar ile uzaktan yakından pek ilgisi olma-
dığını da yakında göreceğiz. 
Belki ironik ama bu yaz ayları, örgütlenmek için en güzel 
mevsim, öyle değil mi?... 

Seçim 2018
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SÖYLEŞİ 
  GEBZE

TÜBİTAK Gebze’de Gen Mühendisliği ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeydik:

TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi çölün ortasında bir vaha adeta. Kadınlar 
bu vahanın vazgeçilmez sakinleri. İmmünologlar, hücre biyologları, 

veterinerler, genetikçiler… Bilim alanında en başarılı kadınların 
hikâyelerini dinlemeye hazır mısınız?

Burada bilim, kadınlara emanet

Sizi tanıyalım bilimle uğraşmaya nasıl ka-
rar verdiniz?
Ahsen Morva: Saint-Joseph Lisesi mezunuyum. 
Fen ağırlıklı bir lisedir. Bilime ya da ilime ilgim var-
dı bana hitap ediyordu. Ben lisede okurken genetik 
çok konuşuluyordu, benim de genetiğe ilgim vardı. 
Liseden sonra yurtdışına gittim. Lisans, master ve 

doktoramı orada yaptım. 

Ne okudunuz?
Hücre biyolojisi okudum. Üzerine genetik masterı 
yaptım. Master sonrası immünolojiye ilgi duydum. 
İyi hocalarım vardı. Güzel yönlendirdiler. Doktora-
mı da immünolojide yaptım.

Tez konunuz neydi?
Tez konum; Otoimmun Hastalıklarda Düzenleyici 
B Hücrelerinin Rolü’ydü. Bu yeni ve insanda çalı-
şılmamış bir konuydu, sadece fare üzerinde çalışıl-
mıştı. Benim için asıl ilginç olan bunu insanda ilk 
çalışan ekiple birlikte olmaktı. Başarılı bir öğren-
ciydim ben. Bakanlık onur bursu aldım. Fransa’dan 
sonra Atina’ya geçtim. Post- Doc çalışmalarına ora-
da devam ettim. Yine otoimmun hastalıklar üzerine 
ve yine B hücreleriyle başka bir ekipte çalıştım. Ati-
na’da bir buçuk yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye dön-
me girişimim oldu ama kalmadım burada, tekrar 
Fransa’ya Paris’teki Pasteur Enstitüsü’ne döndüm. 
Post-Doc’umun bir kısmını orada yaptıktan sonra 
Türkiye’ye döndüm, TÜBİTAK’a girdim.  İmmu-
nolog olarak çalışıyorum. Altı ay oldu…

TÜBİTAK’a girerken zorlukla karşılaştınız 
mı, Fransa’daki çalışma konusu ile burada-
ki uyuyor mu?
Girerken zorluk çıkmadı. Hocaları girmeden önce 
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tanıma fırsatım  oldu. Hocaların fikir birliği ile 
alındım. Çalıştığım konular burada farklı. Ama 
immunologum ve immunolog olarak görev almaya 
devam ediyorum. 

Ne üzerine çalışıyorsunuz?
Burada şu anda tanı kitleri ile çalışılıyor. Hastalık-
lar için tanı kitleri geliştiriliyor, kistik fibroz ve di-
ğer genetik hastalıklara yönelik tanı kitleri geliştiri-
liyor. İmmünoloji de bunun ayrılmaz bir parçası ol-
duğu için o konuda görev alıyorum. İmmünolojiyi 
ilgilendiren yeni cihazlarımız gelecek, onlar için de 
destek sağlıyoruz. Bursiyerlerimiz var.  Türkiye’de-
ki ilk çalışma deneyimim bu arada. Onlarla birlikte 
öğreniyorum diyebilirim. Hayatımdan memnunum.

Tanı kitleri nerelerde kullanılıyor?
Bunlar hastalıklara erken tanı koyabilmek için üre-
tiliyor. Mesela bebeklerde genetik bazlı hastalıkları 
erken tanıyıp erken tedaviye gitme yolunda bayağı 
bir önemli artılar sağlıyor.  
Meryem Işık: Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Gene-
tik Bölümü mezunuyum. Daha sonra Gebze Teknik 
Üniversitesi’nde masterımı tamamladım. Araştır-
ma görevlisiydim orada. Master sonrasında sektör 
değiştirmek istedim. O sırada TÜBİTAK’ta Tekno-
loji Transfer Ofisi açılmıştı, transfer ofisine girdim. 
Dört yıl orada çok iyi çalışmalar yaptık. Ama ben 
doktora aşamasında bilim dünyasından kopmak is-
temediğimi anladım. Gen Mühendisliği alanında 
çalıştım o sırada Selma Hoca ile tanıştık. Bir yan-
dan da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dok-
tora çalışmalarına başladım. Bir proje dolayısıyla 
buraya geçtim. Şimdi hem doktora tezimi burada 
yapıyorum hem de buradaki çalışmalara katılıyo-
rum.

Siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Antikor temelli çalışmalar yapıyoruz… Hibridoma 
teknolojileri. Hem alt yapı hem de teknoloji boyu-
tunda bize burada hibridoma teknolojilerini öğreti-
yorlar. Bu hocalarımız temelden yetişmiş ve bunları 

en iyi hocalardan öğrenmiş hocalar. Dolayısıyla 
Türkiye’de antikor geliştirme teknolojileri konu-
sunda en iyi hocalar burada diyebilirim. Antikor 
teknolojileri neden önemli çünkü antikor tekno-
lojileri ile çok farklı sektörlere hitap edebilirsiniz. 
Antikor geliştirerek kanser ilacı da üretebilirsiniz. 
Bir biyoteknoloji firmasının gıda analizinde kul-
landığı kitleri de geliştirebilirsiniz. Zaten bu ekip 
daha önceden gıda mühendisliği alanında kullanı-
lan İmmunoaffinite kolonları geliştirdiler. 

Biyoteknoloji firmalarına ürün üretiyor 
musunuz?
Evet üretiyoruz.  Proje teklif  ediyoruz, ürün çıkar-
tacak şekilde projeler yazılıyor. Biyoteknoji firma-
larına ürün transfer ediliyor. Onlar da bizi zaman 
zaman yönlendiriyorlar. Biyoteknoloji Türkiye’de 
çok ciddi adımlar atılmasının beklendiği bir sektör. 
Firmalar karşılarında dünya devleri olduğu için bu 
konuda adım atmaktan korkuyorlar. Bir ürünle or-
taya çıkacak ama bu piyasada kabul görecek, ba-
kanlık onayından geçecek ayrıca ürünlerin kulla-
nıcılarına da ulaşması gerekiyor. Bayağı kapsamlı 
bir çalışma. Dolayısıyla firmalar bizi ya yönlendi-
riyorlar ya da ihtiyaçlarını bize iletiyorlar. 

Tanı kitlerinden bahsettiniz ama biyotek-
noloji yöntemiyle interferon gibi tedaviye 
yönelik ilaçlar da üretiliyor, bildiğim ka-
darıyla, bu tür çalışmalar da yapıyor mu-
sunuz?  
Ahsen: Burada biyobenzer projeler var. İmmü-
nolog gözüyle açıklamaya çalışayım…Antikor 
üretimi çok amaçlı olabilir. Antikor üretiminde 
tanı da koyarsınız, tedaviye yönelik antikorlar da 
üretebilirsiniz. Biyobenzer de deniyor bunlara. 
Yani bunlar doğadaki aslını taklit edebilen sentetik 
ilaçlardır. Bu ilaçlarla hastalık etkeni olan geni ya 
da proteini yok da edebilirsiniz, hastalık etkenini 
ortadan kaldırabilecek başka bir proteini indük-
leyebilirsiniz ya da bazı şeyleri tamamen nötrali-
ze edebilirisiniz. Bu tip araştırmalar da yapılıyor. 
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Kanser araştırmaları da yapılıyor başka bir labora-
tuvarımızda…O nedenle TÜBİTAK’daki  özellikle 
gen mühendisliğinin temelini oluşturan araştırma-
lar tamamiyle antikora dayalı multiparametrik bir 
biçimde inceleniyor ve çok amaçlı tanı ve tedavi 
yöntemi sunulabiliyor. Her ikisi birlikte gidiyor za-
ten. 

Meryem Hanım genetik bilimine nasıl yö-
neldiniz, yani neden başka bir alan değil de 
genetik?
Kendimi bildim bileli küfler ilgimi çekiyordu. An-
nem et doğrarken o etin sinirlerini çıkarıp onu ince-
lemeye çalışıyordum. Her zaman canlı organizma-
lara ve biyolojiye karşı bir ilgim vardı. Fen bilim-
lerini de çok seviyordum.  Bilim Teknik dergilerini 
takip ediyor, popüler bilim kitapları okuyordum. 
Genetik bilimi benim yetişme çağımda Türkiye’de 
gelecek vaat eden bilim dalı olarak lanse ediliyordu. 
O noktada ilgimi çekmeye başladı.  On dört, on beş 

yaşlarından itibaren “Üniversite sınavında başarılı 
olabilirsem, genetik yazacağım” diyordum. 

Hayaller önemli elbette, kız çocuklarının 
bilime yönelik hayaller kurması genellikle 
teşvik edilmez…
Liseyi Kayseri Andolu Lisesi’nde okudum, çok faz-
la bir yönlendirme yoktu. Kendi kendime TÜBİ-
TAK olimpiyatlarına girmeye çalıştım mesela, bir 
hoca yoktu başımda. Güzel bir sonuç da elde ede-
medim tabii. Ama ille de bir merakım vardı. Diğer 
yandan sınavlardan haberim olurdu, bilim kitapları 
okurdum…Bilim ve Teknik en merakla beklediğim 
dergiydi. 

Bilim tarihi kitaplarına baktığımızda pek 
kadın görmüyoruz, sanki bu alan tümüyle 
erkeklere ait gibi, bu konuda neler söyle-
mek istersiniz? 
Kendi ailemde bir engelle karşılaşmadım, annem 
ve babam, “Sen en doğrusunu bilirsin, senin seçi-
min senin hayatın” diye yönlendirdi. Ama size tabii 
ki katılıyorum. Bir basamak öncesinden bahsetmek 
isterim yine de. Türkiye’de genellikle ilimi yüceltici 
bir iklim olduğunu düşünmüyorum.  Biliyorsunuz 
bilim ya da ilim uzun süre çalışmayı, sebatı, bazen 
aç kalmayı gerektirir. Çok yüksek kazançların da 
olmadığı bir alandır. Einstein ve Tesla’nın hayatını 
okuduğunuz zaman mezuniyetlerinin ilk yıllarında 
alâkasız işlerde çalıştıklarını ona rağmen sebat et-
tiklerini ve işsiz kaldıklarını görürsünüz. “Marifet 
iltifata tabidir” diye bir söz vardır. Mesela gazete-
lerde en çok kazandıran 10 meslek gibi haberler 
çıkar. Çocuklar genellikle para kazandıracak mes-
leklere yöneltilir. Sadece Türkiye’de değil dünyada 
da böyle bir algı var. Kadınlar kısmına gelince ona 
katılıyorum. Biz kadınlar çok fazla bölünüyoruz. 
Kendimize pek vaktimiz kalmıyor genellikle. Evle-
niyoruz, sorumlulukları paylaşmıyor erkekler. Ben 
şanslıyım eşim evlilik sorumluluklarını paylaşıyor. 
Ama kaç kişi vardır ki böyle…Kadınların vakti bö-
lünüyor. Benim çocuğum yok ve bunu hep erteliyo-
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rum. Tabii erkeklerin vakti sadece erkeklerin vakti. 
Ama kadınların vakti kendilerinin vakti değil. Çok  
bölünüyoruz biz.

Kadınlar bu nedenle daha az bilimle uğra-
şıyorlar, o nedenle bilim tarihinde yok mu 
demek istiyorsunuz?
Ülkede bilim teşvik edilmiyor, bilimi özendiren 
bir iklim olması gerekir, diye düşünüyorum. İlko-
kul çağından itibaren bilim için gerekli olan merak 
duygusunun çocuklarda uyandırılmadığını düşünü-
yorum. Kız çocukları ile erkek çocukları ayrılıyor. 
Kız çocuklarının ortaokul çağından itibaren başka 
alanlara yönlendirildiğini, rol modellerinin farklı 
olduğunu düşünüyorum. Ben öyle değildim. Biz üç 
kızız, bir de erkek kardeşimiz var. Bizim ailede er-
kek ve kız ayrımı hiç yoktu.  Babam hepimizi bir 
meslek sahibi olmalısınız, kendi ayaklarınız üzerin-
de durmalısınız, sevdiğiniz işi yapmalısınız şeklinde 
yönlendirirdi. Ben şanslıydım. Ama bu kaç ailede 
vardır? 

Kadın bilim ilişkisi hakkında sizin düşün-
düklerinizi de bilmek isterdik? 
Ahsen Morva: Aslında pek çok faktör. Bilimle uğ-
raşmak aynı zamanda bir meslek olduğu için top-
lumda erkek eve para getirir algısı olduğu için kadı-
nın da doğurganlığının verdiği ek bir yükü olduğu 
için yerler sınıflandırılmış gibi geliyor. Başarılı bir iş 
kadını olsa da kadına kadın olarak bakılıyor. Çocuk 
doğurduğu zaman doğum iznine çıkan kadınların 
bir kısmı geri dönmüyor örneğin çocuğa birinin 
bakması gerekiyor ve o kadın oluyor. Tabii olanak-
larla da ilgili bir yandan. Bakıcısı olmuyor, kadın 
evde kalmak zorunda oluyor. O zaman daha geri 
planda kalıyor.  Ama bizim buradaki ekibe baktı-
ğımızda burada kadın sayısı erkeklere göre daha 
fazla. En azından bu enstitü için bu böyle…Tür-
kiye’nin geneli için bir şey söyleyemem Fransa’dan 
yeni geldim çünkü…

Fransa için neler söyleyebilirsiniz?

Orada bu alanda kadın erkek eşitliği var. Hatta 
bazı konularda kadın araştırmacılar daha da ön 
planda gibi görülüyor. Özellikle bir yerde bir su-
num yapmak gerektiğinde hem görsel açıdan hem 
de sunumlarına getirdikleri analitik bakış açısını 
kullanıp daha detaylı sunumlar hazırladığı için ka-
dınların sunumları daha ön plana çıkar. Erkekler 
daha kısa ve net sunarlar. Kadın, gözden kaçan 
detayları daha iyi yakalar. Normal hayatta da böy-
le. Ama kadına yüklenen bir misyon var. Erkeğinki 
para kazanmaksa kadının çocuk doğurması isteni-
yor. Kadın ve erkekler dışarıda birlikte çalışıyor da 
olsa, eve geldiklerinde ev işlerini nedense kadınlar 
düşünüyor. Ya da çocuk büyütmek annenin görevi 
gibi görünüyor. Esasında ben de şanslı azınlıkta-
nım. Evimizde her şey birlikte yapılıyor. Aynı anda 
yemek hazırlanıyor ve aynı anda bulaşıklar yıkanı-
yor. Eşitlikçi bir ilişkimiz var. 

Evin dışında durum nasıl?
Sosyal hayatta da hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. 
Ailede de öyle. Bizim aile biraz anaerkil. Benim 
annem de çalışıyor. Babamla beraber kendi işle-
rinde çalışıyorlar.  Evde her ikisi de eşit söz sahibi. 
Bunu evimize de taşıdıkları için biz iki kız kardeş 
böyle yetiştik. Bizim evde kadın nüfusu fazla, an-
neannem de bizimle yaşıyor.  Annem de kız karde-
şim de kendi çalışır, kendi ayakları üzerinde durur. 
Ayrımcılık olmadı hatta pozitif  ayrımcılık olmuş 
olabilir. Kadın nüfusu fazla ama erkeğin de pozitif  
ayrımcılığa alan açmış olması da önemli. Babam 
da eşitliğe inanan bir insandır. Kız çocuğu olan 
bazı erkeklerin evin içinde nasıl tiran kesilebildiği-
ni okuyoruz gazetelerden.  
Meryem: Türkiye’de çocuk sahibi olan ve çalışan 
kadınların işin zor. Verimliliği düşürüyormuş gibi 
görünüyorlar.  Amerika’da mesela çocuğunuzu bü-
yütmek için iki yıl izin alıyor, geri dönüyorsunuz, 
kimse size işi unuttuğunuz gözüyle bakmıyor. Tür-
kiye’de özel sektörde iş bulamazsınız, TÜBİTAK 
için söylemiyorum tabii.
Ahsen: Doğumlar bizde destekleniyor, fakat genç 
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nüfusumuz pek fazla. Ama Avrupa’da bundan dört 
beş kat daha fazla destekleniyor. Bazı Avrupa ülke-
lerinde ölüm oranı doğum oranını geçmiş durum-
da. Avusturya da böyle. Devlet teşvik ediyor, bunun 
için de doğum izinleri uzun olabiliyor. Doğum son-
rası dönüşler destekleniyor.  Bizde genç nüfus çok 
fazla, doğum oranı iyi. Belki de bize kaynaklarımız 
yetmiyor. Doğum izni gibi en az altı aylık bir süreç 
kadına çok fazla geliyor. 

Doğum izinleri kadınların sosyal hakları-
na dair bir şey ve Batı’da kadınlar doğum 
izinleri ve ebeveyn izinleri için epey müca-
dele verdiler ve ciddi yol kat edildi. Erkek 
de ebeveyn izni kullanabiliyor, biz haklar 
bazında geriyiz biraz. 
Fransa’da şirketler programlar yapıyorlar. Üretim 
sistemi de buna göre ayarlanıyor. İşte iki veya üç 
kadının doğum izni kullanması sistemi aksatmıyor. 
Böyle bir sıkıntı olmuyor. Temelden bir yapılandır-

ma var, evet.  Burada kadın erkek arasında ücret 
farklılığı yok ama enstitüler üzerinden unvanlara 
göre ücretler farklılaşıyor.  

Hivda Ülbeği Polat: İsmim çok zor, bazen haya-
tıma zorluklar da kattı. Veteriner hekimim. Bir süre 
klinisyenlik yaptım. Sonra yönümü değiştirmek için 
yurt dışına gittim. Laboratuvara yöneldim. Soya-
dım biraz zor, demiştim. Yurtdışında makalelerim-
de Ülbeği soyadı epey zorluk çıkardı, evlendiğimde 
Polat gelince rahatlarım diyordum. Ama yazılarım-
da hep Ülbeği geçtiği için onu devam ettirmek zo-
runda kaldım.  2011’de burada işe başladım. Mik-
robiyoloji ile ilgili bir laboratuvarımız var, orada 
başladım. Ama öncelikli olarak klinisyenliğimden 
faydalandı işyerimiz. O zamandan bu yana burada 
çok farklı işler yapabiliyorum.

Neler yapıyorsunuz?
Bir deney hayvanları ünitemiz var. Farklı hayvan 
gruplarımız var. O hayvanlarla bilimsel deneyimler 
yapılıyor. O bölümün sorumlu yöneticisi olarak gö-
rülüyorum. Oradaki deneylerin uygulanması, oluş-
turulmasını yürütüyor, bölümün idamesini de sağlı-
yoruz. Almanya’da patojen mikrobiyolojisi üzerine 
doktora yapmıştım. Patojen mikroorganizma yani 
enfeksiyon hastalıkları üzerine. Burada da enfeksi-
yon hastalıklarının çalışılabileceği kapsamlı bir la-
boratuvar var. Geldiğimde daha inşaat halindeydi. 
Yapılmasından içindekilerin ayarlanmasına kadar 
her süreçte bulunduğum için onun sorumluluğu-
nu da yürütüyorum. Bunun dışında tabii deneyler 
kısmını da yapıyoruz. İçeri -laboratuvara- girecek 
arkadaşlara eğitim veriyorum. Laboratuvarı nasıl 
kullanacaklarını öğretiyorum. Çünkü basit bir la-
boratuvar değil, çok kapsamlı bir laboratuvar. Ayrı-
ca da aşı laboratuvarı sorumlusuyum. 

Projeler bazında mı çalışıyorsunuz?
Evet, ama benim sorumlu olduğum hayvan labo-
ratuvarında böyle bir şey yok… Projesi olan arka-
daşlar proje bazında çalışırlar. Benim kendi projem 
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olmasa da projeleri olan arkadaşların projelerinde 
çalışıyor ve onlara destek veriyoruz.

Sadece hayvan deneyleri mi yapıyorsunuz?
Yok tabii değil… Bütün çalışmaların bir de labora-
tuvar kısmı, bir deney aşaması var. Bu şekilde de-
vam ediyor.

Burada pek çok kadın var, çoğu da bilim ya-
pıyor. Siz nasıl girdiniz bu sürece hiç engel-
lemelerle karşılaştınız mı?
Ben önümü hep kendim açtım, onu söyleyebilirim. 
Benim meslek dalımda veteriner hekimlikte, 100 
kişi giriyorsa okula, beşi kadın gerisi erkektir. Ge-
nelde erkek ağırlıklı bir meslek dalıdır. Bana babam 
önermişti, severek başladım. Klinisyenlik istiyor-
dum, bunun için epey emek harcadım. Ülke şartla-
rında veteriner hekimlik çok değer görmüyor. Daha 
sonra Almanya’ya gittim. Orada Amerika’da diğer 
Avrupa ülkelerinde veterinerliğin üst seviyede bir 
meslek dalı olduğunu gördüm.  Almanya’da yaptı-
ğım her şeyi bırakıp bambaşka bir alana yöneldim. 
Gerçekten laboratuvar alanında hiçbir deneyimim 
yoktu orada her şeye sıfırdan başladım. Zor oldu 
hiçbir şey bilmediğim bir alanda Almanya’da İngi-
lizce de değil Almanca doktora yaptım. Yaptığım 
doktora çalışmam bana bu meslek dalında alabile-
ceğim hazzı sağladı. 

Nerede yaptınız doktora çalışmanızı?
Almanya’da Giessen’de Justus Liebig Üniversite-
si’nin Veteriner Fakültesi’nde yaptım. Döndüm, 
birkaç birkaç ay sonra da burada işe başladım.

Almanca öğrenmek epey zamanınızı almış 
olmalı? 
Ben buradan bilinçli gittim. Veterinerlik fakültesin-
de biz Alman ekolünü takip ederiz. Mesela Alman-
ların cerrahi tekniklerini alırdık. Bizim bölümümüz 
uluslararası bir bölüm, gittiğimiz her yerde tanı-
nıyor. Almanya’ya gittiğim zaman ders almadım, 
direkt teze başladım. Giderken bunu biliyordum. 

Master yapmadım çünkü beş yıllık bir bölümde 
okumuştum. Doğrudan doktora tezi yazmaya baş-
ladım. Sayısal bir bölümde doktora yazmak sözel 
bir bölümden daha az Almanca bilmeyi gerekti-
riyordu. Doktora kitapçığını Almanca çıkardım 
ama o zaman zaten Almancam ilerlemişti artık, 
mesleki dile de hâkim olmuştum. İngilizceye Al-
manca da eklenmiş oldu böylelikle. İyi de yap-
mışım çünkü Almanlar zor insanlar, siz İngilizce 
ile başlasanız bile bir süre sonra sizden Almanca 
sunum yapmanızı bekliyorlar, “Almanca olmadan 
olmaz” diyorlar. 

Bilim kadını olmak hakkında neler düşü-
nüyorsunuz?
Bilimsel çalışmaya yatkın olduğumu düşünüyo-
rum. Eskiden beri biyoloji ve sağlığın bilimsel kıs-
mını seviyordum. Kendi bedenimi tanımakla baş-
ladım ve çevremdeki insanların hastalıkları ile çok 
ilgilenirdim, bilimsel makaleler okurdum. Bir ko-
nuda duyduğum ampirik tedavi şekilleri beni tat-
min etmezdi, bunun bilimsel arka planına mutlaka 
bakardım. Niye böyle, neden olmuş? En derinine 
kadar inmeye çabalar, tedavide de mekanizmayı 
çözmeye çalışırdım. Yaptığım seçimden memnu-
num.

Sendika ile ilişkiniz nasıl? 
Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Pek çok kere 
sendikanın yardım ve desteğine ihtiyaç duydum. 
Kendileri her zaman yanımızda oldular. Bu benim 
için artı bir şey. Çalışmalarını yakından takip edi-
yorum. İşçi olup da sendikalı olmak da çok iyi bir 
durum…Çünkü her yerde böyle bir şansı yakala-
yamıyorsunuz.
Zelal Adıgüzel: Ben TÜBİTAK’a 1999 yılında 
başladım. İstanbul Üniversitesi biyoloji bölümünü 
bitirmiştim. Burada çalışıp master da yapabilme 
hakkı tanınıyordu bize. Master ve doktoramı bura-
da çalışırken yaptım. Masterım Marmara Üniver-
sitesi Tıbbı Biyoloji ve Genetik alanındaydı, dok-
toram İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
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TEORİ

Genetik’ti. Geçen yıl kasım ayında doçentlik sına-
vına girdim, sınavı geçtim. Doçentlik belgem henüz 
gelmedi, onu bekliyorum. 
Burada projeler yürütüyoruz.  Şu anda bir benim 
yürüttüğüm bir proje var, bir de TÜBİTAK’ın tü-
münün yaptığı bir proje, bu kapsamda çeşitli paket-
leri de çalışıyorum.  
Onun dışında biz burada endüstriyel hizmet de ve-
riyoruz. Çeşitli firmalardan bize ürünler geliyor, 
krem, şampuan, enjektör, ameliyat önlüğü gibi…
Biz onları fare hücre hattı var onunla deneyi kurup 
sizin ürününüz toksik veya değil, diye firmalara bil-
gi veriyoruz. Bunun da enstitüye epey katkısı oluyor 
tabii. 

Biyoloji okumanızın sebebi neydi, seviyor 
muydunuz?
Ben genetik üzerine ilerlemeyi düşünüyordum. 
Ama o zaman moleküler biyoloji genetik bölümleri 
yaygın değildi. Bilkent ile Boğaziçi’nde vardı ama 
puanları çok yüksekti. Biyolojinin içinde genetik 
görüyorduk o zaman, biyolojiyi tercih ettim. Şimdi 
İstanbul Üniversitesinde biyoloji bölümü ikiye ay-
rıldı: Moleküler biyoloji genetik ve biyoloji bölümü 
diye. Biyolojiden moleküler biyolojiye, oradan da 
genetiğe doğru ilerledim.  Burada hücrelerle çalışı-
yoruz işin içine iyice giriyorsunuz. Şu anda genetik 

çalışıyorum diyemem. Moleküler hücre biyoloğu-
yum diyebilirim kendime. 

Tıbba mı yakın yaptığınız iş yoksa tarıma 
mı? Tarımda genetiği değiştirilmiş ürünler 
var, biliyorsunuz?
Biz tıbba yakınız. Materyal olarak hücre kullanı-
yoruz. Hücrelerin genetiğini değiştirmiyoruz. Co-
laborasyon yaptığımız gruplar var. Mesela kimya-
cılar bir ilaç sentezledi, sentetik ilaç bu. Bunun bir 
kanser ilacına dönüşmesi çok küçük bir ihtimal, on 
binlerce sentez olacak da içlerinden bir tanesi tu-
tacak belki hayvan ve daha sonraki insan deneyim-
lerine gidecek. Biz burada hücrenin DNA’sını de-
ğiştirmiyoruz. Bir bileşik veriyoruz, hücreler içinde 
ne olduğunu gözlemliyoruz.  DNA  RNA’yı anlatır, 
RNA  da proteini anlatır ya. Biz işte DNA’nın anlat-
tığı RNA’da ve proteinde neler olduğuna bakıyoruz, 
genom aynı, değişmiyor. 

Bazı uygulamalarda hatalı gen onarılıyor 
ama değil mi?
Embriyo düzeyinde hatalı gelen bir geni tamir ede-
biliyorlar. Bunu yaptılar ama daha zigotken. Çünkü 
şu anda benim genomumda bir hata varsa, bütün 
hücrelerimde böyle bir hata vardır. Hangi hücremi 
değiştireceksiniz krisperle. Genetik geçişli bazı has-
talıkları zigot aşamasında tüp bebek teknikleri ile 
çocuk sahibi olup orada düzeltip normal hamileliğe 
dönebilirsiniz. Bütün vücutta çok işe yaramayaca-
ğını düşünüyorum.

Bilim kadını olmak bilimle uğraşmak sizin 
için ne anlama geliyor?
İşimi çok seviyorum. Ama insanların anlamadığı bir 
şey olduğu için bana ne iş yapıyorsun dediklerinde, 
hücre çalışıyorum, diye geçiştiriyorum, hiç anlat-
mıyorum bile. Bizim ne yaptığımızı anlamıyorlar 
çünkü. İnsanlar genelde tıp doktorlarının hastala-
rı iyileştirdiğini düşünüyor. Ama o ilacı bulan bir 
eczacı var, kimyacı var, o ilacı test eden bizim gibi 
insanlar var, onun hayvan deneylerini yapan vete-
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riner arkadaşlarımız var. Arka planda ne olup bitti-
ğini hiç kimse bilmiyor. Mesela şimdi görüntüleme 
teknikleri var. Doktora gider gitmez “Bir MR çek” 
diyor. MR’yi bulan fizikçilerdir.  Pataloglar mikros-
kopla bakıyor mesela, harika bir mikroskop yaptı ve 
ödül aldı bir fizikçi bu yıl.  O mikroskopla artık her 
şeyi rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Hücreyi fikse edip 
öldürüyor, orada bir tane gen bakıyorsunuz. Ama 
bu mikroskopla hücre canlı iken ne görmek istiyor-
sanız görme şansınız olacak. Yapan adam “gece hiç 
duramıyorum, hep gidip bir şey bakmak istiyorum” 
diyormuş. Çünkü o kadar şey var ki bakacağı. Araş-
tırmacılık yurtdışında çok daha saygın bir meslek. 
Burada kadın ağırlıklı bir iş bu. Yurtdışında erkek 
ağırlıklı. Ama kadın araştırmacıların maaşı erkek-
lerden daha düşük oluyor. Yurtdışında sempozyum-
larda, kongrelerde bu mesele tartışılıyor. Bizim işte 
kadınlar çok dikkatli çalışıyorlar, çok daha iyi not 
tutarlar mesela, daha pratikler, sorunları daha ko-
lay çözebiliyorlar. 

Projeler üretiyorsunuz, siz peki kadınlarla 
mı erkeklerle mi daha rahat çalışıyorsunuz?
Ayrım yapmıyorum, işi nasıl yaptığına bakıyorum. 
Herkesle rahat çalışırım. Kime güvenirsem onunla 
çalışırım. Benim için işini titiz yapmak önemli. Altı 
boş konuşmamalı insan, bu önemlidir. Bir de bir in-
san, ben her şeyi yaparım, ederim, diyorsa o benim 
için bir soru işaretidir.  Çünkü bir insan hayatta her 
şeyi yapamaz; yapacağı ve yapamayacağı işler var-
dır. Bir insan aynı konuda 15-20 yıl uzmanlık yap-
mışsa ve biliyorsa ona sonuna kadar güvenirim. Biz 
canlı sistemlerle çalışıyoruz. Mühendislik işlerinde 
bile sapma oluyor. Siz kafanızda bir hipotez ku-
ruyorsunuz; kitaplarda ve literatürde öyle yazıyor 
çünkü. Ama işler öyle gitmiyor. Biri bir konuyu 35 
yıl çalışıp şunu buldum derse ben ona inanırım. İki 
sene de bir o konu, bir bu konuda çalışıp ben şunu 
buldum, diyene inanamam, güvenmem. Yayını var 
mı diye bakarım mesela. Dünyada da böyle gidiyor 
işler.

Evli misiniz, çocuğunuz var mı, bilimsel 
araştırma ile çocuk bakımını birlikte yü-
rütmekte zorlandınız mı?
Evet evliyim, bir kızım ve bir oğlum var. Ben zor-
lanmadım annem ilgileniyordu çocuklarla, ben 
evde de araştırma yapıyordum. Babası yatırırdı, 
kaldırırdı. Araştırma işi sadece burası ile sınırlı de-
ğil. Biz sorun çözmeye odaklı deneyler yapıyoruz. 
Bir deney üç dört kere aynı çıktığında şüpheleni-
yorum ben mesela. Canlı sistemi tutturabilmeniz 
gerçekten çok zor. Saati saatine uymuyor çünkü. 
Bir şey bulursanız, en az üç teknikle onun sağla-
masını yapmanız gerekiyor. 

