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G!R!$: KADIN !ST!HDAMI VE SEND!KALAR
Neoliberal küreselle#me, ülkeler ve toplumlar arasındaki uçurumları artırırken,
kadın ve erkek eme!i arasında, merkez ülkelerdeki kadın eme!i ile geli#mekte olan
ülkelerdeki kadın eme!i arasında e#itsiz ve çeli#kili sonuçlar do!urdu. Son dönemlerde Türkiye ve Sahra Altı Afrikası gibi bazı istisnalar dı#ında dünya genelinde
kadın istihdamı ve ücretli eme!inin artı!ını görüyoruz. Ama kadın istihdamındaki bu artı#ın nitelikli bir artı# oldu!unu söylemek mümkün görünmüyor.
Üretim esnekle#irken, kadınlar genel olarak Batı’da geni#leyen hizmet piyasalarının, yarı zamanlı i#lerin ve geli#mekte olan ülkelerde ise enformel sektörde
güvencesiz ve dü#ük ücretli ve olabildi!ince esnek i#lerin emekçileri oldular.
Türkiye’de de kadınlar, emek yo!un sektörlerde çok kötü ko#ullarda, dü#ük ücretle ve uzun çalı#ma saatlerine ba!lı olarak çalı#ıyorlar. Ba#bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlü!ünün Ocak 2011’de yayımlanan Türkiye’de Kadının Durumu Raporuna göre, kayıt dı#ı istihdam erkeklerde yüzde 38.3 iken, kadınlarda bu
oran yüzde 58.3 civarında seyrediyor. Mevsimlik tarım i#çili!i, ta#eron #irketlerde
temizlik i#leri, ça!rıya ba!lı çalı#ma, geçici düzensiz i#çilik, serbest ticaret bölgelerinde çokuluslu #irketlerin küresel üretim zincirlerini ba!lı olarak üretim yapan
sendikal hakların olmadı!ı sömürü atölyeleri ve fabrikaları kadınların çalı#ma
alanları olarak kar#ımıza çıkıyor.
Düzenli, kayıtlı i#lerde çalı#an kadınların, kadın istihdamının çok küçük bir
bölümünü olu#turması, sendikalara üye olan kadınların sayısının azlı!ında önemli bir faktör olarak kar#ımıza çıkıyor. Sendikaların, hala kamuda ve büyük sanayi
dallarında çekirdek i#gücüne yönelik örgütlenmeleri, kadın eme!inin a!ırlıklı olarak kullanıldı!ı hizmet, gıda, tekstil gibi i# kollarına fazla ra!bet göstermemesi de,
sendika üyesi kadınların sayılarının azlı!ında önemli bir etken. Toplumda ve sendikalarda hakim olan erkek egemen ideoloji ve buna göre #ekillenen, sendikal politika anlayı#ları ve örgütlenme biçimleri de kadın i#çiyi sendikalardan ve aktif
sendikal mücadeleden uzakla#tıran önemli bir neden olarak kar#ımıza çıkıyor.
Türkiye’de gerek iki büyük i#çi konfederasyonunda, gerekse ba!lı sendikalarda
kadın yapıları hala bulunmuyor. Sendika tüzükleriyle tanımlanmı# kadın yapıları,
Petrol-"# Sendikası ve Tek-Gıda "# Sendikası gibi bir iki sendikada var ancak. Kadın
i#çileri sendikal politikalara katmak için herhangi özel bir çabaya rastlanmıyor.
Son be# altı yıldır klasik sendikal yapıların kadın emekçileri görmezden gelme
tutumuna ra!men, i#çi kadının grev ve direni#lerde öne çıktıklarını görüyoruz.
