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Kadın İşçi Avukatlar: Bize Mücadele Gerek
Bugün mesleğimizde yaratılan; idealleri yerine kariyerini koymuş, ve bu kariyer yolunda hiçbir etik değer taşımayan, buralarda “tu-
tunamayan”, paçayı kurtarma meraklısı, ‘her koyun kendi bacağından asılır’cı, çok bunalınca memleketinden hemen vazgeçip yurt 
dışına kaçma hayallerine sarılan, çalıştığı büronun “markası”nı en iyi şekilde temsil etme talimatını içselleştirip, bankalara borçlan-
mak pahasına “seçkin” giyinen, uğradığı hak ihlalleri ortak olmasına rağmen kendisini dilekçelerini yazdığı fabrika emekçisi kadınla 
aynı safta değil de, tüketim alışkanlıklarıyla özdeşleşmeye çalıştığı patronunun safında  hisseden “kadın avukat imajı”na karşı; 8 Mart 
altı kalın harflerle çizilmeyi hak ediyor. 8 Mart 1857’de Amerika’da dokuma fabrikasında çalışan tekstil işçisi kadınlar, günde 16 saat 
olan çalışma sürelerinin 10 saate düşürülmesi uğruna verdikleri mücadeleden yakılmak pahasına da olsa vazgeçmediler. İş yaşamın-
da günlük çalışma süresinin 8 saate düşürülmesinde, bu cesur kadınların külleri var. Av. Seda TÜRKMEN ve Stj. Av. Musa Gökhan 
KÜÇÜKAŞIK; Bugün Daha Yüksek Sesle: Dünya Emekçi Kadınlar Günü başlıklı yazılarında meseleyi tarihselliği ile ele alıyorlar. 

Bugün ise çalışma saati başta olmak üzere kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde yazılı kazanımlarımızdan geriye düşüldüğü-
nü kendimizden biliyoruz. Memlekette çakmak mücadele pahasına değil; yoksulluğa çaresizlikten çakılıyor. Bu satırların yazıl-
dığı sıralarda, “geçinemeyen” inşaat işçisinin meclis önünde çaktığı çakmağın alevi; Antalya’da işten atıldığı için kendini yakan 
işçinin cansız bedeniyle yüreğimizi yakmakta. Bu yangında; iş yaşamında sermaye devletinin neoliberalizmle getirdiği esnek-
leşme ve güvencesizleşmenin payı olduğu kadar, mücadele etmekteki çekingenliğimizin de payı var. Çekingenliği üzerimizden 
atıp, bir araya geldiğimizde ise karşımızda hiç şansları yok. Bunun bizim açımızdan en somut örneği; işçi avukatların 2013 yı-
lına dek yürüttüğü mücadeleyle kazanılmış Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Kar-
şılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Bu yönetmeliğin biz kadın işçi avukatlara kazan-
dırdıklarını Av. Yıldıray ÇIVGIN ve Av. Yağmur ERDEM; Kadın İşçiler Ve Kadın İşçi Avukatların Biyolojik Farklılıklardan 
Kaynaklı Koruyucu Hakları başlıklı yazılarında ele alıyor ve sizleri yürütmesi durdurulan yönetmeliğe sahip çıkmaya çağırıyorlar.

Aynı çekingenlik, toplumda son zamanlarda Diyanet fetvalarıyla meşrulaştırılmaya çalışılan dinci-gericilik eliyle çocuk yaş-
ta evlilik ve beraberinde çocuk yaşta annelik başlıklarında da sürüyor. Stj. Av. Gülçin MUTLU; Bu Ayıp Hepimizin: Peki 
Ayıplamak Yeter Mi? başlıklı yazısında hukuki bir çerçeveden bu soruna odaklanıp çözüme işçi avukatları ortak ediyor.

Bu sayıda açtığımız tüm başlıklardan gördüğümüz o ki; aldığımız eğitim düzeyi veya mesleğimizin toplumsal statüsü biz kadın 
işçi avukatları ucuz iş gücü olmaktan kurtarmıyor. Peki bizi kim kurtaracak? Bu sorunun yanıtı Gökçe KAPLAN’ın Kadınların 
Uğur Getirdiği Gemi adlı yazısında saklı. Peki hangi kadınlarla aynı gemide değiliz? Örneğin Hüda Kaya’nın meclisteki temsili-
nin özgürlük mücadelemize eşik atlattığına mı inanalım; yoksa Koç Grubu’nun temsilcisi Caroline Koç’un haklarımızı savundu-
ğuna mı? Doğru denklemi Av. M. Esra ULAŞ; Bu Kadınları Ne Yapmalı isimli yazısında kuruyor.  Bugün fabrikada çalışan bir 
kadın işçi, nasıl fabrikadaki erkek iş arkadaşlarından daha düşük ücretle çalıştırılıyorsa; hukuk fakültesi mezunu kadın işçi avukat 
da, erkek meslektaşından daha düşük ücretlere çalıştırılıyor. Bu meseleyi ve kadın işçi avukatların meslekte yaşadığı diğer sorun-
ları Av. Serap EMİR, Saygın Mesleğimiz, Onuruna Düşkün Meslektaşlar Ve Birtakım Çelişkili Durumlar başlığında işliyor. 

Bu yangın yerinde, küllerimizden yeniden doğmak azmi ve kararlılığıyla; tüm kadın işçi avukatların
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun! 

Başkentin yedi adliyeli hengamesinde sıkışıp kalanlar, çalıştığı bürolarda, adliyelerde, icra müdürlüklerinde, duruşma salonlarında hak ihlali yaşadığını 
düşünenler ! Bu gidişe bir dur demek için artık bir mecraya sahipsiniz. Ücretli çalışan avukatlar olarak gösterilen kötü muamele, uğradığımız mobing ile emek 
sömürüsü karşısında topyekun dik duracak, ankarabarosuucak@gmail adresine iletilen mailler ile bildirdiğiniz her türlü hak ihlalini duyuracak ve hep birlikte 

sonuna kadar yürüyeceğiz. Yaşadığınız hak ihlallerine karşı dik duruşunuza destek vermek için sizleri mart ayının 1. ve 3. perşembeleri saat:19.30’da 
ABEM 4. katta bekliyoruz.

 Böyle Derler...
-Cumartesi hariç diğer günler etek ve topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyor,
-Ofiste yemekleri ve temizliği bayan avukatlar sırayla yapıyor,
-Çok güzel ama biz bekar-bayan avukat arıyoruz,
-(Şirket avukatlığı başvurumda) Aslında şirketimizin hukuki işlemleri ile ilgilenen
bir hukuk bürosu ile çalışmaktayız ancak bizim büyük patron onların ne dediğini anlamıyor
bize bayan bir avukat lazım şirkette duracak hukuk bürosundan gelen hukuki bilgileri hafif
düzeye indirerek bizim patrona anlatacak ve bir de bizim patron İngilizce de bilmiyor
yabancılarla toplantılara giderken yanında şık bir avukat bayan olması prestijli olur ve
İngilizce tercümanlığını da yapabilir diye düşündü. Yani çok iyi bir teklif değil mi avukat
hanım çok bir iş yükünüz olmayacak...

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
VEKİLİ

Av. Özgür ÖKMEN
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
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Bugün Daha Yüksek Sesle:
Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü
Stj. Av. M. Gökhan KÜÇÜKAŞIK - Av. Seda TÜRKMEN

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü; 8 Mart 1857’de 
ABD’de haklarını almak için mücadele etmekten canları paha-
sına dahi olsa vazgeçmeyen  dokuma işçisi kadınların ve 8 Mart 
1917’de Şubat Devrimi’nin kıvılcımını çakan (o dönem Rusya’da 
kullanılan Jülyen Takvim’ine göre bu tarih 23 Şubat 1917’ye 
denk gelmektedir) Petrogradlı dokuma işçisi kadınların anısına 
kadınlar adına bir mücadele günü olarak kutlanmaktadır.  Bu-
gün yüzbinlerce kadın halen bundan yüzyıllar önce mücadele 
veren dokuma işçilerinin mücadelesini her yıl 8 Mart’ta saygıyla 
selamlamaya devam etmekte.