Sendika ile ilişkileriniz nasıl?
Benim çok iyi, bir de hepsi tanıdığım insanlar. Her 
şeyi sendikadan beklemeyeceksin, senin de elini 
taşın altına koymam gerekir. Oturduğumuz yer-
den eleştirmeyeceksiniz. Burada bir mobbing olayı 
olmuştu, bir şeyler yaptık. 43 kişiydik.  Mobbing 
yasal olarak da suçtur. Sendikaların bir taraftan 
da etkisizleştirilmiş bir durumdalar tabii… Eski-
ye dayanıyor bu. Benim her sorunumda yanımda 
oldular. 
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Tez-Koop-İş Kadın

5 Temmuz 2018 tarihinde yitirdiğimiz Petrol-İş Araş-
tırma Servisi çalışanlarından ve sendikamızın örgütlü 
bulunduğu TMMOB eski Yönetim Kurulu üyesi, Kİ-
GEM kurucusu, eski “Sol Meclis” üyesi Ayfer Eğilmez, 
yakınları ve dostları tarafından sonsuzluğa uğurlan-
dı. Kimya yüksek mühendisi Eğilmez’in üyesi olduğu 
Kimya Mühendisleri Odası’nın İstanbul Şubesi önün-
de cenaze töreni öncesinde bir anma toplantısı ger-
çekleştirildi. TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Önen, Petrol-İş Sendikası eski Başkanı Musta-

fa Öztaşkın, Kimya Mühendisleri Odası eski Yönetim 
Kurulu üyesi Nilgün Ercan, Petrol-İş Sendikası Genel 
Mali Sekreteri İbrahim Doğangül ve Petrol -İş Sendika-
sı Araştırma Servisi’nden çalışma arkadaşı Aşkın Süzük 
birer konuşma yaptılar. 
TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen, 
1994-2001 yılları arasında Eğilmez ile TMMOB Yöne-
tim Kurulu’nda birlikte çalıştığını belirterek “Bir kadın 
olarak dik duruşu temsil ediyordu. Mücadelenin bütün 
alanlarında inanılmaz çaba göstermiş bir insandı. Yal-

ACI KAYBIMIZ

Ayfer Abla’nın ardından…
Bir büyük mücadele kadınını yitirdik...

Ayfer Eğilmez, 70 yıllık ömründe yıllarını toplumculuk bilinci ve sorumluluğuyla 
sendikamızın örgütlü bulunduğu TMMOB ve KİGEM gibi meslek odalarında yapılan 
çalışmalara etkin biçimde katılarak, ayrıca sendikalarda danışman-araştırmacı 
olarak çalışarak mücadele içinde geçirdi. 
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nız meslek odalarında değil KİGEM’de, kamusal pro-
jeleri savunmayı bilmiş ve onlara dört elle sarılmış bir 
arkadaşımızdı. Sendikal mücadele içinde de benzer bir 
çaba içinde oldu. Çünkü emek dünyasının bir parçasıy-
dı” dedi.
Uzun yıllar Ayfer Eğilmez’le birlikte çalışan Aşkın Sü-
zük, aydın sorumluluğunu tüm hayatı boyunca omuz-
larında taşıdığını ve bu doğrultuda yaşadığını belirtti. 
Üretken ve çalışkan bir aydın olan Eğilmez’in çalışma-
larını ve üretimini işçi sınıfına taşıyabildiğini, halka mal 
edebildiğini vurguladı.. 
Twitter adresinden duygusal bir paylaşım yapan oğlu gaze-
teci Eren Eğilmez, “Ben, Ayfer Abla’nın oğlu olmanın gu-
rurunu ömrüm boyunca taşıyacağım. Halkı için karşılıksız 
mücadele etmeyi hayat felsefesi olarak benimsemiş, tavizsiz, 
güçlü bir kadındı. Ona layık olmak taşıması ağır bir sorum-
luluk. Dilerim seni utandırmam. Hoşça kal sevgili annem, 
dostum, yoldaşım!” ifadelerini kullandı.
Mümtaz Soysal, Korkut Boratav ve Bilsay Kuruç gibi 

değerli hocaların öncülüğünde kurulan Kamu İşletme-
ciliği Geliştirme Merkezi (KİGEM), yıllarca özelleştir-
me vurgununa karşı akademisyenlerin çeşitli alanlarda 
ve zamanlarda görev yaptığı bir merkez olmuştu. Mer-
kezin kurucularından Ayfer Eğilmez, genel sekreter gibi 
çalışarak başta Mümtaz Soysal, İlter Ertuğrul’un yoğun 
gayretleri ile özelleştirme aleyhine Danıştay’da çok sa-
yıda karşı davanın açılmasında ve çoğunda da başarılı 
sonuçlar alınmasında etkili oldular. 
Tabii dönemin egemenleri hukuk, yargı dinlemeden 
kamu kaynaklarının talan edilmesi yönünde günümüze 
kadar tüm siyasi güçlerini kullanmaktan asla çekinme-
diler. 
Ayfer Eğilmez, hem kendi uzmanlık alanında hem de 
toplumcu bilincini geliştirmiş mücadeleci bir aktivist 
olarak talan politikalarının karşısında kimi zaman hak 
örgütlerinde kimi zaman sivil toplum kuruluşlarında en 
son olarak da Petrol-İş Sendikası’nda uzman olarak ça-
lıştı. Sağlık sorunlarının artmasını dert etmeyerek ömrü 
boyunca mücadeleden asla yılmadan yaşadı. 

Prof. Dr. İzzettin Önder:
“Kimileri dik duruşlarıyla akışı olumluya 

yönlendirmede aktif rol oynar”

Doğum ve ölümü iki dijital aşama olarak değerlendiren Prof. 
Dr. İzzettin Önder, odatv.com’da yayımlanan yazısında “Ta-
rihin akışında, iki dijital aşama arasında seyreden çoğu insan 
akışla sürüklenirken, kimileri ise dik duruşlarıyla akışı olum-
luya yönlendirmede aktif rol oynar”* diyor.  “İnsanlığın çok 
şey borçlu olduğu bu savaşçılar çoğu zaman yaşamlarını bu 
yolda feda ederler.” Yokluk içinde ölen Karl Marx, Önder’e 
göre bunun en iyi örneklerinden biri. 
“Yiitirdiğimiz yaman mücadeleci Ayfer Ablamız, bir zaman-
lar taşıdığı soyadı ile müsemma şekilde ‘eğilmez’ idi. Kapita-
lizmin her türlü habasetine karşı saf yüreklilik ve dik duruşu 
ile insanlığı, toplumun çıkarlarını ve, hepsinin de üzerinde, 
ahlaklılığı temsil etti ve savundu.”
* “Ayfer Eğilmez’i tanır mısınız”, İzzettin Önder, odatv.com
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ACI KAYBIMIZ

Nilgün Ercan: 
“Mücadeleci bir kadının ardından...”

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nda 1992-1996 
yılları arasında iki dönem birlikte görev aldığımız Ayfer Eğil-
mez’ i maalesef 5 Temmuz 2018 günü kaybettik. Ayfer arkada-
şımızın ardından aktaracaklarım ağırlıklı olarak bu ortak çalışma 
dönemlerine ve daha sonra meslek odamızda ve Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’nde (TMMOB) yollarımızın kesişti-
ği çalışmalara dayanıyor; bu nedenle farklı örgüt çatıları altında 
yoğun çalışmaları olan meslektaşımızın emeklerini ve mücade-
lesini yeterince vurgulayamamış olabileceğimi baştan belirtme-
liyim.   
Ayfer Eğilmez’in gerek Kimya Mühendisleri Odası ve daha 
sonra Yürütme Kurulu üyesi olduğu TMMOB’de, gerekse 
Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi, kısa adıyla KİGEM 
ve Petrol-İş Sendikası’nda özelleştirme uygulamalarına karşı 
yürüttüğü uzun soluklu ve kararlı mücadelenin çok sayıda ta-
nığı bulunmakta; eminim ki KİGEM ve Petrol-İş bünyesinde 
yürüttüğü çalışmaları benden çok daha iyi aktaracak çalışma ar-
kadaşları var. Ayfer’in mesleki bilgi ve birikimini de katarak ha-
zırladığı veya hazırlanmasında yer aldığı raporlar, sadece masa 
başı çalışmaları niteliğinde değildi. 1980’lerde ülkemizi de etkisi 
altına alan neoliberal sermaye birikim modeli doğrultusundaki 
kuralsızlaştırma, ticarileştirme ve özelleştirme uygulamaları-
na karşı emekten ve yurtseverlikten yana bir başkaldırı niteliği 
taşıyordu. Benim hafızamda yer ettiği gibi, diğer çalışma arka-
daşları da Ayfer’in, KİT’lerin özel sektöre devri yoluyla kamu 
kaynaklarının talan edilmesine ve bu uygulamaları yaşama ge-
çirmek üzere topluma söylenen yalanlara karşı nasıl gerçek bir 
öfke duyduğunu çok iyi hatırlayacaklardır.
Ayfer Eğilmez’in üretkenliği sadece özelleştirmeye karşı yürü-
tülen çalışmalarla sınırlı kalmadı. Ayfer, gerek Kimya Mühen-
disleri Odası’nda meslek alanımıza yönelik kongre, sempoz-
yum, teknik okul gibi birçok çalışmaya gerekse TMMOB’de 
mühendislik alanlarına yönelik olarak yapılan çalışmalara da 
yoğun emek ve çaba harcadı. TMMOB adına Makina Mühen-
disleri Odası tarafından yürütülen sanayi kongrelerinin düzen-
lenmesinde aktif olarak yer alması ilk aklıma gelenlerden… Ar-
kadaşımızın değinmek istediğim bir özelliği de bir taraftan ülke 
çapında yürütülen özelleştirme politikalarına karşı Karabük De-
mir Çelik, TÜPRAŞ, Petrol Ofisi, PETKİM gibi kurumlar üze-
rinden mücadele verirken, diğer taraftan bu çalışmaların yanında 
önemsiz olarak kabul edilebilecek, örneğin meslek odamızdaki 
bazı günlük, pratik sorunların çözülmesi gibi konularda da aynı 

enerjiyi ve çabayı göstermekten kaçınmamasıydı.
Bugün içinde bulunduğumuz koşullar Ayfer Eğilmez gibi 
arkadaşlarımızın emeğinin ve üretkenliğinin önemini ve 
değerini bizlere daha da çok gösteriyor. O’nu ürettikleri ve 
bize bıraktığı güzel anıları ile hatırlayacağız. Ancak, Ay-
fer’in ve Ayfer gibi haksızlıklar, baskı politikaları karşısında 
emekten, demokratikleşmeden yana mücadele veren diğer 
arkadaşlarımızın anılarını canlı tutmanın en anlamlı yolu, 
sanırım örgütlerimizi daha üretken ve etkin kılmaktan, bu-
nun için de kolektif çalışma anlayışını bıkmadan usanma-
dan hayata geçirmek için uğraş vermekten geçiyor.  
Bu mücadeleci kadınının ardından O’nu anma sorumlulu-
ğunu duyan Tez- Koop-İş Sendikası yöneticilerine teşekkür 
etmek isterim. 
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Bu haftaki protestolar şirketteki uzun bir şikâyetler liste-
siyle ateşlendi: düşük ücretler, güvensiz koşullar, acımasız 
iş yükleri, tuvalet molaları, sendikalı çalışanların işten çı-
karılması, zaman aşımı ve daha fazlası...
Verdi yetkilisi Stefanie Nutzenberger, “Mesaj açık, çev-
rimiçi dev zenginleşirken, işçilerin sağlığı üzerinden kâr 
sağlıyor” dedi.
Uluslararası işçi hareketi, grevci işçilerin arkasında top-
landı. İtalya, Fransa, İngiltere ve ABD’de sendikalar sos-
yal medya eylemleri düzenledi.
Örneğin, Amazon’un New York City’deki Web Hizmet-
leri Zirvesi’nde, RWDSU, şirketin kârını nefret grupla-
rında protesto etmek için bir işçi ve toplum aktivistleri 

koalisyonuna öncülük etti.
ABD’deki yakın tarihli bir rapor, Amazon’un, Nazi ve 
faşist imgelerin yanı sıra konfederasyon ve anti-Black im-
geleme dahil olmak üzere, sitede nefret sembollerinin ve 
görüntülerinin satılmasına izin vererek ayrımcı ideoloji-
lerin yayılmasına olanak sağladığını ortaya çıkardı.
UNI Ticaret Başkanı Mathias Bolton, “Amazon, zorun-
lu değişim ihtiyacı olan bir şirketin en iyi örneğidir” dedi. 
“İşçileri sömürerek çok büyük bir servet inşa ediyor - nef-
ret tüccarlarının kârından bahsetmiyoruz. Ancak bu hafta 
yapılan değişiklikler, değişimin mümkün olduğunu, deği-
şimin zeminden geleceğini ve bu değişimin ancak birlikte 
ayakta durduğumuzda gerçekleşeceğini gösteriyor.”

Bu yıl Amazon, benzeri görülmemiş bir protesto gösterisi olan 
yeni bir “Prime Day” rekoru kırdı. İspanya ve Almanya’daki 

binlerce işçi iş bırakırken, Polonya’daki depo çalışanları  
“iş yavaşlatma” eylemine katıldı.

Amazon  
“Prime Day” grevleri

HABER

Amazon “Prime Day” grevleri Avrupa’ya hızla 
yayılıyor ve korkunç depo çalışma koşullarını  

ortaya koyuyor!
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Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe Haberler internet site-
sinde “Türkiye’nin potansiyel işgücü; Kadınlar”  başlığını 
gördüm. Yazı özet olarak ekonomik daralmaya değinerek 
kadınların işgücüne katılmasının ekonomik büyüme için 
önemli olduğundan bahsediyordu. Kadınların işgücüne 
katılımı ile ilgili farklı ekonomist kadınlarla yapılan röpor-

tajlara yer veriliyordu. Özel bir bankanın baş ekonomis-
ti olan bir kadın, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım 
sorununu yapısal bir sorun olarak tarif  ediyordu. Haber 
boyunca konuşulan tüm ekonomist kadınlar, kadın ve er-
keklerin işgücü oranlarındaki dengesizliğin sorunun temeli 
olduğu varsayımını kabulleniyordu. Sonuç olarak kadınla-

Kadınların çalışma yaşamına dahil olmamasını boşa giden kaynak olarak gören, 
kadınların iş yaşamına dahlini toplumsal rolleriyle uyumlu bir biçimde sağlamaya 

çalışanlar, kadınları ucuz işgücü olarak gören ve buna uygun çalışma biçimleri 
geliştirenler, ev içi işlerde eşitlikçi bir anlayışa sahip olmayanlar iş yaşamına 

katılmamız konusunda çözüm üretemezler. 

Aile, koca, baba ile kapitalizm 
arasında sıkışmayalım! 
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rın işgücü potansiyeli atıl bir kaynak olarak değerlendirilerek 
kadınların işgücüne katılımının ekonomik daralma karşısın-
da bir çözüm olabileceği vurgulanıyordu. 
Aslında yıllardır sürüp giden bir tartışmadır; kadınların işgü-
cüne katılımı. Biz bu yazıya önce dili düzelterek başlayalım. 
“Kadınların işgücüne katılımı” değil “çalışma hakkımızı” ka-
zanmak diye konuya bakmaya çalışalım. Kadınların çalışma 
yaşamına daha fazla dahil olması özelde ve kamusal alanda 
verilen bir lütuf  değil kadınların başarısı olabilir ancak. 
Özelde koca, baba, aile kamusal alanda ise hükümet politi-
kaları kadınların çalışma yaşamını belirleyen olma çabasın-
dalar. Özelde çocuk doğurma, çocuk bakımı, ev eksenli işler, 
yaşlı ve hasta bakımı, erkek şiddeti, taciz, tecavüz ve mobbing 
uygulamaları kadınların çalışma yaşamına dahil olmasını en-
gelliyor. Kamusal alanda ise hükümet ve kalkınma program-
larında kadının kapitalist üretim alanına hane ve aile yaşamı 
ile uyumlu bir şekilde katılması programları yapılıyor. Bunun 

sonucu olarak da kadınlara sunulan seçenekler; küçük mikro 
kredilerle küçük kazanç elde etme olanakları, esnek çalışma 
biçimleri oluyor. Eğitim düzeyi yüksek kadınlar kısmi olarak 
yapılan bu dayatmalara meydan okuyabiliyor ama eğitim 
düzeyi düşük kadınlar için çok fazla alternatif  bulunmuyor. 
Kadınların çalışma yaşamına dahil olması konusunda sos-
yokültürel ve makro ekonomik faktörlere de bakmak gerekir. 
Kadınların çalışma yaşamına dahil olması, o ülkedeki işgücü 
talebini karşılayacak nitelikte çalışmak isteyen kadın işgücü 
arzı ve istihdam koşullarıyla yakından ilgilidir. Örneğin emek 
yoğun inşaat işkolu üzerine ekonomik kalkınma planı gelişti-
ren bir ülkede kadınların çalışma hayatına katılım olanakları 
düşük olacakken yine emek yoğun tekstil işkolunun üzerine 
kurulan ekonomik kalkınma programında kadınların şansı 
daha fazla olacaktır. 
Türkiye kadın istihdamı bakımından hep geride
Memleketimizde Cumhuriyet tarihi boyunca biz kadınların 
çalışma yaşamına dahli, OECD ve AB’ye dahil ülkelere kı-
yasla sürekli olarak düşük kalmıştır. İslam ülkeleri arasında 
da geride olduğumuz gerçeği vardır.  1950’li yıllara kadar ta-
rımsal alanda ücretsiz aile işçiliği biçiminde görünmez olan 
kadın emeğinin 1950’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar etki-
li olan göç politikaları sonucu kentte ve ev içinde tutularak 
görünmez hali sürdürülmüştür. Son yıllarda yaşanan küçük 
artışlar ise aslında üretim sisteminin değişmesi ve daha fazla 
ucuz işgücüne ihtiyaç olması nedeniyle yaşanmıştır. 
Burada temel sorun şu; kapitalizmin ihtiyaçları geleneksel 
toplumsal yapı ve aile yapısı kırılmadan (patriyakaya savaş 
açmadan) giderilmeye çalışılıyor. Bir yandan üretim sistemi-
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nin ihtiyacı karşılanırken bir yandan da kadınların eğitim 
ve niteliklerinin artması engelleniyor. Tamam, eve kapat-
mıyor ama iktidarın amacı kadınları üretim alanından dış-
lamadan dezavantajlı koşullara  dahil etmek. 

Memleketin yarısı kadın
Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 49.8’ini kadınlar oluş-
turuyor. Yani bu memleketin yarısı biziz. Hatta erkeklere 
göre daha fazla yaşıyoruz. Kadınların hayata veda etme 
yaş ortalaması 80.7 yaş oldu. Eğitim düzeyi yüksek kadın-
ların çalışma yaşamına katılma oranı yüzde 71,3 iken, ilko-
kul mezunu kadınların çalışma yaşamına katılma oranları 
yüzde 27,2’de kalmış durumda. Meslek ve teknik lise ya da 
yüksekokul mezunu kadınlarda ise aynı oran yüzde 41,4 
biçiminde gerçekleşti.  TÜİK tarafından yayımlanan bu 
veriler aslında basit bir şey söylüyor. Kadınların eğitim dü-
zeyi yükseldikçe, kadınlar kendilerini daha özgür hissettik-
çe çalışma yaşamına ve üretim sistemine daha kolay dahil 

oluyorlar. 
Yine bazı kadın istihdamı çalışmalarına göre kadın nüfu-
sundaki artışa paralel olarak çalışabilir evlenmemiş kadın 
nüfusundaki artış, aile yapılarındaki değişim, evli kadınlar-
daki eşin eğitim düzeyi, doğurganlık oranlarındaki düşüş, 
boşanma oranlarındaki yükseliş, geç evliliklerin artması 
gibi etkenler kadın istihdamındaki artışı doğrudan etkiliyor.  
Kadınların özelde erkek hegemonyasından kurtulması; 
boşanması, geç evlenmesi, geç doğurması, erkeklerin üc-
retlerinin düşmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi çalışma ya-
şamına dahil olması için olumlu yansımalar yaratırken ata-
erkil toplum yaşamı açısından olumsuz karşılanmaktadır. 

İktidar programlarında kadının adı yok
İktidar geleceğin istihdam programlarını yaparken kadın-
dan değil çocuktan bahsetmektedir. En az 3 çocuk doğur-
ması istenen kadınlar; bunun karşılığında çeşitli sosyal yar-
dımlar ve süresiz iş izinleri ile ödüllendirilerek teşvik edil-
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mektedir. İktidar kadının güçlendirilmesinden çok ailenin 
güçlendirilmesine önem verdiğini yaptığı tüm programlarda 
göstermektedir. 2011 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığının ismini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı olarak değiştirmiş, yeni sistemde ise aynı bakanlığın ismini 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak yenile-
miştir. Cinsiyet eşitliği tartışmaları ya da programları yerine 
iktidarın gündeminde kadınlar, sosyal içerme ve yoksullukla 
mücadele başlıkları arasında yer bulabilmektedir. 

Sonuç yerine; örgütlenelim, örgütleyelim
Kadınların çalışma yaşamına dahil olmamasını boşa giden 
kaynak olarak gören, kadınların iş yaşamına dahlini top-
lumsal rolleriyle uyumlu bir biçimde sağlamaya çalışanlar, 
kadınları ucuz iş gücü olarak gören ve buna uygun çalışma 
biçimleri geliştirenler, ev içi işlerde eşitlikçi bir anlayışa sahip 
olmayanlar biz kadınların iş yaşamına katılmamız konusun-
da çözüm üretemezler. 

Eşit işe eşit ücret isteyen biz kadınlar, kendi gücümüzün far-
kında olalım. Bize sunulan güvencesiz, esnek ve eşitsiz ça-
lışma koşulları karşısında kadın mücadelemizi büyütelim. 
Yalnızca toplumsal yaşamda değil iş yaşamında da eşitlik, 
özgürlük ve haklarımız için seferber olalım. Patriyarka ile 
kapitalizm arasında sıkışmayalım. Cinsiyetçi söylemlere de 
cinsiyetçi işbölümlerine de artık dur diyelim. Sendikalarda 
örgütlenelim, sendikaları örgütleyelim.  

Dipnotlar
1. Özdemir Özge, BBC Türkçe Haberler, https://www.bbc.com/turkce/haber-
ler-turkiye-38315742
2. Türkiye kadınların çalışma hayatına katılımı bakımından Yemen, Mısır, İran, 
Irak, Pakistan ve Lübnan gibi Müslüman ülkelerin gerisinde kalmıştır.
3. Toksöz Gülay, Kadın’dan Aile’ye Geçiş, AKP Döneminde İstihdam Politikala-
rının Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi
4. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27594
5. Kılıç Dilek-Öztürk Selcen, Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki 
Engeller ve Çözüm Yolları; Bir Ampirik Uygulama
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Sosyal Güvenlik Reformu yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olmakla 
beraber kademeli olarak uygulanmaya başlandı. 24 Mayıs 
2002 tarihi kademeli emeklilik düzenlemesi için belirleyici 
nokta oldu.2048 yılına gelindiğinde ise kadınların ve erkek-
lerin emeklilik yaşı 65’te eşit olacak. Böylece 4A’lı çalışanların 

08.09.1999 - 30.04.2008 tarihinde 7000 gün olan prim öde-
me gün sayısı 7200 güne çıkarılmıştır.
4A’lı çalışanların emekli aylığı alabilmesi belli koşullara 
bağlanmaktadır;
• Emeklilik için gereken yaşı tamamlamak,
• Prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmak,

Kadınların çalışma yaşamına dahil olmamasını boşa giden kaynak olarak gören, 
kadınların iş yaşamına dahlini toplumsal rolleriyle uyumlu bir biçimde sağlamaya 

çalışanlar, kadınları ucuz işgücü olarak gören ve buna uygun çalışma biçimleri 
geliştirenler, ev içi işlerde eşitlikçi bir anlayışa sahip olmayanlar iş yaşamına 

katılmamız konusunda çözüm üretemezler. 

Türkiye’de Emeklilik Sistemi

EMEĞİMİZ

TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ 

	   Sosyal Güvenlik Reformu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren emeklilik yaşı kadınlarda 
58, erkeklerde 60 yaş olmakla beraber kademeli olarak uygulanmaya başlandı. 24 Mayıs 2002 
tarihi kademeli emeklilik düzenlemesi için belirleyici nokta oldu.2048 yılına gelindiğinde ise 
kadınların ve erkeklerin emeklilik yaşı 65’te eşit olacak. Böylece 4A’lı çalışanların 
08.09.1999 - 30.04.2008 tarihinde 7000 gün olan prim ödeme gün sayısı 7200 güne 
çıkarılmıştır. 

Sigorta Başlangıç 
Tarihi 

Erkek Kadın 

Yaş Şartı Prim Ödeme 
Gün Sayısı Yaş Şartı Prim Ödeme 

Gün sayısı 
08.08.1999 58 5975 56 5975 

09.09.1999-30.04.2008 60 7000 58 7000 
01.05.2008-31.12.2035 60 7200 58 7200 
01.01.2036-31.12.2037 61 7200 59 7200 
01.01.2038-31.12.2039 62 7200 60 7200 
01.01.2040-31.12.2041 63 7200 61 7200 
01.01.2042-31.12.2043 64 7200 62 7200 
01.01.2044-31.12.2045 65 7200 63 7200 
01.01.2046-31.12.2047 65 7200 64 7200 
01.01.2048’den sonrası 65 7200 65 7200 

 

4A’lı çalışanların emekli aylığı alabilmesi belli koşullara bağlanmaktadır; 

• Emeklilik için gereken yaşı tamamlamak, 
• Prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmak, 
• Kadınlar ve erkekler için farklı olan sigortalılık süresinin tamamlanmış olması. 

08.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı çalışanlar 60 yaş ve 7000 prim ödeme 
gün sayısını tamamladığında SSK’dan emekli olacaktır. Aynı şekilde kadınlar da 58 yaş ve 
7000 prim ödeme gün sayısını tamamladığında emekli olacaktır. Kısmi emekli olmak için ise 
yıl şartı aranmamakta, kadınlar ve erkekler sırasıyla 58 ve 60 yaş şartını sağlamalı, prim 
ödeme gün sayısı 4500 olmalı olmalıdır. Kısmi emekli olan bir çalışan, prim ödeme gün sayısı 
7000 olduğu takdirde alacağı emekli maaşının %20-%25 eksiğini emekli aylığı olarak 
alacaktır. 08.09.1999’dan önce sigortalı çalışanların kısmi emekli olması için 15 yıllık 
sigortalı çalışma süresini tamamlamalı, prim ödeme gün sayısı 3600 olmalı, kadınlar ve 
erkekler sırasıyla 50 ve 55 yaş şartını sağlıyor olması gerekmektedir. 

 

(15 Yıl+3600 Gün+Yaş Şartı) Kademeli Emeklilik Düzenlemesi 
15 Yıl Sigortalı Çalışma + 

3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Erkek (55 Yaş Şartı) Kadın (50 Yaş Şartı) 

23.05.2002’den önce 55 50 
24.05.2002-23.05.2005 56 52 
24.05.2005-23.05.2008 57 54 
24.05.2008-23.05.2011 58 56 
24.05.2011-23.05.2014 59 58 
24.05.2014’den sonra 60 58 

?? ?
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• Kadınlar ve erkekler için farklı olan sigortalılık süre-
sinin tamamlanmış olması.

08.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı 
çalışanlar 60 yaş ve 7000 prim ödeme gün sayısını 
tamamladığında SSK’dan emekli olacaktır. Aynı şekilde 
kadınlar da 58 yaş ve 7000 prim ödeme gün sayısını 
tamamladığında emekli olacaktır. Kısmi emekli ol-
mak için ise yıl şartı aranmamakta, kadınlar ve erkekler 
sırasıyla 58 ve 60 yaş şartını sağlamalı, prim ödeme gün 
sayısı 4500 olmalı olmalıdır. Kısmi emekli olan bir çalışan, 
prim ödeme gün sayısı 7000 olduğu takdirde alacağı 
emekli maaşının %20-%25 eksiğini emekli aylığı olarak 
alacaktır. 08.09.1999’dan önce sigortalı çalışanların 
kısmi emekli olması için 15 yıllık sigortalı çalışma süre-
sini tamamlamalı, prim ödeme gün sayısı 3600 olmalı, 
kadınlar ve erkekler sırasıyla 50 ve 55 yaş şartını sağlıyor 
olması gerekmektedir.

Emekli Maaşı
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Gene-
li Aralık 2017 İndeks değişim oranı 5,69 olmuştur. 
01.01.2018 tarihinden itibaren gerçekleşen enfla-
syon farkı, toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” 
fıkrasına göre ikinci yıl birinci altı ay zammına ekle-
nerek uygulanmaktadır.0,69 enflasyon farkı oranı eme-
klilik maaşlarına da yansıdı ve maaş düzeylerinde artış 
gerçekleşti. Emekli maaşı temmuz zammı oranını bu yılın 
ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belir-
leyecek.

Birden Fazla Statüde Çalışanların Emekli Maaşı
Emekli maaşının hangi kapsamda bağlanacağı işçinin 
son prim ödeme tarihinden itibaren 7 yıllık çalışma 
süresi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Eğer çalışanın 

son prim ödeme tarihinden itibaren 7 yıllık çalışma 
süresinin(7x360=2520 gün) bir fazlası başka bir 
kapsamda gerçekleşmişse emekliği aylığı prim ödeme 
gün sayısı daha fazla olan üzerinden bağlanır. Prim 
ödeme gün sayısının eşit olması durumunda ise son 7 
yıl çalışması hangi kapsamda ise o statüye göre emekli 
aylığı bağlanır. 

TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ 

	   Sosyal Güvenlik Reformu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren emeklilik yaşı kadınlarda 
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08.09.1999 - 30.04.2008 tarihinde 7000 gün olan prim ödeme gün sayısı 7200 güne 
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Sigorta Başlangıç 
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Erkek Kadın 

Yaş Şartı Prim Ödeme 
Gün Sayısı Yaş Şartı Prim Ödeme 

Gün sayısı 
08.08.1999 58 5975 56 5975 

09.09.1999-30.04.2008 60 7000 58 7000 
01.05.2008-31.12.2035 60 7200 58 7200 
01.01.2036-31.12.2037 61 7200 59 7200 
01.01.2038-31.12.2039 62 7200 60 7200 
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4A’lı çalışanların emekli aylığı alabilmesi belli koşullara bağlanmaktadır; 

• Emeklilik için gereken yaşı tamamlamak, 
• Prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmak, 
• Kadınlar ve erkekler için farklı olan sigortalılık süresinin tamamlanmış olması. 

08.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı çalışanlar 60 yaş ve 7000 prim ödeme 
gün sayısını tamamladığında SSK’dan emekli olacaktır. Aynı şekilde kadınlar da 58 yaş ve 
7000 prim ödeme gün sayısını tamamladığında emekli olacaktır. Kısmi emekli olmak için ise 
yıl şartı aranmamakta, kadınlar ve erkekler sırasıyla 58 ve 60 yaş şartını sağlamalı, prim 
ödeme gün sayısı 4500 olmalı olmalıdır. Kısmi emekli olan bir çalışan, prim ödeme gün sayısı 
7000 olduğu takdirde alacağı emekli maaşının %20-%25 eksiğini emekli aylığı olarak 
alacaktır. 08.09.1999’dan önce sigortalı çalışanların kısmi emekli olması için 15 yıllık 
sigortalı çalışma süresini tamamlamalı, prim ödeme gün sayısı 3600 olmalı, kadınlar ve 
erkekler sırasıyla 50 ve 55 yaş şartını sağlıyor olması gerekmektedir. 

 

(15 Yıl+3600 Gün+Yaş Şartı) Kademeli Emeklilik Düzenlemesi 
15 Yıl Sigortalı Çalışma + 

3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Erkek (55 Yaş Şartı) Kadın (50 Yaş Şartı) 

23.05.2002’den önce 55 50 
24.05.2002-23.05.2005 56 52 
24.05.2005-23.05.2008 57 54 
24.05.2008-23.05.2011 58 56 
24.05.2011-23.05.2014 59 58 
24.05.2014’den sonra 60 58 

 

Malulen Emekli Olmaya Hak Kazanma 

En az %60 ve üzeri çalışma gücü kaybı olan işçinin malulen emekli olmaya hak 
kazanabilmesi için ilk hangi kapsamda olduğu fark etmeksizin sigorta başlangıç tarihinden 
itibaren en az 10 yıllık sigortalı çalışma süresine bakılır ve en az 1800 günü prim ödemesinin 
olması gerekir.  