Kadınlar, sendikaya üye olma ve örgütlenme mücadelesi sırasında i#ten çıkarıldıkları için direniyorlar; bedenlerine ve emeklerine yönelik hak ihlallerine kar#ı
ses çıkardıkları için i#ten atılıyorlar, buna kar#ı direniyorlar; küresel üretim zincirlerine ba!lı olarak büyük markalara üretim yapan fabrikalarda, fabrikanın
tartı#malı iflasları sırasında parasız pulsuz soka!a atılmalarına kar#ı direniyorlar;
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ta#eron temizlik firmalarında güvencesiz, dü#ük ücretli çalı#malarına ra!men i#ten çıkarılmalara kar#ı direniyorlar.
Direnen kadınlara her geçen gün yenileri eklenirken, direni#lerin bir kısmı kazanımla, bir kısmı ise hayal kırıklı!ı ile sona eriyor. Daha önce kazanımla sonuçlanan bazı grevlerde, kolektif ve tek ba#ına yürütülen kadın direni#lerinde, sendikaların, kadın hareketinin, dayanı#ma gruplarının izledikleri politikaların, ö!retici ve kadın i#çiyi güçlendirici oldu!unu dü#ündü!ümüz için bu örneklere yer verece!iz yazıda.
Ele alaca!ımız direni#ler; Petrol-"# Sendikası tarafından yürütülen 2006 yılında
ba#layıp 2007 Kasımında, kadın i#çilerin i#lerine dönmesi ile sonuçlanan Novamed Grevi; Deri-"# Sendikasının arkasında oldu!u, 2008 Temmuz’unda Emine
Aslan’ın Sefaköy DESA önünde ba#lattı!ı DESA Direni#i; TÜB"TAK’ta Aynur Çamalan tarafından ba#latılan ve Tez-Koop "#’in deste!i olmaksızın 273 gün süren
direni#ten sonra i#e iade davasını kazanarak geri dönmesiyle sonuçlanan direni#;
aynı yıl 8 Temmuz’da, sendikası Sosyal-"#’in de “imzalayın” dedi!i kölelik ko#ulları dayatan ta#eron sözle#mesini imzalamadı!ı için i#ten çıkarılan temizlik i#çisi
Türkan Albayrak’ın, Pa#abahçe Devlet Hastanesi’nin önünde çadır kurarak 118
gün direnmesinden sonra i#ine geri dönmesiyle sonuçlanan direni#idir.
I. GREV, GREV SÜREÇLER!
Farklı türden tanımlar yapmak elbette mümkün ama, sendikal dünyada
tanımlandı!ı biçimiyle grev, genel anlamda çalı#anların daha iyi çalı#ma ko#ullarına sahip olmak, ücretlerini yükseltmek, sendikal hak ve özgürlükleri geli#tirmek, sınırlarını geni#letmek için yaptıkları, geçici olarak i#in bırakılması eylemidir. Grev, i#çilerin ho#nutsuzluklarını en açık biçimde, dolaysız olarak gösterdikleri kolektif ve örgütlü bir eylemdir. Grev haricindeki direni# vs gibi eylemler, toplu olarak yapılabilece!i gibi bireysel de olabilir; örne!in i#i yava#latabilirsiniz, atıldı!ınız i#yerinin önünde çadır açabilirsiniz, protesto gösterisi
yapabilirsiniz veya o i#yerinin üretti!i ürünleri boykot edebilirsiniz. Beverly
Silver,1 grevin aynı zamanda bir güç gösterisi oldu!unu söyler, i#çilerin yaygın
üretime ili#kin karma#ık i#bölümü içindeki konumlarını kullanabilme yetisini
göstermesi açısından da büyük öneme haizdir. O nedenle Fordist dönemde,
özellikle kilit bir #irkette veya i#kolunda yapılan grevler, sermayenin korkulu
rüyasıydı.