 ABD’nin New York kentinde bir dokuma fabrikasında 
kapitalist çalışma koşullarının her geçen gün daha da katlanıl-
maz hale gelmesi, kadın 
işçilerin tahammül sını-
rını zorlamaya başlamış-
tı. Kadın İşçilerin çalışma 
hayatında yaşadığı so-
runlar ise günümüzdeki 
sıkıntılardan farksızdı 
aslında; çok ağır çalışma 
koşulları, bitmek bilme-
yen mesailer, buna karşın 
çok düşük ücretler. İn-
sanüstü bir emek sarf et-
mesine rağmen emekle-
rinin karşılığını bir türlü 
alamayan emekçi ka-
dınlar vardı karşımızda. 
Nihayetinde insanlık dışı 
çalışma koşulları sebe-
biyle greve çıkma kararı 
aldılar ve taleplerini açıkladılar: “Daha iyi koşullarda çalışmak, 
10 saatlik iş günü, eşit işe, eşit ücret...” Takvimler 8 Mart 1857’yi 
gösterirken daha iyi çalışma koşulları istemiyle 40.000 dokuma 
işçisi greve başladı ve grev esnasında polisler işçilere saldırarak 
onları fabrikalara kilitledi. Arkasında çıkan yangında işçilerin 
fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 
129 kadın işçi yanarak can verdi. Tuhaftır ki; olaya ABD bası-
nında hiç yer verilmedi; fabrika yönetiminin ve polislerin işçi-
lere yönelik tavırları ise halktan özellikle gizlenmeye çalışıldı. 
Fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden 129 emekçi kadı-
nın cenazesine ise 100 bini aşkın kişi katılmıştı. 

 Her şeye rağmen haklarını almak için mücadele eden Ka-
dın emekçilerin bu mücadelesine sahip çıkılması ve mücadeleye 
bir noktadan devam edilmesi gerekiyordu. Yanarak can veren 
kadın emekçilerden bu bayrağı ise Clara Zetkin devralmıştı.  
Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin 
26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag ken-

tinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslara-
rası Sosyalist Kadınlar Konferansı) yaptığı konuşmada kadınlar 
için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiğini söyledi ve Zet-
kin’in bu önerisi kabul edildi. Her ülkede aynı gün kutlanması 
kararlaştırılan bu gün dünyanın neresinde olursa olsun kadınla-
ra uygulanan sömürü ve baskıya karşı  mücadeleyi yükseltmeyi 
amaçlarken; kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına kadar bütün dünya kadın-
ları için ortak mücadele ilkeleri belirliyordu.

 Dünya Emekçi Kadınlar Günü uluslararası anlamda ise  
ilk kez 19 Mart  1911 yılında İsviçre, Danimarka ve Almanya’da  
kutlanırken; bu kutlamalarda çalışma alanında kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanmasından kadınlara seçme seçilme hakkı veril-
mesine kadar birçok taleplerini dile getirdiler. Sonraki yıllarda 
ise taleplerini dile getirme sırası Fransa, İsveç ve Hollanda’daki 
kadın emekçilere gelmişti. 1917’de Rus emekçi kadınlar ise “Ek-
mek ve barış istiyoruz” sloganlarıyla sokaklara çıkmıştı.

 Nihayetinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü her zaman 
ilkbaharda anılmasına rağmen net tarih olarak 8 Martın  be-
lirlenmesi 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası 
Kadınlar Konferansı’nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler 
Toplantısı) gerçekleşti. Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
olarak belirlendi. Ancak Dünya Kadınlar Günü’nün anılması 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde 

yasaklandı. 
 Çoğu ülke tarafından 
kabul edilen ve üzerinde 
görüş birliğine varılan 8 
Martın Birleşmiş Millet-
ler gündemine alınması 
ise yaklaşık 60 yıl sonra 
oldu ve Birleşmiş Millet-
ler 16 Aralık 1977 tari-
hinde 8 Mart’ın “Dünya 
Kadınlar Günü” olarak 
anılmasını kabul etti. An-
cak Birleşmiş Milletlerin 
kendi sitesine bakıldığın-
da dahi günün tarihine 
ilişkin bölümde; kutla-
manın New York’ta ölen 
işçilerin anısına yapıldığı 
yazılmamıştır.

 8 Mart’ın dünyadaki gelişim sürecini böylece ele almış 
olduk. 8 Mart uzun yıllarca verilen bir mücadelenin ürünü, bu 
mücadele içerisinde elden edilen kazanımların sonucu ve sem-
bolüdür. Toplumsal mücadelelerde hep daha ilerisi hedef belir-
lenmedikçe, daha ileriye gidilmedikçe; eldekiyle yetinildiğinde 
daha doğrusu eldekini koruma psikolojisiyle hareket edildiğin-
de elde edilen kazanımların da zamanla törpülendiği tarihte 
değişik örneklerle de kanıtlanmıştır.  

  1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çözülüşü ve 
takiben Doğu Bloğu’nun ortadan kalkması ile emperyalizmin 
dizginleri boşalmış, liberal saldırganlık hayatın her alanında 
dengesiz bir boyutta hissedilmeye başlanmıştır. Bu alt üst oluş 
sadece üretici güçleri ve ekonomik koşulları etkilememiş, bun-
ların kaçınılmaz sonucu olarak toplumsal hayatı da doğrudan 
etkisi altına almıştır. Reel sosyalizmin çözülüş sürecinde ce-
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vabı verilemeyen ideolojik saldırılar çözülüşün ardından daha 
da şiddetlenmiştir. Düşünsel dünyadaki bu bombardımandan 
kuşkusuz kadının toplumdaki rolüne ilişkin fikirler de payını 
almış, böylece kadınların mücadelesindeki tarihsel birikim de 
çarpıtmaya maruz kalmıştır. Emekçi Kadınlar Günü’nün emekçi 
vurgusu hedef tahtasına konulmuş, unutturulmaya çalışılmış ve 
bunda da büyük ölçüde başarılı olunmuştur. 

 Kadının emekçi yanına yönelik saldırılar tesadüf değildir. 
Tesadüf olmamasının yanında yeniden üretilen kadın tanımının 
zayıf karnını temsil etmektedir. 

 Tesadüf değildir çünkü bu yeni tanımıyla kadın; emek-
çi karakteriyle arasına bir duvar örecek ve mücadeleci yapısını 
kaybedecektir. Ayrıca kadın için biçilen imaj ona pazarda özel 
bir tüketici konumu atfedecek hatta bazı sektörlerin lokomotifi 
haline getirecektir.Öyle ki dünyanın her yerinde kadın güzellik, 
kırılganlık, etkileyicilik gibi kavramlarla ifade edilmeye başlan-
mış, tüketim fetişinin adeta sembolü oluvermiştir. Buna göre 
kadın mutlu kılınması gereken, şımartılmayı hak eden bir objeye 
evrilmiş, edilgen bir role bürünmüştür. Böylece kadın, emekçi 
kimliğinden yalıtılmaya çalışılmaktadır. 

 Zayıf karnıdır çünkü bu durum kapitalist sistemin kendi 
iç çelişkilerinden birini daha gözler önüne sermektedir. Kadın 
emeği sistem için vazgeçilmesi söz konusu bile olunamayacak 
bir değer taşır. Kadın emeği bir yönüyle ucuz iş gücü, kayıt dışı 
ekonomi anlamına gelirken diğer bir yönüyle erkek emeğine bi-
çilen değerin düşük rakamlarda tutulabilmesinin teminatıdır. Bu 
nedenlerle yaratılmak istenen yeni imaj ne kadar başarılı olursa 
olsun varabileceği sınır bellidir ve bu sınırın belirleyeni de emek-
çi kadınların ta kendisidir. 

 Evet bugün Emekçi Kadınlar Günü tarihsel bağlamın-
dan kopartılmakta, içi boşaltılarak değersizleştirilmektedir. 8 
Mart geniş portföylü makyaj firmalarının indirim günleri haline 
gelmiş, ‘’sevgiliye kolye-anneye yeni elektrik süpürgesi’’ temalı 
pazarlama stratejilerinin odak noktası olmuştur. Öte yandan  
kadınların her yıl üretime katılımları artmakta, her yıl daha fazla 
kadın işçileşmektedir. Peki bu artan sayılar ile kadınların bilinç-
lilik oranındaki artış eş mi koşmaktadır ? Bu soruya doğrudan 
evet demek maalesef mümkün değildir. Bilinçlilik oranındaki 
artış açıktır ancak bu artış kadınların emekçi sınıflara katılım 
hızının yanında yeterli düzeyin çok altındadır. Bu durum bizlere 
bir dış etken olmadan bilinçlenmenin bir sınırı olduğunu; asıl 
önemli noktanın bir araya gelebilmek, birlikte mücadele edebil-
mek olduğunu göstermektedir.