Emekli Maaşı 

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 
Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2017 İndeks değişim oranı 5,69 olmuştur. 01.01.2018 
tarihinden itibaren gerçekleşen enflasyon farkı, toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” 
fıkrasına göre ikinci yıl birinci altı ay zammına eklenerek uygulanmaktadır.0,69 enflasyon 
farkı oranı emeklilik maaşlarına da yansıdı ve maaş düzeylerinde artış gerçekleşti. Emekli 
maaşı temmuz zammı oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı 
belirleyecek. 

Tablo: Aile yardımı ödeneği dâhil olmak üzere en düşük emekli aylığı 

En Düşük 
Emekli Aylığı 

 2017 2018 Ocak Ayı 
Memur 1.871 Türk Lirası 1.978 Türk Lirası 

BAĞ-KUR 1.330 Türk Lirası 1.405 Türk Lirası 
SSK 1.485 Türk Lirası 1.570 Türk Lirası 

 
Birden Fazla Statüde Çalışanların Emekli Maaşı 

Emekli maaşının hangi kapsamda bağlanacağı işçinin son prim ödeme tarihinden 
itibaren 7 yıllık çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Eğer çalışanın son prim 
ödeme tarihinden itibaren 7 yıllık çalışma süresinin(7x360=2520 gün) bir fazlası başka bir 
kapsamda gerçekleşmişse emekliği aylığı prim ödeme gün sayısı daha fazla olan üzerinden 
bağlanır. Prim ödeme gün sayısının eşit olması durumunda ise son 7 yıl çalışması hangi 
kapsamda ise o statüye göre emekli aylığı bağlanır.  

 

Malulen Emekli Olmaya Hak Kazanma
En az %60 ve üzeri çalışma gücü kaybı olan işçinin 
malulen emekli olmaya hak kazanabilmesi için ilk hangi 
kapsamda olduğu fark etmeksizin sigorta başlangıç tari-
hinden itibaren en az 10 yıllık sigortalı çalışma süresine 
bakılır ve en az 1800 günü prim ödemesinin olması ge-
rekir. 
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Nurdan Sert: Merhaba, dört 
yıldır Flomar’da çalışıyorum. İçe-
ride hiçbir biçimde haklarımızı 
alamadığımız için, maaşlarımı-
za zam yapılmadığı için kadınlar 
olarak sürekli mobbinge maruz 
kaldığımız için, “A” destek de “B” 

desek de bu devamlı suç olduğu için sendikalaşmaya karar 
verdik. Sendikaya üye olduğumuzdan bu yana işveren bizi 
sürekli tehdit ederek “ İşten atarım, hiçbir hakkınızı ala-
mazsınız” şeklinde devamlı baskı yaptı bizlere. Flormar’da 
evlendim. Balayına çıktım. Döndüğüm gün işten çıkarılan 
arkadaşlarımıza çay saatleri içerisinde alkış yaptığım, des-
tek verdiğim için bizi direkt içeri almadan eşimle birlikte 

dışarıya koydular, pek çok arkadaşımızla birlikte. 

Eşiniz de atıldı, iki taraflı bir işsizlik hali ile 
karşı karşıyasınız, ne yapıyorsunuz?
Evet, eşimle Flormar’da çalışırken tanıştım ve evlen-
dim. Şu an gelen desteklerle bir biçimde ayakta kalma-
ya çalışıyoruz. Buradayız haklıyız, hakkımızı sonuna 
kadar savunacağız.  Kazanacağımıza da inanıyoruz.

Mobbingten bahsettiniz, ne yapıyorlardı size, 
bunu açabilir misiniz; ne tür aşağılanmalardı, 
bedene yönelik miydi yoksa “beceriksizsiniz, 
bu işi yapamıyorsunuz” gibi şeyler mi söylü-
yorlardı? 
Bize adet baskısında bulunuyorlardı. “Makine neden 
duruyor, niçin çalıştırmıyorsunuz, bilerek yapıyorsu-
nuz değil mi” derlerdi. Hakaret ediyorlardı, kadınlarla 
devamlı kavgalıydılar. Kadın arkadaşlarımızın özel ha-
yatları içine giriyorlardı. Özel hayatınla ilgili bildikleri 
şeyleri kadının ailesine söylemekle tehdit, diyorlardı. 
Mesela kızın konuştuğu bir çocuk var, onun gibi şeyler.  
Devamlı bölümlerimizi değiştiriyorlardı. Tazminatları-
nızı vermeden sizi atacağız, diyorlardı; nitekim öyle de 
yaptılar, bahane uydurup. 

Çalışma koşulları nasıldı, sağlık açısından 
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Kremin, rujun değil direnişin 
güzelleştirdiği kadınlar

Flormar’da mücadeleye devam: 

DOSYA 
FLORMAR DİRENİŞİ

Flomar Türkiye’de ünlü bir kozmetik markası; ojeleri, rujları var. Fransız 
kozmetik devi Yves Rocher yüzde 51’lik pay ile onun büyük ortağı.  Gebze 

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında Petrol-İş Sendikası’na üye 
oldukları için 123 işçiyi işten attılar. Bunların çoğunluğu kadın. Kadın işçiler 

direnirken, dayanışma da büyüyor. Flormarlı kadın işçilere bağlanıyoruz. 

Tez-Koop-İş Kadın
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tehdit var mıydı, mesela bantta mı çalışıyordu-
nuz? 
Bant sistemi gibi makinelerde her ürünün başka bölümü 
vardı.  Kapak, üretim, kontrol, toplama vb. bu şekilde 
çalışıyorduk. Oturarak, sıralı bir biçimde çalışıyorduk. 

Sağlık koşulları açısından nasıldı işyeri? Bo-
yun, bel fıtığı için ya da hamilelere yönelik ko-
ruyucu önlemler var mıydı?
Ne koruması, alkış yaptı diye hamile kadın arkadaş-
larımızı da işten çıkardılar. Kimseye acımaları yoktu.  
Sağlık sorunları tabii ki var, arkadaşlar boyun fıtığından 
dolayı rapor alıyorlar. Raporu kabul etmiyorlar, işine 
gelirse diyorlar.
 
Taciz var mıydı, küfür falan?
Evet küfür hep vardı. Ayrıca toplantıda da küfür  et-
mişler, ben yoktum. Hepinizin ağzınıza….. gibi. Bölüm 
sorumlularını toplayıp bunu konuşmuşlar. Ayrıca pat-
ron sendika istemiyor, fabrikayı gerekirse Bulgaristan’a 
taşır, yine de sendika giremez buraya demişler. 

Şu anda dayanışmayı nasıl buluyorsunuz?
Dayanışma çok iyi, hâlâ ilk günkü gibi buraya geliyoruz, 
bizi destekleyen pek çok insan da geliyor. Onlar bas-

kı uyguladıkça brandalar çektikçe, otobüsler koydukça 
önümüze, biz birbirimizle daha çok kenetleniyoruz. Biz 
içeride bir aile değilmişiz bunu anladık. Atılınca birbiri-
mize daha çok bağlanarak büyük bir aile olduk. Sonuna 
kadar buradayız kadınlar her şeyi başarırlar. 

Gülseren  Tumbul:  2011’de 
işe girdim. Oje bölümünde çalışı-
yordum. Makineye basıyor, ürün-
lerin toplamasını yapıyorduk, her 
şeyi yapıyorduk. 2016 yılında ben 
bir trafik kazası geçirdim. Servis 
çarpıştı. İki ay rapor aldım kimse 

bana sahip çıkmadı. Gece vardiyası çıkışı park halinde-
ki bir tıra çarptı servis. Kolum sakatlandı ve işe geleme-
dim. Geldiğimde doktor raporum vardı, beni başka bö-
lüme gönderdiler. Hiçbir masrafım karşılanmadı, SSK 
ya gitmen lazımdı özel hastaneye gitmişsin, dedi üretim 
müdürü. SSK’ya gittim hiçbir işlem yapılmadı. Mecbu-
ren sağlığım için başka hastaneye gittim. Ruj doluma 
gönderildim kazadan sonra, o zamandan beri de orada 
çalışıyordum.

Ruj bölümünde ne iş yapıyordunuz?
Makineden gelen ürünleri toplama, ambalajlama yapı-
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yordum. Çok saygısızlardı, hep aşağılarlardı. Bize yı-
lışık bir biçimde “gülüm” diye hitap eden bir şefimiz 
vardı mesela. Rahatsız oluyorduk. İdareye söyledik, 
taciz diye, bir şey yapılmadı. Bir gece de tartışma yaşa-
dım. Arkadaşım gülüp şakalaşıyordu arkada. Yanımıza 
geldi, gülüp şakalaşamazsınız, dedi. Ben de tamam, 
gülmeyelim de o zaman, dedim. Senin hakkında işlem 
yapacağım, dedi. Bu bir daha bana böyle davranırsa 
bunu işten çıkaracağım, dedi yanımdaki arkadaşlara. 
Ben sinir krizi geçirdim o gece, haksız yere tutanak 
tuttu.  Ondan sonra da benle uğraşmaya başladı. Bu 
baskılardan sendikaya üye oldum. Üye olduktan sonra 
bu şahıs doğrudan saldırıya geçti. El kol hareketleriyle 
tehdit ediyordu.

Çalışma koşullarını anlatabilir misiniz?
Makinelerde sürekli adet baskısı vardı. Dinlenme mol-
lalarımızda bir dakika geç kaldığımızda tutanak tutu-
yorlardı. Lavaboya gönderilmiyorduk, gizli gidiyorduk. 
Sendikaya üye olmaya karar verdik. Bu duyuldu. Öncü 
arkadaşlar çıkarıldı. Arkadaşlar vedalaşmaya geldiler. 
Onları uğurlamak için alkışladık. Bizi polis eşliğinde yu-
karıya çıkardılar. Tek tek isimlerimizi aldılar. 25/2’den 
çıkışımızı verdiler bizim. Biz çalışacağız, dedik. Bizi 
kıyafetlerimizle aşağı indirdiler. Sivil kıyafetlerinizi evi-
nize göndereceğiz, dediler. Kıyafetlerimizi giymeden 
çıkmayacağız, dedik. Neyse çıktık. Sonra sayımız 120 
kişiye ulaştı. İçeride bize destek veren arkadaşları da 
tehdit ediyorlarmış şu anda. Onları çalışamayacakları 
bir bölüme gönderiyorlarmış. İstifaya zorluyorlar sendi-
kadan. Benim hakkımda “yasadışı eylem yapmaktan ve 
milleti tahrik etmekten” tutanak tutmuşlar. Sendikaya 
üye olmak yasadışı mı? Sendikamız sağ olsun bize sa-
hip çıktı, hiçbir şey yapamaz size, dediler. O günden bu 
yana direniyoruz. Ya içeriye hep birlikte sendikalı olarak 
gireceğiz, ya da devam edeceğiz direnmeye. 

Evli misiniz çocuğunuz var mı?
Evet, evliyim, iki kızım var. Her gün direniş alanına 
gidiyorum. Çocuklarım evde kalıyor. Onları direniş 
alanına getirmiyorum. Biri on altı, biri on bir yaşında; 
büyüğü küçüğe bakıyor.

Böyle büyük bir dayanışma bekliyor muydu-
nuz?
Yok ben ilk defa böyle bir olay yaşıyorum. Ama büyük-
lerimiz zamanında olmuş. Babam ilaç fabrikalarında 
çalışıyormuş. Eşim olmaz gözüyle bakıyor hâlâ. Ama 
ben olacak, diyorum. İşe giderken kalkamıyordum şim-
di istek ve heyecanla gidiyorum direniş alanına. Kadın-
lar işten atıldık diye durmasınlar haklarını bırakmasın-
lar. Ben umutluyum. 

Özlem Gökçe: Üç yıldır Flor-
mar’ın toz ve likit imalat bölü-
münde çalışıyorum. Toz yutuyo-
ruz sürekli.

Maske yok mu?
Takıyoruz ama yine yutuyoruz. 

İşimiz ağır, 50-60 kiloluk hammaddeler taşıyoruz. Ol-
dukça zorlanıyoruz. Söylüyoruz, eleman yok, diyorlar. 
Çok baskı altında çalışıyorduk.

Sendikalaşma sürecinde neler yaşadınız?
Ocak ayından beri örgütlenmeye başladık. Örgütlen-
meye başladıktan sonra baskılar arttı. İstifa edin, size 
işten atarız, dediler. Örgütleştik, sonra arkadaşlarımızı 
alkışladık diye bizi işten çıkardılar. Ben arkadaşlarıma 
destek verdiğim için işten çıkarıldım. Burada biz birbi-
rimize daha da bağlandık, güçlendik.

Ağır kaldırdığınızı, toz soluduğunuzu söyledi-
niz; bundan kaynaklanan hastalıklarınız var 
mı?
Gerçekten şu anda nefes alıp verirken zorlanıyorum. 
Nefes darlığı var.  Bende ayrıca fıtık başlangıcı oldu 
ama söylediğim halde yerimi değiştirmediler.

Direniş nasıl sonuçlanır?
Biz haklarımızı savunuyoruz. Alana kadar da burada-
yız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Dayanışma büyük, 
herkes bize destek oluyor, çok teşekkür ederiz. Beraber 
olalım direnişi birlikte büyütelim.  
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Konya Ilgınlı kadınlar: 
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Flormar işçilerinden  
umut ve neşe yükseliyor: 

“Dayanışmayla bütün engelleri aşacağız, giderek büyüyeceğiz ve 

kazanacağız”

Türkiye’nin en köklü kozmetik firmalarından biri olan 
Flormar, 7 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor, 
2000 farklı ürün çeşidi ile kadınlara yönelik kozme-
tik ürün üretiyor. Hedef  kitlesi kadınlar olan Flormar 
ve Flormar’ın bağlı olduğu Yves Rocher, bir yandan 
kadınların güzelliği için çalıştıklarını ifade eden rek-
lamlar yapıyor diğer yandan çoğunluğu kadınlardan 
oluşan çok sayıda işçiyi sendikalaştıkları için işten çı-
kardı. Şimdi çoğu kadın olmak üzere fabrika önünde 
direnişe geçen Flormar işçileri, işten çıkarmalara kar-
şı, sendikalaşma hakkına ve onurlarına sahip çıkmak 
için eylemlerini sürdürüyorlar. 
Flormar işçilerinin direnişi bu yazı yazıldığında 50. 
gününde idi. Coşkulu videolarla, umut dolu röportaj-
larıyla yakından takip ettiğimiz kadın işçileri, biz de 
Gebze’de ziyaret ettik. Birkaçının öyküsünü dinleme 
fırsatı bulduk.
Flormar’da çalışmaya bir 
yıl önce başlayan Tuğçe, 
arkadaşları toplu halde iş-
ten çıkarıldıktan bir gün 
sonra çıkarılmış. Gerekçesi 
ise öğle molasında fabrika 
önünde direnişe geçen me-
sai arkadaşlarına destek ol-
mak. Arkadaşlarını kapının 
önünde görünce çok heye-
canlandığından bahsediyor 
önce. “Şimdi ben de onların 

yanındayım. Üretimde çalışma-
ya devam eden arkadaşlarımız 
da biliyoruz bizim yanımızda-
lar.” Diyor. Her gün birilerinin 
gelip onlara destek olmasından, 
çalışan arkadaşların dayanışma 
göstermesinden mutlu olduğunu 

ifade ediyor. “Dayanışmayla bütün engelleri aşaca-
ğız, giderek büyüyeceğiz ve kazanacağız” diyor. Bi-
raz ailesinden söz açıyoruz. “Destekliyorlar mı seni, 
nasıl bakıyorlar eyleminize?” diye soruyoruz. Bütün 
samimiyeti ve güler yüzüyle yanıtlıyor. “Hep yanım-
dalar. Sen de direnişçi oldun diyorlar. Beni devrimci 
olarak görüyorlar. Ben ilk defa eyleme katıldım. O 
kadar alıştım ki artık istemsizce kolum yumruk olup 
havaya kalkıyor, slogan atmaya başlıyorum” diyor. İlk 
eylem deneyimini, o sıkılı yumruklarla attığı slogan-

ları heyecanla anlatıyor. 
Asla vazgeçmeyeceğim, 
asla vazgeçmeyeceğiz 
diye tamamlıyor sözleri-
ni sevgili Tuğçe. 
Nazım Hikmet’in “Gü-
zel Günler Göreceğiz” 
dizelerinin uyarlandığı 
umutlu parçanın yüksel-
diği ses aracının yanında 
Yasemin ile biraz sohbet 
ediyoruz. Yasemin, Flor-

Direniş güzelleştirir, kadın dayanışması güçlendirir!
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mar’da üç yıldır üretim opera-
törü olarak çalışıyormuş. Daha 
önce sendikalı bir işyerinde ça-
lıştığı için sendikalı ve sendikasız 
işyerleri farkını iyi biliyor. Bu ne-
denle sendikalaşmak istemiş. İş-
veren ise sendika düşmanı tavrını 

Flormar işçilerinden esirgememiş. Ayın 15’inde toplu 
çıkış yapıldığında çevik kuvvetler eşliğinde, iş kıyafet-
leriyle fabrika dışına çıkarılmak istenmişler. Oradan 
da karakola götürüleceklermiş. İşverene de polise de 
itiraz ettiklerini anlatıyor Yasemin, “Biz yasal hakkı-
mızı kullandık ancak onlar bizi çevik kuvvetlerle dışarı 
çıkardılar” diyor. “Nasıl gidiyor direniş?” diye soru-
yoruz. “Çok güzel gidiyor. Sabahları geliyoruz, hep 
birlikte motive oluyoruz. Halaylarla, türkülerle hep 
birlikte gelen dostlarımızla, misafirlerimizle vakit ge-
çiriyoruz” diyor. Bir de kadın dayanışmasına bir selam 
çakıyor. “Kadın dayanışması Türkiye’de varmış, bu 
direniş bana bunu öğretti. Biz istersek yaparız, kadın-
lar isterse her şeyi yaparmış. Kadınlar bizimle daya-
nışma göstermeye devam etsinler. Bize güç veriyorlar. 
Biz biliyoruz sendikamız bu işyerinde yetkili sendika 
olacak. Hiç şüphemiz yok” diyor. Kadın dayanışması 
hem güçlendiriyor, hem umutlandırıyor. 
Kader de 5 yıldır Flormar’da çalışıyor. 15’inde toplu 
çıkarılanlardan. Flormar çalıştığı ilk işyeriymiş. “Di-

reniş nasıl gidiyor, kendini nasıl hissediyorsun?” diye 
soruyoruz. “Kendimi artık daha güçlü ve özgüvenli 
hissediyorum” diyor. Aslında kadınların ücretli çalış-
ma yaşamına dahil olduktan sonra en çok hissettik-
leri duygu ‘özgüven’ oluyor. Bugün de sendikalaşma 
haklarını savundukları için mücadele eden Flormar 
işçileri direnişle güçlenmeye devam ediyor.

Aylin’le devam ediyoruz sohbe-
timize. Flormar’da 10 aydır ça-
lışıyormuş. Gece vardiyasında 
işten çıkarılmışlar. Gece vardi-
yasında turnikeye parmak bas-
madan servise bindirilmek is-
tenmişler. “Biz de yasal olmadı-

ğını söyleyerek turnikeye parmak bastık. Bu nedenle 
işten çıkarıldık. Yani asıl gerekçe direnişçi arkadaş-
larımızı desteklememiz” diyor. Aylin işten çıkarıl-
dığını ilk duyduğunda çok kötü olduğunu zamanla 
duruma alıştığını ifade ediyor. Herkesin eylemlerini 
desteklemesinden güç aldığını da ekliyor. Daha çok 
umutlanıyoruz eğer eylemimize bu kadar destek ol-
masaydı vazgeçerdik” diyor. Bir de kadınlara çağ-
rıda bulunuyor; “Makyaj malzemesi alırken bir kez 
daha düşünsünler. Bizleri, bizim elimizin emeğini ve 
bugün uğradığımız haksızlığı düşünsünler.” diyerek 
özellikle kadınlardan daha fazla destek ve dayanış-
ma beklediğini ifade ediyor.
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Düğünlerin vazgeçilmez parçalarından ‘Erik Dalı’ tür-
küsünü bilmeyenimiz yoktur. Flormar işçileri herkesin 
dilinde olan bu türkünün sözlerini direnişlerine uyar-
ladılar.  Neşe ile umudru buluşturdular, hem söylediler 
hem oynadılar. ‘Erik Dalı’ türküsünü her duyduğunuz 
da Flormar işçilerinin direnişini hatırlayın diye direni-
şe neşe katan türkünün uyarlanan sözlerini dergimiz 
aracılığıyla okurlarımızla paylaşıyoruz.

Sendikalı olmak için
Bütün işçiler birleştik
Patron bunu öğrenince
Evlatlıktan reddedildik.

Bütün işçiler yan yana
Haydi eller havaya
Bizi hafife alma 
Sabrımızı taşırma
 
Tel örgüleri çeksen de
Prangaları gersen de
Bölemezsin bu işçiyi
Koca duvarlar örsen de

Pes etmedik buradayız
Bu direniş büyüyecek
Kavgamız ekmek için
Sendika buraya girecek
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Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve  
Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik: 

“Bu, bir kadın direnişi”

“Tez-Koop-İş Sendikası’na teşekkür ederiz. Her zaman da-
yanışma duygularınızı hissettik. Güç ve moral verdiniz. Tür-
kiye işçi sınıfı mücadele tarihine geçecek bir direnişte yanı 
başımızda olmanız gurur verici. Flormar işyerinde Ocak 
ayıyla beraber Gebze Şubemiz öncülüğünde bir örgütlenme 
iradesi gelişti. Mayıs ayı başlarında örgütlenme faaliyetimiz 
başladı. Yetki başvurusunda bulunduğumuz gün işçi kıyımı 
da başladı. Petrol-İş’in hem kendi şanlı geçmişinden hem 
de Türkiye işçi sınıfından aldığı moralle ve destekle direniş 
yapmasa olmazdı. Biz de direniş kararı aldık. Özellikle kadın 
arkadaşlarımızın kararlı direnişi ve özverisi bize de moral 
verdi. Şunu eklemekte fayda var. Bu direniş aynı zamanda 
bir kadın direnişi. Bu direnişin tüm Türkiye sathında sahip-
lenilmesinin en önemli nedeninin kadına biçilen rolün ka-
dınlar tarafından reddedilmesi olduğunu görmek lazım. Ana, 
eş olarak görülen kadınların yumrukları havada kararlılıkla 
duruyor. Destek veren, dayanışma gösteren tüm dostlarımıza 
ve Tez-Koop-İş Sendikasına bu anlamlı ziyareti için teşek-
kür ederiz.”

Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut 
Tekik de eylem alanında. Bu direnişin bir kadın direnişi olduğunun altını 
çiziyor Başkan.

Mustafa Mesut Tekik
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Kadın işçilerin önemli sorunlarından biri de gece postalarında çalıştırılmalarıyla 
ilgilidir. Yasal açıdan tüm işletmeler 24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma  
Koşulları Hakkında Yönetmeliği esas alarak çalışma sistemini  

düzenlemesi gerekmektedir.  

4857 sayılı kanunun “Gece Çalıştırma Yasağı” başlık-
lı 73. Maddesinde “Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını 
doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması 
yasaktır.
On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçi-
lerin gece postalarında çalıştırıl-
masına ilişkin usûl ve esaslar 
Sağlık Bakanlığının görü-
şü alınarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca hazırlana-
cak bir yönetmelikte 
gösterilir.” hükmü 
yer almaktadır. 
Bu doğrultuda; iş-
yerlerinde, kadın 
çalışanların gece 
postalarında çalıştı-
rılmasına ilişkin dü-
zenlemeler  24.07.2013 
tarih ve 28717 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan 
Kadın Çalışanların Gece Posta-
larında Çalıştırılma Koşulları Hak-
kında Yönetmelik esas alınarak yapılmakta-
dır.  
4857 sayılı kanunun 69. maddesinde “gece” tanımı;  
çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başla-

yarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde 
en fazla on bir saat süren dönem olarak ifade edilmek-
tedir.

Yönetmelikte “kadın çalışan” on sekiz yaşını 
doldurmuş kadın çalışan olarak ifade 

edilmektedir. 
Söz konusu yönetmelikte yer 

alan, kadın çalışanların her 
ne şekilde olursa olsun 

gece postasında yedi 
buçuk saatten fazla 
çalıştırılamayacağına 
ilişkin düzenleme, 
19.08.2017 tarih ve 
30159 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımla-
nan “Kadın Çalışan-

ların Gece Postaların-
da Çalıştırılma Koşul-

ları Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik” ile “Kadın 
çalışanlar gece postalarında yedi 

buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. An-
cak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yü-

rütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde 
faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işler-
de kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi 

Kadın çalışanların gece 
postalarında çalıştırılması
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buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” 
şeklinde düzenlenmiş; turizm, özel güvenlik ve sağlık 
hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş-
yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yü-
rütülen işlerde kadın çalışanların yazılı onay vermeleri 
şartı ile yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması ya-
pabilmelerinin önü açılmıştır. 
24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma 
Koşulları Hakkında Yönetmelikte” yer alan diğer düzenle-
melerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Yönetmelik işverene birtakım yükümlülükler getir-
mektedir. Yönetmelikte yer alan “Belediye sınırları dı-
şındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları 
içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde top-
lu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan iş-
yeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın 
çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâh-
larına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmek-
le yükümlüdür.” düzenlemesi ile işverene kadın çalı-
şanların ulaşımını kolaylaştırma yükümlülüğü getirmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Yani işveren belediye sınırları 
dışında ya da belediye sınırları içerisindeki iş yerlerin-
de posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile 
ulaşımın zor olduğu hallerde gece postalarında çalışan 
kadın işçilerin ulaşımını sağlamakla yükümlüdür.  
İşveren sağlık gözetimi kapsamında gece çalıştıracağı 
kadın çalışanlar için işyeri hekiminden gece postasında 

çalışmaya uygun olduklarına dair sağlık raporu alın-
masını ve periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapıl-
masını sağlamakla yükümlüdür.  
Eşlerin işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı 
bir işyerinde çalışması halinde ise kadın çalışanın iste-
ği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece 
postasına rastlamayacak şekilde düzenleneceği, aynı 
işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma 
taleplerinin ise imkân dahilince işverence karşılanacağı 
düzenlenmektedir. 
Kadın çalışanların, gebe olduklarının doktor raporuy-
la tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın 
çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere ken-
di mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 
bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamayacağı, 
çalışmalarının gündüz postalarına rastlayacak şekilde 
düzenleneceği, emziren kadın çalışanlarda bu sürenin, 
anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun 
işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan rapora isti-
naden altı ay daha uzatılacağı düzenlemesi bulunmak-
tadır. 
“Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen 
işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim 
listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gös-
termek üzere işyerinde saklar.” şeklindeki “saklama 
yükümlülüğü” de işverenin kadın çalışanlara ilişkin yü-
kümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin denetimi 
bakımından önem taşımaktadır. 
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SÖYLEŞİ 
BODRUM

Tez-Koop-İş Kadın

32 33

Bodrum’da, Migros işçisi kadınlarla keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. İşyerlerinden ev içi yaşamlarına kısa bir 
yolculuk yaptık. Ege’nin enerjisi yüzlerindeydi, mutlu ve 
umutlu bir gülümsemeyle karşıladılar bizi, bol kahkahalı 
bir röportaj gerçekleştirdik. 

Muğla Bodrum Migros Mağazası  

Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır çalışı-
yorsunuz, hangi bölümdesiniz? Daha önce nere-
de çalıştınız?

Füsun Bilgili: Kasiyerim. 10 yıl-
dır çalışıyorum. Daha önce Bodrum 
Belediyesi’nde çalışıyordum. Sonra 
Migros’a girdim. Lise mezunuyum, 36 
yaşındayım. Bodrumluyum. Evliyim. 

16 yaşında oğlum var.
Gülcay Ulusoy: 12 yıldır Migros’ta 
çalışıyorum, şarküteri bölümündeyim. 
Daha önce yemek şirketinde gıda uz-
manı olarak çalışmıştım. Sonrasında 
yerel bir markette çalıştım. Daha sonra 
da Migros’a girdim. Başlangıçta 3-4 
aylığına girmiştim, çalıştığım işi sev-

diğim için devam ettim. 
Üniversite mezunuyum, 
32 yaşındayım. Evliyim, 
2 kızım var.
Nazlı Aktaş: 35 yaşın-
dayım, evliyim, Kara-
denizliyim. Daha önce 
10 yıl Carrefour’da ça-
lıştım. Oradan ayrılınca 
Migros’ta başladım. 1 
yıldır burada çalışıyo-
rum. Danışmadayım.  
Hatice Hazar: 4 yıldır 
Migros’ta çalışıyorum. 
Reyoncuyum. Okul ön-
cesi öğretmenlik mezu-
nuyum. Aslen Aydınlı-

“Kendi özgürlüğüm  
için çalışıyorum”
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yım. Doğduğumdan beri Bodrum’da yaşıyorum. 23 ya-
şındayım, bekarım, mutluyum. 

Ev işleri, çocuk bakımı nasıl yetişiyorsunuz? 
Size yardımcı olan birileri var mı?
Gülcay: Ben yetiştiremiyorum. 6 yaşında bir kızım var. 
Hem ev hem iş olduğu için zaman yetmiyor. Genel olarak 
toplumda ev ile ilgili işler çoğunlukla kadının üzerinde. 
Bu da toplumdan kaynaklı. Çocuklar doğduğundan itiba-
ren kız çocukları evin işini yapar, denilerek büyütülüyor. 
Biz evlendikten sonra eşimize “Biz birey olarak seninle 
eşitiz. Senin de bunları yapman gerekiyor” dediğimizde 
çok da fazla bir işe yaramıyor. Toplumun kodlarından 
güç alıyorlar. Ailesinden ve çevreden ne gördüyse onu 
yapıyor. Umarım 2-3 nesil sonra bu değişecek. Biz mü-
cadele etmeye devam ediyoruz. Çalışan bir kadın olarak 
kendi ayaklarımın üzerinde durmayı seviyorum. Eşimden 
destek almadan çalışmayı seviyorum. Eşiniz modern bir 
erkek de olsa eve para getirmeyen kadın evde söz sahibi 
olamıyor. Biz burada yoruluyoruz ama eve gittiğimizde 
söz söyleme özgürlüğümüz oluyor. Ben de varım diyebi-
liyorum.

Sibel Demir: Yeni doğum yaptım. 
Henüz işe döneli 2 hafta oldu. Çok 
yorgunum. Ne işte verimli oluyorum 
ne çocuğumla tam olarak ilgilenebi-
liyorum.  Eşim hasta olduğunda yatıp 

dinleniyor, benim öyle şansım olmuyor. Kadınlar iki kat 
fazla yoruluyor.
Füsun: 10 yıl olduğu için çocuk sorunum yok. Şu an için 
bir sıkıntım yok. Ben hem işime hem evime yetişiyorum. 
Kendimi güçlü hissediyorum. Kendi paramı kendim ka-
zanıyorum, kendimi güvende hissediyorum. Her şeye za-
man ayırmaya çalışıyorum. 

Nazlı Aktaş: Çocuk olmadığı için şu 
an işime de evime de yetişebiliyorum. 
Eşim de çok destekçi. Temizlik, yemek, 
her şeyi birlikte yapıyoruz. Bir sıkıntım 
henüz yok ama çocuk olunca uykusuz 
gecelerden sonra çalışmak nasıl olur 

bilmiyorum.

Biliyorsunuz kadınlar hem evde hem işte çalı-
şıyor. Sizler de uzunca zamandır market sektö-
ründe çalışıyorsunuz. Ücretli çalışma kadınlar 
için ne anlam ifade ediyor? 