Günümüzde, i#in yapısal olarak göçmenle#mesi ve feminizasyonundan bahseden Alman Anarko-sendikalist yazar Torsten Bewernitz, i#in üretim a!ırlıklı
yapısının de!i#mesi ve i#lerin geçici, güvencesiz çalı#maya ve hizmet sektörüne
kayması neticesinde grevlerde yeni aktörlerin ve dayanı#ma gruplarının ortaya
çıktı!ını vurguluyor ve bu sürecin güçlerini giderek kaybeden sendikalar tarafından iyi okunması gerekti!inin altını çiziyor.2
1

Beverly J. Silver, “1930’dan Bugüne: "#çi Eylemleri ve Dünya Otomobil Endüstrisinde
Zincirleme Co!rafi Yeniden Yapılanma”, Küresel Kapitalizm ve Sendikal Hareket içinde
(Sendikal Güç Birli!i Platformu, “Dünya Sendikal Hareket Dosyası 1”), "stanbul, 2012.
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Torsten Bewernitz, “Streik – ein Konzept mit Zukunft? Aspekte gewerkschaftlichen
Widerstands im globalen Kapitalismus”, Christoph Haug, Rudi Maier, Berit Schröder
(der.) Kampf um Teilhabe: Akteure-Orte-Strategien içinde, Hamburg: VSA, 2008.
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Türkiye’de de i#in güvencesizle#mesi, ücretlerin dü#mesi, ta#eron sisteminin
yaygınla#ması, gerçekten de sendikaların #imdiye kadar ihmal ettikleri kadın ve
genç i#çilerin farklı deneyimlerini görmelerini ve bunu genel sendikal politikalar
içine almalarını gerekli kılıyor. Grev ve direni# süreçlerine toplumsal cinsiyet
bakı# açısıyla yakla#ılması halinde, sendikal hareket toplumsal cinsiyet ezilmesi
temelinde siyaset yapan ve Türkiye’nin en aktif muhalif hareketi olan kadın kurtulu# hareketi ile deneyim alı#veri#inde bulunabilir ve imkanlarını geni#letebilir.
Novamed ve DESA grevinin kazanımla sonuçlanmasında, do!ru bir biçimde kurulan bu ittifakın önemli rolü oldu.
1. Novamed ve DESA Kadın Kurtulu" Hareketi ile !ttifak
2006 yılı 25 Eylül’ünde, Antalya’da Serbest Bölgede, Petrol-"# Sendikasına üye
i#çi kadınların Alman kökenli çokuluslu ilaç #irketi Fresenius Medical Care’in
diyaliz seti üretilen Novamed fabrikasında ba#lattıkları grev, 448 gün sürdükten
sonra ba#arı ile sonuçlandı. Sendika, 3 yıllık toplu sözle#me imzaladı. 2008’in 1
Oca!ında, kadın i#çiler yeniden davul ve zurna ile sendikalı olarak i#e geri döndü. Novamed’de çalı#an kadın i#çilerden aynı hatta çalı#anlar istedikleri zaman
hamile kalamıyorlardı, hamilelikleri sıraya konmu#tu, istedikleri zaman tuvalete gidemiyorlardı, cinsel taciz ve mobbinge maruz kalıyorlar ve serbest bölge
içinde en dü#ük ücreti alıyorlardı. Bu #artlar nedeniyle sendikala#mak isteyerek
Petrol-"#’e üye olmu#lar, yetki alınmı#, ama patron toplu sözle#meye yana#madı!ı gibi çalı#anları i#ten çıkarmaya ba#lamı#tı. Bu noktada, bir emrivaki ile
greve gidildi.
Novamed’de üretimde çalı#anların hemen hemen hapsi kadındı, kadınların
bedenlerine yönelik do!rudan bir müdahale söz konusuydu. Toplu sözle#me sürecinde sözle#melerin sınırlı, biçimsel, tekdüze mantı!ı gere!i ücret anla#mazlı!ı
gibi yansıtılmasına ra!men, kadın i#çiler ba#langıçtan itibaren hamileli!in sıraya
konulması, kadın oldukları için u!radıkları a#a!ılanmalar kar#ısında sendikaya
üye olmu#lardı.