 İşçi sınıfının yükseliş dönemleri kadınların mücadelesinde 
de önemli kazanımların elde edildiği dönemlere denk düşmek-
tedir. Bu durum elbette tesadüf değildir. Tarihin bize sunduğu 
dersler ortadadır.  Geleceği birlikte kurma iradesinde bu dersler 
başköşeye yazılmalıdır. Üstelik zor ve zorlama olan kadınların 
sınıf bilinciyle donanmış biçimde mücadele etmesi değil, bunun 
aksi yönlere savrulmasıdır. İşçi sınıfı dediğimiz kadın-erkek 
emekçilerden bir başkası mıdır ?

Saygın Mesleğimiz, 
Onuruna Düşkün 
“Meslektaşlar” ve Birtakım 
Çelişkili Durumlar 
Av. Serap Emir

Farkında mısınız? İçinde yaşadığımız gezegen, insan aklı ve 
vicdanına sığmayacak türden çelişkiler barındırıyor. Örneğin; 
dünyanın süper gücü, “özgürlükler ülkesi” Amerika’da obezite en 
büyük halk sağlığı sorunu iken; Afrika Kıtası’nda açlık insanların 
soluklarını kesiyor. Yerkürenin vicdanlı insanları barış istiyor; 
ama savaşlar olmasın derken biz, aynı anda silah tekellerinin 
üretim hanesine bir artı daha yazılıyor. Çocuk işçi çalıştıran, 
Türkiye’deki tekstil işçilerinin maaşlarını ödemeyen Zara’nın sa-
hibi Amancio Ortega, 85 milyar dolarlık mal varlığıyla Forbes’in 
milyarderler listesinde bir numaraya yükseliyor. Aynı Zara, Asya 
ülkelerinde 2 ila 3 pounda imal edilen Lungi isimli giysiyi, Asyalı 
erkeklerden aldığı “ilham”la piyasaya “drape detaylı etek” ola-
rak 70 sterline sunuyor. Ve sonra o “etek”, kredi kartına bilmem 
kaç taksit pahasına gardıroplarımızda yerini alıyor. 
 Gözümüzü ülkemize çevirdiğimizde de, karşılaştığımız 
çelişkiler dünyanın geri kalanını aratmıyor. Sokakta barınma ih-
tiyacı devletçe karşılanamayan onlarca insan varken; aynı devlet 
inşaat şirketlerinin arz fazlası plazaları boş kalmasın diye kamu 
binalarını plazalara taşıyor. Asgari ücretli aldığı parayla ayın 
yalnızca 9 gününü insanca yaşayarak geçirebiliyor ve an itibariy-
le bu çaresizlikten çıkışı kendini ateşe vermekte görüyorken; ülke 
nüfusunun %1’lik kesimi ülke zenginliklerinin yarısından fazla-
sını gasp etmiş durumda. 
 Peki ya kendi mesleğimiz bu çelişkilerden azade mi? Yüz-
lerce işçi avukat asgari ücretin biraz üstü bir maaşla iş hayatına 
adım atarken; patron avukatlar her yıl vergi rekorları kırıyor, 
kârlarına kâr katıyorlar. Bizler kendi ofisimizi açmak için üst-
lenmemiz gereken aylık giderleri göze alamazken; patronlarımız 
işlerini büyütüp plazalardan plaza beğeniyor. Yeni ofisini açmış 
genç avukatlar kendilerine müvekkil bulmakta zorlanırken; 20 
işçi avukat çalıştıran patronlarımız şirketlerden şirket beğeniyor. 
Patron avukat ve işçi avukatlar arasındaki çelişkiler en az ülkenin 
barındırdığı çelişkiler kadar su yüzüne çıkmış halde. Gelin biz, 
bu yazıda 8 Mart 1857’de 16 saatlik iş gününü 10 saate indirmek 
uğruna greve gittikleri için; polisler ve patronlarınca fabrikaya 
hapsedilip yakılan 129 kadın hatrına meslekte kadın işçi avukat-
lara yaşatılan çelişkilere odaklanalım. 
  Kadın işçi avukatların meslekte yaşadığı çelişkiler ise 
konumuz; zannederim ücret meselesini en başa yazmak gereki-
yor. Yaptığımız meslek, hizmet sektöründeki birçok işe kıyasla 
“saygın meslek” kategorisine dahil ediliyor; hatta kendimize “işçi 
avukatlar” dememiz dahi, “bazı meslektaş”larımızın “meslek 
onuru”nu zedeliyor. Ve ne tesadüf ki, bu onuru zedelenen mes-
lektaşlarımızın istisnasız hepsini, patron avukatlar oluşturuyor. 
Yine ne gariptir ki; çalıştırdıkları erkek işçi avukata, kadın işçi 
avukattan daha fazla ücret verirken; hiçbir “onurlu meslektaş”ı-
mızın aklına meslek etiği, “saygın meslek” tabirleri gelmiyor. 
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Özetle patron “meslektaşlarımız”, kadın emeğini ucuz iş gücü 
olarak nitelendirmek konusunda; olağanca “saygın”lıklarını 
meslek etiği ile beraber usulca bir kenara bırakıp piyasanın 
genel-geçer kurallarına sarılmakta hiç de tereddüt etmiyorlar. 
Erkek ofis arkadaşınız var, patronunuz da “iyi bir patron” ama 
yine de içinize kurt mu düştü; çare önce bordrolarımızla yüz-
leşmek, ve sonra patronlarımıza yakıştırmak istediğimiz “iyi” 
sıfatını sorgulamak. Zira sınıfsal aidiyetler bilinçli öznelerde; 
öznenin iyi ya da kötü karakterinden bağımsız, sınıfsal ref-
leksler doğurur. Üzülerek söylemeliyim ki, ait oldukları sınıfın 
bilincine varmak konusunda, patronlarımız bizden açık ara 
öndeler ve bize karşı davranışlarında patron refleksleri bizi sevip 
sevmemeleri ya da iyi insan olup olmamalarının önüne geçiyor. 
Bize birer maliyet kalemi olarak bakıyorlar ve bu kalemdeki her 
düşüş, ister cinsiyet kaynaklı olsun, isterse keyfe keder; işlerine 
geliyor.
 Ücret meselesinden sonra, kadın işçi avukat olmaktan 
kaynaklı çelişkilerin en görünür olduğu bir diğer başlık ise, iş 
görüşmeleri. Çünkü bu görüşmelerde sorulan sorular, tamamıy-
la başvuranın cinsiyetine göre belirleniyor. Daha da ötesi, çoğu 
zaman işverence verilen ilanda cinsiyet tercihinde bulunulmuş 
olduğundan, mülakat aşaması bazılarımız açısından hiç gerçek-
leşmiyor. Bu demek oluyor ki mesleğimizde, bazı avukatlık işleri 
erkeklere uygun iken; bazı avukatlık işleri kadınlara daha uygun 
bulunmakta. Bu ayrıma az sonra geleceğiz.   Şimdi mülakatlarla 
başlayalım: Genç bir işçi avukat olup üstelik kadınsanız, bulun-
duğunuz şehirde ailenizle mi yoksa tek başınıza mı yaşadığınız 
sorusu vazgeçilmezdir. Zira bu soruya cevabınızla hem ilk elden 
karakteriniz analiz edilir, hem de içinde bulunduğunuz maddi 
koşullar tahmin edilerek işe alındığınızda tarafınıza uygula-
nacak emek sömürüsünün dozajı 
ayarlanır. Cevabınız ailenizden 
uzakta kendi ayaklarınız üzerinde 
durmayı tercih ettiğiniz yönündeyse; 
karşınızdaki bu cevabı “Bu işe ih-
tiyacı var” olarak kodlayıp kafadan 
ofisteki ayak işlerini size kilitlemiştir 
bile. Ruhunuz duymaz; sizin işitti-
ğiniz sadece “Zor olmuyor mu”dur. 
Anlattığınız her zorluk, müstakbel 
patronunuz nazarında size yüklene-
cek ilave iştir. İçtenlikle paylaştığınız 
gerçeklik, “Aileniz sizi çağırmıyor 
mu?” türünden duygu yüklü irde-
lemelerle bölünüp, konu nihayet bu 
şehirde sizi neyin tuttuğuna getirilir. Bu hem bir sonraki soruya 
döşenen yol, hem de karakterinizi analiz etmede muhteşem bir 
ipucudur. Bu sorunun cevabı öyle önemlidir ki; olası sessizlik 
“Bir erkek arkadaş mı? Hahhaha..” ile derhal bölünür. Bu yersiz 
tahminin müsebbibi şu toplumsal normdur: Kadının yeri aile-
sinin yanıdır, denklemde aile yoksa; o halde, erkek arkadaşının 