Hatice: Ben bekârım ama kadınla-
rın çalışmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Ekonomik gücümüz 
elimizde olduğunda kimseye hesap ver-
meden, istediğimiz zaman istediğimiz 
yere gidebiliyoruz. Kadınız, kendimiz 
için çalışmalıyız. Çocuk olsun ya da ol-

masın, evli olalım ya da olmayalım, hiç fark etmez. Baş-
kasına muhtaç olmamak için çalışmalıyız. Çocuğum var, 
artık gezemeyeceğim, diye bir şey yok. Eşim gelmese de 
çocuğumu alır giderim. Kadınlar eşlerine bağımlı olma-
malı.
Nazlı: Kendi özgürlüğüm için çalışıyorum. Hem mad-
di olarak hem manevi olarak rahat yaşamak için, sıkıntı 
çekmemek için mecburuz çalışmaya. İstediğimiz yaşam 
standartlarına kavuşmak için çalışmalıyız. 
Füsun: Bir de sosyal anlamda katkılarını düşündüğü-
müzde örneğin; arkadaşlarım var, eşlerinin durumu iyi. 
Ben mesai saatim başladı, işe gideceğim diyorum. Keşke 
benim de işim olsa da çalışsam diyor. Ama eşleri izin ver-
miyor. Yani kadının çalışması tek başına para kazanmak 
değil. Yıllık iznime bile çıktığımda sıkılıyorum, insanların 
içinde olmak bizi mutlu ediyor. 

Bir kadın olarak çalışma yaşamında ne tür zor-
luklarla karşılaşıyorsunuz?
Füsun: En kötü durumdakiler kasiyerler. İzin alamıyo-
ruz, izin günlerimiz belli değil. Gece çalışıyoruz eve gi-
diyoruz, sabah geliyoruz yeniden çalışıyoruz. Gece çıkıp 
eve gittiğimizde bir de ev işleri var. Ertesi güne hazırlık 
meselesi var, örneğin ojeni değiştirmen gerekiyor.
Gülcay: Son 4-5 sene içerisinde genel olarak boşanma 
oranları artıyor. Kendi çevremizde de görüyoruz. Çünkü 
eşler birbiri ile ilişki kuramıyor. Vardiyalı çalışmanın kötü 
bir sonucu.  İşten sonraki zamanda temel ihtiyaçlarımızı 
giderebiliyoruz sadece. Hep yorgun gidiyoruz evlerimize. 
Ertesi güne yorgun uyanıyoruz. Psikolojik olarak hem 
evde hem de işte savaş veriyoruz. Kolay değil çalışma 
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yaşamında tutunmak. Eşlerimizi, çocuklarımızı az görü-
yoruz. Çocuklarımızı az gördüğümüz için çocuklar bize 
değil bakıcılarına anne diyor. Bağ kuramıyoruz.
Nazlı: Bir de çocuklarımız için düşünüyorum. Kim ba-
kacak onlara. Hiç kimse 10 saat çalışan birinin çocuğuna 
bakmak istemiyor. Bir de burada yaşadığımız bir diğer 
sorun soyisim meselesi. Yaka kartlarımızda ve fişlerde 
isim ve soyisimlerimiz yazdığı için sosyal medyadan sü-
rekli rahatsız ediliyorduk. Şimdi yaka kartlarımızdan so-
yisimler kalktı. Biraz daha rahatladık.
Hatice: Kadınsan bulunduğun her ortamda problem 
var. Evli olalım ya da olmayalım. Bir tanıdığım bir mar-
kette sezonluk olarak çalışıyordu. Müşterinin biri kasa-
da ödeme yaparken paranın yanına telefon numarasını 
sıkıştırıp vermiş. Kart bırakıyorlar, paraya yazıyorlar. 
Buna benzer bi sürü şey yaşıyoruz. 
Füsun: Göz teması, güleryüz bizim sektörümüz açı-
sından çok önemli ancak bu yaşanan olaylar nedeniyle 
yanlış anlaşılmaktan korkar oluyor insan. Gözle ve sözle 
rahatsız ediliyoruz.

Sendikaya dönelim biraz. Ne zaman sendikalı 
oldunuz. Sendikada bir göreviniz var mı? Sen-
dikalı bir işyerinde çalışıyor olmak ne anlam 
ifade ediyor?
Sibel: İşyeri temsilcisiyim. 2012 yılında başladım, tem-
silci yardımcısıydım. Burada daha önce temsilci olan 
arkadaş başka mağazaya geçince ben devraldım temsil-
ciliği. 
Gülcay: 2007 yılında işe başladım, o günden beri sen-
dikalıyım. Sendika bir işçi için çok gerekli bir şey. Ancak 
Türkiye’de sendikalar işlevsizleştiriliyor. Bir fabrika ol-
duğunda örgütlenen işçiler hep birlikte mücadele ederek 
istediklerini alabiliyorlar ama bizim mağazacılık sektö-
ründe örgütlenme tam olarak istediğimiz gibi olmuyor. 
Çok dağınık bir örgütlenme olduğu için bence. İşimi 
kaybederim korkusu nedeniyle sendikal haklarımızı bile 
savunamıyoruz. Bir de sendikal haklar da tam olarak bi-
linmiyor. Ama sendikalı bir işyeriyle sendikasız işyeri far-
kını ben çok iyi biliyorum. Biz burada kurallı bir çalışma 
düzenine sahibiz. Toplu sözleşmemiz var.  Sendikalı yer-

lerde kendimizi güvende hissediyoruz. Sendikalı olmak, 
sendikasız olmaktan çok daha iyi.
Füsun: Sendikasız işyerlerini görüyoruz. Hem fazla 
çalışıyorlar, hem maaşlerı eksik yatıyor, haftalık izin 
vermiyorlar. Hiçbir hakları yok. Sendikamızın olması 
bizim için garanti. Kendimizi daha güçlü hissediyo-
ruz.
Nazlı: Ben 11 yıldır sendikalıyım. Sendika sayesinde 
haklarımızı kullanabiliyoruz. İş güvencemiz, sosyal 
haklarımız; süt iznimiz, doğum iznimiz var bunları 
kullanabiliyoruz. Sendikasız işyerlerinde bunları kul-
lanmak çok zor. 

Son olarak 5 Mart’ta yayın hayatına başlayan 
Tez-Koop-İş Kadın dergimizin okurlarına, 
sendikamızın üyesi kadınlara neler söylemek 
istersiniz?
Hatice: Kadınlar sessiz kalmasınlar. Haklarını bil-
sinler, ses çıkarsınlar. Biz her sustuğumuzda kendi-
mizden bir şeyler kaybediyoruz. Hem zamanımızdan, 
hem huzurumuzdan, hem sağlığımızdan kaybediyo-
ruz. Kadınlar çalışmalı, kendilerini evlere kapatma-
malı, yetiştirmeli. Erkekleri alkışlayıp kadınları aşağı-
lamamalılar. Kadınları güçlendirmeliler.
Gülcay: Bir insan ömrü ortalama 60 yıl. Bunun 20 
yılı öğrencilikle geri kalanı da çalışma yaşamında 
geçiyor. Bizim sessiz kalıp fazladan çalıştığımız her 
saat dinlenmemizden, ailemizden, kendimize ayıra-
cağımız vakitten gidiyor. Kadınlar sendikanın var-
lığının ne demek olduğunu öğrenmeliler. Haklarını 
öğrensinler, hayatlarından çaldırmasınlar. Biz “dur” 
demediğimizde, bizden sonra gelenler asla diyemeye-
cek. Çocuklarını yetiştirirken erkek çocuklarının kız 
çocuklarından üstün olmadığını öğretmeli, kız çocuk-
larının da gündüz de gece de sokağa çıkabileceğini 
söylemeliler.

Sohbetimizi bu güzel önerilerle sonlandırıyo-
ruz. Güleryüzünüz ve hoş sohbetiniz için çok 
teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti.

SÖYLEŞİ 
BODRUM
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Ver.di üyeleri olan işçiler, geçtiğimiz yıl boyunca, sektör 
standartlarına uygun hale getirmek için ücretlerle ilgili 
toplu pazarlık anlaşması için savaşıyorlar. Celenus çalı-
şanları, benzer “Deutsche Rentenversicherung” klinik-
lerinde çalışanlardan yüzde 42 daha az ücret alıyorlar. 
Ancak, şirket yapılan müzakerelerde makul bir teklifte 
bulunmayı reddetti.
Ver.di üyelerinin yüzde 95’inin şirkette greve gitmesinin 
nedeni bu. Greve karşılık Ver.di, sözleşmeli pazarlık eki-
binden iki eylemciyi işten çıkardı ve iş konseyi başkanı 
da dahil olmak üzere diğer beş sendika taraftarını kapı 
dışarı etti. 
Celenus, Thüringen İşçi Bakanı, kliniğin bulunduğu böl-

ge ve Bad Langensalza Belediye Başkanının arabulucu-
luk önerilerini göz ardı etti. Bu sendika karşıtı düşmanlı-
ğa Ver.di ve işçiler süresiz bir grevle karşılık verdiler. 
UNI Care Başkanı Adrian Durtschi “Celenus ve ana 
şirket ORPEA’nın işçi hakları ihmali, yalnızca çalışan-
lar için değil, aynı zamanda hastalar için de derin bir 
rahatsızlık yaratıyor. Yüksek kaliteli bakım iyi ücretli, iyi 
eğitimli, deneyimli ve mutlu bir bakıcı ile ilişkilidir ve 
Celenus, onları desteklemekten ziyade klinik personeline 
karşı çalışıyor gibi görünmektedir” dedi. 
Celenus, Almanya’da, bir adet REHA kliniği ve bir sağ-
lık merkezi ile Salvea markası altındaki diğer REHA 
Merkezleri de dahil olmak üzere 19 kliniğe sahip. 

Alman kasabası Bad Langensalza’daki Celenus REHA Kliniği’nde 
çalışan işçiler, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek 

istediklerinde, Fransız çok uluslu ORPEA grubunun bir parçası 
olan şirket, anti-sendika karşıtı bir kampanya başlattı.

Almanya’da işçiler 
ORPEA’ya karşı

HABER

UNI Care: ORPEA Almanya’daki işçi karşıtı 
kampanyayı durdurmalı
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HABER

Christy Hoffman UNI 
Küresel’e Genel Sekreter 

olarak seçildi

Bakım, bilişim, finans, spor gibi hizmet sektörlerinde 150 

ülkede 20 milyon işçinin örgütlü olduğu UNI Küresel 5. Olağan 

Kongresi’ni “Making it Happen” (Yapalım) sloganıyla 17-20 

Haziran’da İngiltere işçi sınıfı tarihinde önemli bir yere sahip olan 

Liverpool kentinde gerçekleştirdi. 

Sendikamızın üyesi olduğu  
Uluslararası Sendikal Örgüt  

UNI Küresel’de iki kadın lider

36 37

Christy Hoffman 
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UNI Küresel’e üye sendikalardan 2 bin 500’e yakın 
sendikacının katıldığı kongrede, UNI Küresel’e Christy  
Hoffman Genel Sekreter olarak seçildi. Christy Hoff-
man’ın Genel Sekreter Vekilliği koltuğuna da Alke Boes-
siger geçti. Son dönemlerde, ITUC, IUF gibi uluslararası 
sendikalardan ve ülkemizde de DİSK’ten sonra, kadın 
sendikacıların sendikalarda almış olduğu önemli pozis-
yonlara ek olarak UNI Küresel’in liderliğine de iki kadın 
gelmiş oldu. Ayrıca sendikanın içerisindeki her bir kade-
mede yüzde 40’lık kadın kotası var.
Başkanlığa ise Arjantin FAECyS sendikasından Ruben 
Cortina seçildi.
Genel Sekreter olarak seçilmesinin ardından yaptığı ko-
nuşmada Christy Hoffman “Bütün ülkelerde işçi sınıfı 
şirketlerin hırsları, eşitsizlik, düşük ücretler, toplu sözleş-
melere saldırılar, esnek ekonomi, ırkçılık ve aşırı sağcı po-
litikalarla yüz yüze. Şunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir işçi, 
hiçbir sendika, hiçbir ülke, küresel şirketlerin oyunun ku-
rallarını yazdığı bir dünyada, çoğunluk için değil, birkaç 
kişi için oluşturulan bir ekonomik modeldeki akıntıyı tek 
başına tersine çeviremez. Bunu birlikte yapmamız gere-
kiyor” dedi.
Amerikan asıllı sendikacı Christy Hoffman 2010’dan beri 
UNI Küresel Genel Sekreter Vekili olarak görev yapıyor-
du. 1978’de Connecticut’daki 2000 kişilik bir jet motoru 
fabrikasında üst düzey temsilcisi olarak adım attığı sen-
dikal faaliyetlerine sendika örgütçüsü olarak devam etti. 
O zamanlar kadınlar arasında yaygın olmayan bu işi 
Uluslararası Makinistler Derneği, Uluslararası Taşımacı-
lar Birliği, ve Amerikan Hizmet İşçileri Sendikası (SEIU) 
sendika avukatı ve danışmanı olarak ve UNI Küresel’de 
Temizlik ve Güvenlik Sektörü Departman Başkan’ı ola-
rak devam ettirdi.
2010’da UNI Küresel Genel Sekreter Vekili olarak, 
UNIGlobal sendikasının dünya çapındaki işçilerinin ka-
zanımları için yapılan kampanya ve toplu sözleşmelerde 
UNI’nin sağlam stratejiler kurmasında önemli rol oyna-
dı. Dünya çapında her kıtada yaklaşık 150 kampanyaya 
destek veren UNI SCORE, UNI’nin stratejik kampanya 
departmanı, ile birlikte çalıştı. H&M, Orange, G4S ve 
Société Générale gibi şirketlerin içinde olduğu küresel şir-
ketlerde işçilerin örgütlenmesinin önünü açan 50 küresel 
anlaşmaya imza atıldı. Christy Hoffman, ilki 2013’te im-

zalanan ve bu sene yenilenen Bangladeş Yangın ve Bina 
Güvenliği Anlaşması’nın mimarları arasında yer aldı. Bu 
anlaşma ile milyonlarca Bangladeşli tekstil işçisinin can 
güvenliğini sağlamak için markalar adım atmak zorunda 
kaldı ve firmaların fason iş yerlerindeki koşullardan da 
sorumlu olmaları sağlandı. Hoffman’nın yürüttüğü gö-
rüşmelerde markalar fabrikaların güvenli hale getirilmesi 
için yaklaşık 3 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.
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Alke Boessiger 

Ruben Cortina 
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Kimi yeni kimi eski emekli, bazıları da yaşa takıldıkları 
için emekliliklerini bekliyorlar. Migros işyerinde çalışırken 
kurdukları dostluk onların ayın belli günlerinde bir araya 
gelmelerine vesile olmuş. Emekli kadın arkadaşlarımız, 
sendikalı bir işyerinde çalışmalarının emeklilik yaşamlarını 
olumlu etkilediğini söylüyorlar. 1989 İzmir Migros Grevini  
de özlemle anıyorlar.

Geçinmek için emeğinden başka bir şeyleri bulunmayan-
lar açısından yaşlılığında bir emekli maaşına sahip olmak 
çok önemli. Kadınlar çoğu zaman düzenli çalışmadıkla-
rı, düşük ücretli işlerde kısa süreli çalıştıkları için daha az 
emeklilik ücreti ile yetinmek zorunda kalıyorlar. Çoğunun 
emeklilik maaşı yok, kocalarının emeklilikleriyle geçiniyor-
lar, gittikçe artan hayat pahalılığı koşullarında bu biraz da 
kredi kartlarını döndürebilmek biçiminde gerçekleşiyor. 
Batı ülkelerinde de durum pek farklı değil…Almanya’da 

emeklilik yaşı olarak 67’yi seçen  55-60 yaş arasında insan-
ların iş bulma imkânı çok düşük. DGB’nin (Alman Sendi-
kalar Birliği) 2008 yılında yapmış olduğu bir araştırmada, 
emeklilik yaşı olarak 67’yi seçen erkeklerin yüzde 41’i ka-
dınların ise ancak yüzde 25.1’i kendilerini geçindirecek bir 
iş bulabilmişler. Mini jop (yarı zamanlı, ya da haftada iki 
üç günlük işler) diye adlandırılan işlerin büyük bir bölümü-
nü yaşlı işçiler yapıyor. Yine 2009 yılında yapılan başka bir 
araştırma 60-65 yaşları arasında çalışan kadınların yüzde 

SÖYLEŞİ 
EMEKLİ KADINLAR

İzmir’de Migros emeklisi kadınlar:

“Birbirimizden hiç 
kopmadık”

Tez-Koop-İş Kadın



38 393938

63’ü yarı zamanlı, düşük ücretli işlerde çalışıyor. Bu durum 
onların hem emeklilik sürelerini uzatıyor hem de düşük üc-
retli emeklilik aylığına mahkûm olmalarına yol açıyor. 

Ekonomik özgürlük
Türkiye’de emekli olan kadınların oranı çok düşük. İzmir 
1 Nolu Şube Başkanı Sebahattin Şen, İzmir’de Migros’tan 
emekli olan bir grup eski Tez-Koop-İş üyesi kadınların bu-
lunduğunu, kendi aralarında düzenli toplantılar yaptıkla-
rını söyleyince ilgimizi çekti. Sendika üyesi oldukları için 
nispeten iyi şartlarda emekli olan eski üyemiz kadınlarla bir 
söyleşi yapıp hem emeklilik yaşantılarını hem de çalıştıkları 
günlerdeki mücadele süreçlerini konuştuk. Keyifli bir söy-
leşi oldu.
Emel Ağca Tepedelen’e veriyoruz sözü, Emel Hanım 
emeklilikte yaşı bekleyenlerden. 1991 yılında Alsancak 
Migros’ta işe başlamış, o dönem Migros’un en küçük 
elemanlarından biriymiş. 10 yıl çalıştıktan sonra müşteri 
hizmetlerine getirilmiş, ondan sonra da işten ayrılmış. Bir 
kadının yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik aylığına, bir sos-
yal güvenceye sahip olmasını çok önemsiyor. “Çalışırken 
karşılaştığınız en önemli sorun neydi?” sorusunu, “Zaman 
çalışan kadınların en büyük sorunudur. Evli ve çocukluy-
sanız bu sorun daha da ağırlaşıyor” biçiminde cevaplıyor. 
Gruplarını çok seviyor ve sosyal medya aracılığı ile de ileti-
şimlerini devam ettirdiklerini söylüyor. 

Pervin Bacanak emekli olanlardan, kendine ait bir emekli-
liği aylığı var, ekonomik özgürlük açısından kendine ait bir 
aylığının olmasını çok önemli görüyor.  Migros’un, Alsan-
cak Poligon, Balçova mağazalarında çalışmış, yıllar boyu 
45 tane mağazanın da açılışına tanıklık etmiş. 2006 yılında 
emekli olmuş, o da grubun müdavimlerinden, çalıştıkları 
süre boyunca hiç greve katılıp katılmadıklarını sorduğu-
muzda iki greve katıldığını söylüyor. Peki sendikalı bir iş 
yerinden emekli olmanın faydaları neymiş ona göre; “Tüm 
haklarımdan korkusuzca yararlanabildim ve sendikasızlara 
göre emekli aylığım daha yüksek” diyor. Kadın emekliler 
erkek emeklilerden toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle ayrı-
lırlar, onların büyük bir bölümü torun bakar. Pervin Hanım 
da bunlardan biri. Hiç şikâyeti yok, “Severek bakıyorum, 
çünkü bakmayı ben istedim” diyor. Onun çalışırken en zor-
landığı konu çocukları bırakacak bir kreşin olmamasıymış.  
Her şeye rağmen hem çalışıp hem de üç çocuğunu büyüttü-
ğünü söylüyor övünerek, genç kadınlara da sistemli olmayı 
öğütlüyor. 

Kendine ait aylık
Betül Konyalı iki senedir emekli. O da uzun yıllar Migros’ta 
kasiyerlik yapmış, 1988’de girmiş işe, 2016’da emekli olmuş. 
Kendine ait bir emekli maaşı olması onu da sevindiriyor. 
Betül Hanım emekli aylıklarını yetersiz buluyor: “İki çocuk 
okutuyorum, yetmiyor” diyor. O da sendikalı bir işyerinden 
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emekli olduğu için memnun, emekli olurken tüm haklarını 
kesintisiz almış çünkü. Çalışırken o da çocuk bakımında 
zorlanmış. Artık o günler geride kalmış ama tüm çalışan 
kadınların söylediğini o da tekrarlıyor, zamanınızı iyi plan-
larsanız oluyor. Betül Hanım genç kadınlara emekli olana 
kadar çalışmalarını, kesinlikle işten çıkmamalarını öğütlü-
yor.  
Kamuran Meral Baysal da arkadaşı Betül gibi 1988’de 
işe kasiyer olarak başlamış, bölüm satış elemanı şefliğine 
kadar uzanmış kariyeri. 2000 yılının Mayıs ayında emekli 
olmuş o da. 1989 yılında olan greve katılmış ve süreçte ak-
tif  olarak da rol almış. “Elimizde ‘Bu iş yerinde grev var’, 
pankartı ile 1989 yılının Ağustos-Eylül ayları arasında tüm 
mağazaları dolaştık” diye özlemle bahsediyor o günlerden. 

O da çalıştığı zamanlarda kreş eksikliğinin kadın çalışan-
ların en önemli sorunu olduğunu söylüyor. Emekli aylığını 
yetersiz buluyor. İntibak yasası çıkmadığı için diğer emek-
lilerden 350-400 lira az maaş aldığını anlatıyor. Biz de ma-
ğazacılık sektöründe çalışan emekliler açısından da intibak 
yasasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Emekliliği 
seviyor, evde oturup ailesi ile ilgilenmek ona çok iyi gelmiş. 
Arkadaşlarıyla bazen toplu olarak bazen de küçük gruplar 
halinde toplanıyorlar ve eski günleri yeni dertleri konuşu-
yorlarmış. Emeklilikte sosyal ilişki, bir işte çalışırken oldu-
ğundan daha gerekli gibi görünüyor. 
Figen Güneş 50 yaşında ve 22 yaşında bir oğlu var. 2013’te 
9 yıl kasiyerlik ve üç yıl da satış elemanlığı yaptıktan sonra 
Migros’tan emekli olmuş. Şu anda diğer arkadaşlarından 

41

SÖYLEŞİ 
EMEKLİ KADINLAR



40 4140

farklı olarak yine çalışıyor. Bir ilaçlama şirketinin sahibi 
olan eşiyle birlikte işi yürütüyorlar. 1989’da İzmir Migros 
Grevi’nde ilk grev gözcüsüymüş, Sebahattin Bey’le orada 
tanışmışlar, henüz 21 yaşındaymış grev olduğunda “ Çok 
ilginç, çok değişik, her ânı kıymetli bir deneyimdi benim 
için” diye tanımlıyor, grev gözcülüğünü. Sigorta primleri 
yüksek yatırıldığı için iyi bir maaşla emekli olmuş, sendikalı 
olduğu için maaşını yüksek olduğunu düşünüyor. Emekliliği 
özgürlük ve güvence olarak tanımlıyor. Arkadaşlarla ilişkisinin 
hiç kopmadığına vurgu yapan Figen Hanım’ın çalışırken en 
zorlandığı konu çocuk bakımı olmuş. O nedenle bir çocukla 
yetindiğini söylüyor. Genç kadınlara işlerini bırakmamalarını 
öğütlüyor o da. “Zamanında çalıştık fakat hiç çalışmadan bir 
yerden para gelmesi çok iyi bir şeymiş” diye emekliliğin hoşu-

na giden yanını anlatıyor. 
Yaşlılıkta kadınların bir güvencesinin olması elbette çok ra-
hatlatıcı. Emeklilerinin de bir takım hakları var elbette. Ba-
tı’da bazı sendikaların emekli üyeleriyle ilişkileri devam ediyor. 
Daha küçük aidatlar ödüyorlar ve sendikalar içinde gençler, 
kadınlar gibi emeklilerle  ilgili bir grup örgütlenmesi bulunu-
yor…Türkiye’de ise emekliler derneklerde veya etkinliği çok 
dar olan emekli sendikalarında örgütleniyorlar…
İzmirli kadın arkadaşlarımız da kendi aralarında böyle gü-
zel bir sohbet ve dayanışma grubu oluşturmuşlar. İnsan 
tek başına bir varlık değil, onun kendini bulması da, ta-
nıması da doğrudan ötekiyle kurduğu ilişkide şekilleniyor. 
Biraz daha dostluğa, dayanışmaya, güleryüze hepimizin 
ne çok ihtiyacı var.  

41



42 43

Soma’nın Yırca Köyü’nü, termik santral kurmak için 
zeytinlikleri inşaat şirketine satılınca direnen köylülerin 
olduğu bir yer olarak tanıdık. Çevrecilerin de desteği ile 
ciddi bir direniş sergilemişlerdi. Tarım ve hayvancılık po-
litikalarını uluslararası tekellerin istekleri doğrultusunda 
şekillendiren güzel ülkemiz, şu anda patates, soğanı bile 
dışarıdan ithal etmek zorunda kalmış durumda. Yırca’da 
köylü kadınların deyimiyle “zeytin olay-
larından” sonra kimi şeyler değişmiş. 
Mesela zeytin direnişi sonrasında Temel 
İhtiyaç Derneği (TİDER) Yırcalı kadın-
ları toplayarak sizlere bir iş kuralım, de-
miş. Kadınlara mum ve sabun yapmayı 
öğretmişler…Daha sonra işler sabun evi 
kurmaya kadar varmış. Biz onları Kadı-
köy Belediyesi’nin Özgürlük Parkı’nda 
düzenlediği Çevre Festivali’nde açtıkları 
standta tanıdık, hikâyelerini kendi ağızla-

rından dinleyelim.   
     
Kendinizi ve Yırca 
Hanımeli Derne-
ği’ni anlatabilir mi-
siniz?

Adım Firdevs Ünlü, Yırca Hanımeli Derneği’nin yöne-

ticilerinden biriyim. Bizim zeytin olaylarımız oldu, bili-
yorsunuz, bu konuya detaylı girmek istemiyorum. O bir 
süreçti, üzüntüler yaşadık, geldi geçti. Sonra biz derneği-
mizi kurduk. Zeytin olayları sırasında çeşitli çevre örgüt-
leri geldi yanımıza, bunlardan biri de TİDER’di (Temel 
İhtiyaç Derneği). Onlar köyde kadınları toplayarak size 
bir iş  öğretelim, bir iş kuralım, dediler. Zeytinlerimiz git-

mişti. Çocuklarımız okuyordu. Benim 
iki çocuğum var, üniversitede okuyor-
lar. Biri bitirdi şimdi ikincisini okutu-
yorum. 

Zeytinden başka sizin geçim 
kaynağınız yok muydu?
Eşim madende çalışıyor. Soma’da er-
kekler madende çalışırlar. Kimsenin 
başka bir iş alanı yoktur. Eşim orada 
çalışıyordu. Biz de -kadınlar- büyük-
lerimizden kalan zeytin ağaçlarının 
hasadı ile uğraşıyorduk. Zeytinyağı 
üretiyorduk, zeytin satıyorduk. Onlar 
bize artı gelir sağlıyordu ve çarkımızı 
döndürüyorduk. Biliyorsunuz hayat 

şartlarını; bir kadın olarak evi çeviren, çocuk okutan her-
kes beni anlar. TİDER’liler bize nasıl sabun yapılır onu 

“İkicik konuşup 
ikicik dertleşiyoruz”

Yırca Hanımeli Derneği’nin, stantlarına misafir olduk: 

“Zeytin” olaylarından sonra, TİDER’in verdiği kurslara gidip, sabun ve 
mum yapmayı öğrenmişler. Her şeyi imece usulü hallederek bir de 

sabun evi kurmuşlar.  20 kadın sabun evinde sabun ve mum üreterek 
onları satıp hem üç kuruş para kazanıyor hem de dernekte oturup 

sorunlarını, dertlerini konuşuyorlar. Yırcalı Hanımeli Derneği’nden üç 
kadınla, tütünü, zeytini, bahçeciliği konuştuk.    
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öğrettiler. Sabunumuzu yaptık. Ondan sonra “Tamam 
bunu yaptık da bundan sonra ne yapacağız, nereye sata-
cağız?” diye bocaladık. Sonra bizim oğlumuz var -Kenan 
Kahya-, biz de tanıdık, gerçekten tüm kadınların oğlum 
diyebileceği, gencecik, sarışın, dal gibi idealist bir çocuk- 
o bize destek oldu, imece usulü köyde daha önce de nasıl 
birbirimize yardım ederek bir takım işleri yapıyorsak, sa-
bun evimizi canlandırdık. İlk başta kirada oturuyorduk. 
Yine kampanya yaparak imece usulü para topladık, eski 
bir taş ev aldık. Onu kendimiz yıktık, yeniden yaptık. 
İnşaatında biz çalıştık, harç kardık, toprak, kum taşıdık. 
Sırtımızda taş bile taşıdık. Eşlerimiz de yardım etti. İnşa-
at pisliğini kepçeyle değil biz kadınlar el arabasıyla attık, 
temizledik. Sabun evimizi (Kadın evimizi) yaptık. 

İstanbul’a nasıl geldiniz? 
Kadıköy Belediyesi’nden çevreci dostlarımız bizi buraya 
çağırdı. Üç gündür buradayız. Bize yatacak yer verildi, 
yemeğimiz oradan, sabah otobüslerle geliyoruz. Çok 
mutluyum. Satışlar da çok çok iyi. İnsanlar bize ilgi gös-
teriyor. Burada bizimle aynı dilden konuşan kişilerle bir 
aradayız.  Derdimizi anlatmaya gerek yok. Zaten yazıyı 

gören yanımıza gelip “Aaaa hoş geldiniz!” diyorlar. Ora-
dan direkt gözlerle kalbe geçen bir bağlantı kuruluyor. 
Hiç anlatmamıza gerek yok. O duyguyu yaşıyoruz. Ça-
nakkale’ye de gittik ürün satmak için. Çanakkale Beledi-
yesi de bizi davet ediyor, böyle festivallere çok sık katılı-
yoruz. Ben buraya ilk kez geliyorum. Daha önce buraya 
başka arkadaşlar gelmişti. Mutluyuz. 

Bir sabun atölyeniz var, mum da üretiyorsunuz, 
ürünü çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz?
Evet mum ve sabun üretiyoruz. Normal zeytinyağlı sa-
bunlarımızı yapıyoruz, dekoratif  kokulu sabunlar da ya-
pıyoruz. Bal peteğinden de mum üretiyoruz. Bir de bu-
rada gördüğünüz gibi kekik toplayıp onları da satıyoruz.

Eskisi gibi zeytinyağı üretmeyi düşünüyor mu-
sunuz?
İzinleri almaya çalışıyoruz. İzinlerimizi alırsak, zey-
tinyağı, tarhana, erişte, salça yapıp onları da getirip 
buralarda satmak istiyoruz. Çünkü onları biz köyde 
hep kendimiz yapıyoruz zaten.  Soma’da da bizim 
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izin almamızda zorluklar var. 

Sizin atölyenizde kaç kişi çalışıyor?
İlk başladığımızda 34 kadındık. Daha sonra kadınların 
bir kısmının çocuğu, bir 
kısmının torunları oldu. 
Bu şekilde ayrıldı arka-
daşlarımız, şimdi 20 kişi 
kaldık. 
Festivallere katılıyor-
sunuz tamam, onun 
dışında ürünlerinizi 
nasıl pazarlıyorsu-
nuz, şipariş mi alı-
yorsunuz? 
Derneğimizi kurduk 
memnunuz da ama onu 
kurmakla her şey bitmi-
yor. Sipariş alacağın alan-
lar ve çevren olması gerekiyor. Sipariş olmadıktan sonra 
kooperatifin de, derneğin de bir hükmü kalmıyor. Aktif  
olmak, sesini duyurmak gerekiyor. Tanıtım istiyor…Ya-
zın mesela buraya geldik. Yazın sabun evinde pek işimiz 
olmazdı. Anneler gününde, kadınlar gününde, sevgililer 
gününde, yılbaşında siparişlerimiz oluyor. Yazın olmaz-
dı ama yavaş yavaş olmaya başladı. Mesela artık çeşitli 
festivallere misafir olarak davet ediyorlar. İşimiz olmaya 
başladı. Böylece biraz sesimizi duyuruyoruz. Gelenlere 
Yırca Hanımeli olarak Facebook adresimizi, Instagram 
hesabımızı veriyoruz.  Oradan bizi takip edin, oradan 
bizlere sipariş verebilirsiniz, diyoruz. 