Sendika, 2007 8 Mart Kutlamasını Antalya’da yaptı ve “Novamed’de çi!nenen,
kadının insan haklarıdır” saptaması ile burada çalı#an i#çilerin kadın olmalarından kaynaklanan özel ezilme biçimlerine dikkat çekti. Bu noktadan sonra gerek
ulusal planda gerekse uluslararası sendikalarda, kadın i#çilerin u!radıkları toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıklar gündeme getirilmeye ba#landı. Grevin 1.
yıldönümünde, feminist hareket önderli!inde ve emekle u!ra#an siyasi partilerin
kadın yapılarının, KESK’in, meslek örgütlerinin kadın yapılarının olu#turdu!u
“Novamed Grevi "le Kadın Dayanı#ma Platformu” kuruldu, kadınlar geni# bir
kampanya örgütlediler. Antalya’daki grev, gerek ulusal planda gerekse uluslararası
planda duyuruldu, grevci kadınların görünürlü!ü arttı, rekabetin ve güvenirli!in
önemli oldu!u sa!lık sektöründe çalı#an uluslararası tekel, itibar kaybı korkusuyla
geri adım atarak sendikayı toplu sözle#meye ça!ırdı.
2008 yılının $ubat’ında, Düzce’de DESA fabrikasında kadınların önderli!inde
ba#latılan sendikala#ma çalı#maları 9 kadının i#ten çıkarılması ile sonuçlandı.
Daha sonra Deri-"# Sendikasına üye 41 ki#i i#ten çıkarıldı ve i#çiler $ubat’ta direni#e geçtiler. 2008 yılı Temmuz’unda, DESA’nın Sefaköy’deki fabrikasında Deri-"#
Sendikasına üye olan ve oradaki i#çileri sendikada örgütlemeye ba#layan Emine
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Aslan i#ten çıkarıldı. Aslan, fabrika önünde tek ki#ilik bir direni# ba#lattı. Emine
Aslan’ın direni#i 175 gün sürdü, i#e iade davasını kazandı, anacak patron onu i#e
almadı, tazminatını ve sosyal haklarını verdi. Ama Sendika, Düzce’de DESA patronları ile sendikal çalı#manın yapılaca!ına dair protokol imzaladı.
Gerek Novamed, gerekse DESA grevleri sırasında olu#turulan kadın dayanı#ma
platformları, grevlerin seyrini de!i#tirmede çok önemli rol oynadılar.
Novamed’de, Petrol-"# Sendikasında bir kadın çalı#masının olması, kadın i#çilerin ezilme pratiklerinin daha önceden fark edilip bunun üzerinden bir söylemin kurulması, kadın kurtulu# hareketi ile daha çabuk, rahat ve do!ru bir ittifakın ba#arılmasını sa!ladı. Novamed deneyiminde bir ba#ka önemli nokta ise,
Petrol-"# Sendikası’nın kadın kurtulu# hareketinin belli bir bölümüyle ya da bir
sol parti ve grubun kadın yapısıyla de!il hareketin tümüyle dayanı#ma kurmayı
sa!layabilmesiydi. Böylece nispeten daha hantal ve bürokratik bir hareket olan
sendikal hareket ile kampanyalar #eklinde sorun temelli örgütlenip daha sonra
da!ılan, aktif ve de!i#ik çalı#ma biçimlerine sahip, araçları farklı iki hareket yan
yana geliyordu.
Novamedli Kadınlarla Dayanı#ma Kampanyası neticesinde üç büyük #ehirde
stantlar açılarak, Antalya’daki kadın i#çilerin u!radı!ı ayrımcılıklar dile getirildi,
imzalar toplandı, bunlar TBMM’ne ula#tırıldı. Avrupa FMC’nin "stanbul Levent’deki binasının önünde basın açıklaması ve yürüyü# yapıldı. Ankara’da, "zmir’de ve "stanbul/Taksim’de dayanı#ma yürüyü#leri örgütlendi, çe#itli basın
yayın organlarına konuyla ilgili haberler yapıldı. "ki kadın belgeselci, Novamed’de
direnen kadınların belgesel filmlerini yaptılar, internet ve facebook’ta sayfalar
olu#turuldu. Grevin 1. yılında, olay kadın milletvekilleri vasıtasıyla Avrupa Parlamentosu’na ta#ındı ve #irketin buradan kınama alması sa!landı. Yani kadın dayanı#ması aracılı!ıyla grev, fabrikanın önü ile sınırlı bir grev olmaktan çıktı, mekansal olarak Antalya Serbest Bölgenin ve Antalya’nın dı#ına ta#ınarak kamuoyunda destekçi sayısı artırıldı.