yanıdır. Erkek arkadaş faktörü de elendiyse, kısa vadede evlilik 
ihtimali yok demek. Şimdi karşınızdaki buna sevinse mi, üzül-
se mi? Yoksa siz; şu “inatçı”, “kendi kararlarını kendisi veren”, 
muhtemelen “hakkını arayan”, az kaçık cinsten kadınlardan 
mısınız? Takdir edersiniz ki bu pek de patronların tercih ede-
ceği cinsten bir çalışan değildir. Ancak her ne kadar “hakkınızı 
arasanız” da, kadın oluşunuz bu olumsuz özelliğinizin üzerini 
örtebilir; zira hakkını arayan kadın nedir ki, en fazla patronu-
nun elinin kiri...
 Peki ya o yersiz soruya cevabınız olumlu olsa idi... O hal-
de hemen evli olup olmadığınız, evliyseniz çocuğunuzun olup 
olmadığı ve kısa vadede olmasını arzulayıp arzulamadığınız; 
evli değilseniz evlenmeyi kısa vadede düşünüp düşünmediğiniz 
sorulur hatta o kadar ki erkek arkadaşınızla ciddi düşünüp dü-
şünmediğiniz dahi patronunuzu ilgilendirebilir. Nasıl ilgilendir-
mesin; eğer evliyseniz bu evde sizi bekleyen bir erkek anlamına 
gelir ve olası fazla mesailer evde sizin işten dönüşünüzü bek-
leyen bir erkeğin çıkaracağı huzursuzlukla tehlikeye girebilir. 
En iyi ihtimalle eşinizin tepkisi doğrudan iş yerinize ulaşmasa 
bile; eve geç dönmeniz nedeniyle onunla yaşayacağınız olası bir 
tartışma, ertesi gün sizin patronunuza sunacağınız verimi etki-
leyebilir. Hele bir de çocuğunuz varsa, bu “annelik” hali ekstra 
sorumluluk anlamına gelir ve işe ayıracağınız zamandan çalar. 
Mesela; belki cumartesi günlerini patronunuza değil, çocuğunu-
za ayırmak istersiniz ve cumartesi mesailerine isteksiz gelirsiniz. 
Yahut yine dolaylı yoldan eve dosya götüremeyebilirsiniz. Gö-
türseniz dahi çocuğunuz dikkatinizi dağıtıp o dilekçeye ken-
dinizi vermenize bir yolla engel olabilir. Kısa vadede doğması 
arzulanan olası bir bebeğin ise, patronunuza ayıracağınız za-
manlardan çalacağı yasal izinleri saymıyorum bile. A bir dakika 
siz işçi avukattınız değil mi; sizinle ilgili an itibariyle yürütmesi 
durdurulan bir yönetmelik dışında özlük haklarınıza ilişkin 
mer’i mevzuat kuralı yok. Yani izinler de “yasal” değil, keyfe 
keder.  
 Şimdi de mülakat aşamasına geçemeden, ilanen elendi-
ğimiz hallere bakalım. Şöyle ki, şehir dışı duruşmaları yoğun 
ofisler doğrudan “erkek avukat aranıyor” ilanı verirler.  Çünkü 
meslekte, şehir dışı duruşmalarına erkek avukatların uygun 
olduğu yönünde bir ön kabul vardır ve terminaller kadınlara 
uygun yerler değildir. Ama üzülmeyin, meslekte biz kadınlara 
uygun işler de var elbette. Mesela, başvurduğunuz iş sahibi eğer 
“icra işleri “cazibe” yardımıyla daha kolay hallolur”culardansa; 

verdiği “Fiziği düzgün bayan avu-
kat aranıyor” ilanı karşısında erkek 
avukatların hiç şansı yoktur. Ama 
icra yoğun ofislere çantada keklik gö-
züyle bakmamakta da fayda var; zira 
andığımız türden patron avukatlar 
olduğu kadar, “icra işleri höykürme, 
tükürme, dayılanma yardımıyla daha 
kolay hallolur”cu patron avukatlar 
da vardır. Böylelerinin tercihi, takdir 
edersiniz ki biz kadınlardan yana 
olmayacaktır. Buraya not düşmek-
te fayda var; karşınızdaki patronun 
kanılarını oluşturmasında cinsiyeti 
etkili değildir; zira onun için sadece 

“acil iş”inin “derhal” hallolması ve bu uğurda inandığı yöntem 
belirleyicidir.
 Çiçeği burnunda bir kadın stajyer avukat olarak tüm bu 
zorlu mülakatlardan geçtiniz ve mesleğe adım attınız. Size ilk 
aktarılan mesleki tecrübe şudur: Adliyede kalem işleriniz varsa, 
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Bu Kadınları Ne Yapmalı?
Av. Esra ULAŞ 

 Kadın sorunu denilince ilk etapta aklımıza gelen 
emekçi kadınının sömürüsü, kadın bedeninin metalaşması, 
kadın cinayetleri gibi başlıkların hepsi, duyarlı bir insanın 
kayıtsız kalamayacağı cinsten önemli başlıklara ayrılıyor. 
Kanımca sorunu tasvir eden bu kısmı uzun uzadıya tanıt-
lamaya gerek yok. Az çok 
sosyal medya kullanan, 
güncel haberleri takip eden 
veya çıkıp sokakta yürüyen 
herkes kadınların yaşadığı 
bu çok yönlü sömürünün 
farkındadır diye düşünüyo-
rum. Peki hep mi böyleydi? 
Ne oldu, film nerede kop-
tu?
Buna net olarak sınıflı top-
lumların ortaya çıkmasıyla 
cevabını verebiliriz. Çünkü 
sınıflı toplumu milat ola-
rak aldığımızda öncesinde 
insanlar, bugün kadının 
görevi olarak görülen ev 
işlerinin ve çocuk bakı-
mının kolektif olarak ya-
pıldığı, çoğu anaerkil olan 
küçük topluluklar halinde 
yaşıyordu. Sınıflı toplum-
ların ortaya çıkması ve anaerkil aile yapısının yerini ataerkil 
aile yapısına bırakmasıyla birlikte; kadının üretim sürecine 
yaptığı dolaylı katkı olan ev içi emeği görünmez hale gel-
di. Sanayi devrimi sonrasında ise kadının üretim sürecine 
doğrudan katılmasıyla kadınlar ev içi işlerinden kurtulmuş 
olmadılar; aksine fabrika ve ev işleri arasında daha çok ezil-
diler.