Toplu siparişleri  en çok nerelerden alıyorsunuz?
Çanakkale Belediyesi’nden sürekli alıyoruz. 

Şimdiye kadar hiçbir sendikadan sipariş veren 
oldu mu, mesela sendikalar da hediye verir veya 
sabun da kullanılır sendika binalarında?
Şimdiye kadar sendikadan hiç sipariş verilmedi. Ben duy-
madım belki de aramışlardır, sipariş işlerini başka bir ar-
kadaşımız yürütüyor çünkü.

Firdevs Hanım, siz zeytin yetiştiriyordunuz, 
zeytinden zeytin yağı yapıp tüketmediğiniz zey-
tinleri ve zeytinyağını satıyordunuz, böyle bir 
hayatınız vardı. Baştan beri iş yapan çalışan bir 
kadınsınız, bize kendi hikayenizi anlatabilir mi-

siniz?
Ben Yırca’nın yerlisi değilim 
Yırca’ya  gelin olarak geldim 
Soma’dan. 19 yaşındaydım, 
20 yaşında bir kızım oldu. 
Kızım engelli. Üniversiteyi 
bitirdi, şu an  ataması ya-
pıldı. Bir tane de oğlum var. 
Zeytin olayları kızımdan do-
layı içimde olan bir yarayı 
dışarıya çıkardı. Bana çok 
dokanmıştı o zaman- ağlı-
yor-.  Zaten kızımdan dolayı 
çok üzgündüm. Psikolojim 
tamamen bozuldu, içim çok 

kötüydü. Bu Yırca’daki sabun evi benim için bir nevi te-
rapi oldu. Sabahlara kadar uğraşmak, onların o güzel ko-
kuları ve renkleriyle baş başa kalmak bana çok iyi geldi. 
Ev hanımıydım, çalışan biri değilim…

Olur mu zeytin yetiştirip satıyormuşsunuz, bu 
bir çalışma değil mi?
Tarlaya gidip zeytin topluyor, onların kendimize yeten 
kısmını ayırıyor, geri kalanını yağ yapıp satıyorduk, evet 
onları yapıyordum. Burası daha sonra kurulunca çok fay-
dası oldu bana… Olaylar sırasında ben psikolojik destek 
almıştım, çok üzülmüştüm çünkü. Olaylardan sonra mi-
demden endoskopi çektirdim, üzüntüden, stresten midem 
sırf  yara olmuş. O günleri bitirmek istedim, Yırca Sabun 
Evi bize çok moral oldu.  Gençleri, genç kadınları gör-
dükçe içimiz açıldı, arı gibi çalışıyorlardı. Sadece geçim 
kaynağı olmadı yani, kazandığımız moral de çok iyi geldi. 
Bazen anlatmak istediklerimi kelimelere dökemiyorum. 
Kendimize güvenimiz arttı. İlkokul mezunuyum, normal 
tuşlu telefonum vardı 45 yaşından sonra normal telefon-
dan akıllı telefona geçtim. İnternetin ne demek olduğunu 
öğrenerek kullanmaya başladım. Facebook ne demek,  
Whatsaap ne demek, Instagram ne demek hepsini öğ-
rendim. Biriyle yazışmayı, fotoğraf  göndermeyi hepsini 
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sabun evi sayesinde öğrendim. Biz kendimizi o kadar çok 
aştık ki.  İnşallah sabun evini daha da geliştiririz. Çünkü 
kadınların böyle şeylere çok ihtiyacı var. Kadın, kadına 
birbirimize destek olmaya da çok ihtiyacımız var. Böyle 
güçleniyoruz, benim arkadaşım var yanımda, diyorsun. 
Biz 20 kadınız sabun evin-
de, birbirimizin kaşı ile 
gözü ile ne demek istediği-
mizi anlarız hemen. Yeme-
mize içmemize, ayakta ka-
lıp yorulmamıza, hasta mı-
yız, sağlam mıyız, her şeye 
dikkat ederiz biz.  Bizim 
için ora bir ev oldu. Bera-
ber gezmeye gidiyoruz.

Daha önce İstanbul’a 
hiç geldiniz mi?
Hayır, Yırca’dan çok çık-
mazdım. Sadece İzmir’e 
gidiyordum kızım üniversiteyi orada okurken. Bir de kı-
zım için hastaneye gidip geri dönüyordum.  Öyle şehir, 
şehir gezen bir insan değildim. Şimdi değişik yerlere gidip 
değişik insanları görüyorum. Ufkum genişliyor, beynim 
rahatlıyor.  

En fazla ne kadar sipariş çıkarabiliyorsunuz?
Hepimiz ev kadınıyız. Ama Sabun Evi işimiz var ya hep 
evdeki işimizden önce geliyor. Evdeki işleri bırakıp si-
parişleri yetiştirmeye sabahın köründen geliyoruz. Eşim 
madenden geliyor akşam mesela “Kusura bakma, sen 
yap işleri!” diyorum. Bize şimdi bir sipariş geliyor diyor ki 
“Bin tane sabun istiyorum”. Bir gün müsaade veriyorlar. 
Yatmıyoruz, uyumuyoruz, bir günde yetiştiriyoruz. Nö-
betleşe çalışıyoruz, biri bir saat dinleniyor, sonra geliyor, 
devam…Bunu yapıp ertesi günü kargoya gönderiyoruz. 
Elimizde tabii hammadde varsa. Yoksa hemen şipariş 
veriyoruz, ona göre süre biraz artırıyor. Zeytinyağlı sa-
bunlarda ama biraz stoklama lazım, çünkü onların 15-20 
gün bir kuruma süreleri var. Onun siparişini biraz önden 
almak istiyoruz. Siparişine göre ambalaj da yapıyoruz. 
Bazen kese içinde istiyorlar, içinde dört tane sabun olsun 
gibi… Kese dikiyoruz, iğne oyası yapıyoruz. Birisi ahşap 

kutu yaptırmıştı. El sabunu, kekikli sabun, kokulu sabun 
hepsini yerleştirdik gönderdik.

Yırcalı mısınız, şimdiye kadar ne iş yapıyor-
dunuz, çocuğunuz var 
mı, şu anda neyle geçi-
niyorsunuz, sizi tanı-
yalım biraz?
İsmim Nazmiye Suer, Yır-
calıyım. Biz doğduğumuz-
dan beri tarla işi yapıyor-
duk. 

Ne ekiyordunuz?
Biz tütün yapıyorduk. 
Kendimizin de vardı, baş-
kalarına da gidiyorduk. 
Bayağı yaptık, benim genç 
kızlığım tütünle geçti. Son-

ra köyümden beyim ilen evlendim. Sonra tütünü bırak-
tık…

Neden bıraktınız?
Santralden dolayı bir daha olmadı 
tütün. Kaliteli tütünlerimizin üzeri 
santral olunca böyle kömür tozuyla 
kaplandı. Tütünlerimizin üstüne kö-

mür tozu yapışıyordu, süpürüyorduk, gitmiyordu, su ile 
yıkıyorduk. Öyle kırıyorduk. Tütünler kalitesini kaybetti, 
taban fiyatı düştü, ondan vazgeçtik. Ama benim annem 
babam bahçecilikle de uğraşıyordu. Pırasaydı, kerevizdi, 
ıspanak, marul, yazlık kışlık ne varsa ekiyorduk. Oradan 
geçiniyorduk. İki çocuğum var; bir kızım bir oğlum. Dü-
ğünümüzü böyle yaptık, sünnetimizi böyle yaptık, geçi-
niyorduk. 

Nasıl evlendiniz evlenmeden önce eşinizi tanı-
yor muydunuz?
Aynı köydendik, beraber büyüdük. Tanıyorduk birbirimi-
zi, anlaşarak evlendik biz. Evlendiğimde 19 yaşındaydım, 
beyim 25 yaşındaydı askerliğini yapıp gelmişti köye.  Beş 
yıl da nişanlı durduk.  Maddi durum kötüydü.  Altı kar-
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deştik bir tütüncülükle geçiniyorduk. Aylık yoktu.  Hâlâ 
geçinip duruyoruz işte.  

Sizin zeytininiz var mıydı?
Vardı. Anadan, babadan. 
Zeytinyağı yapıyorduk, 
bizim azdı zeytinliğimiz. 
Kendimizi idare ediyor-
duk. Bahçeyle uğraşı-
yorduk, oradan emekli 
olduk. 

Siz de mi emeklisi-
niz?
Yok ben değil, eşim 
emekli oldu bahçecilik-
ten. Ama geçinemiyoruz. 
Bahçeciliğe devam edi-
yoruz. Oğlum Şırnak’ta 
asker, nasıl geçineceğiz? Beş ay oldu gideli, izin kullan-
mazsa aralıkta gelecek inşallah. Allah hepimizin evlatla-
rını korusun. Sonra bu sabunculuk işi çıktı işte.

Nereden duydunuz peki siz?
Önce TİDER geldi. Sonra Kenan oğlumuz yanımızda 
kaldı, sabunu, mumu öğrendik. Bu seviyeye geldik işte. 
Onlar bize öğretti.   

Buraya gelmekten memnun musunuz, satışlar 
nasıl? 
Buradan memnunuz tabii, hep böyle olsa. Ama köyde 
çok gitmiyor. Böyle belediyeler bizi tanısa, çağırsa… Biz 
kendi paramızla gelemeyiz yoksa…

Sabun evinde işler nasıl gidiyor?
Beraber olmaktan çok mutluyuz.  Ben tarlada da çalışı-
yorum. Tarlada işimi yapıyorum. Hemen koştura koştura 
sabun evine geliyorum. Stres atıyorum. Yorgunluğum gi-
diyor. Dertleşiyoruz, laflıyoruz. Çayımızı kahvemizi içi-
yoruz, çok huzur verici bir ortam. Orada da çalışıyoruz 
ama yorgunluğumuzu atıyoruz. Bahçe işi başka…

Şipariş alıyormuşsunuz herhalde değil mi?
Bazen oluyor, 8 Mart Kadın Gününde olsun, yılbaşında 
olsun… Akmasa da damlıyor.  Malzemeye ayırıyoruz bir 
kısmı, sonra bölüşüyoruz. Koku paket filan, satın almak 

zorundasın bazı şeyleri. 

Siz daha önce Yırca’nın 
dışına hiç çıktınız mı?
Yok, ben daha önce hiç çık-
madım. Sabundan sonra 
gidiyoruz, bayağı ilerledik 
yani. Üçüncü senemiz bu 
sene, ben geçen sene de gel-
dim İstanbul’a . İstanbul çok 
güzel, bu tarafı daha güzel. 
Biz bir de öbür tarafa gittik, 
öbür taraf  hep bina araba 
burası biraz yeşillik. Sersem-
ledik orada, şaşırdık. Ama 
bu tarafı sevdik. İnsan az. 

Eşiniz ne diyor bu işlere, böyle sağa sola gidiyor-
sunuz?
Hiçbir şey demiyor. Eşim ileri görüşlüdür. Git, der.  Bu-
raya da beraber geldik hatta. O tarlada çalışacaktı. Ben, 
hadi gel beraber gidelim, dedim. İyi oldu.  

Elvan Uyan: Ben Elvan, Soma’nın 
Yırca Köyü’nde doğdum. Soma’ya 
evlilik yaptım şimdi Soma’da oturuyo-
rum. Bir oğlum, bir kızım var. 18 sene-
lik evliyim.  19 yaşında evlendim. 

Ne iş yapıyordunuz siz?
Tütün işi yapıyorduk biz. Evlenmeden önce. Babam 
elektrik idaresinde çalışıyordu. Ailecek tütün yapıyorduk. 
Soma’da başka şey yok zaten, madende ya da elektrik 
idaresinde çalışır erkekler iş bulduklarında. Santral olun-
ca yol geçti. Bizde tarla kalmadı, o yüzden tütünü bırak-
tık. Şu anda zaten hiç tütün yapan yok köyde artık. 

Eşiniz ne iş yapıyor?
Montaj işlerinde çalışıyor, serbest çalışıyor. 

46 47

EMEĞİMİZ

47



46 4746 47

Siz nasıl Sabun evi ile temasa geçtiniz?
Zeytin olaylarından sonra oldu.  Köyde 6 bin 600 tane 
zeytin kesildi.

Sizin var mıydı?
Evet, abimin davası hâlâ 
devam ediyor.  Ben köye 
sık sık gelirim, eltim “yen-
ge sabuncular gelmiş, gir 
öğren” dedi bana.  Ben de 
“girem bakam olmazsa, 
kursa giderim sonra bıra-
kırım” dedim.  Öylelikle 
yazıldım. O zamandan 
beri de devam ediyorum. 
Sabun yapıyoruz, doğal 
mum yapıyoruz. Dağ-
lardan kekik topluyoruz.  
Adaçayı yaprağı topluyoruz, 20 kadınız. Birbirimizle 
çok iyi anlaşıyoruz, arkadaşız. Büyüklerimiz daha önce 
zeytinyağlı sabun yapıyorlardı ama böyle satmak amaçlı 
yapmıyorduk. 

Daha önce başka yerde çalıştınız mı?
Tabii bahçecilik de yaptım. Domatesimi, patlıcanımı, bi-
berimi yetiştiriyor ve satıyordum. Altı sene yaptım bu işi 
sonra eşim yurtdışına gitti, bıraktım. Ev kadını derken, 
biz evde durmayız, çalışırız yani. 

Hâlâ bahçede çalışıyor musunuz?
Abim yapıyor ben de oraya gidiyorum. Kendimiz için de 
yapıyoruz ama satıyoruz da. Soma pazarına getirip satı-
yoruz. Bazen toptan alan da çıkıyor.

Size bir de hayallerinizi sorayım, genç bir ka-
dınsınız, küçükken hayaliniz neydi, onları ger-
çekleştirebildiniz mi?
Küçükken okula giderken öğretmen, hemşire olmayı dü-
şünüyordum. Olmadı, okuyamadık.  Köyden gelip gitme 
sorunlarımız vardı, araba sorundu.  Ama şimdi benim 
çocuklarımın ikisi de okuyor Allaha şükür. Kızım liseye 
gidiyor, seneye üniversiteye hazırlanacak. Oğlum beşinci 

47

sınıfta. Bizim imkanlarımız olmadığından okuyamadık. 

İstanbul’a daha önce hiç gelmiş miydiniz?
Yok gelmedim. Sabun evi dolayısıyla İstanbul’a geçen 

sene gelmiştim yine bir de 
bu sene geldim işte. Sabun 
evi olmasaydı gelemezdim 
herhalde, bir bahane oldu 
benim için. Gönüllü gel-
dim…

Gidip göreyim, dediği-
niz bir şehir miydi?
Çok merak ediyordum 
görmek istiyordum.  “An-
nem sen İstanbul’a gittin, 
ben kaç yaşındayım daha 

bir İstanbul’a gidemedim” diyor bana…Eşim bir şey de-
mez. Bu zeytin olaylarında o da beş altı kere gelmiştir 
buraya.  Kızım var evde büyük sınavları da bitti yemeği 
filan yapıyor o, kardeşini ona bıraktım geldim. 

Beğendiniz mi İstanbul’u?
Çok güzel. Gez gez bitmez burası, çok büyük. Kalabalık. 
Devamlı yaşadığınızda bunalırsınız. Sabun evi olmasaydı 
gelip buraları göremezdik.

Sizde bir değişiklik yaptı mı Sabun Evi?
Olmaz mı, sosyalleştik. Çanakkale’ye, İzmir’e gidiyoruz, 
İstanbul’a geldik. Evde duramıyoruz. Haftanın üç dört 
günü sabun evine geliyoruz. Hayatımız çok değişti. Para-
mızı kazanıyoruz, az çok memnunuz hayatımızdan. Ken-
dimi güçlenmiş hissediyorum. Çalışmayı da severim ben. 
Komşularım bile, hiç evde durmuyorsun, diyorlar. Bura-
ya geldik insanları tanıdık, onlar bizi tanıdı, çok iyi oldu.  

  Yırca Hanımeli Derneği iletişim bilgileri
  Tel: 0534 430 96 63
  yircahanimeli@gmail.com 
  www.yircahanimeli.com
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“Sendikal örgütlenmenin 
odağında kadınlar olmalı”

Tez-Koop-İş Kadın, Fotoğraflar Berfin Bali

DİSK gibi Türkiye’nin üçüncü büyük işçi 
konfederasyonunda genel başkan oldunuz, 
bu göreve gelen ilk kadınsınız, ne düşünü-
yor, ne hissediyorsunuz?
Kemal Türkler’in, Abdullah Baştürk’ün emanetini 
taşımak, Türkiye’de bence  bir işçinin üstlenebile-
ceği en onurlu görev.  Çünkü biz kuruluşundan bu 
yana 50 yıldır Türkiye işçi sınıfı açısından onurlu 
bir geçmiş ve geleneğe sahip bir konfederasyonuz. 

Böylesi zor bir dönemde de DİSK gibi bir örgütün 
sorumluluğunu taşımak büyük bir onur benim için. 
Bir kadın işçi olarak beş yıl önce DİSK’in genel 
sekreteri seçildiğim zaman da DİSK tarihindeki 
ilk genel sekreteri idim. Şimdi de genel başkanlık 
gibi bir görevi bir kadın olarak üstlenmem ayrıca 
son derece büyük bir onur. DİSK örgütüne bana 
bu onuru yaşattıkları için her zaman teşekkür edi-
yorum.  Böyle bir görevi almış olmak aynı zaman-
da büyük sorumluluk. Türkiye’de kadınların bugün 
genel olarak bütün toplumsal yaşamdan dışlandığı, 
emek alanında da güvencesiz işçilik politikalarının 
kadınlara dayatıldığı bir dönemde DİSK gibi bir 
örgüte kadın olarak genel başkan olmak da ayrıca 
bir sorumluluk yüklüyor, diye düşünüyorum.

Hekimsiniz ama kendinizi işçi olarak ta-
nımlıyorsunuz, siz işçi misiniz?
Evet, kuşkusuz hâlâ da çalışıyorum. Yirmi altı yıl-
lık hekimim, on dört yıl kamuda çalıştım. 1994’de 
kamuda çalışmaya başladığımda Tüm Sağlık Sen 
ve SES içinde sendikal mücadele yürüttüm, üç dö-
nem şube başkanlığı yaptım. 2000 yılının sonunda 
kamudan ayrıldıktan sonra da Devrimci Sağlık-İş 

Türkiye’de ilk kez bir işçi konfederasyonunun genel başkanlığına bir kadın 
geldi. Arzu Çerkezoğlu gençlik döneminden beri mücadele içinde olan bir kadın. 
Onunla mücadeleyi, sendikal hareket içindeki kadınların durumunu,  engelleri ve 
olanakları konuştuk. Umutlandık.    

DİSK Genel Başkanı  
Arzu Çerkezoğlu ile konuştuk:

RÖPORTAJ
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çatısı altında bir mücadele yürütüyorum. Devrimci 
Sağlık-İş’te işyeri temsilciliğinden genel başkanlı-
ğa kadar giden bir süreç içinde bulundum. Aslında 
2000’li yıllar, neoliberal politikaların en yoğun bi-
çimde hayata geçirildiği bir dönemdi. Bizim işko-
lumuz açısından da sağlıkta dönüşüm programı adı 
altında sağlık bir hak olmaktan çıkarılıp piyasaya 
açıldı. O dönem sağlık çalışanlarının; hemşirele-
rin, hekimlerin, vasıflı emeğin de işçileştiği bir sü-
reç yaşandı. Devrimci Sağlık-İş, SES ve TTB başta 
olmak üzere bütün sağlık örgütleri olarak yürüttü-
ğümüz sağlıktaki bu piyasalaşmaya karşı mücadele, 
benim açımdan DİSK’te bu görevlere gelmemi sağ-
layan öykünün başlangıç noktasıdır. 2001 yılından 
bu yana sağlık iş kolunda işçi statüsünde çalışıyo-
rum. Bildiğiniz 4857 Sayılı Kanuna tabi olarak iş 
sözleşmesi ile çalışan biriyim.
  
Türkiye’de kadın emekçilerin önde gelen 
temel sorunları sizce nelerdir?
Benim hemen aklıma gelen iki temel sorun var: 
2000 yılı başından itibaren yaşadığımız güvence-
sizleştirme politikaları ile birlikte kadınların ucuz, 
ikinci sınıf  işçi olarak, erkeklerden daha düşük üc-

retle daha düşük nitelikli işlerde çalıştırılması, sü-
rekli olarak bir ucuz işgücü deposu olarak görülme-
si. Tüm çalışma yaşamında işsiz olan kadınlardan 
çalışma şansı elde eden kadınlara kadar tüm kadın-
lar, ikinci sınıf  işçi statüsünde artık.
İkincisi de örgütlenme problemi. Kadın işçi örgüt-
lenmesinin önündeki engeller sorunu. Genel olarak 
sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kadınlar 
için çok daha ağır bir biçimde yaşanıyor. 

Bu engeller arasında yapısal engeller dışın-
da sendikalar aracılığıyla üretilen engeller 
de var ama değil mi?  
Kadın işçilerin örgütlenmesinin önündeki engeller 
öncelikli olarak sermayenin ucuz ve güvencesiz po-
litikalarının asıl hedefinin kadınlar olmasıdır. Di-
ğer yandan sendikaların kadın işçileri örgütlemeye 
dönük politikaları ve programları da hiç kuşku-
suz yetersiz. Burada mesele sadece kadın işçilerin 
sendikalara üye olmasını sağlayacak araçlar geliş-
tirmekle de sınırlı değil. Sermaye krizden çıkmak 
için tümüyle kadın işçileri hedefine alıyorsa, tüm 
güvencesiz çalıştırma biçimleri, kadın işçilerden 
başlanarak işçi sınıfı içinde yaygınlaştırılmaya çalı-
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şılıyorsa böylesi bir dönemde bir sendikal politika 
ve program tartışacaksak, bunun yapısal alanların-
dan biri, kadın işçilere yönelik politikaları tersine 
çevirecek bir örgütlenme ve mücadele cephesinin 
kurulmasıdır.  O nedenle kadın işçilerin örgütlen-
me meselesi sadece kadın işçileri ilgilendiren bir 
sorun değil aynı zamanda sendikal hareketin ge-
leceği açısından da temel, yapısal, stratejik bir ko-
nudur. 

Siyasi iktidar, çıkardığı yasa ve yönetme-
liklerle kadın emek piyasalarını esneterek, 
güvencesizleştirerek kadın işsizliği ile güya 
mücadele ediyor. Bu konuda kadınlar ve 
sendika üyesi kadınlar olarak neler yapa-
biliriz?
Bugün aslında Türkiye’nin en temel sorunlarından 
biri işsizliktir. İşsizlik TÜİK’ın her ayın 15’inde 
yayımladığı istatistiklerde de DİSK’in raporların-
da ifade ettiği verilerde de görüldüğü gibi rakam 
olmanın ötesinde bir gerçeklik halini almış durum-
da. Bugün Türkiye’de işsizlik hepimizin elle tuttu-
ğu, gözle gördüğü, somut olarak yaşadığı bir ger-
çek. Türkiye’de her dört gençten biri işsiz. Büyük 
kentlerde her üç genç kadından biri işsiz. Tarım 
dışı genç kadın işsizliği Türkiye’de yüzde 30’ların 
üzerinde. Rakamların da gösterdiği gibi Türki-
ye’de bugün işsizliğin kıskacında öncelikle gençler 
ve kadınlar var. Ayrıca kadınların hem işgücüne 
hem de istihdama katılımı hâlâ istenilen düzeyde 
değil.  Siyasi iktidar da bunun farkında. Kadın-
ların çalışma yaşamına katılımını artırmak, kadın 
istihdamını artırmak adı altında bir dizi politikalar 
hayata geçiriliyor.
Fakat siyasi iktidarın yaklaşımında temel bir prob-
lem var.  Kadınların istihdama katılımını artırmak 
adı altında atılan her adım, uygulanan her politi-
ka, kadınlarla erkekleri eşit çalışma koşullarında 
çalışma yaşamına katmak yerine daha güvencesiz, 
daha düşük nitelikli işlerde çoğu zaman evden, 
yarı zamanlı, kısmi zamanlı, çoğu kez sigortasız, 
kayıtdışı, sendikasız bir biçimde çalıştırılacak bir 
işgücü deposu yapma hedefine göre şekilleniyor. 
Bu projelerin hepsi kadınları çalışma yaşamında-
ki cinsiyetçi bakış açısına uygun ve onu daha da 
derinleştiren hep geçici ve eğreti biçimler altında 
istihdam etmeye dönük politikalar öneriyor.  Oysa 

biz her zaman şunun altını çiziyoruz ve söylüyoruz: 
Evet, kadınların Türkiye’de istihdama katılım ora-
nı yükseltilmelidir. Tabii ki kadınların iş yaşamına 
katılımı artırılmalıdır, ama erkeklerle eşit koşullar-
da eşit ücretle ve nitelikli bir biçimde olmalıdır bu 
katılım.

Eşit koşullar derken bakım hizmetlerini 
ve ev işlerini de içine alacak bir çözümden 
bahsediyoruz değil mi?
Evet, kadınların çalışma yaşamına katılmasının 
önündeki en önemli engel, çocuk bakımı ve ev işle-
ridir. Kadınlara “Neden çalışmıyorsunuz?” diye so-
rulduğunda, verilen cevaplardan en önemli engelin 
ev ve bakım işleri olduğunu görüyoruz. Erkeklerin 
çalışmama gerekçeleri arasında böyle bir neden 
yok. Dolayısıyla kadınlara toplumsal olarak yük-
lenmiş ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işlerin 
toplumsallaştırılması gerekiyor. Yaşlı bakım evleri, 
kreşler gibi sosyal politika önlemlerinin hayata ge-
çirilmesi gerekir ki kadınlar gerçek anlamda daha 
fazla çalışma yaşamı içine girebilsinler. Erkeklerle 
eşit koşullarda çalışabilsinler. Bunun için bir politi-
kanın oluşturulması lazım. 
Hükümetin işsizlikle ilgili birçok açıklamasında ka-
dınların işgücüne, istihdama katılımının yükseldiği 
o nedenle işsizliğin düşmediği biçiminde işsizliğin 
sorumlusu olarak da kadınları gösterdiğini görü-
yoruz. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. İstihdam 
genelgesinde eşitlik kavramlarının da genelgeden 
atıldığını gördük. Kadınların eşit bir biçimde ve 
insan haysiyetine yaraşır bir ücretle istihdama ka-
tılması lazım. 

Devrimci Sağlık İş’te durum daha değişikti 
ama Türkiye’de kadınların ağırlıklı olarak 
çalıştığı işkollarında örgütlü sendikalarda 
bile yönetimlerde kadın yok ve her türlü yö-
netim kanalı kadınlar için kapalı; sizce ne-
den böyle, aşmak için neler yapabiliriz?
Aslında Türkiye’de istihdamın değişen yapısı ve 
hizmet sektörünün ağırlıklı hale gelmesiyle birçok 
işkolunda artık kadın çalışan oranı yükseliyor. Bu-
radan hareketle sendikalarda da hem üye olarak 
hem de sendikaların yönetim mekanizmalarında 
kadınların daha fazla bulunması beklenir. Bilinçli 
bir politika geliştirilemediği sürece bunun kadınla-
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ra doğrudan yansımadığını görüyoruz.  Kadınların 
çok yoğun olduğu işkollarındaki sendikalarda bile 
yönetimlere baktığımızda kadınların katılımının 
son derece düşük olduğunu görüyoruz. Kadınları 
sendika üyesi yapmak açısından politikalar geliş-
tirmek gerekiyor bir yanıyla, çünkü onların sendi-
ka üyesi olması konusunda- erkeklerin de öyle- bir 
dizi engel var. Türkiye’de sendikalaşma oranı dü-
şük, kayıtdışı ile birlikte hesapladığımızda her 100 
işçiden 10’u sendikalı. Özel sektörde bu yüzde 5’e 
kadar geriliyor. Kadınlar açısından bu daha da dü-
şük, her 100 kadından ancak 8’i sendikalı. Dolayı-
sıyla bu oranları yukarıya çekmek ve kadın işçilerin 
sendikalara üye olmasını sağlamak gerekiyor. Sen-
dikaya üye olduktan sonra da her türlü yönetim dü-
zeyinde temsil-
cilikten şube 
yönetic i l iğ ine, 
s e n d i k a l a r ı n 
merkez yöne-
timlerine ka-
dar daha fazla 
kadının temsil 
edilmesini sağ-
layacak politi-
kalar geliştir-
mek lazım.
Benim bir ka-
dın olarak sen-
dika başkanı 
olmamın eğer 
bir anlamı ola-
caksa, bu sü-
reci tamamla-
yacak olan şey 
de böylesi bir sendikal politika, örgütlenme, DİSK 
açısından en azından hayata geçirmektir. Bütün 
sendikalarımızda kadınların örgütlenme düzeyini 
artırıp sendikal politikalarda daha etkin olduğu 
bir süreci gerçekleştirirsek, bugün benim bir kadın 
olarak DİSK Genel Başkanı olmam bir anlam ka-
zanır. Yani merdiven altı tekstil atölyelerinde çalı-
şan kadınlardan plazalarda AVM’lerde günde 12 
saat çok düşük ücretlerde çalışan binlerce kadına, 
oradan da bankacılık sektöründe çalışan kadınlara 
kadar her kadını örgütlemeliyiz. Sendikalarda da 
onların önlerini açmak için kapsamlı bir politika-

ya, programa, örgütlenme modellerine ihtiyaç var. 
Geçmişte bazı çalışmalar yaptık ama önümüzdeki 
dönemde bu konuda ciddi adımlar atma zorunlu-
luğumuz var.  

Mücadale içinden gelen ve mücadele içinde 
olan bir kadınsınız, sendika kademelerinde 
yükselirken, kadın olarak ne tür zorluklarla 
karşılaştınız?
Gençlik mücadelesinden geliyorum, öğrenci genç-
lik hareketi içinden. Sonra kamu çalışanları sen-
dikalarının içinde mücadele verdim. Kadın olarak 
tabii hepimizin karşılaştığı sorunları ben de yaşa-
dım. Sendikalarımızın da kendi örgütlerimizin ya-
pısı da kadınları kendilerini var etmeleri açısından 

bir dizi engel 
ve kısıtlılığı ta-
şıyor. Bununla 
mücadele ede-
rek bir yere ge-
lebiliyorsunuz.  
Ama şunu da 
söylemek iste-
rim. Özellikle 
son dönemde 
kadın hareketi 
hem Türkiye 
de hem dünya-
da yükseliyor. 
Nerede müca-
dele varsa ka-
dınlar orada 
oluyor. Emek 
mü c a d e l e s i n -
den kent doğa 

mücadelesine kadar her alan için bu böyle, en önde 
kadınları görüyoruz.  Kadın direnişinin kadın di-
rencinin bu gücü, aynı zamanda sendikalarda  mü-
cadele veren kadın arkadaşlar açısından bir güç, 
bir kuvvet yaratıyor. Bunun altını çizmek gerekti-
ğini düşünüyorum.

DİSK Genel Başkanlığının yanı sıra görev 
bölüşümünde kadın işlerini de siz üstlen-
diniz, daha çok erken biliyorum ama bun-
dan sonra DİSK’te konfederasyonun temel 
metinlerine yansıyacak sistemli bir kadın 
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politikası olacak mı, bunu nasıl, kimlerle 
oluşturmayı düşünüyorsunuz?
Erken bir soru değil. DİSK Genel Sekreterliğini 
yürütüyorken de kadın işleri bana bağlıydı. DİSK 
Kadın Komisyonu’nun kurulması, hükümetin ka-
dın istihdam politikalarına karşı kadın emeği plat-
formunun kuruluşu orada yapılan çalışmalar…. 
Her ne kadar sürekliliği sağlamasak da Türki-
ye’nin dört bir tarafında DİSK içinde kadın işçile-
rin örgütlenmesi için çaba sarf  ettik. Baktığınızda 
çıkılmış bir yol var. Sıfır noktasında değiliz. Ama 
önümüzdeki dönemde bu konuda daha temel, ya-
pısal ve kalıcı adımlar atmamız gerektiğini düşü-
nüyoruz. DİSK içindeki tüm kadın arkadaşlarla 
birlikte. Şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde 
söylemlerden ziyade bunları yaptıkça konuşmayı 
tercih ederim. Çünkü önümüze bir program koyup 
bunun adımlarını atmak ve bunun sonuçları üze-
rinden bir değerlendirme yapmak doğru olur. Ama 
çok açık bir zorunluluk: Önümüzde olan tarihsel 
görev bu süreçte tüm sermaye politikalarının he-
definde kadınlar varsa direnişin, örgütlenmenin ve 
mücadelenin odağında da kadın işçiler olmalıdır.
İlerici bir emek örgütü olarak DİSK’in üzerine dü-
şen tarihsel görev de bugün açısından böyle bir po-
litikayı ve onun araçlarını kurmak, bunu kurum-
sallaştırmak ve kalıcı hale getirmektir.   