Novamed sürecinde, iki hareket de birbirlerini güçlendirerek süreçten çıktı. Bu
deneyim, sendikal harekete konularını ve mücadele alanını geni#letme olanaklarının mümkün oldu!unu gösterirken, kadın kurtulu# hareketine pek fazla ra!bet
göstermedi!i, kamusal kadın eme!i konusuna e!ilme imkanı verdi.
DESA’da olu#turulan kadın dayanı#ma platformu, nispeten daha dar bir kadın
dayanı#ma örne!iydi. Fakat orada da, Novamed’de kullanılan yöntemler kullanıldı. Stantlar açıldı, bildiriler da!ıtıldı, düzenli olarak direni# yeri ziyaret edildi,
direni#in filmi yapılıp, gösterildi.
DESA’da kadın kurtulu# hareketinin gündeme getirdi!i bir ba#ka eylem biçimi
ise kısmi bir tüketici boykotu idi. Kadın Kurtulu# Hareketine mensup kadınlar,
kadın çantası, kadın ayakkabısı ve kemeri üreten DESA firmasının satı# ma!azaları
önünde kadınları “DESA” ürünlerini satın almamaya ça!ırdılar. A!ırlıklı olarak
tekstil alanında çalı#an ve sa!lam bir kadın yapısına sahip uluslararası bir kurulu#
olan CLEAN CLOTHES CAMPAIGN (CCC) “Temiz Giyim Kampanyası” ile olu#turulan dayanı#ma a!ı sayesinde DESA’nın üretim yaptı!ı uluslararası markalar da
DESA patronunu markaja aldılar. Novamed’den farklı olarak DESA’da kadınların
tüketici olma halleri de dayanı#ma kampanyasının bir aya!ını olu#turdu. Ulusal
ve uluslararası planda olu#turulan kadın dayanı#ması, kadın kurtulu# hareketine
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özgü direni# yöntemleri, taktikler, medyanın farklı kullanımı ve görsel araçlarla
DESA direni#inin de seyri de!i#ti ve direni# kazanımla sonuçlandı.
II. TEK TEK KADIN D!REN!$LER!
Emine Aslan’ın direni#inin ardından, farklı yerlerde bulunan ve farklı çalı#ma biçimlerine sahip kadınlar tek ba#ına direni#ler ba#lattı. 2008 yılında Aynur Çamalan, TÜB"TAK’ta sendikala#ma çalı#maları yürüttü!ü ve 4 $ubat’ta Ankara’da bulunan TEKEL i#çileriyle dayanı#ma eylemine katıldı!ı için i#ten çıkarıldı ve tek
ba#ına kurum önünde direni#e geçti. Sendikası Tez-Koop "#’in deste!i olmaksızın,
273 gün direndikten sonra i#e iade davasını kazanıp geri döndü.
Aynı yıl 8 Temmuz’da Sendikası Sosyal-"#’in de “imzalayın” dedi!i kölelik ko#ulları dayatan ta#eron sözle#mesini imzalamadı!ı için i#ten çıkarılan temizlik
i#çisi Türkan Albayrak, Pa#abahçe Devlet Hastanesinin önünde çadır kurarak tek
ki#ilik eylemini ba#lattı. Albayrak, 118 gün direndikten sonra i#ine geri döndü,
evine yakın bir sa!lık kurulu#unda çalı#maya ba#ladı.