 Günümüze yaklaştıkça neoliberalizmin ideolojik 
etkinliğinin artması, etnik farklılıkların  ve cinsiyet farklılık-
larının ön plana çıkmasına; kadın sorununun sadece erkek 
egemen kültüre indirgenmesine, sorunun sınıfsal niteliğinin 
göz ardı edilmesine sebep oldu. Bu indirgemeci görüşler, 
kadın sorununun kaynağına erkek egemen kültürü koydu-
lar. Halbuki bir adım daha geriye gidip büyük resme baktığı-
mızda, erkek egemen kültürü yaratanın da esasen kapitalist 
düzen olduğunu görürüz. Aslında; dinci gericilik, kadına 
dönük şiddet ve kadın özgürlüğüne dönük müdahaleler 
sermaye düzeninin kadın emeğini terbiye etmede kullandığı 
araçlardır. Bu araçlar zaman zaman, kendi içinde çelişkiler 
ve gerilimler de yaşamıştır. Örneğin savaş zamanlarında 
toplumdaki işgücünü oluşturan  erkeklerin çoğunluğunun 
iş göremez hale gelmesiyle, eksilen işgücünün ikamesi için 
kadınların çalışması teşvik edilmiştir.  Bugün  ise ülkemizde  
sermaye düzeninin, dinci gericilik eliyle; eve kapanan, anne-
liği kariyer olarak benimseyen, biat eden bir kadın modeli 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple bütünlüklü, ilkeli ve 
tereddütsüz bir kadın mücadelesi yürütmek istiyorsak neyin 
kavgasını verdiğimiz ve  kimle kavgalı olduğumuz büyük bir 

bakımlı olmanız önemlidir. Ve devamla, zor ve acil işlerin 
üstesinden gelirken, makyajlı olmanız tavsiye edilir. Çünkü 
adliyelerde topuklu ayakkabısını giymiş, makyajını yap-
mış, giyimi “özenli” kadın avukatlarla; sırtında sırt çantası, 
ayağında spor ayakkabı oradan oraya koştururken saç baş 
dağılmış kadın avukatlara gösterilen muamele elbette bir 
değildir. Adliyeler yediye mi bölündü dediniz? Ha, bir de 
plazalar ve merdivenler mi? Topuklu ayakkabı ile koşturmak 
ve duruşmalara yetişmekten bahsediyorsunuz; ama unutma-
yın ki her ofisin bir imajı var ve siz her ne kadar işçi avukat 
da olsanız; temsil ettiğiniz imaja riayet etmek, hiç değilse 
buna çabaladığınıza patronunuzu inandırmak zorundasınız. 
Kendi işiniz olunca isterseniz kotla gidersiniz; ama yakışır 
mı Av. Zeynep Hanım’ın müvekkillerini duruşmada bu ha-
linizle temsil etmek? Zeynep Hanım topuklu ayakkabı soru-
nunu nasıl mı hallediyor? Arabası var, dolmuş kullanmıyor. 
Biniyor son model aracına, çıkarıyor topuklularını markalı 
poşetinden, giyiyor narin ayaklarına, iniyor son model ara-
cından, adliyeye adımını topuğuyla basıyor, kolundaki narin 
saatine bir göz atıyor, önemli duruşmasına yetişmiş. Siz o 
ara görevi ifa etmenin gururuyla bir sonraki duruşmaya 
giden merdivenleri arşınlıyorsunuz. Önemli duruşması bitti 
mi, çıkarıyor cübbesini Zeynep Hanım, tekrar biniyor son 
model aracına, giyiyor yeniden konforlu ayakkabılarını; tıpış 
tıpış ofisine gidiyor. Neyse zaten bir iki yıla siz de kendini-
ze son model bir araç alırsınız; adliyede Zeynep Hanım’la 
rastlaştığınızda aklınıza en fazla bugünlere dair yara bantları 
gelir, kucaklaşırsınız, unutulur bu günler... Meslektaşsınız 
şunun şurasında.  
 Neler unutulmuyor ki? İş görüşmesinde yaşadığınız 
taciz nedeniyle şikayet ettiğiniz “meslektaş”ınız; yeni stajyer 
ilanı vermiş yine. Halbuki siz onu şikayet etmiştiniz değil 
mi? Canım, belki eli değmiştir sadece, kötü bir niyeti yok-
tur. Ya da siz yanlış anlamışsınızdır, olamaz mı... Hem belki 
onun da “meslektaş” olduğu hatırlı birileri vardır. Mesela ço-
cuk tecavüzleriyle ismi yan yana anılan vakıflardan biriyle, 
bakanlık geçtiğimiz gün tüm okulları kapsayan bir protokol 
imzaladı. Her şey unutulur; hatırlı dostlar sağolsun. 
 Oysa biz unutamayız, unutmamalıyız. 161 yıl önce 
yanarak can veren emekçi kadınların mücadelesi bize her 
gün hatırlatmalı; yaşadığımız sömürüyü, bize kaldırılan 
patron ellerini, dinci-gericiliğin üzerimizdeki baskısını, 
kadın olmamızdan kaynaklı hak ettiğimiz ücretten daha 
da azına mahkum edilişimizi, adliyelerdeki çifte standardı, 
iş görüşmelerinde yalnızca bize sorulan soruları. Şunu da 
unutmayalım ki; patronun iyisi kötüsü, kadını erkeği olmaz; 
patron patrondur. Bunları bu bilgiyle daima hatırlamak ve 
ses çıkarmak zorundayız. Bizim çıkardığımız ses veya “işçi 
avukatlık” olgusunun kabulü, mesleğin onurunu yere dü-
şürmez; ancak düştüğü yerden kaldırır. Aksi halde meslekte 
bunca çelişki, bunca eşitsizlik varken; birileri asgari ücretle 
çalıştırılıp birileri onların emeğinden artanlarla malvarlıkla-
rının aktifini arttırıyorken; meslek itibarından veya saygın-
lığından bahsetmek ancak gülünç olabilir. Hakkını arayan, 
inatçı, dik duruşlu, boyun eğmeyen kadın işçi avukatlar! 
Sesinize ses olmak, birlikte daha güçlü haykırmak adına; 
kurulumuzda birlikte mücadeleye davetlisiniz.
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Kadın İşçiler ve Kadın 
İşçi Avukatların Biyolojik 
Farklılıklardan Kaynaklı 
Koruyucu Hakları
 
Av. Yağmur ERDEM & Av. Yıldıray ÇIVGIN

 Bu yazının amacı, kadın işçi avukatın tüm haklarını 
anlatmaktan ziyade; biyolojik farklılıklardan kaynaklanan 
koruyucu haklarını mevzuat çerçevesinde kısaca tanıtmaktır. 
Yazımızın ilerleyen bölümlerinde kadın işçi avukatın hakları 
ifadesiyle yalnızca biyolojik farklılıklardan kaynaklanan hak-
lar işaret edilecektir.

 Biyolojik farklılık deyimi, toplumsal cinsiyet rollerini 
bir kenara koyarak kadın ile erkeğin doğuştan sahip oldu-
ğu fiziksel farklılıkları ifade etmektedir. Bu çerçevede kadın 
cinsinin erkek cinsinden en temel biyolojik farklılığı, doğu-
rabilme yetisine sahip olmasıdır. Kadın işçilerin biyolojik 
farklılardan kaynaklanan koruyucu hakları da doğurabilme 
yetisine istinaden gelişmiş; gebelik, doğum ve doğum sonrası 
süreçlerde özel düzenlenmelere konu edilerek somut bir gö-
rünüm kazanmıştır.

 Kadın işçilerin söz konusu hakları, temelde İş Kanu-
nunda düzenlenmiştir. Kadın işçi avukatlar için ise İş Ka-
nunu yanında, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuş 
“Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık 
Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Ça-
lışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’te özel düzenlemeler yer 
almaktadır.

 Amacımız doğrultusunda öncelikle, işçi avukatların 
haklarına ilişkin özel düzenlemeler içeren “Bir Avukat Yanın-
da, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret 
Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik”ten bahsetmemiz gereklidir. Zira birçoğu-
muzun varlığından habersiz olduğu Ücretli Çalışan Avukat-
lar Yönetmeliği uzun ve meşakkatli bir sürecin kazanımıdır.

 Yönetmelik için atılan ilk adım, ücretli çalışan avukat-
ların hak ve yükümlülükleri ile işveren avukat-iş gören avukat 
arasındaki ilişkiyi düzenleyen Türkiye Barolar Birliği Yöner-
gesidir. Söz konusu yönerge, 01.10.2013 tarihinde yürürlüğe 
konulmasına karşın Danıştay nezdinde davaya konu edilmiş 
ve 8. Dairece yapılan incelemede ilgili düzenlemelerin yönet-
melikle yapılması gerektiğine ve bu nedenle de yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay kararına uyan 
Türkiye Barolar Birliği, yönerge hükümlerini yönetmelik ha-
line getirmiş ve Adalet Bakanlığına göndermiş ancak Adalet 
Bakanlığı taslak metni uygun bulmamıştır. Bunun üzerine 
işçi avukatların oluşturduğu örgütler, kurullar ve komisyon-
ların ısrarlı mücadeleleri ve imza kampanyaları sonucunda, 

önem arzediyor.