Kolektif  bir çalışma sürecinden bahsedi-
yorsunuz sanırım? 
Her alanda olduğu gibi bu alanda da ortak akla ve 
kolektif  iradeye ihtiyaç var. DİSK’in yönetim ku-
rulu, başkanlar kurulu, sendikalarımızdaki kadın 

çalışmalarını yürütenler, bağlı sen-
dikalarda tüm düzeydeki kadın işçi 
arkadaşlarımızla birlikte ortak bir 
iradeye ihtiyaç var. Aynı zamanda 
bu alanda çalışma yapan akademis-
yen kadın arkadaşlarımızın desteği 
ve kadın mücadelesinin bütün de-
neyimlerine kadar hepsini ortak bir 
potada eriten bir politika gerekiyor. 
Biliyorsunuz kadın hareketi kürtaj 
yasasından kız çocuklarının evlen-
dirilmesine, kadına yönelik şiddete, 
taciz ve tecavüze karşı çok kapsamlı 
yanıt üretti; hükümetin bu konular-
daki politikalarını geriletti. Kadın 

hareketinin en zayıf  alanı –tarihsel sorumluluk 
derken biraz da bunu söylemeye çalışıyorum, yani 
özeleştirel bir yaklaşım olarak da bunu söylüyo-
rum- kadın emek alanı. Bu alana yönelik sermaye 
politikalarına yeterince yanıt üretilmemiş olması, 
DİSK’in ve bu alanda mücadele veren herkesin 
önünde tarihsel bir görev olarak duruyor.

Nasıl bir kadın örgütlenmesi modeli düşü-
nüyorsunuz?
Kolektif  irade önemli. Önümüzdeki dönemde sen-
dikalarımızda genel kurul süreçleri başlayacak. As-
lında DİSK açısından bu tür tartışmaların ve ka-
rar alma süreçlerinin sendikalarımızdan süzülerek 
gelen, daha sonra DİSK içerisinde konfederasyon 
bünyesinde atılan adımlar haline gelmesi daha sağ-
lıklı ve kalıcı olacaktır.  

En azından tavsiye olarak tüzüklerini göz-
den geçirmeleri söylenebilir mi?
Tüzük maddeleri, genel kurul kararları, toplu söz-
leşme politikaları…. Yani toplam bir mücadele ve 
örgütlenme programına ihtiyaç var. 

DİSK’in Genel Başkanı olmanız pek çok 
sendika üyesi ve sendika içinde aktif  ola-
rak çalışan kadında ciddi bir umut yarattı, 
bizde de öyle. Tek başına bu bile bizce bir 
rol model örneğidir. Sendikalarda çalışan 
kadınlara ve Tez-Koop-İş Sendikası üyesi 
kadınlara, neler söylemek istersiniz? 
Bütün kadın işçi arkadaşlarıma her şeyden önce 
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sendikalara üye olma çağrısı yapmak isterim. Bir 
kadın olarak Türkiye’de çalışma yaşamı içinde yer 
almak önemli. Çünkü az önce rakamları konuştuk, 
işsizlik kıskacında kadınlar var. Kadınların çoğu-
nun işsiz olduğu bir ülkede çalışma hakkını elde 
etmek ve çalışırken de emeğinin karşılığını almak, 
erkeklerle eşit koşullarda çalışmak ve mücadelenin 
bir parçası olmak için tüm kadın işçileri, sendikalı 
olmaya, kendi emeğine ve geleceğine sahip çıkma-
ya çağırmak isterim. Sendikalı olan işçi arkadaş-
larımıza da sendikalarına sahip çıkmaya, sendika-
larını daha fazla kendilerine mal ederek onları da 
değiştirmeye ça-
lışmaya çağırmak 
isterim. Çünkü 
gerçekten işçi sı-
nıfının önemli bir 
bölümü kadınsa 
sendikal örgütlen-
me ve mücadele 
içinde kadınların 
daha fazla yer al-
ması hem sendika 
üyeliği anlamında 
hem de karar me-
kan i zma la r ında , 
temsil mekaniz-
maları içerisinde 
etkin rol alması, 
sendikal hareket 
açısından son de-
rece ilerletici ve önemli bir etki yaratacaktır. Buna 
yürekten inanıyorum. Onun için çalışan tüm ka-
dın işçi arkadaşlarımı öncelikle sendikalı olmaya, 
sendikalı olduktan sonra da sendikalar içerisinde 
aktif  görev almaya çağırıyorum. Çünkü kadın mü-
cadelesinin tarihsel birikimi son derece değerli. 
Tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde 
kadın hareketleri toplumu ileri götüren hareketler 
olmuştur. Emek alanında da bu böyledir. Dolayı-
sıyla da eğer daha yaşanılacak bir ülke kurmak 
istiyorsak, kadınlar olarak bunun en önemli özne-
lerinden biri olduğumuzu bilelim. Bu anlamda da 
emeğimize ve tüm yaşamımıza hep beraber sahip 
çıkalım. 

Flormar’da kadınlar sendikalaştıkları için 

işten atılan arkadaşlarına sahip çıktılar ve 
onlar da işlerinden oldular. Bu kişilikli ve 
direngen kadınlar hepimiz için umut ve mo-
ral oldu… Bu konuda neler söylemek ister-
siniz?  
Kadınların yoğun olduğu bir işkolundan geliyorum 
ve benim bütün sendikal deneyimim kadın işçilerin 
direnişlerinin ve mücadelelerinin önde olduğu bir 
tarihsel kesite dayanır. Bugün Flormar işçilerinin 
direnişi geçmişteki tüm kadın işçilerin direnişle-
rinde olduğu gibi tüm topluma umut oluyor. Bizim 
geçmişte Devrimci Sağlık-İş olarak örgütlediğimiz 

Marmara Hasta-
nesi’nde çok faz-
la sayıda insan 
işten atılmıştı ve 
yarısından faz-
lası kadındı. Di-
renişte en önde 
kadın arkadaşlar 
vardı. Biz hasta-
ne önünde kur-
duğumuz çadır-
da altı ay boyun-
ca 24 saat kadın 
arkadaşlarımızla 
birlikte gerçek-
ten iyi bir direniş 
yürüttük. Ben o 
direnişte de söy-
ledim, kadınların 

merkezinde olduğu hiçbir direniş yenilmez. Kadı-
nın merkezinde olduğu her direniş mutlaka başarı-
ya ulaşır. Daha geniş çaplı mesela Haziran isyanı 
için de bu böyledir. Emek alanındaki kadın direniş-
leri açısından da bu böyledir. Flormar’da da bunu 
görüyorum. Bizim bir başka önemli direnişimiz de 
Taksim Hastanesinde tek kişinin direnişiydi. Bir tek 
kadın arkadaşımız 24 saat o hastane bahçesinde di-
renişi hiç ayrılmadan yürüttü ve başarıyla sonuç-
landı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Kadınların 
direnişi hangi alanda olursa olsun ister emek ala-
nında isterse derenin başında suyuna sahip çıkan 
bir Karadenizli kadının direnişinde olsun topluma 
ciddi anlamda umut olan ve Türkiye’nin geleceğini 
belirleyen direnişlerdir. Tüm direnişteki arkadaşla-
rın emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. 
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Sevda ve Fatma Batman’dan yakınları ile beraber grup 
halinde çiçek dikmek için iki ay önce Ankara’ya gel-
mişler. Fatma 47 yaşında, eşinin başka bir kadınla daha 
evlenmek istemesi üzerine eşinden ayrılıyor ve oğlu ile 
birlikte yaşamaya başlıyor. Sevda 31 yaşında, bekâr ve 
annesiyle yaşıyor. Sevda’nın aldığı yevmiye annesinin 
ilaçlarını ancak karşılıyor. 
Her gün saatlerce emek veren, öğle yemeğini ve suyunu 
evlerinden getiren, çalışma alanında gölgesinde dinlene-
bileceği bir çadırı, şemsiyesi olmayan, ev içi iş yükü de 
olan mevsimlik işte çalışan Sevda ve Fatma ekonomik 
nedenlerle bir çavuşun rehberliğinde Ankara’nın yolunu 
tutmuşlar. Geçici süre Ankara Yakacık’ta yaşayan mev-
simlik işçi kadınlardan öğreneceğimiz çok şey var. 
Kendileri ile işveren arasında bağlantı sağlayan aracı 
gerçek kişiye Sevda ve Fatma  “çavuş” diye hitap ediyor. 
Çavuş onları temsilen iş sözleşmelerini imzalıyor. 4857 
sayılı İş Kanunu 90. Maddede ve “Tarımda İş Aracılığı 
Yönetmeliği” 5. Maddede aracılık görevini, iş arayanla-
rın uygun işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun 
işçiler bulunması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve bu 
hususta izin verilen özel istihdam büroları yerine getire-
ceği belirtilmektedir. Asıl tarımda iş ve işçi bulma aracı-
lığı İŞKUR yapılır. Ancak haberleşme, ulaşım ve koor-
dinasyon güçlüğü çektiği yerlerde İŞKUR gerçek veya 
tüzel kişilere başvurabilir. Aracılarda İŞKUR ve mahalli 
mülki idare amirlerince denetlenir.
Aracılık yapan gerçek kişi, işçilere işe başlamadan önce 
ödenecek ücret, çalışma koşulları ve diğer hususlar hak-
kında bilgi vermekle yükümlüdür. Ancak görüşmemizde 

Sevda ve Fatma iş sözleşmeleri konusunda bilgi sahibi 
değildi. 
- Ne kadar süre çalışacaksınız?
- Bilmiyorum.
- Sigortanız var mı?
- Bilmiyorum.
İşçinin ve işverenin karşılıklı yükümlülükleri ve çalışma 
koşulları işveren ve işçi arasında, aracının olduğu yerlerde 
de aracı, işveren ve işçi arasında yazılı şekilde sözleşme-
lerle belirlenir. Mevsimlik işçilerin günlük brüt kazançları 
asgari ücretin altında olamaz. 4857 Sayılı İş kanunu 63. 
Maddesinde çalışma süreleri düzenlenmiş olup azami ça-
lışma süresi haftada en fazla kırk beş saattir.  Sevda ve 
Fatma haftanın yedi günü tatil yapmadan çalışıyor ve günlük 
yevmiye 55 TL alıyor. Her gün saatlerce çalışan mevsim-
lik işçiler yasalarla belirlenmiş olan azami çalışma süresi-
nin çok daha üstünde sürelerle çalışıyor.
Kayıt dışı çalışmanın fazla olduğu bu alanda büyük ço-

Otoyol kenarında tanıştığımız mevsimlik 
işte çalışan iki kadın işçi, Sevda ve Fatma... 
Sıcacık gülümsemesi ile karşılıyorlar bizi, 
Sevda “evde olsaydık da çay ikram etseydim 
size” deyiveriyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLER
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karşılıyor? 
Mevsimlik çalışma süresi bittiğinde Sevda ve Fatma Bat-
man’a geri dönüyor, tekstil fabrikasında çalışıyorlar. Teks-
til fabrikasında aylık 1000 TL alıyormuş Sevda ve yaz 
aylarında mevsimlik işçi olarak çalıştığı için sigortasının 
yapılmasını istememiş. Oysaki mevsimlik iş öncesinde 
veya sonrasında geçici süre çalışan işçi 2925 sayılı Kanun 
kapsamında sigortalı olarak faaliyet gösterebilir.  İş akdiy-
le çalışabilir ya da ticari faaliyette bulunabilir.
Son olarak;
Mevsimlik işte çalışan işçilerin çoğu kayıt dışı istihdam-
da, iş ve sosyal güven-ceden yoksun şekilde 10 saati aşan 
uzun çalışma süreleriyle belirli süreli iş sözleşme-siyle ça-
lıştırılıyor. Bu yüzden mevsimlik işçiler bazı dönemlerde 
iş bulamamakta ve farklı işverenlerle farklı işkollarında 
çalışmak zorunda kalıyorlar. 
696 Sayılı KHK ile mevsimlik işçilerin azami çalışma 
süresi 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarıldı. Kurum 
mevsimlik işçilerin çalışma süresinin 4 aya kadar uza-
tılmasını Maliye Bakanlığından talep eder. Maliye 
Bakanlığı işçilerin çalışma süresini kuruma, birime ya 
da işçinin pozisyonuna göre azami 4 aya kadar uzatır. 
Geçici işçi statüsünde çalışan işçilerin çalışma süre-
lerinin düzenlenmesinde yetkili karar mercii Maliye 
Bakanlığı’dır. Bir yıldan az süreli çalışan mevsimlik 
işçiler, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve 
sosyal güvence hakkından yoksun kalmaktadır. Bunun 
yanı sıra mevsimlik işçiler iş sağlığı ve güvenliği için 
önlemlerin alınmadığı ergonomik olmayan, aşırı sıcak 
veya aşırı soğuk olan ortamlarda çalışıyorlar. İşçilerin 
ve ailelerinin sürekli yer değişimi sonucu yaşadıkları 
sorunları çözmede ilgili kurum ve kuruluşlarda yeter-
siz kalıyor. 
Bu olgular nedeniyle mevsimlik işte çalışan işçilerde 
sendikalaşma oranı azdır. 6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince mevsimlik ça-
lışan işçiler çalıştıkları işyerinin bağlı olduğu işkolunda 
örgütlü bulunan işçi sendikalarından birine özgür ira-
deleri ile üye olma hakkına sahiptirler. Aynı işkolunda 
ancak farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler 
birden fazla sendikaya üye olabilirler. Mevsimlik çalış-
ma süresinin sona ermesi nedeniyle sözleşmesi askıya 
alınan işçi başka işkoluna giren işyerinde çalışması ha-
linde işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
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ğunluğu sendikasız olan mevsimlik işçiler sağlık sorunu 
yaşadıklarında tedavi ücretlerini de kendileri karşılamak 
zorundalar. Sevda, annesinin ilaçlarının maliyetini aldığı 
bir aylık ücretinin ancak karşıladığını büyük bir hüzünle 
ifade ediyor.
Geçici süre çalışan mevsimlik işçi, mevsimlik çalışmanın 
belirli süreli olması ve çalışmanın bir yıldan az sürmesi 
nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatına, yıllık ücretli izine 
de hak kazanamamaktadır. Ancak belirsiz süreli iş sözleş-
mesi ile çalışan işçinin mevsimlik çalışma süreleri dikkate 
alınarak kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Mevsimlik 
çalışma süresinin sona ermesiyle işçinin iş görme edimini 
ifa etme, işverenin de işçiye ücret ödeme borcu askıya 
alınır. Askıya alınan süre kıdem tazminatı hesaplanırken 
dikkate alınmaz.

Sosyal güvenceden yoksun çalışan değerli kadın 
arkadaşlarımız barınma ihtiyacını ve çalışma 
alanına ulaşımını nasıl sağlıyorlar? 
Mevsimlik işçi olarak çalışmak amacıyla ikamet ettikle-
ri illerden başka illere giden işçilerin ve ailelerinin geçici 
yerleşim alanları ve sağlık, eğitim gibi bu süreçte yaşadık-
ları sorunların giderilmesi, ilgili kurum ve kuruluşların iş-
birliği ile sağlanmaktadır. Sevda ve Fatma Ankara Yaka-
cık ilçesinde apartman dairesinde yaşadıklarını ve kendi-
leri gibi mevsimlik işçi olan Batman’dan, Diyarbakır’dan 
gelen komşuları oldu-ğunu ışıldayan gözlerle anlattılar.
Çalışma alanına ulaşımı ise mevsimlik işçiler bazen ara-
ba bazen servis araçları ile sağlamaktaymış.  
Ulaşım masrafının düşürülmesi amacıyla daha çok toplu 
taşımayı tercih eden işverenlerin bu yönelimi kaçınılmaz 
olarak iş kazalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle 
Çukurova bölgesinde Adana, Mersin gibi mevsimlik ta-
rım işçisinin yoğun olduğu bölgelerde işveren kamyonet, 
traktör ve hatta toplu taşıma için uygun olmayan araçları 
mevsimlik tarım işçilerini yerleşim alanlarından çalışma 
alanlarına taşımak için kullanıyor. Oysa “Tarımda İş ve 
İşçi Bulma Aracılığı ve Araçların Denetimi Hakkında 
Yönetmelik” gereği, ilgili kurum ve kuruluşlar, aracılar 
en elverişli ve güvenli şekilde işçileri çalışma alanına ulaş-
tırmakla yükümlüdür.  Ayrıca Karayolları Taşıma Kanu-
nu’nda da yasaklanmıştır. 
Mevsimlik çalışma süresi bittiğinde Fatma ve 
Sevda nerede çalışıyor, temel ihtiyaçlarını nasıl 
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Eşit bir Nilüfer için öncelikle belediye hizmetlerini, projelerini planlayan personelde ve karar 
alıcılarda cinsiyet eşitliği farkındalığını oluşturan, Stratejik Planını ve bütçesini kadın STK’ları 
ile işbirliği içerisinde, cinsiyete duyarlı bir biçimde yapan Nilüfer Belediyesi, kentleşme politika-
sı içerisine tüm cinsel yönelimleri kapsayacak şekilde cinsiyet eşitliğini eklemiş ve politikalarını 
düzenlemiştir. Tez-Koop-İş Kadın olarak biz de Kadın Dayanışma Merkezi sorumlusu Merve Yal-
çınkaya ve Toplumsal Eşitlik Birimi sorumlusu Halim Kır ile hem Bursa’da ve Nilüfer’de kadın 
olmayı, hem yerel yönetimlerin kadınlara bakış açısını hem de Nilüfer Belediyesi’nin projelerini 
ve çalışmalarını konuştuk.
Eşitlikçi perspektiflerin oluşturulması adına bilinçlendirme faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve cin-
siyet eşitliğinin toplumsal gelişim sürecinin önemli bir itici gücü haline gelmesi için çalışmalar 
yürütülmektedir.
Nilüfer Belediyesi’ne bağlı iki birim var. Biri Toplumsal Eşitlik Merkezi, diğeri Kadın Daya-
nışma Merkezi. Merve ile Kadın Dayanışma Merkezlerindeki çalışmalarını konuştuk. Nilüfer 
Belediyesinin kadınların çalışma yaşamına katılımı için önemli projeleri olduğunu biliyoruz, bu 
çalışmalar hakkında bilgi aldık. Merve, “Dayanışma ve Eşitlik Bürosuna baktığımızda kadın ve 
çocuk merkezlerimiz, akademilerimiz, atölyelerimiz var” diyor. Kadınlar taş boyama, ahşap bo-
yama ve yakma gibi daha çok el becerilerini geliştirmeye yönelik atölyeleri tercih ediyorlarmış. 
Bu merkezlerde aynı zamanda seminerler de veriliyormuş. Merve de Dayanışma Merkezinde 
verdiği kadın sağlığı eğitimini tamamlayıp yanımıza gelmiş. Seminerlerin içeriğine dair bilgi al-
mak istiyoruz. Türk Aile Sağlığı Planlama Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen eğitim programının 
içeriğinde; “Bedenimizi tanıyalım”, “Güvenli annelik”, “Cinsellik” gibi pek çok konularda se-

“Hayatı ve Kenti Eşitliyoruz”
Nilüfer Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi

Dergimizin bu sayısında kadınlar 
açısından önemli çalışmalar 
yürüttüğünü bildiğimiz, kadın dostu 
belediye olarak bilinen, başta yer 
aldığı ilçeden başlayarak bütün 
bir kenti dönüştürmeyi hedefleyen 
Nilüfer Belediyesi Toplumsal Eşitlik 
Merkezi’nin çalışmalarına yer vermek 
istedik. 
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minerlerin olduğunu öğreniyoruz. Merve hemen ekliyor; 
“Bu atölyelerin temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dayalı metodlarla bilinç yükseltme grupları oluşturarak 
bütün atölyelerde bunu yaygınlaştırmak.” Birçok beledi-
ye özellikle kadınlar ve çocuklar için atölyeler ve seminer-
ler düzenliyor.  Merve’nin altını çizdiği meselenin önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Atölyelerin içeriklerinin toplum-
sal cinsiyet bakış açısıyla oluşturulması, toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanında farkındalık ve duyarlılık yaratmak açısın-
dan oldukça önemli.

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne bağlı Dayanışma ve Eşitlik Bürosu’nda 
üç birim var. Engelliler Hizmet Birimi, Kadın ve Çocuk 
Hizmet Birimi ve Eşitlik Birimi. Eşitlik birimi sorumlu-
su Halim’e dönüyoruz. Halim Eşitlik Birimi’nin temel 
amacını; “Dezavantajlı grupların belediye hizmetlerine 
erişimi, belediyede dezavantajlı gruplara yönelik politika-
lar üretilmesi aynı zamanda hem belediye personelinde 
hem de Nilüfer halkında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve 
toplumsal eşitliğin sağlanmasına yönelik farkındalık çalış-

Merve Yalçınkaya: Nilüfer Belediyesi Kadın 
Dayanışma Merkezinde sosyolog olarak çalışıyor. 
Daha önce Seyhan Belediyesi’nde çalışmış. Kadın 
çalışmalarına yönelik bireysel çalışmalarda yer al-
mış. Aydınlı, 27 yaşında. Çanakkale 18 Mart Üni-
versitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Kendini ait his-
settiği bir alanda çalıştığını ifade ediyor.

Halim Kır: Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi sorumlusu. 
5 yıldır sivil toplum içerisinde yer alıyor. Kendini lgbti+ 
hareketinin içerisinde tanımlıyor. Manisa Akhisarlı, 24 
yaşında. 
Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehber-
lik Bölümü mezunu. 2 yıldır Eşitlik Biriminde çalıştığını 
ve mutlu olduğunu ifade ediyor.
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malarının yapılması” olarak tanımlıyor. Bir de Eşitlik Bi-
rimi olarak Kadın Dayanışma Merkezi, Toplumsal Eşitlik 
Merkezi ve Engelliler Hizmet Merkezi üzerinden engelli-
lerin, kadınların ve lgbti+ ların sosyal ve hukuksal haklar 
konusunda danışmanlık alabilecekleri bütün merkezlerin, 
farkındalık çalışmalarının ve belediye içindeki işleyişin ko-
ordinasyonunu sağladıklarını söylüyor.

Nilüfer Belediyesi’nin teşvikiyle 40 mahallede 
kadın derneği kurulmuş
Kadınları güçlendirmeye yönelik sosyal ve hukuksal da-
nışmanlık hizmetlerinin yanı sıra kadınların kendi der-
neklerini kurması yönünde Nilüfer Belediyesi’nin önemli 
girişimleri olduğunu söylüyorlar. İlgimizi çekiyor, ne gibi 
teşviklerin olduğunu, ne gibi projeler yürütüldüğünü so-
ruyoruz. Heyecanla başarılı bir projeden bahsediyorlar:  
“Nilüfer Belediyesi 2014 yılında değişen mahalle siste-
miyle birlikte beldelerin mahalle olmasıyla mahalleli ka-

dınların bir araya gelip kendi derneklerini, kendi örgütleri-
ni kurması yönünde bir teşviki oldu. Bu süreçte kadınlara 
dernekleşme, kooperatifleşme, kadın örgütlenmesine dair 
bilgiler verildi.  Nilüfer’de toplam 64 mahalle var, bu pro-
je sonucunda 40 mahallede kadın derneği kurulmuş oldu. 
Bunlardan 31’i ile Nilüfer Belediyesi arasında işbirliği pro-
tokolü imzalandı. Bu işbirliği protokolü hem maddi destek 
anlamında hem de sivil toplumda çalışma anlamında bu 
derneklere öncelik verilmesi hem de stratejik planlamayı ya-
parken belediyenin bütçesini belirlerken bu paydaş olarak 
gördüğümüz derneklerden fikir alma, danışmanlık alma ve 
onların sürece katılımını sağlamaya yönelikti” diyorlar. Bir 
ilçe belediyesinin böylesine önemli bir çalışma yapmış ol-
masından ve sonucunu da hızla almış olmasından oldukça 
mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Üstelik bu derneklerde 
kadınlar tarafından üretilen ürünlerin Nilüfer Belediyesi 
tarafından yapılan etkinliklerde satıldığını, dernek üyesi ka-
dınlara ekonomik anlamda da katkı sunulduğunu öğreniyo-
ruz.
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Bir de kadınlar için meslek edindirme kurslarından bah-
sediyorlar. Bu kurslar belediyelerin yaptıklarından oldukça 
farklı. Kadınların ev içi emeğinin devamı olarak görülen 
hasta ve yaşlı bakımı, dikiş kurslarının içeriğinin toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla oluşturulduğunu ifade ediyorlar. Bir 
de bu kursları tamamlayan kadınlar için iş olanakları yara-
tılıyormuş. 

Bütün bir kenti dönüştürmeyi hedefliyorlar
Halim, Nilüfer Belediyesi’nin bir başka çalışmasından daha 
bahsediyor. Nilüfer Belediyesi’nin 2009 yılında ilk Eşitlik 
Birimini kuran belediye olduğunu, 2014’te ilk kez stratejik 
plana cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini eklediğini ifade 
ediyor. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Mersin Akdeniz Beledi-
yesi’nin yanı sıra Nilüfer Belediyesi de Türkiye’deki 5 lgbti+ 
dostu belediyelerden biri. Bu kapsamda çalışmalarını sor-
duğumuzda temel hedeflerinin başta belediye çalışanları 
olmak üzere bütün bir kenti dönüştürmeyi hedeflediklerini, 

bunu da farkındalık çalışmaları ile yaptıklarını ifade ediyor-
lar. Örneğin üç yıldır yapılan Nilüfer Müzik Festivali’nde ilk 
yıl yalnızca kadın ve erkek tuvaleti varmış. Kendilerini bu 
cinsiyetlerde tanımlamayanlar için festivalin 2. yılında bir 
de cinsiyetsiz tuvalet eklenmiş. Bu örnekten de anlıyoruz ki 
önerilen projelerin bu kadar hızlı hayata geçirme konusun-
da belediye tarafından ciddi bir destek var. 

Direnerek kazandılar
Belediyede çalışan 27 müdürlükten 14’ü kadın. Yani yüzde 
51.85’i kadın. Bu sevindirici bilginin ardından öğreniyoruz 
ki belediye çalışanı kadınlar 8 Mart’ta idari izinli değilmiş. 
Direnerek kazandık, diyorlar. Belediye Başkanı’nın odasın-
da eylem yaptıklarını anlatıyorlar. 8 Mart’ta idari izin ta-
lebiyle, pankartlarıyla Genel Başkanın odasına gittiklerini, 
izin haklarını kabul ettirdiklerini söylüyor Merve. Başkanın 
nasıl karşıladığını soruyoruz. Oldukça olumlu bir görüşme 
yaptıklarını, izni kabul ettirdikten sonra çaylarını içtiklerini 
keyifle anlatıyor. 
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KADIN 
FİLOZOFLAR

İlknur Özcan
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Kadınlar tarih boyunca insan olduğunu, üretim ilişkilerinin 
öznesi olduğunu, toplumsal yaşamı yeniden ürettiğini çok farklı 
eylemlerle göstermiştir. Bilimle, sanatla kendini ifade etme 
şansı bulan ve adını tarihe yazdıran pek çok kadın gibi felsefe 
alanında her çağda canı pahasına felsefe yapmak isteyen 
kadınlar olmuştur. Felsefenin erkekler için erkekler tarafından 
yapılan bir edim olmadığını da ispat etmişler. 

Felsefe tarihinin görünmeyen emeği:  
Filozof  Kadınlar

Bu sayımızda ilk olarak Antik Çağ’da felsefe yapan kadın-
larla tanışacağız. Her zaman bir erkeğin eşi, partneri, kar-
deşi, kızı olmuş ama felsefe yapması yakıştırılmamış kadın-
lara… Daha sonraki sayılarımızda tarihin farklı kesitlerine 
yolculuk yaparak tarihsel hafızamızı felsefeci kadınların 
deneyimleri ile ortaklaştırma şansı bulacağız. Cadılıkla, 
büyücülükle suçlanan kadınların “Beyler, biz burada felsefe 
yapıyoruz!” diyen isyanlarına tanık olmaya hazır mısınız? 

13 yüzyıllık Antik Çağ felsefesi evrenin, doğanın esasısın 
“ne” olduğu ve “nasıl” olduğu soruları ile ortaya çıkmış-
tır. Sokrates ile birlikte insanın ne olduğuna odaklanılmış, 
ahlak, erdem gibi konular tartışılarak “sistem” fikri üretil-
miştir. İnsanın mutluluğuna doğru çalışmalarla ilerleyen bu 
tarihsel dönemde sorulan sorular ve açığa çıkan kavramlar 
bugünün düşünce dünyasına ışık tutmakla birlikte yaşadı-
ğımız çağı, toplumsal yaşamı ve kültürü sorgulamak adı-
na ayrıca hepimizi düşünmeye ve çok basit olarak felsefe 
yapmaya da davet ediyor. Kadınların dünyasından felsefeye 
bakmak eşit ve özgür bir toplum inşasında kadın ilkeleri ile 
kurulacak bir dünyanın da habercisi olabilir…



60 6160 61

Evrenin sayılardan kurulduğunu savunan filozof: 
Theano (M.Ö. 600)
Antik Çağ’ın biline ilk kadın filozofu Theano’udur. Kro-
ton’da doğmuştur. M.Ö. 600-550 yılları arasında yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Matematik ile uğraşmıştır. Pythago-
ras (Pisagor)  ile okulda tanışmış ve evlenmişler. Pisagor’un 
ölümünün ardından Pisagor Okulu’nda hem yöneticilik 
yapmış hem de kız çocuklarını matematik ile tanıştırmıştır. 
Pisagorcular gibi evrenin sayılardan oluştuğunu düşünen, 
geometri, felsefe ve müzik ile de ilgilenen Theano, reenkar-
nasyon öğretisini savunmuştur. Krotonlu Theano olarak 
anılmaktadır.

Retorik ustası: Aspasia (M.Ö 470–400)
Günümüzde Aydın ili sınırları içinde yer alan, Antik Yunan 
dönemindeki İyonya şehri Milet’de dünyaya gelen Aspasia, 
felsefe ve retorik bilgisinin derinliği ile bilinir. Öyle ki Sok-
rates’in kendisinden ders aldığı söylenir. Onun ismini Mi-
letli Aspasia olarak Platon, Aristophanes ve Xenophon’un 
eserlerinde görmek mümkündür. Ancak Devlet yöneticisi 
Perikles ile olan ilişkisi, ürettiği eserlerden çok daha fazla 
gündem olmuştur. Genelev işlettiği iddiası ile ilgili karalama 
kampanyalarına ve itibarsızlaştırılmaya maruz kalmıştır. 
Güzel konuşma ve akıl yürütme özellikleri itibari ile birçok 
düşünürün, siyasetçinin ziyaret ederek Aspasia’ya danışma-
sı da bu söylentilerin kaynağı olmuştur.

Taşlanarak öldürülen bir filozof: Hypatia (M.S 
350 – 415)
Onu sinemaya da yansımış olan “Agora” filminden tanıyo-
ruz. Yaşadığı dönemin en çok bilinen ve trajik hayat hikâye-
si ile de en çok konuşulan kadın filozoflardandır. 
İskenderiye’de dünyaya gelen Hypatia matematikçi ve gök-
bilimcidir. Felsefe, geometri ve astronomi eğitimi almış ve 
bu alanlarda da ders vermiştir. Peki taşlanarak öldürülecek 
kadar büyük, hangi suçu işlemiş olabilir? Bunun için Sok-
rates’in “Historica Ecclesiastica” adlı eserine başvurabiliriz: 
İskenderiye’nin en önemli siyasi iki figürü olan İskenderi-
ye Valisi Orestes ve İskenderiye Piskoposu Cyril arasında 
anlaşmazlıklara neden olacak bir politik tartışmanın öznesi 
olmak. Yani İskenderiyeli Hypatia’yı öldürülmesinin nede-
ni siyasete burnunu sokmasıdır. Ayrıca bir Pagan olarak dü-
şüncelerini özgürce ifade etmek istemesidir. Kıpti Hristiyan 
bir çete tarafından taşlanarak öldürülen Hypatia, bilimde, 
felsefe ve siyasetteki mücadelesi ile hâlâ bir efsane olarak 
yaşamaktadır.
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BİLİM ve KADIN

Lise Meitner, yaşamı mücadeleyle dolu bir bilim kadını, nükleer fizikçi. 
Tarihteki tüm bilim kadınlarının başına gelenler hemen hemen Lise’nin 

de başına geldi. Cinsiyet ayrımcılığına, ırk ayrımcılığına uğradı. Gazeteler 
Lise Meitner’in verdiği ilk ders olan “Kozmik Fizik” dersiyle ilgili 

“Kozmetik Fizik” başlığı atarak dalga geçtiler. Yakın dostlarının, çalışma 
arkadaşlarının ihanetlerine uğradı ama Lise Meitner ne üretmekten ne de 

mücadeleden vazgeçmedi. 