Aynur Çamalan ile Türkan Albayrak’ın direni#leri sendikaya ra!men yürütülen
direni#lerdi. "ki durumda da, o i#yerinde örgütlü bir sendika vardı, ama onların
i#leri yürütme biçimleri ile kadınların talepleri ve direni# biçimleri, en hafif deyimle, birbirleriyle uygunluk te#kil etmiyordu. "ki direni#te de, sol yapı ve grupların izledikleri olumlu ittifak politikalarının direni#in kazanılmasında önemli rol
oynadı!ını söylemek mümkün gözüküyor.
Sol siyasi partiler ve sol hareketlerin eskiden grevlere ve direni#lere yakla#ımı
genel olarak oraya gidip, eyleme kendi damgalarını vurmak biçiminde idi. Bu dü#ünce de olan siyasi parti ve gruplar hala mevcut. Fakat bu tür eylemlerde, geni#
katılımlı bir dayanı#ma örgütlemeyi ba#arabilen, medya ile daha do!ru bir ileti#im
kuran ve yerel örgütlenmeleri direni# alanlarına yönlendiren gruplar var artık.
"ki direni#te de sol grupların dayanı#mayı kendileriyle sınırlandırmayarak tüm
destek ve yardımları geri çevirmeyip, dayanı#ma ziyaretlerini, gazeteci desteklerini
iyi yönetebilmesi direni#lerin görünürlü!ünün artması ve kazanılmasında önemli
rol oynadı.
Bugün kadınlar Türk Hava Yollarında (THY) direni#teler. THY’de, 29 Mayıs
2012’de sektöre getiren grev yasa!ını protesto için sendikanın örgütledi!i eyleme
katıldıkları gerekçesiyle i#ten çıkarılan 305 çalı#anın yüzde 85’ini kadın kabin
memurları olu#turuyor. Atatürk Hava Limanının Dı# Hatlar Kapısında direni#lerini sürdüren kadınlara, her gün yenileri ekleniyor ve sayıları gittikçe artıyor.
6 $ubat 2012’de iflas etti!ini öne sürüp i#çilere içeride kalan maa#larını ve
kıdem tazminatını ödemeden dı#arı atan Hey Tekstil patronlarına kar#ı direni#
ba#latan ve ço!unlu!u kadınlardan olu#an i#çilerin bir kısmı hala direniyor.
Uluslararası giyim tekellerine üretim yapan ve ço!unlu!unu kadınların olu#turdu!u Roseteks i#çilerinin birikmi# ücretlerini ve kıdem tazminatlarını almak
için geçti!imiz Ramazan ayında patronlarının ortak oldu!u, 17 ülkede #ubeleri
bulunan Levent’teki Kö#eba#ı Restoranın önünde ba#lattıkları direni# devam
ediyor.
Ankara’da "n#aat Mühendisleri Odası Genel Merkezinde temizlik ve çay servisi
yapan Cansel Malatyalı, performans dü#üklü!ü nedeniyle 31 Ocak 2012’de i#ten
çıkarıldı. Tez-Koop-"# üyesi olan Malatyalı tek ba#ına direni#e geçti ve direni#i hala
devam ediyor.
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SONUÇ
Yukarıda örneklerini verdi!imiz kazanımla sonuçlanan kadın grev ve direni#lerinde izlenen mücadele yöntemlerinin, dayanı#ma ve ittifak politikalarının bu
direni#ler açısından yol gösterici oldu!unu dü#ünüyoruz.
Üretimin farklıla#tı!ı sendikaların i#çilerin çok az bir bölümünü örgütledi!i ve
güçten dü#tü!ü bir dönemde, nispeten güçlü olan kadın kurtulu# hareketi, grevi
veya grev yerlerini kendileri için de bir ö!renme yeri olarak görebilen ve farklı eylem tarzlarını daha rahat kullanabilen sol hareket ve gençlik hareketi, bizce sendikaların gücünü artırma potansiyeline sahip görünüyor. Yeter ki bu ittifaklar do!ru
kurulabilsin.
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