 Kimle kavgalı olduğumuz önem arzediyor çünkü; bu mü-
cadelede kiminle kol kola yürüyeceğimizin, kimle çıkarlarımızın 
ters düştüğünün ayırdına varamazsak yolun sonunda kendimizi; 
sorunun temelini biyolojik cinsiyet farkında arayacak kadar sav-
rulmuş halde bulabiliriz. Bu aşamada sermayenin kadın yüzle-
rini öncelikle dışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin 
geçtiğimiz yıl Koç Holdingde yönetim kuruluna dört kadının 
birden girmesini veya Caroline Koç’un etrafta kadın haklar sa-
vunucusu olarak gezinmesini kadınlar adına bir kazanım olarak 

görürsek yanlış yola saparız.  Bahsi 
geçen kadınlar elbette kadın olduk-
ları için kişisel hayatlarında çeşitli 
sorunlarla karşılaşıyor olabilirler. 
Fakat bunu “her türlü kadınlık 
halinin dayanışması” olarak kod-
lamadan önce, Koç ailesinin ka-
dınları esir eden sistemle ve kadın 
düşmanlığını pazalazlandıran dinci 
gericilikle olan bağlarına işaret 
etmeliyiz. Caroline Hanım kamera 
karşısında özgüvenli çağdaş kadın 
modeli çizedursun  sahip oldu-
ğu fabrikalardaki kadınlar yoğun 
sömürü altında güvencesiz, düşük 
ücretlerle ve “kadınlık halinin 
getirdiği” bir çok haklardan yoksun 
olarak çalışmaya devam ediyor.  
Yine Caroline Koç Hanımı İzmir 
Basma Fabrikasını kapattıktan 
sonra çoğunluğu kadın olan 300 
kadar işçinin kıdem tazminatını 

vermemek için işçilerle dalga geçer gibi iflas kararı çıkarttırması 
ile hatırlıyoruz.
 
 Kavgalı olmamız gereken bir başka grup ise dinci gerici-
liğin kadın yüzleridir.  Eğer ki Diyaneti kadınları özgürleştimek 
içi fetva vermeye davet eden Hüda Kaya’nın kadının özgürleş-
mesi adına gerçekten iyi bir şey yaptığını iddia ediyorsak; dol-
muşta oturan kadına şort giydiği için saldıran, sonra da islama 
uygun giyinmemişti diyerek kendini savunan yobazı da meşru-
laştırmış oluruz. Kız çocuklarının cemaat yurtlarında yanarak 
can verdiği veya henüz çocuk yaşta onlarca kadının doğum 
yaptığı ve bunun dinen uygun bulunduğu bir ortamda  kadının 
özgürlüğünün ve toplumsal varlığının dinsel referanslarla, ayet-
lerle açıklanabileceğine inanmak en basit tabirle safdilliktir. 

 Peki bu mücadelede yolumuzu nasıl çizmeliyiz? Öncelik-
le erkek şiddetini, kadın sorununu, çocuk istismarını münferit 
vakalar olarak gören yaklaşımları bırakıp, sermaye düzeniyle ve 
siyasal islamla olan bağlarının altını çizmeliyiz. Bu mücadelede 
çıkarlarımızın Caroline Koç, Hüda Kaya ile değil, emekçi kadın-
larla aynı olduğunu fark etmeliyiz. Kadın sorununu toplumsal 
mücadele başlığı olarak ele almalıyız. Tüm sömürü biçimi ve ay-
rıcalıkların yok edilmesini amaçlayan bir çizgi belirlemeliyiz. En 
önemlisi ise; bir araya geldiğimizde tacizi, tecavüzü, sömürüyü 
bitirebilecek güçte olduğumuzu bilmeliyiz.  “Kadının özgürlüğü 
tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi yalnızca emeğin sermayenin 
boyunduruğundan kurtulmasıyla mümkün olacaktır” diyen 
Clara Zetkin’e ve tüm emekçi kadınlara selam olsun.
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Türkiye Barolar Birliğinin “ısrar kararı” ile yönetmelik yayımlan-
mak üzere Başbakanlığa yollanmış ancak bu defa da yayımlan-
mamıştır. Bunun üzerine yine işçi avukatlar kurulları tarafından 
bu defa yönetmeliğin yayımlanması için mücadele yürütülmüş, 
bu mücadele sonucunda yayımlamama işlemi için Türkiye Ba-
rolar Birliğine açtırılan idari davada yürütmeyi durdurma kararı 
alınması neticesinde, nihayet 26.12.2015 tarihinde resmi gaze-
tede yayımlanan yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 
serüveni bu noktada da bitmemiş ve Adalet Bakanlığı tarafından 
yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmıştır. Davayı 
inceleyen Danıştay 8. Dairesi, görüşünü değiştirerek ilgili düzen-
lemelerin yönetmelikle de değil, kanunla yapılması gerektiği ge-
rekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

 Her ne kadar söz konusu yönetmeliğin yürütmesi Danış-
tayca durdurulmuşsa da; yukarıda ifade 
ettiğimiz üzere kadın işçi avukatların 
haklarına yönelik özel düzenlemeler içe-
ren bu yönetmeliğin de İş Kanunu yanın-
da incelenmesi gerektiği görüşündeyiz. 
Zira ilgili yönetmelik, temelde İş Kanu-
nuna atıf yapmakta ve İş Kanununda var 
olan hakları saklı tutmakta ise de aşağıda 
göreceğimiz üzere bazı hususlarda kadın 
işçi avukat açısından daha lehe düzenle-
meler getirmektedir.

 Yine ısrarla belirtmek gerekir ki 
Ücretli Avukatlar Yönetmeliğinin 7. maddesinin 5. fıkrasında 
“İşgören kadın avukatın, 4857 sayılı Kanundan doğan hakları 
saklıdır.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre kadın işçi avu-
kat Ücretli Çalışan Avukatlar Yönetmeliğinde düzenlenmemiş 
olsa bile, İş Kanununda düzenlenmiş tüm haklara sahiptir. Aynı 
şekilde İş Kanunu hükümlerinin kural olarak nispi emredici hü-
kümler olması ve normlar hiyerarşisinde kanunun yönetmelik-
ten üstün olması sebebiyle; İş Kanunundaki herhangi bir düzen-
lemenin, kadın işçi avukat açısından Ücretli Çalışan Avukatlar 
Yönetmeliğindeki düzenlemeden lehe olması durumunda yönet-
melik hükmü değil, İş Kanunu hükmü uygulanacaktır.

 Bu açıklamalar akabinde, kadın işçi avukatın gebelik ile 
doğum ve sonrasındaki süreçte sahip olduğu haklara daha ya-
kından bakabiliriz.

 Ücretli Çalışan Avukatlar Yönetmeliği’nin 12. maddesi, 
gebelik, doğum, analık halinde çalışma ve süt izni durumlarında 
İş Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. 
Öyleyse kadın işçi avukat, işçi kadınlar için öngörülmüş koruyu-
cu haklarla donatıldığı bir gebelik, doğum ve analık süreci yaşa-
yabilmelidir.

 İş Kanunu ve ‘’Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırıl-
ma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik’’ hükümlerine göre gebe kalan işçi ve dolayısıyla işçi 
avukat, sağlık kurumundan alacağı bir belge ile gebelik durumu-
nu işverenine bildirmek zorundadır. Kadın işçisinin gebe oldu-
ğunu öğrenen işveren; gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve İş 
Kanununun 74. maddesinin 4. ve 5. fıkralarına göre hamilelik 
süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin ver-
melidir; hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hiçbir üc-
ret kesintisi yapmaksızın gebe kadın işçiyi daha hafif işlerde ça-
lıştırmalıdır. Ayrıca Ücretli Çalışan Avukatlar Yönetmeliği’nin 7. 

maddesinin 5. Fıkrası kapsamında; gebe işçi avukat talep ederse, 
en az 30 gün süreyle esnek çalışma izni işveren avukatça tanın-
malıdır. Bu noktada, gebe işçi avukatlar için esnek çalışabilme 
hakkı düzenlenmiş ise de esnek çalışmanın hangi şartlar ve hak-
lar altında gerçekleştirileceğinin düzenlenmediğini belirtmek 
gereklidir. Ancak elbette İş Kanununca belirlenen sınırlar ve ya-
saklayıcı hükümler aşılamayacaktır.