Lise Meitner
Nükleer fiziğin anası

Bilimi insanlık için üretirken hırslarına yenilmedi. Tarih Me-
itner’in hakkını yine sonradan verdi. Kimbilir, “lambadan 
cin çıkaran kadın”1 daha fazla fırsat verilse bilime daha ne 
kadar fazla katkı sunabilirdi. 
Aslında ismi Elise Meitner olmasına rağmen dünya onu Lise 
Meitner olarak tanıdı. 1878 yılında Avusturya’da dünyaya 
gözünü açtı, sonraki yıllarda bilimin peşinde birçok ülkeyi 
gezdi. Zamanın Avrupası’nda kadınların genel olarak uğra-
dığı ayrımcılıklarla daha küçük yaşlarda tanıştı. Kız çocukları 

1.  https://gaiadergi.com/lambadan-cin-cikaran-bilim-kadini-lise-
meitner/
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14 yaşına kadar eğitim alabiliyordu. Lise, buna rağmen pes 
etmedi. Farklı alanlarda eğitimine devam etmek için bütün 
koşulları zorladı. İlerleyen yıllarda kadınlara Fen-Edebiyat fa-
kültelerine giriş hakkı tanındı ve 1901 yılında Viyana Üniver-
sitesi’ne girdi. 1905 yılında doktora derecesi alan ikinci kadın 
oldu.
Doktorasını tamamlayan Lise Meitner, radyoaktivite çalış-
maları için Berlin’in yolunu tuttu. Almanya’da da cinsiyet ay-
rımcılığına uğramaya devam etti. Max Planck’ın derslerine 
katılabilmesine rağmen deneysel çalışmalara katılması kadın 
olduğu için engellendi. Bu yıllarda ileride hakkını yiyecek olan 
Otto Hahn ile tanıştı. Otto aynı üniversitede öğretmendi ve 
radyoaktivite alanında çalışıyordu. Kendisine bir asistan ara-
maktaydı. Lise ile çalışmaya başladılar. Yalnız Lise’ye herhan-
gi bir ücret ödenmiyordu. Hatta Lise’nin üniversitenin labo-
ratuvarlarına girmesi de yasaktı. Üniversitenin bodrumunda 
eski bir marangozhanede Lise Meitner kendisine bir çalışma 
alanı yaptı ve deneysel çalışmalarını gayrı resmi olarak bu-
rada devam etti. Lise, yaptığı çalışmaları kendi adına yayım-
layamadığı için L. Meitner imzasıyla bilimsel dergilerde yer 
buldu. 
1909 yılında Almanya’da kadına yönelik akademik yasaklar 
kalktı. Böylece Lise Meitner de enstitünün laboratuvarlarını 
kullanmaya başladı. Artık Max Planck’a resmi olarak asis-
tanlık yapabilmekteydi. Bu arada Otto Hahn ile çalışma-
lara devam etti. O yıllarda Otto Hahn da Keiser Wilhelm 
Enstitüsü’nde çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmekteydi. 
Meitner 1913 yılında Keiser Wilhelm Enstitüsü’nün ilk kadın 
bilim üyesi oldu ve maaşa bağlandı. Lise’nin bilimsel çalışma-
ları hem hızlandı hem de kolaylaştı. 1917 yılına gelindiğinde 
ise Lise Meitner, Protaktinyum elementini keşfetti. Otto o yıl-
larda askerde olmasına rağmen çalışma laboratuvarları ortak 
olduğu ve daha önce birlikte çalıştıkları için, bir de akademik 
olarak daha kıdemli olduğundan bulunan elementi birlikte 
açıkladılar. Wilhelm enstitüsü çalışmalarından ötürü Lise’ye 
Radyoaktif  Fizik bölümü kurmasını teklif  etti ve Lise 43 ya-
şında nihayet resmen öğretim görevlisi oldu. 
Yıl 1926, Lise Berlin Üniversitesi’ne transfer oldu ve Al-
manya’nın ilk deneysel nükleer fizik profesörü unvanını aldı. 
Çalışmalarına uzun yıllar Berlin üniversitesinde devam etti. 

1930’lu yıllara gelindiğinde Almanya da yükselen ırkçılıkla 
yüz yüze kaldı. Yıllardır kadın olduğu için uğradığı ayrımcı-
lık yetmezmiş gibi şimdi de Yahudi olduğu için ayrımcılığa 
maruz kaldı. Profesör unvanı elinden alındı ve ders vermesi 
yasaklandı.
Artan baskılar ve akademik alandaki çalışmaların engellen-
mesine daha fazla dayanamayarak çareyi Almanya’dan ay-
rılmakta buldu. Tüm akademik çalışmalarını, konumunu 
ardında bırakan Meitner, 1938’de İsveç Stockholm Siegbahn 
Enstitüsü’nde kıdemsiz olarak çalışmaya başladı.
Stockholm de çalışırken eski dostu ve çalışma arkadaşı Hahn 
ile mektup yoluyla bilgi alışverişine devam etti. Otto Hahn, 
Lise ile birlikte çalıştıkları uranyum deneylerine devam ediyor-
du. Uranyum ile nötron bombardımanı yaparken bozunum 
ürünü olarak Baryum izotopunu buldu fakat ne olduğunu 
bilimsel olarak açıklayamadı. Lise’ye yazdığı mektupta bul-
dukları şeyin ne olduğunu açıklayamadıklarını ve düşüncele-
rini bilmek istediğini söyler. Lise deney sonuçlarını öğrenince 
uranyum çekirdeğinin parçalandığını düşündü (nükleer fis-
yon). Nötronun uranyum üzerine gönderildiğinde, uranyum 
çekirdeklerinin bu nötronu yuttuktan sonra aşağı yukarı iki eşit 
çekirdeğe ayrıldığı ve açığa birden fazla nötronun çıktığını fark 
etti. Etrafındaki fizikçilerle (yeğeni Frich, daha sonra Lise’nin 
hesaplamalarını görünce ikna olmuş, buluşun duyulması ve 
yaygınlaşmasında rol oynamıştır) bu konuyu tartışmaya başla-
dığında ise alay konusu oldu: E=mc2. Gelişi güzel yaptığı he-
saplamalarda her şey bu ünlü denkleme uyuyordu. Einstein’ın 
daha önce enerji ve kütle ilişkisini açıklayabilmek için yayım-
ladığı makale ilk defa deneysel olarak gözlemlenmiş oluyordu.
Yeğeni Frich ile 1939 yılında Nature Dergisi’ne yazdıkları ma-
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kale yayımlandığında tüm bilim dünyası Lise ve arkadaşlarını 
konuşuyordu. Hayatı boyunca yaptığı çalışmaların sonucunu 
alan Meitner, buluşunun atom bombası yapımında kullanıla-
cağından ve kendisine Manhattan Projesi’nin kapılarını aça-
cağından habersizdi. ABD, İngiltere ve Kanada ortak projesi 
olan Manhattan Projesi, askeri alanda çalışmalar yapılmak 
üzere geliştirilmiş bir projedir. Lise’ye Manhattan da çalışma-
sı için teklif  gelmiş ve net bir biçimde reddetmiştir. ‘’Bu keşfin 
savaş zamanına rastlamasını talihsizlik olarak görüyorum. 
Benim bir bombayla hiçbir ilgim olmayacak’’ sözleriyle o dö-
nemde müttefik devletlere karşı bu tutumu alabilen tek fizikçi 
olmuştur. Bilimsel çalışmalarını, askeri alanlarda insanlığı yok 
etmek için değil toplum yararına kullanmayı tercih etmesiyle 
saygın bir fizikçi olmuştur.
Yıl 1944 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi açıklanır Nükleer 
Fisyon alanındaki çalışmalarından dolayı Otto Hahn ödü-
le tek başına layık görülür. Otto, Ödül Töreni konuşma-
sında ne Lise’den ne de birlikte yaptıkları çalışmalardan 
tek kelime etmez. Ödülü ve tüm çalışmaları kendisine 
mal eder. ’’Hahn, elbette Nobel Kimya Ödülü’nü hak 
ediyor. Buna hiç kuşku yok gerçekten. Ama uranyum 
fizyonu sürecinin açıklığa kavuşturulmasına Frisch’le 
birlikte yaptığımız katkının hiç de önemsiz olmadı-
ğı kanısındayım. Sürecin nasıl ortaya çıktığına ve 
bu kadar büyük enerjiyi nasıl yarattığına ilişkin bu 
katkı, Hahn’ın çok uzak olduğu bir şeydi”  sözle-
riyle 30 yıllık dostuna sitemini dile getirir.
Meitner, kadın olduğu için, Yahudi olduğu için 
yıllar boyunca ayrımcılığa ve haksızlığa uğradı. 
Sırf  kadın olduğu için akademik çalışmala-
rında imzasını kullanamadı, laboratuvarlara 
giremedi fakat yine de vazgeçmedi erkin 
karşında durmaktan. Dünyaca ünlü bi-
limsel gelişime yön vermiş fizikçiler Max 
Planck, Ludwing Boltzman, Einstein ve 
Niels Bohr ile aynı dönemlerde bilim-
sel çalışmalar yapıp birçoğuyla çalışma 
fırsatı bulan ve en az bu isimler kadar bi-
lime katkısı bulunan Lise Meitner, aynı saygınlığa ve 
üne kavuşamadı. Erkek egemen sistemde adı tarihe yazılmadı 
uzun yıllar. Hayatı mücadeleyle geçen Meitner her şeye rağ-
men bir kadın olarak kendi hikâyesini yazmayı başardı. 
 

Lise Meitner
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“Akşam eve döneceğimiz saate göre rota belirle-
mek, evden çıkarken şehrin nerelerinden geçece-
ğimize göre kıyafet seçmek gibi gündelik hayatı-
mıza dair ayrıntılar yanında bir de pek görünür 
olmayan konular var: ekonomik imkânlarımız 
dolayısıyla seçme imkânımız varsa, şehrin ne-
resinde oturmak daha güvenli ve rahat? Ma-
halle hayatı, çocuğu olan bekâr bir kadın 
için siteye göre daha mı güvenli? Yaşadığı-
mız yerde çevremizle kuracağımız ilişkile-
rin sınırları olmalı mı? Erkek arkadaşları-
mızın eve girip çıkması sorun olur mu? 
Ailemizin ya da arkadaşlarımızın oturduğu 
mahallede yaşamak, kolaylaştırıcı olabilir mi?”
Şehirde yalnız yaşayan kadınlar, fizikî şiddet tehdidiy-
le sınırlı olmayan korkuların kıskacındalar, çoğunlukla. 
Adeta davranışlarına, bakışlarına sinmiş bir ihtiyatla 

Her birimiz küçükken anne-babalarımızın içimize 
ektiği zihinsel ve duygusal tohumlarla büyüyoruz. 
Kimi ailelerde bu tohumlar sevgi, saygı ve bağım-
sızlık kaynağı olurken, ne yazık ki birçok ailede 
tohumların arasında korku, yaptırım ve suçluluk 
duyguları da bulunuyor. Bu tohumlar biz bü-
yüdükçe filizleniyor ve yetişkinlik hayatımızda 
duygularımızı, davranışlarımızı, dolayısıyla baş-
kalarıyla kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Kitap, 
küçükken anne-babaları tarafından fiziksel, 
duygusal ya da cinsel tacize maruz bırakılan, 
korku ve suçluluk duygularıyla büyütülen 
ya da bakımları sağlanmayan yetişkinlere, 
hayatlarını yeniden kazanmanın kapılarını aralıyor. 
Çocukken anne veya babanızdan korkar mıydınız? Anne 
veya babanıza karşı öfkenizi ifade etmekten çekinir misiniz? 
Anne veya babanızla fikir ayrılığında olmak sizi endişelen-
dirir mi? Anne-babanız size hâlâ çocuk muamelesi yapıyor-
lar mı? Birine çok yakın olduğunuzda canınızı yakacağını 

yaşıyorlar. Gözetilmiyor ama gözetleniyorlar. Sa-
dece sosyal ilişki rejiminin ve mekânla-
rın “erkekliği” değil, bekâr kadınların 

sosyal politikaların menzili dışına itilmiş 
olması da, onların yaşamını zorlaştırıyor. 

Oysa, yalnız  yaşayan -kimisi de çocuklu- 
kadınların varlığı, özellikle büyük şehirler-

de giderek genişleyen bir vakıa.
Ceren Lordoğlu, mekâna feminist açıdan 

bakan çalışmasında, İstanbul’da farklı sınıfsal 
ve kültürel konumlardan bekâr kadınların bu 
meseleyle nasıl baş ettiklerini inceliyor. Nasıl 

taktikler geliştiriyor, arkadaş, aile, komşuluk, 
mahalle ilişkilerini nasıl kuruyor ve nasıl hissedi-

yorlar?

Ceren Lordoğdu / İletişim Yayıncılık

veya sizi terk edeceğini düşünür müsünüz? Bu ve benzeri 
sorulara olumlu yanıt veren yetişkinler, ki-

tapta anlatılan vakalar sayesinde onla-
ra acı veren duygularıyla yüzleşecek ve 

önerilen çözüm yollarıyla hayatlarını bu 
duyguların olumsuz etkisinden arındırıp 

hasar gören özsaygı ve özgüvenlerini yeni-
den kazanacaklar. 

Dünyaca ünlü bir terapist olan Susan 
Forward’ın Craig Buck ile birlikte yıllar süren 

deneyimlerine dayanarak hazırladığı Zor Bir 
Ailede Büyümek, günlük hayatları, anne-baba-

larının geçmişte sergiledikleri yıkıcı davranışların 
etkisinde, hatta kontrolü altında olan yetişkin ço-

cuklara yardım etmeyi amaçlıyor.

Craig Buck, Susan Forward / Çevirmen: Ahu 
Terzi / İletişim Yayıncılık , Psikoloji Dizisi

KİTAP

İstanbul’da Bekâr Kadın Olmak 

Zor Bir Ailede Büyümek
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SANAT VE  
YAŞAM

Zeynep Özatalay ile sanatı, siyaseti,  
insan hakları mücadelesini konuştuk. 

“Umut verici şeyler çizmek 
çok da kolay değil”

Çizer Zeynep Özatalay: 

Tez-Koop-İş Kadın

sonra oturup sıra çizmeye geliyor yani... O anlamda bir 
çizer için çok ilginç deneyim.

Acayip Moti, Mıymıy Teyze, Tosbi, Roko can 
verdiğiniz kitap kahramanlarından birkaçı… 
Çocuk dünyasına giren bu kahramanları görsel 

olarak yaratmak, aynı zamanda metni 
yaratan yazarla bir arada çalış-

mak… Bunun keyifli 
ve zor yanla-
rını paylaşır 

mısınız bizim-
le?

Ben yazarlarla çalış-
mayı çok seviyorum, 

bazen tabi uyuşama-
dığınız zamanlar olu-

yor, yaratım sürecinde 
her kafadan farklı ses 

çıkabiliyor ama o aşama-
da neyse ki editörler var! 

Yine de şanslıyım çoğun-
lukla yazarlarla iyi kimya 

tutturuyoruz, hele bir de öyküyü seversem 
elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Özellikle 
çocuklar için bir şeyler yapınca tabii okurdan gelen yo-
rumlar da çok önem kazanıyor. Bir çocuğu kitabımızla 
kıkır kıkır güldürebildiysek, bizden mutlusu yok.

Haberlerin aktardığının dışında özellikle mah-
keme salonlarının, koridorlarda bekleyenlerin, 
tanıkların, sanıkların, yakınlarının, atmosferin 
anlaşılması ve yansıtılmasında bize ışık tutan 
bu çizimleri yaparken neler düşündünüz, 
neler hissettiniz? 
Aslında çizemediğimiz çok şey 
oluyor elbette, keşke daha çok 
vakit olsa. Fakat tabii oraya 
öncelikle tutukluların vaziye-
tini çizmek için gitmiş oluyo-
ruz, özellikle Nuriye-Semih 
davası gibi tutukluların tec-
rit edildiği davalarda gör-
seli mümkün olduğunca 
gerçeğe yakın ulaştıra-
bilmek amacıyla pek 
çok duygulandırıcı ânı 
kağıda aktaramıyo-
ruz. Biz, diye konuşu-
yorum, çünkü bildiğiniz üzere bir 
grup çizeriz biz, her davada da grubumuz ge-
nişledi, desteğini esirgemeyen pek çok arkadaşımız oldu. 
Çizerken insan tedirgin oluyor tabii, bir nevi foto muha-
birlik yapıyorsunuz ama gördüğümü iyi aktarabilecek mi-
yim tedirginliği hep oluyor. Bir de mahkeme salonlarına 
girebilmek bu davalarda zor oluyor, avukatlar, davalı ya-
kınları çok çaba gösteriyor, farklı farklı engelleri aştıktan 

66 67



66 67

Karanlığı yırtan kadınlar… Birbirin-
den çok farklı, hepsi renkli, bir ara-
da çok beğenilen işiniz “Karanlığa 
teslim olmayacağız”dan bahsediyo-
rum. Hikâyesi nedir? 
O çizimi Paris’teki saldırılardan sonra 
BirGün Gazetesi için yapmıştım. O dö-
nem Türkiye’de de çok sık bombalı saldırılar 
oluyordu, herkes dışarıda olmaktan korkar hale geldi 
normal olarak. Paris’teki tanıdıklarımız bir hafta endişey-
le bizi arıyor, bir hafta biz onları. Ama çoğu insandaki 
ortak his şuydu: Korksak da sokakları terk etmeyeceğiz, 
yaşam biçimimizi şiddetle baskılamaya çalışmalarına izin 
vermeyeceğiz. Gerçekten tüm dünya çok sarsıntılı gün-
lerden geçiyor, umut verici bir şeyler çizmek de o anda 
kolay değildi. Aklıma hep kapkaranlık görüntüler geli-
yordu, ama gerek buradaki, gerek Avrupa’daki tepkiler 
ve herkesin yaşamı, sokağı sahiplenmesi, bende o çizim 
fikrini yarattı.

Cumhuriyet gazetesindeki “Günlük” isimli kö-
şenizde neleri ele almayı düşünüyorsunuz?
Aslında pek karikatür çizen bir insan değilim, ilk deneme-
lerim bunlar. Mümkün olduğunca kendi hayatımızda bizi 
güldüren, delirmememizi sağlayan küçük anları çizmeye 
çalışıyorum. Gündem o kadar hızlı ki çizimleri Salı günü 
teslim ediyoruz, gazete eki Cumartesi yayınlanıyor. Ara-

da olan biteni yakalamak mümkün değil. Bir furya oluyor, 
24 saat içinde zaten bitiyor. Ben de daha uzun vadeli hal-
lerimize odaklanmaya çalışıyorum.
 
Karikatür ve çizgi romanda kadın figür ve ka-
rakter neden az işleniyor? Siz çalışmalarınızda 
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Zeynep Özatalay, 

1978 yılında Kanlıca’da 

doğdu. Kendini bildi bileli hep çizdi. Ana-

dolu Üniversitesi GSF Grafik Tasarım bölümünden mezun 

oldu. Reklam ajanslarında grafik tasarımcı ve illüstratör 

olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren bağımsız olarak çizerlik 

yapmaya başladı. Çeşitli yayınevleriyle çalıştı, Cumhuriyet, 

BirGün gazetelerine çizdi. Halen büyükler ve çocuklar için 

kitaplar yapıyor, fırsat oldukça çizgiroman projelerinde yer 

alıyor. İstanbul’da yaşamaya devam ediyor.
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günümüzde ne anlama geliyor sizce? Kime iyi 
geliyor, kimi korkutuyor?
Çizginin hem güzelliği hem tehlikesi aynı yerden geliyor, 
gördüğünüz anda oradan gelen mesajı alıyorsunuz. Çok 
anlık bir karşılaşmada size bir şeyler söylüyor. O yüzden 
bu kadar hızlı yaygınlaşıyor, özellikle sosyal medyada. 
Ama bu durumda söyleyeceğiniz sözü, ifade biçiminizi 
çok dikkatli düşünmeniz gerekiyor. Politik konularda çi-
ziyorsanız, insanların canını yakan meselelere değiniyor-

sanız kırk kere düşünmelisiniz. Benim 
mesela BirGün’e her hafta kapak çiz-
diğim bir dönem vardı. Uykularım 
kaçardı acaba yanlış anlaşılır mıyım, 
birinin yarasına dokunur muyum 
diye. Ülkenin gündemi de bir nefes 
vermiyor maalesef, sık sık neşeli şeyler 
yazmak-çizmek mümkün değil. Yine 
de ben hep güçlü durduğumuz taraf-
tan bakmaya çalışıyorum. Haklıyız, o 
haklılık duygusu kâğıda doğru şekilde 
dökülünce çok insana ulaşabiliyor. 
Bu yüzden mizah, çizgi, hep korku-
tur, tedirgin eder iktidarları. Musa 
Kart, Doğan Güzel, Nuri Kurtcebe 
son üç yıl içinde hapis gören üç çizer. 
Bu normal bir rakam değil, nasıl bir 
iktidarda yaşadığımızınsa belki en iyi 
göstergelerinden.

buna dikkat ediyor musunuz?
Bu konuda son dönemlerde epey konuşuyoruz, atölyeler 
yapıyoruz. İlk Kaos GL’nin bir atölyesine katılmıştık, ka-
dın karakter çok az, çizer erkekse genellikle sevgili, evlilik 
ya da cinsel içerikli mevzular üzerinden kadına yer verili-
yor. LGBTİ görünümü ise bir takım steryotip espriler dı-
şında hiç yok. O atölyelerden birinde konuşulmuştu, hep 
tekrarlamakta fayda görüyorum, politik bir mevzu varsa 
iki erkek konuşuyor mesela, iki kadını siyaset konuşurken 
görmüyorsunuz mizah dergilerinde. 
Piyale Madra, Behiç Ak gibi çizerle-
ri bunun dışında tutarak söylüyorum, 
genel bir tarama yapınca bu mesele-
nin çoğu çizerin aklına dahi gelmedi-
ğini farkettik. Kadın çizerleri de (hep-
si erkek olan) dergi editörleri sürekli 
kadın meseleleri üzerine çizmeye teş-
vik ettiler uzun yıllar, o da gerekliydi, 
yapılmalı muhakkak ama bizi sürekli 
ilişkilerimizi, bedenimizi konuşan fi-
gürler olarak çizmek de bir yerden 
sonra yetmiyor elbette. Bugüne geldi-
ğimizde hâlâ çok eksiğiz, kadına şid-
det, tecavüz mizahı gibi meselelerle 
de uğraşmaya devam ediyoruz. Neyse 
ki tepkiler çok arttı bu konularda.

 Mizah, sanat ve özellikle çizgi 

SANAT VE  
YAŞAM
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KİTAP

“Ölümle hesabım var, daha önce de söylemiştim. 
Yer yer espri ile de olsa değindiğin kaybettiklerimi-
ze gelince… Yüreğimizin bir kenarında saklamasını 
bildiğimiz ata yadigarı sandıklar gibi geliyor bana. 
Sana ait ama senden değil. Kullanmayacaksın da… 
Saklayacaksın sadece. Onlar sarardıkça, kullanılmaz 
hale geldikçe, başka bir kuşağa devredeceğini bile 
bile saklayacaksın. Aslında hiç sana ait olmayacak. 
Taşıyıcısın sadece. Alıp kullansan, yıkasan mesela, 
sarılıkları gitse, o zaman maneviyatı kalmayacak. Ve 

Ensest saldırı, çocuğa cinsel istismarın özel bir şeklidir ve 
ağır ceza gerektiren bir suçtur. Ensestin en yıkıcı yanı bizi 
dışarıdaki anonim kötülükten koruyacağı, merhametle sa-
racağı düşünülen aile ortamında gerçekleşiyor olmasıdır. 
Ataerkil iktidarın kanatları altında, ev içi mahremiyetinin 
arkasına gizlenen ensest saldırı suçuyla, ancak bireyi aile-
nin önüne koyan bir yaklaşımla mücadele edilebilir. He-
defi “her ne olursa olsun aileyi korumak” olan yaklaşımlar, 
ensest failini cezalandırma, mağduru ve mağdurla birlikte 
zarar gören diğer aile fertlerini sağaltma ve güçlendirme 
konularında tüm disiplinler için engel oluşturur. Ensest sal-
dırı ile mücadelede çocukların güvenli şekilde istismardan 
uzaklaşabilecekleri olanakların sağlanması, bu olanakların 
kendileri ve istismarcı dışındaki aile bireyleri için sürdürü-
lebilir olması büyük önem taşıyor.
Adli tıp, demografi, eleştirel medya çalışmaları, hukuk, ka-
dın araştırmaları, pediatri, psikiyatri, psikoloji ve sosyoloji 
alanlarından uzmanların araştırma, uygulama ve gözleme 
dayalı birikimlerini bir araya getiren bu kitap, Türkiye’de 
yaşanan ensest gerçeğini görünür kılarak tartışmayı; son 
bulmasına, saldırganların cezalandırılmasına ve mağdura 

yılların, bir ihanet acısının he-
saplaşması ile geçecek.”
Evrim Alataş kimsenin adına 
konuşmadı. Hakkında da ko-
nuşmadı. Sesi sahibine iade 
etti. O sese tercüman oldu. 
Duyulsun diye.

Ceren Lordoğdu /  
İletişim Yayıncılık

yönelik yardım süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Tüm yazarların ortaklaştığı nokta, ensest olgusunda aile 
bireylerinin, akrabaların, öğretmenlerin, sağlık personeli-
nin, avukatların, hâkimlerin, savcıların, medya çalışanla-
rının, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle kamu otori-
tesinin yükümlülükleri olduğunu unutmamamız gerektiği.

Hazırlayanlar: Alanur Çavlin, Filiz Kardam, 
Hanife Aliefendioğlu / MetisYayınları

Ne Olmuş Güldüysek-Evrim Alataş Kitabı

Ailenin Karanlık Yüzü: Ensest 
Türkiye’den Araştırmalar, Saptamalar,  

Örnekler ve Öneriler
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“İkbal’in kurucusu Salim Usta, kardeşleriyle beraber 
memleketi Afyon’da 1922 yılında “Zümrüt” adıyla 
kurdukları küçük bir lokantada kendi işini yapmaktadır. 
Lezzetli yemeklerin sunulduğu bu lokantanın ve Salim 
Usta’nın yemeklerinin şöhreti, her geçen gün daha da 
artmaya başlamıştır.

İkbal Olasın!
Afyon İkbal Lokantası

1934 yılında Atatürk’ün Afyon’u ziyaret edeceği haberi 
gelir. Ağırlamanın nasıl yapılacağı konusu gündeme gel-
miştir. Atatürk, nerede, nasıl, ne ile ağırlanacaktır? Döne-
min valisi Ahmet Evrendilek, konuyu Vilayet Başkâtibi 
Bekir Evrenkaya ile konuşur. Evrenkaya, Ata’yı Belka-
racaören Köyü’ndeki bağ evinde ağırlayabileceğini ve 
yemeklerin hazırlığı için de, Kabaklı Mahallesi Muhtarı 
Mustafa PANCAR’ın oğlu aşçı Salim Usta’yı çağırabile-
ceğini söyler. 

Haber salınır. Salim Usta, Atatürk’ün yemeği için hazır-
lıklara fevkalade özenle girişir ve ortaya büyük bir itinayla 
hazırlanmış, gösterişli bir menü çıkar. Yemeği ve sofrayı 
çok beğenen Atatürk, Salim Usta’yı çağırır, hikâyesini 
öğrenir ve lokantasının adını sorar. “Sen böyle gidersen 
bahtın çok açık olur. Lokantanın adını da, bahtı açık an-
lamına gelen İKBAL olarak değiştir” der. Paşa Afyon’dan 
ayrılmadan İKBAL tabelası çoktan yerine takılmıştır.”
Şunu da biz ilave edelim, İkbal’in kurucusu Salim Usta, 

Le
zze

tin Göçmen Kuşu

LEZZETİN 
GÖÇMEN KUŞU
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaz sebzeleri de pazar ve market tez-
gâhlarında görünür hale geldi. Yaz sebzelerinin ilk sıralarında bana 
göre bamya gelmektedir. Turşusu, kızartması, çorbası, kıymalı ya da 
etlisi yapılan bamyanın hepsi nefis olsa da şüphesiz en güzel en hafif 
hali zeytinyağlısı... İster sıcak sıcak tüketin, ister dolapta dinlenmeye 
bırakıp zeytinyağının mis gibi tadını ortaya çıkararak afiyetle yiyin; 
ama bamyayı sofranızdan hiç eksik etmeyin. Düşük kalorisi, pratikli-
ği, lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezi bu özel lezzeti çocuklarınıza 
da sevdirmeyi unutmayın. Dergimizin bu sayısında sizlerle yararı say-
makla bitmeyen zeytinyağlı bamya yemeğinin tarifini paylaşacağım…

*Tarif 4 kişilik olup hazırlama süresi 20, pişirme süresi de toplam 30 
dakikadır.

Malzemeler:

600 gram bamya, 2 adet orta boy kuru soğan, 3-4 adet büyük boy 
domates, 2 adet yeşil, 1 adet kırmızıbiber, 2-3 diş sarımsak, 5 yemek 
kaşığı zeytinyağı, 1/4 yemek kaşığı domates salçası, 1/4 yemek kaşığı 
biber salçası, 1/2 adet limon suyu, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı 
tuz, 1 küp kesme şeker, 1,5-2 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı: 

• Bir bıçak yardımıyla bamyaların baş kısımlarını çok derine inmeden 
temizleyin. Ayıkladığınız bamyaları iyice yıkayın.

• Kabuğunu soyduğunuz kuru soğan, sarımsak, domatesler ile biberleri 
küçük küpler halinde doğrayın. 

• Orta boy bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve soğanları alın. Soğan-
ları kısa bir süre hafif pembeleşene kadar kavurun.

• Biberleri, sarımsağı, ardından da salçayı ilave edip kısa bir süre tama-
mını birlikte kavurun.

• Küp küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Karıştırıp tencerenin 
kapağını kapatın.

• Domatesler hafif erimeye başladığında bamyalarınızı ilave edin. Ya-
vaşça karıştırın, tuz, pul biber, limon suyu ve şekeri ekleyin.

• Bamyaların rengi değişip suyunu çektikten sonra son olarak üzerine 
sıcak su ilave edin ve orta ateşte pişmeye bırakın.

• Piştikten sonra sıcak ya da soğuk, arzunuza göre servis edin. Afiyet 
olsun…

Bamyanın faydaları nelerdir?

• Çözünür ve çözünmez lifler içerir. Çözünebilir lif  
metabolik toksinleri yok eder. Böylece kalp hasta-
lığı riskini azaltır ve sindirim sistemi ile vücuttan 
dışarı zararlı toksinlerin atılmasını sağlar.

• Ülseri önlemede önemli bir etkisi olan bamya, 
sindirim sistemindeki asidi nötralize eder.

• Retinayı korur ve kataraktı önlemede büyük des-
tek olur.

• Stres ve depresyonu azaltırken, sinir sistemini ko-
rumaya da yardımcı olur.

• İçerisinde bulunan C vitamini, güçlü bir bağışık-
lık sistemi oluşturmak için önemlidir.

• K vitamini güçlü kemikler inşa etmek ve kemik 
yapısını korumak için gereklidir. Kan pıhtılaşma 
proteinlerinin üretimi için önemli bir etkendir.

• Demir, kalsiyum, manganez ve magnezyum gibi 
mineraller içerir.