 Gebelik ilerleyip doğum sürecine yaklaşıldığında; İş Ka-
nununa göre doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta 
olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakkı, işveren avukatça 
kadın işçi avukata sağlanmalı; çoğul gebelik halinde doğumdan 
önce ve sonra çalışılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta daha 
eklenmelidir. Yine gebe işçi avukat isterse ve sağlığı elverirse, do-
ğumuna 3 hafta kalana dek çalışabilmeli; bu durumda doğum 

öncesi kullanılmayan izin süresi, işve-
rence doğum sonrasına aktarılmalıdır.

Doğumdan sonraki süreçte ise; İş Kanu-
nunun 74. Maddesinin 6. Fıkrasına göre 
on altı haftalık veya çoğul gebelik halin-
de on sekiz haftalık süreden sonra ve yıl-
lık izinden sayılmayacak şekilde altı aya 
kadar ücretsiz izin kullanabilecektir.

 Peki, işçi kadın çalışma hayatına dön-
mek isterse ne gibi hakları olabilecektir? 
İş Kanununun 74. Maddesinin 2. Fıkra-

sına göre, doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren 
çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta 
olması kaydıyla kadın işçi isterse, birinci doğumda altmış gün, 
ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz sek-
sen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin kullanabilecektir. Yine çocuğunu emziren işçi kadın, İş Ka-
nunun 74. maddesinin 7. fıkrası uyarınca günde toplam bir buçuk 
saat süt iznine sahip olacaktır; bu sürenin hangi saatler arasında 
ve kaça bölünerek kullanılacağını da kadın işçi belirleyecektir. İş 
Kanunu süt iznini çalışma süresinden saymaktadır. İş Kanunuyla 
benzer bir bakış açısı taşıyan Ücretli Çalışan Avukatlar Yönetme-
liğinde de 8. maddenin 2. Fıkrasında da çocuk emziren iş gören 
avukatın İş Kanunu uyarınca çocuklarına süt vermeleri için be-
lirtilen sürelerin çalışma süresinden sayılacağını açıkça belirtil-
miştir. Öyleyse, süt izni dolayıyla kadın işçi avukatın ücretinden 
kesinti yapılamayacaktır.

               Yukarıda değindiğimiz temel koruyucu haklar yanında; 
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğe göre kadın 
işçiler, gebelik boyunca ve doğumdan sonraki altı aylık sürede 
gece postasında çalıştırılamazlar. Yine ilgili yönetmeliğe göre, 
gebe ve yeni doğum yapmış kadın işçiler günde yedi buçuk süre-
den fazla çalıştırılamazlar. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve 
Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ne göre de gebe, yeni doğum 
yapmış ve emziren kadına fazla çalışma yaptırılamayacaktır.

            Sonuç olarak, kadın işçi avukatlar gerek İş Kanunu ve ilgili 
yönetmelikler gerekse de “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortak-
lığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan 
Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ kapsamında 
biyolojik farklılıklardan kaynaklanan koruyucu haklarla dona-
tılmışlardır. Asıl mesele, kadın işçi avukatlara işlerini kaybetme 
korkusu yaşatılmadan var olan haklarının sağlanmasıdır.
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Bu Ayıp Hepimizin! 
Peki Ayıplamak Yeter Mi?
Stj. Av. Gülçin MUTLU

 8 Mart, 1857 yılında kadın işçilerin, kadınların eşit işe 
eşit ücret, günde sekiz saat çalışma ve doğum izni talepleriyle 
canları pahasına başlattıkları mücadelenin günüdür. Şimdi 
ise 8 Mart, kadın sorunlarının, kadınlara karşı her türlü 
ayrımcılığın kaldırılması gerektiğinin dile getirildiği bir gün 
olarak kabul edilmeli, geçmişin çocukları-günümüzün kadınları 
ile günümüzün çocukları-geleceğin kadınlarının kanayan 
yarası olan ‘çocuk yaşta evlilik’  ve beraberinde getirdiği ‘çocuk 
yaşta annelik’ sorununa hukuki olarak bir kere daha parmak 
basılmalıdır. Bilinmelidir ki bu insanlığın, bu hepimizin 
ayıbıdır.

 Kader evlendirildiğinde 12 yaşındaydı. 13 yaşında 
ilk çocuğunu aldı kucağına. 14 yaşında, ikinci çocuğuna 7 
aylık hamileyken erken doğum yaptı. Çocuk, ölü doğmuştu. 
Çocuğunun ölümünden 2 ay 
sonra kendisi de 14 yaşında 
bir çocukken evinde silahla 
vurulmuş halde ölü bulundu 
(Hürriyet Gazetesi, Koyuncu, 
2014). Şuan içerisinde 
bulunduğumuz saat diliminde 
dahi yüzlerce çocuğumuzun 
aynı kaderi paylaşıyor 
olduğunu bilmek, içerisinde 
bulunduğumuz durumun 
vahametini tüm çıplaklığı ile 
gözler önüne sermektedir.

 Ülkemizin de taraf 
olduğu ilk kez 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre çocuğa 
uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit 
olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insanın çocuk 
kabul edildiği, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. 
Maddesine göre ise daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz 
yaşını doldurmamış kişinin çocuk sayıldığı göz önünde 
bulundurulsa on sekiz yaşından önce yapılan evliliklerin ‘çocuk 
yaşta evlilik’ olarak kabulünün mümkün olduğu tartışmadan 
uzaktır. Çocuk yaşta evliliklerin temelinde sosyokültürel 
seviye, ekonomik durum, eğitim seviyesi, evlilik dışı gebelik, 
geleneksel anlayışa göre kocaya itaatin erken yaşta şekilleneceği 
gibi etkenler yatsa da hiçbir gerekçe veya sebep çocuk yaşta 
evlilikleri meşrulaştıramayacaktır. Peki, toplumsal olarak 
biçtiğimiz kılıflar neticesinde ortaya çıkan çocuk yaşta evlilik ve 
beraberinde getirdiği çocuk yaşta annelik olgularını toplumsal 
düzlemde engelleyemiyorken kanunen ne kadar sınırlayabiliriz. 

 Hukuk sistemlerinin her bir ferdi baz alarak kural 
koyamayacağı göz önünde bulundurulduğunda anılan 
hukuk sistemleri içerisinde getirilen kuralların, genel kabul 
görebilmesi için belirli bir yaş kriteri üzerine oturtulması 
olağandır. Yine de bu durum gerçek hayatta pek çok aksaklığı 

beraberinde getirmekte ise de herhangi alternatif bir çözüm 
yolu üretilemediğinden Türk Hukuk Sistemimizde de yaş 
kriteri benimsenmiştir. Bahse konu yaş olgusunun en önemli 
rol oynadığı husus şüphesiz ki evlilik müessesesidir. 4721 Sayılı 
Türk Medeni Kanununun 124. Maddesi ile kanunen kadınların 
ve erkeklerin on yedi yaşını doldurmadan evlenemeyecekleri, 
ancak hâkimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir 
sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının 
evlenmesine izin verebildiği, olanak bulundukça karardan 
önce ana ve babanın veya vasinin dinleneceği düzenlenmiştir. 
Gelişimini tamamlama, olgunlaşma yani ergin olma yaşı 
ise yine aynı kanunun 11. Maddesi ile on sekiz olarak 
kabul edilmiştir. Pekala bir insanın olgunlaştığı, gelişimini 
tamamladığı yaşın kanunen on sekiz olarak belirlenmesine 
rağmen ayrıksı durumlar hariç olmak üzere daha erken bir 
yaşta evlilik yapılabilmesinin kabulü isabetli midir? İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16. maddesine göre de evlilik 
sözleşmesinin ancak, evleneceklerin özgür ve tam iradesiyle 
yapıldığı ifade edilmesine rağmen henüz çocuk yaşta olan bir 
kişiye bundan sonraki hayatının, psikolojisinin, kendinden 
başkasının, evlilik kurumunun sorumluluklarını kendi iradesi 
dışında verilmiş bir karar ile taşıyacağını söyleyip kenara 
çekilmek hiçbir vicdana sığmamaktadır. 