• Kilo vermek isteyenler bamyayı tercih edebilir. 
Bamya, içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde 
tokluk hissi yaratır.

Her sayımızda bir okurumuzun yemek tarifine 
sayfamızda yer vermek istiyoruz. Bu nedenle 
özellikle ilgili erkek okurlarımızın, yörelerinden 
seçtikleri yemek tariflerini (mustafa.ozgen.tez.
koop.is@gmail.com) adresine göndermelerini 
bekliyoruz. 

Mustafa Özgen’den
Zeytinyağlı Bamya Tarifi



72 73

LEZZETİN 
GÖÇMEN KUŞU

yemek sanatını 1900’lü yılların başında Yıldız Sarayı’nda 
aşçı yardımcılığı yaptığı sıralarda öğrenmiş.
İkbal lokantasının hikâyesi işte böyle…

“İkbal” Anadolu’nun en önemli esnaf  lokanta-
larından biri  
Yemeklerin sunumu ve lezzeti kadar lokantaların fizik-
sel yapıları da son derece önemlidir. İkbal Lokantası Af-
yon’da şehrin merkezinde 96 yılı geride bırakmış, adeta 
zamana direnen etkileyici bir mekân. Daha içeri adımını-
zı atar atmaz bu işin sadece yemek yemek olmadığı hissini 
veriyor size. 
İkbal Lokantası’na girdiğinizde büyük ahşap bir çerçe-
ve içerisinde duvarda asılı duran Atatürk’ün 1934 yılın-
da Afyon’a geldiğinde çekilmiş resmi ve Salim Usta’nın 
lokanta önünde çömelerek çekilmiş resmi ile yukarıdaki 
kısa tarihçe ilişiyor insanın gözüne. İlk defa lokantaya 
gelen meraklıları için resimleri incelemeden ve bu kısa 
tarihçeyi okumadan bir masaya oturup yemek yemek 
mümkün değil.

Lezzet, estetik ve zarafet bir arada
Kapıdan içeri girdiğinizde yüksek tavanlı beyaz masa ör-
tüleriyle düzenlenmiş pırıl pırıl ferah bir mekân karşılıyor 
sizi. 
Lokanta iki katlı, içindeki bir merdivenle üst kata çıkılabi-
liyor. Bu mekânın duvarlarını iki büyük ayna süslüyor. Bu 
taş aynalar bir zamanlar İstanbul’da Yıldız Sarayı’nday-
mış. 1946 yılında yapılan bir açık artırmada Salim PAN-
CAR oldukça yüksek bir fiyata onları satın alıp Afyon 

Uzunçarşı’daki dükkânına getirmiş. Ayrıca, duvarlarda 
asılı olan iki ipek Osmanlı halısı var. Her biri birer şaheser. 
İpek halılardan birisinin üzerinde Osmanlı’nın ilk pulu iş-
lenmiş. Yani işe estetik de katmış Salim Usta.
Lokantada sizinle hemen ilgileniliyor. Öyle hemen masa-
ya oturup sipariş vermek yok. Önce camekânların arka-
sında mis gibi kokan ve buharları tüten yemeklere bakılı-
yor. Kısa bir süre kararsız fakat büyük bir iştahla baktığı-
nız yemekler arasından çok zor da olsa seçiminizi yapıp 
sonra siparişinizi vermeniz gerekiyor.
Afyon orta Anadolu’da küçük ve büyük baş hayvan yetişti-
riciliğinin merkezlerinden. Bu nedenle sevenleri için et ye-
mekleri burada favori yemekler. Alternatifler de yok değil.
Ana et yemeklerinden dana ve kuzu tandır, kuzu haşlama 
(incik), kuzu fırın (kaburga ve kürek kısmı), patlıcan kebap, 
çoban kavurma, dana rosto, sac kavurma (et sote), salçalı 
İzmir köfteyi her gün saat 11.00 ile 20.30 arası bulmak 
mümkün. Benim favori yemeğim patlıcanlı kebap. Hepsi-
nin tadına bakmak isteyenler “aşçı tabağı” hazırlatabilirler. 
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Her zaman bulmak mümkün olmuyor; ancak gittiğinizde 
varsa önce patlıcanlı börek sipariş edin. Tadına mutlaka 
bakmalısınız. Sucuk sevenler için de nefis sucuk ızgara ve 
sucuk döner bulmak mümkün. Bir gün kuru fasulye diğer 
gün ise nohut yemeği yapılıyor. Bunları asla pilav ve yo-
ğurt olmadan yemeyin. Pilavı, son derece lezzetli yoğurdu 
ise nerdeyse mükemmel diyebilirim. Saat 11.00’den önce 
gidenler için kahvaltı yapmak da mümkün. 
Yemekte tercihen salata isteyenler için bol limonlu zeytin-
yağlı roka salatası yemek mümkün. İri doğranmış soğan, 
domates, biber, salatalık ve bol roka ile yapılan salata, si-
pariş edildiğinde yapılıyor.  Ayrıca kullanılan zeytinyağı 
son derece kaliteli...
Ülkemizde bana göre ekmek kadayıfının en güzel yapıldı-
ğı yerlerin başında bu lokanta geliyor. Ekmek kadayıfının 
vişnelisini yemek de mümkün. Ayrıca sevenler için çok 
güzel yapılmış kabak tatlısı bulmak da mümkün.
Tatlı konusunda benim favorim bol kaymaklı ekmek ka-
dayıfı. Artık saf  manda sütünden yapılan kaymak bulmak 

çok zormuş. Genelde kaymaklar manda ve inek sütünün 
karışımından yapılıyormuş. Ekmek kadayıfının kaymak ile 
uyumu ve damakta bıraktığı lezzet gerçekten mükemmel.
İkbal, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe lezzet, este-
tik ve zarafeti bir arada ziyaretçilerine sunan, kalitesinden 
ödün vermemiş bir esnaf  lokantası.
Günlük yaşamımız içerisinde sürekli bir yerlere yetişme 
telaşı içerisindeyiz. Zamana karşı yarışıyoruz neredey-
se. Kentleri görmeden geçtiğimiz çevre yolları ve gide-
ceğimiz yerlere daha kısa sürede varmamız için yapılan 
otoyollar sayesinde yanından geçtiğimiz birçok güzelliğin 
ve lezzetin farkına bile varmıyoruz. Otoyollarda seçme 
şansımız olmadan gitmek zorunda kaldığımız, sadece 
doymak için girdiğimiz tıkış tıkış mekânlarda lezzetten, 
estetikten ve zarafetten uzak, duygusuz ilişkiler kurmaya 
mecbur bırakılıyoruz. Bence küçücük bir zaman ayırarak 
şehir merkezi tabelasını takip edin. Gittiğiniz kentin es-
naf  lokantasını sorun ve bu lokantada yöresel yemeklerin 
tadına bakın. Kendinize ve sevdiklerinize bu şansı tanı-
yın. Gideceğiniz yere belki biraz gecikeceksiniz. Ancak 
aldığınız keyif  ve duyduğunuz mutluluk her şeye değe-
cek, buna emin olun. 
 
Adres: Burmalı Mahallesi, Millet Cad./ Uzun Çarşı 
No:21 
03100 Merkez/Afyonkarahisar  
Tell: (0272) 215 12 05

Not: Lokanta ve yemek fotoğrafları Mustafa ÖZGEN ta-
rafından çekilmiştir.



74 75

“Ana hava gibidir; ancak alamadığınız 
zaman farkına varırsınız” 

AD

YAŞAMIN İÇİNDEN

kasabada bilindik çevrelerde dalgalanma yaratabiliyordu.
Eşlerin manevi dünyasını etkileyecek sıra dışı hediye-
lerin getirilmesi alışılagelmiş bir gelenek ve adet değildi. 
Kimsenin bu nedenle önemli bir beklentisi olduğunu da 
gözlemlememiştim.
Babam, bilgili ve akıllı bir adam olmakla birlikte, hediye ko-
nusunda tipik bir Anadolu köylüsünün ötesine geçememişti. 
Yaşamında böyle bir alış veriş yapmadığını söyleyebilirim. 
Kendisinden çok genç ve güzel bir kız olan anamı eş olarak 
almıştı. Babamın anama bırakın bu kutlama günlerini her-
hangi bir nedenle hediye aldığına tanık olmadım. Herhalde 
anamın da -hayatın haddesinden geçerken öğrenmiş olması 

nedeniyle- böyle bir beklentisi 
yoktu.
1950’li yılların başında babam 
Ankara’ya akrabalarımızı zi-
yarete gitti. Belirli bir süre kaldı. 
Dönüşte her gelen yolcu gibi 
karşılandı, köy ahalisi geldi, çay 
içildi, getirilen lokum dağıtıldı, 
tanıdıkların hal hatırı tüm 
ayrıntısıyla soruldu.
Köy ahalisi gidince yakın 
birkaç akraba kaldı ve babamın 
tahta bavulu ortaya getirilerek 
açıldı. Yörede zor bulunan 

bazı yiyecekler, mecburu kullanmak zorunda olduğumuz 
bazı giyim kuşamla ilgili nesneler özenle gösterilip bir yere 
katlanıp ko-nurken, boyu 10 cm kadar, eni 3-4 cm kadar olan 
sarımsı beyazımsı bir kutu çıktı. Herkes bunun ne olduğunu 

Ancak bir ana çocuğuna bu kadar anlamlı-güzel bakar.
Anadolu’da benim çocukluk dönemimde ve benim 
yaşadığım yörede, doğum günü, evlilik günü, sevgililer günü, 
babalar günü, anneler günü, evlilik yıldönümü gibi kutlama-
lar yoktu. Eğer bu kutlamalara rast gelmiş başka önemli bir 
olay yaşanmamışsa, bu kutlamaların tarafları olan kişiler bile 
tarihleri hatırlayamazlardı. Kutlama olmayınca hediye alma 
da söz konusu olmazdı.
Hediye kural olarak bir yerden bir yere (yöre dışına) 
gidildiğinde, yöre dışından misafir geldiğinde getirilen nesnel-
erle sınırlıydı. Çoğunlukla da bir kutu Hacı Bekir lokumu ve 
üzerine konmuş bir havluydu.
Götürülen ya da gelen hediye, 
kural olarak gidilen yerde he-
men arandığında buluna-
mayan nesnelerdi. Örneğin 
pastırma, çikolatalı helva, akide 
şekeri, çikolata, balon gibi. Eğer 
seyahati yapan ve hediye get-
iren aile bireylerinden biriyse, 
çoğunluk ailenin bir bireyinin 
mecburi bir gereksinmesini 
karşılamaya yönelik olurdu. 
Örneğin ayakkabı (bu nedenle 
yola çıkılmadan önce, ayakkabı 
gereksinmesi olanların ayakları, 
bir kâğıda kurşun kalemle çizilirdi), bazen palto, şapka ve 
benzer şeyler olurdu. Çocuklar için çok sınırlı olarak oyuncak 
getirenler de olurdu. Hobi anlamında ya da günlük yaşamda 
kullanılmayan bir nesnenin hediye olarak gelmesi köyde ve 

ISKANDAL
Prof. Dr. Ali Demirsoy
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da, 3-4 santimetre eninde kutusu hiç bozulmamış bir parfüm 
kutusu gözüme çarptı. Elime alır almaz yaklaşık 60 yıl ge-
rilere gittim. Bu kutu, anamın yıllarca gururlandığı, çevrenin 
hayranlık duyduğu, bir kısmının özenerek baktığı, babamın 
anama sevgisini en net biçimde verdiğini düşündüğü kutuy-
du. Özenle elime aldım ve üzerini okudum: Kutuda Scandal 
yazıyordu. Ancak belli ki satıcı, scandalı, Türkçeye uydurarak 
(stationu, istasyon: recebi, irecep, limonu ilimon yaptığımız 
gib) ıskandal olarak söylediği için, 60 yıl boyunca onu marka 
olarak ıskandal bildik.
Kutuyu özenle açtım, içindeki parfüm sıvısını anlayabilmek 
için şişeyi ışığa kaldırarak baktım, üstten en fazla yarım san-
timetre inmişti. Anam onu hemen hemen hiç kullanmamıştı 
ya da kullanamamıştı. Hediyeyi alanın, hediyeyi verenin ve 
bu hediye merasimine tanık olanların birçoğunun ömrü, 
ıskandalın skandal olduğunu öğrenemeden bitti.
Kapağını açıp koklamadım. Çünkü çok kişinin yaşamında 
hatta benim yaşamımda önemli bir anı olan bu parfümün 
kokuşmuş olabileceğine gönlüm razı olamayacaktı. O şişenin 
içinde belli ki birçoğunun sevgisi, gururlanması ve özlemi 
saklıydı. Öyle de kalmalıydı.
Bu öykü belki bana ait bir özel öykü gibi görünüyorsa da, 
eminim ki kendi yaşamınızda ya da ailenizde, çevrenizde, bu 
öyküden pay çıkarabileceğiniz çok şey olabilir. Sevgilerimle...

Değerli Kardeşim,
Ana, hava gibidir; alamadığınız zaman farkına varırsınız. 
Ananız yaşıyorsa – şu andaki fiziki durumu ne olursa ol-
sun – hâlâ arkanızdaki manevi güçtür. Lütfen onlara olması 
gerektiği gibi davranın. Benim gibi yitirmiş iseniz, en azından 
bugün, günlük koşuşturmanız arasında, kalbinizin sevgi 
odacığından ona bir demet sunun; bağrınızda sıcaklığını, 
dudaklarınızda ellerinin şefkatini hissedin. 
Birçoğunuzun benzerine tanık olduğu, bir kısmınızın dolaylı 
olarak benzerlerini duyduğu, Anadolu insanının bir dönem 
ilginç bir şekilde yaşadığı öykülerden birini, bizzat tanık 
olduğum bir öyküyü, gelecek kuşaklara not düşsün diye 
yazıya döktüm. Günlük sıkıntılarından uzaklaşmak ve bir 
dönemin insanlarını anlamak isterseniz okuyunuz derim; 
eğer zaman bulamaz iseniz, yine de atmayınız, Ali Demirsoy 
klasörünün içine sürükleyiniz, bakarsınız çocuklarınız ilginç 
bulabilir. 

anlamak isterken, babam bir sigara yaktı, dizlerinin üzeri-
nde gururla biraz dikeldi, “Iskandal” dedi. Hiç kimse bir 
şey anlamamıştı. Birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Sonunda 
babam bombayı patlattı. Bu bir parfüm, karıma getirdim. 
Biri, emü (amca) Allah aşkına bunun fiyatı ne diye sorunca, 
babama gün doğmuştu: 17 lira dedi. Herkesin yüzünde bir 
şaşkınlık vardı. Çünkü yanılmıyorsam 17 liraya bir ya da 2 
kırmızı lira alınabiliyordu. Bu bir kadının o yörede günlük 
gereksinmelerinin dışında alabileceği en büyük hediyeydi.
Babam eşine böyle bir hediye getirdiği için belli ki 
gururlanmıştı. Doğrusunu isterseniz babam bu hediyeyi de 
kendi isteyerek seçerek almamıştı; akrabalarım emrivaki 
yapıp böyle bir dükkâna sokunca, belli ki oradaki satıcılar da 
ağzından girip burnundan çıkınca birden dolduruşa gelerek 
alıvermişti. Şu ya da bu şekilde bir defa alınmıştı, akıllı kişi 
bunu sempatiye dönüştürebilirdi.
Kutu ele alınıp fiyatı öğrenildikten sonra anamın yüzünde 
inanılmaz bir ifade belirdi. Onu şimdi daha iyi analiz ede-
biliyorum. Bu kutunun, hemcinsleri arasında ona önemli 
bir ayrıcalık kazandıracağı açıktı; bir anlamda eşinin ken-
disine bağlılığı ve saygısı maddi olarak dile getirilmişti. An-
cak, anam çok zeki bir kadın olduğu için ötesini de hemen 
düşünmeye başlamıştı, Böyle bir parfümü ineği sağarken mi 
dut toplarken mi, sularken mi, sebzelerin dibini çapalarken 
mi kullanacaktı? Yapılan evlilik törenlerine sürüp gidebilirdi, 
ancak hacdan gelen birkaç koku çeşidinin ha-ricinde kimse 
koku ile ilgili bir fikre sahip değildi ki, böyle değerli bir parfü-
mü anlasınlar. Ancak çevrede aylarca konuşuldu. Anama 
sağladığı tek yarar pahalı olmasından dolayı sağladığı itibardı.
Herkes böyle bir pahalı parfümden dolayı şaşkınlık içindeydi. 
Açıp bir bakalım deyince, amcamın hanımı, “Eften püften 
şeyler için harcama Aliye”, diyerek açılmasını önledi. Bir 
araya gelindiğinde sık sık Iskandal konuşulur oldu; ancak 
harcanmasın diye kimse kapağını açıp sürmedi. Çünkü değeri 
o zamanki ölçülerde astronomikti. Herkesin söylediği aman 
boşuna harcamayın, önemli bir düğün olursa kullanırsın 
oldu. Çok iyi hatırlamıyorum; ancak anam birkaç düğünde 
sürmüş olmalı.
Anam kasabaya giderken, bir trafik katliamında, 1980 
yılında 58 yaşında hayatını yitirdi. Çok genç ve hayat do-
luydu. Çok üzüldüm. 2012 yılına kadar kendine ait küçük 
çekmecesini hiç açmadım. Zorunlu bir nedenle çekmeceyi 
açınca, birkaç parça eşyanın yanı sıra, 10 santimetre boyun-
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SİNEMA

7 yakın arkadaş – Banu, Kerem, Sinan, Esra, Suavi, Me-
tin, Tuba- bir akşam yemeğinde buluşur. Eğlenceli bir 
şeyler yapmak niyetiyle bir oyun oynamaya karar verir-
ler. Oyunun kuralları şöyledir: Telefonlar yemek masası-
nın üzerine bırakılacak ve gelen aramalar/mesajlar her-
kese gösterilecektir. Böylece eşlerin birbirlerinden hiçbir 
şey saklamadıkları tescillenmiş olacak. Suavi ise yemeğe 
yalnız katılır ve sakladığı şey eşinden değil arkadaşların-
dandır. Şimdi çiftlerimize teker teker bir bakalım:
Tuba-Sinan: Yeni evli bu çift birbirini çok seviyor gö-
rünüyor. Hatta Sinan’ın telefonu Tuba’ya atfen “çok 
şükür, bin şükür seni bana verene…” diye çalmaya 

başlıyor. Kısacası dışarıdan görebiliyorsunuz ya da 
onlar gözünüze sokuyor birbirlerini ne kadar “sevdik-
lerini”. Ancak sırlar ortaya döküldüğünde aslında Si-
nan’ın pek de “bin şükür” modunda olmadığını anlıyo-
ruz. Belki de 21. yüzyılda, hissettiklerinizin ne olduğu 
değil de nasıl göründüğü önem kazandı. Bunu daha iyi 
görmek için sosyal medyaya şöyle biraz eleştirel gözle 
bakmak yeterli aslında. 
Esra-Kerem: Uzun zamandır evliler ve çocukları var. İliş-
kilerindeki temel problem Kerem’in annesinin yanlarına 
taşınmış olması gibi görünüyor. Aileye zorunlu olarak dâ-
hil olan üçüncü kişinin varlığı aralarındaki ilişkiyi başka 
bir boyuta taşımış. Esra bundan rahatsız… Kerem ise 
bunu “sen benim ailemi/annemi istemiyorsun” olarak 
algılıyor. Gerçekten öyle mi peki? Yoksa “ev üstüne ev 
olmaz” sözü bir kez daha mı doğrulanıyor? Sonuçta her 
ikisi de çareyi sanal dünyada buluyor. Gerçek dünyanın 
yakıcı etkisine bir çare…
Banu-Metin: Banu psikolog, kocası plastik cerrah… Bir 
kızları var.  Uzun süreli evlilikte yitirilmiş heyecan örne-
ği... Metin ilişkideki sorunları çözmek için psikoterapiye 
gidiyor; ettiği şu cümle ise filmdeki dokunaklı replikler-
den: “Tartışmalara dair ne öğrendim biliyor musun? 
Haklı değil, mutlu çıkmak gerekiyormuş.” Çabalamayı; 
yani daha çok emek vermeyi hatırlatan bir cümle… An-
cak görünen bu çaba da bir yalandan ibaretmiş, diyorsu-
nuz filmin sonunda. 

Araştırmalar erkeklerin günde ortalama 6, kadınlarınsa 3 kez yalan 
söylediğini gösteriyor.  Bunlar önemsiz görünen ufak yalanlar olabilir.  
Aynı zamanda sakladıklarımız da bu yalanlara dâhil elbette. Bu açıdan, 

cebimizdeki telefonların ve genel olarak teknolojinin bizi birbirimize 
yakınlaştırdığı kadar uzaklaştırdığı da ortada… Tabii, suçu cebimizdeki 

yabancılara atmadan önce, kendimize pay biçmekte yarar var…

Herkes yalan söyler (mi?)

Zeynep Öztürk
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Cebimdeki Yabancı
(Spoiler İçerir…)

Yönetmen: Serra Yılmaz

Senaryo: Murat Dişli

Yapımcı: Ferzan Özpetek

Oyuncular: Belçim Bilgin (Banu), Serkan Altunorak (Me-
tin), Şebnem Bozoklu (Esra), Buğra Gülsoy (Kerem), Ley-
la Lydia Tuğutlu (Tuba), Şükrü Özyıldız (Sinan) ve Çağlar 
Çorumlu (Suavi)
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Sorunlar…
Aslına bakarsanız film boyunca yaşananlar bizim de ba-
şımıza gelmiştir ya da gelmeye devam ediyordur- ki fil-
min hem İtalyan versiyonunun hem de Türkiye yapımı-
nın oldukça ilgi görmesinin önemli nedenlerinden biri de 
bu gibi. Şöyle bir düşünelim: Eşinizin ailesi hakkındaki 
bazı mevzulara eleştirel yaklaştığınızda sorun yaşama-
dınız mı? İlişkinizde çıkmaza girip profesyonel yardım 
almak istemediniz mi? Ya da güvendiğiniz bir kişinin 
aslında öyle olmadığı gerçeğiyle eninde sonunda yüzleş-
mediniz mi? Sorunlar art arda geldiğinde çıkmaza düşüp 
kendinize ya da karşınızdakine yalan söylemediniz mi? 
Peki, bu sorunları nasıl çözeceğiz, ilişkileri nasıl toparla-
yacağız? Yalan söylemek sorunu çözer mi? Bunun cevabı 
açık: hayır.

Birbirine rağmen bir arada yaşamak…
Her türlü ilişki karşılıklılık; yani diyalog gerektirir. Sözle 
ifade edilenler dışında davranışlar da bu diyalog kapsa-
mına girer. Diyalog kuramadığınızda –ki biliyoruz daha 
çok erkekler bundan kaçar- kopmalar başlar. Örneğin 
filmde Esra ve Kerem çifti bize tam da bunu gösterir. 
Kerem, Esra’nın annesini istemediğini düşünür; Esra ise 
Kerem’in ilgisizliğinden ve ilişkilerinin eskisi gibi olma-
dığından şikâyet eder. Ne yazık ki hiçbir şekilde diyalog 
kurulamaz. En temel ihtiyacımız olan güvende hissetme 
duygusunun kırılmaya başladığı nokta herhalde yanlış 
anlaşılmaların iletişime ket vurmaya başladığı noktadır. 
Güven ilişkisi karşımızdakinin bizi yanlış anladığını ya 
da hiç anlamadığını hissettiğimizde zedelenmeye başlar. 
Üçüncü ya da dördüncü şahısların gündeme gelmesi bu 
sürecin son noktasıdır. Çok bilindik bir söz şöyle diyor: 
insanlar sevgileri bittiğinde değil, birbirlerine dair umut-
larını yitirdiklerinde ayrılırlar.

Sonuç 
Evet, bu kadar karmaşanın görünen nedeni içinde koca-
man bir dünyayı – ama aslında gerçek olmayan bir dün-
yayı- saklayan küçük bir telefon… Teknoloji bugün bize 
“en yeniyi elde etme”nin kolaylığı, “eskiyeni bir kenara 
bırakma”nın mutluluk verici hafifliğini sunuyor. İçinde 
ruh barındırmayan eşyalardan vazgeçmek bile aslında 
zorken, biz bugün emek verdiğimiz eşlerden, arkadaşlar-
dan, dostlardan vazgeçiyoruz. Peki, gerçeklere rağmen 
hayatı yalansız yaşamayı neden beceremiyoruz? 

21. yüzyıl metropol aşklarına dair pek de umut verme-
yen, hatta içinizi karartan bir film izlemek istiyorsanız 
“Cebimdeki Yabancı” iyi bir seçenek. Tabii isterseniz bu 
olumsuz tablodan kendi hayatınızla uyuşan yerleri seçe-
rek biraz kendinize pay biçip filmin üzerinizde yarattığı 
buhranı bir fırsata çevirebilirsiniz.  
Herkese iyi seyirler…
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eğitselşaka
ben ilkokul beşteydim. anıtkabir etrafının duvarla çevri-
li olmadığı yıllardı. bizim de çevrede gördüğümüz yegane 
orman anıtkabir bahçesiydi. kur’an kursundan birlikte ko-
vulduğumuz arkadaşımla evden kaçıp bağımsızlığımızı ilan 
etmeye karar verdik. efenim, arkadaşımla anıtkabir’in or-
manında yaşıcaz, planımız bu.
o zamanlar che’yi bilmiyoruz ama demek ki kalbimizde ya-
şıyomuş. okula ormandan gidip gelcez, çünkü eğitim şart. 
kaçış günü evlerimizden erzak yürüttük. peynir, zeytin, ek-
mek, domates. okulun öğrenci kapısından çıktık, anıtkabir’e 
doğru yürüyoruz. heycanlıyız yanı sıra tedirginiz falan. ört-
menler odasının kapısından pat diye bizim örtmen çıktı.
‘nereye?’ dedi.
‘eveee’ dedik.
‘geriye dönün bakim, eviniz bu tarafta değil’ dedi.
döndük. bahçede erzağımızı yiyip evlere dağıldık. 
örtmenin o “gel bakim”, “çalış bakim”, “söyle bakim” şek-
linde süren şa-
şaalı “bakiyim 
devri” artık bitti. 
çünkü, aliyye-i 
iktidar eğitim 
sisteminde bir 
g ü n c e l l e m e 
daha yapmış. 
artık sadece not 
almicaz örtmen-
den. örtmene 
not vericeeez.
öğrenciler, veli-
ler, diğer öğret-
menler ve okul 
müdürü örtme-
ne not vericek. 
örtmen bu nota 

göre terfi edecek ya da yerinde sayacak. kıt notlarıyla öğren-
ciyi canından bezdiren örtmen, misilleme yoluyla yerinde 
saydırılabilecek. ha bu arada meb aradan çıkar, öğrenci/
örtmen/veli kendi aralarında takılır. bi tür özerklik, özelleş-
tirme falan modeli.
osmanlı yıllarında maarif  nazırı emrullah örtmen “şu mek-
tepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” diye bi 
şaka yapmış. “odunu koysam vekil seçtiririm” kudretindeki 
demokrat iktidar, 1954’te örtmen yetiştiren efsane enstitü-
leri kapatarak “biz daha şakacıyız” demiş. eğitimin her bir 
yanını şakalayan iktidarların ileri demokrasi versiyonu ise 
şakacısının daniskası olaraktan, “not veren örtmenlere not 
verilsin” diyerek güncellemiş şakayı. emrullah örtmen, “şaka 
la şaka” diyerek tamamlasaymış sözlerini keşke.
örtmenimize neyin notunu vereceğimiz de belirtilmiş. en 
kritik kriterlerden biri “okulun geliştirilmesine katkı yapma”. 
bu kriter çarşıyı karıştırır, demedi demeyin. müdürden yük-
sek not almak için zırt pırt sabun, çöp poşeti, boya badana 

vb. parası toplayan 
örtmenin notunu, 
veli kırar. allah not 
hesaplayıcısına sabır 
versin.
bu fâideli güncelle-
menin kazanımları 
da olur elbet. “ört-
men bana taktı yea” 
klişemize ek olarak 
“öğrenci bana tak-
tı”, “veli bana taktı”, 
“meslektaşım bana 
taktı” şeklinde yeni 
klişeler girer eğitim/
öğretim sistemimize. 
dilde zenginlik diye 
buna derim.

MİZAH

Müberra Allahverdi
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şaka GDK’lar

mühendislik aldı başını gidiyor. kaldırım mühendisliği, 
toplum mühendisliği derken bi de kavram mühendisli-
ği çıktı başımıza. Genetik mühendisliği çalışmalarından 
esinlenen bu disiplin, kavramları yeniden yeniden anlam-
landırıp ortamlara salıyor. genetiği değiştirilmiş bu kav-
ramlardan bi sözlük oluşturulsa iki cilt tdk sözlüğü ile aşık 
atar zannımca. aklıma düşenlerden, kâh kullanıldıkları 
yere kâh verdiği hisse göre bi liste yaptım. elbette çok ye-
tersiz, ama bi yerden başlamak lazım. yerli uçak yapıcaz 
en nihayetinde, sözlük ne ki…
demokrasi: inilecek yere kadar götüren tramvay
sandık: eşik atlama
seçim: üsküdar’ı geçiş
geçerli oy: beğenilen oy
geçersiz oy: beğenilmeyen oy
reform: darma duman etme
köşe yazısı: gıybet
uzman: tartışma programı dekoru
ekonomik büyüme: her bişeye zam

sınav: akşamdan sabaha değiştirilebilen dinamik sistem
restorasyon: boya badana
muhtar: akademik kadro
sen kimsin ya?: diplomaside haddini bildirme
ucube: heykel
parsel parsel : anadolu’da bi kent
peçete: belge
çanak çömlek: tarihi eser
fıtrat: iş kazası
basın: renkli fotokopi
feminizm: erkeklerin daniskası olduğu mevzu
eyyy: diplomatik hitap
polemik: kafa göz girişmek
istikrar: seçim çalışması
muhalefet: olmayan şey
yol: icraat
köprü: icraat
çocuk: 3’er 5’er yapılması gereken
ekonomi: coşabilen iktisadi bi şey
kedi: bildiğim kadarıyla hâlâ kedi
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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

Geçen sayıdaki sorumuzun yanıtı. Doğru yanıtı veren-
ler, Ayizi Kitap’tan birer kitap kazandılar. 
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MANDALA

Hazırlayan: Merve Demirkıran

 Sıcak yaz aylarında sevimli canlılarla yemeğimizi ve suyumuzu 
paylaşmayı unutmayalım!

Not: Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezinin küçük misa�rlerine itfahen hazırlanmıştır.
Not: Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi’nin küçük misafirlerine ithafen hazırlanmıştır. 
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TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ 
Mebusevleri, İller Sokok No: 7 06850 Tandoğan-Ankara Tel: 0312. 213 34 44 Faks: 0312. 213 34 30 

İnternet: www.tezkoopis.org Elektronik posta: sendika@tezkoopis.org 
Toplu İş Sözleşmesi Bürosu: tis@tezkoopis.org Örgütlenme Bürosu: orgutlenme@tezkoopis.org 

Eğitim Bürosu: yayin@tezkoopis.org Muhasebe Bürosu: muhasebe@tezkoopis.org Hukuk Bürosu: hukuk@tezkoopis.org

ADANA 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Oğuz 
Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad.  
MNS İş Merkezi No: 50 K: 6 No: 28 
Seyhan / Adana 
Tel: 0322. 363 34 63 Faks: 0322.363 34 83 
http://adana1.tezkoopis.org 
adana1@tezkoopis.org 

ANKARA 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Kirman 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/16  
Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 231 74 95 Faks: 0312. 231 74 96 
http://ankara1.tezkoopis.org 
ankara1@tezkoopis.org 

ANKARA 2 NOLU ŞUBE 
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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UMUT

Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma,
Mavi, mor, kırmızı ve yeşil,
İstedim, hep istedim,
Sen iste derdim, iste yeter ki
Vereyim.
Her istediğimi verdim.
Arttım, fazlalaştım,
Eksikli yaşamaktan.
Ahlar ağacıyım, gibisi fazla.
Başka bir şey istemem
Artık beyazlaşan üç-beş tel saçıma,
Hesabımı vermekten başka.
Vasiyetimdir:
Dalgınlığınıza gelmek istiyorum
Ve kaybolmak o dalgınlıkta.

Didem Madak