 Çocuk yaşta evlilik 
ve bununla birlikte gelen 
çocuk yaşta anneliğe ilişkin 
hukuki bir incelemede 
bulunacak olursak 
çocuklarını evlendirirken 
suç işlediklerinin farkında 
olmayan aileler, farkında 
olmakla birlikte, buna göz 
yuman ve gerekli ihbarlarda 
bulunmayan kamu personeli 
muhtar, kaymakam, jandarma, 
polis, öğretmen ve hatta 
gözünün önünde işlenen suçu 
bildirmeyen akraba, komşu 

gibi kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 
cezai sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Bu farkındalığı 
yaratacak olan da devlet ve devletin kurumlarıdır. İşte aslında 
Anayasa’da tarif edilen “sosyal hukuk devleti” olma anlayışının 
gereği bu ise de bugüne kadar bu sorumluluğun tam anlamı 
ile yerine getirildiğini söylemek mümkün olmamaktadır. 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme, resmi 
makamlar huzurunda yapılacak akit ile gerçekleşebilmektedir. 
Ne var ki, Türkiye’nin pek çok yerinde resmi nikah olmadan 
sadece dinsel tören ile evlilikler kurulabildiğinden, erken yaşta 
evlilik sorunu çözülememektedir. Dinsel inançların, gelenek 
ve göreneklerin ve toplumsal yaşam biçiminin dayattığı bu 
durum, anılan sorunun önündeki en büyük engel olarak 
durmaktadır. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ayrıca 
işlenmekte olan bir suçu ilgili makamlara bildirmemek de suç 
olarak öngörülmüştür. Bu kapsamda, 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 278. Maddesinde, “İşlenmekte olan bir suçu yetkili 
makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır” hükmü yer almaktadır. Kız çocuklarının “eş” 
olarak meşrulaştırılmasında bir araç olarak öne çıkarılan 
“dinsel töreni” yerine getiren din görevlilerinin sorumluluğu 
hususunda da 279. madde “Kamu adına soruşturma ve 
kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini, göreviyle 
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bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde 
bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu 
görevlisi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
devreye girmektedir. Öte yandan kız çocuğunun ana babasının 
onayı ile “başlık parası” gibi uygulamalar çerçevesinde bir bedel 
karşılığında erken veya zorla evlendirilmesi de “cinsel istismar” 
suçu bağlamında çocuğu “mağdur” olarak konumlamaktadır. 
Küçük kız çocuklarının evlendirilmeleri fark edildiği takdirde, 
evlenen kişi ile birlikte, hem bu kişinin, hem de kız çocuğunun 
anne ve babaları da cinsel istismar suçuna iştirak kapsamında 
adli işleme dahil edilmektedir. Dolayısıyla mağdur çocuğun 
eşi olduğu öngörülen kişi, annesi, babası, kayınpederi ve 
kayınvalidesi de bu suçtan yargılanmakta ve ceza almaktadırlar. 
Belirtmek gerekir ki çocuğun bir başlık parası karşılığında 
evlendirilmesi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 80’inci 
maddesinde yer alan “insan ticareti suçu” kapsamına sokularak 
ele alınabilir. Buna ayrıca, aile hukukundan kaynaklanan 
yükümlülüğün ihlali ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
ilgili 232. maddesi de dahil edilmelidir. Öte yandan çocuk yaşta 
gerçekleştirilen bu birlikteliklerden dolayı çocuk yaşta hamilelik 
ve bu çocukların doğumları ise ayrı bir hukuki sürecin 
başlangıcıdır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 280. Maddesi 
ile “Görevini yaptığı sırada suç işlendiği yönünde bir belirti ile 
karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen 
veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” sabit olduğu üzere 
çocuğun doğum yapması ile birlikte, ebe, hemşire, doktor 
gibi ilgili sağlık mensuplarının işbu adli olgunun bildirilmesi 
yönünden cezai sorumluluğu bulunduğu unutulmamalıdır. 
 
 Sosyolojik bir yara olan çocuk yaşta evlilik ve çocuk 
yaşta anneliğin, toplumsal bazda engellenmesinin yanı 
sıra kanuni düzenlemeler ile de sınırlandırılması gerektiği 
kaçınılmazdır. Başka bir ifade ile hangi yaşta olursa olsun bir 
çocuğun evlendirilmesinin kendisinin, anne veya babasının 
rızasına bırakılması çocuk yaşta gerçekleştirilen birlikteliklerin 
dinamiğinde yatan sebepler dikkate alındığında son derece 
yanlıştır. Aynı zamanda toplumun en önemli birimi olan 
ailenin, çocuklardan oluşması ve dahi bu birlikteliklerden 
doğan çocukların kültürel açıdan sakat bir ortamda büyümesi 
neticesinde toplumun dinamiklerinde oluşan yıkım ise ayrı bir 
tartışma konusudur. Çocuk yaşta evlilik ve çocuk yaşta annelik 
yalnızca çocuk yaşta evliliklerin gerçekleştirildiği yörenin ayıbı 
değil tüm insanlığın ayıbıdır. Ancak şu da bir gerçek ki bu ayıbı 
ortadan kaldırmak ne yeni kanun maddesi eklemek ile ne de 
yalnızca bu durumu eleştirmek ile mümkün olacaktır. 
Bu ayıp hepimizin ve bu kanayan yarayı durdurma 
sorumluluğu, avukatlığı birer piyasa ve kar alanı olarak 
görenlere değil, bir toplumsal mücadele alanı olarak gören 
biz işçi avukatlara düşmektedir. Bu sorumluluğu taşıyacak 
ve mesleği piyasalaşmadan çıkarıp hak savunuculuğuna 
döndürecek olan bizleriz!

 Bu sorumluluğu omuzlarında hisseden tüm işçi 
avukatlara selamla ve mücadele eden tüm emekçi kadınlara 
saygıyla...

Kadınların Uğur 
Getirdiği Gemi
Gökçe Kaplan

 İşçi denildiğinde aklınıza nasıl bir figür geliyor? Elinde
İngiliz anahtarıyla tulumlu ve pos bıyıklı bir dev mi? Yoksa 
kömüre bulanmış yüzüyle avurtları çökük bir madenci mi? 
Oysa yaşama tutunabilmek için çalışma kapasitesini satmaktan 
başka çaresi olmayan herkes işçi değil midir? Halihazırda çalışıp 
çalışmadığına, nasıl bir meslek icra ettiğine, yaşam tarzına 
ve tüketim alışkanlıklarına bakılmaksızın; toplumsal yaşamı 
üretecek araçlara sahip olmayanların tamamı işçi sınıfına 
mensup değil midir? Kent yaşamının üretildiği her yerde işçi 
sınıfı yok mudur? Elinde stetoskop, süpürge ve faraş, asfalt 
kırma makinesi, bebek bezi veya icra dosyası olması ne fark 
eder… Sabahtan akşama, akşamdan sabaha, karıncalar gibi bu 
yaşamı imal edenler bizler değil miyiz? Bu yaşamın maliyetini 
ustabaşının elindeki nasırdan kolayca anlayabiliyoruz da, bir 
kadın işçi avukatın topuklu ayakkabısının içine doldurduğu 
yara bantlarından neden anlamayalım?
 Avukatlık mesleğinin “patronlar” ve “işçiler” şeklinde 
hızlı bir ayrışma yönünde olduğunu artık biliyoruz. Demek ki, 
bir yanda gelişkin bir bilgi düzeyi var, bir yanda da onunla 
ters bir vektöre sahip işçileşme süreci. Toplumda “beyaz 
yakalı” diye bilinen işçilerin gerilimi budur aslında. 
Bu gerilimin bilinçli çalışanlar yaratması, 
malum, herkesin işine gelmez. Bu gerilimi 
sürdürülebilir hale getiren bazı özel 
mekanizmalar olmalı. Kariyerizm, 
rekabetçilik, kendini kurtarma 
gibi bireysel eğilimler bu 
yayında zaman zaman 
eleştirildi. Bütün avukatları 
aynı sorunları paylaşıyor 
gibi gösteren, “hepimiz 
aynı gemideyiz” demeye 
getiren yaklaşımları 
da hedef aldığımız 
oldu. Temamız 
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü olunca, bu 
yaklaşımların bazı 
özel biçimlerine 
de kafa yorabiliriz 
diye düşündük: 
“Bütün kadınlar 
aynı gemidedir” 
anlayışı, gibi...
 Türkiye’de 
kadınsanız, bir 
kabusa doğdunuz demektir. Çalışmasına “müsaade edilen” 
kadınların ezici ağırlıkla örgütsüz ve güvencesiz olduğu, 
evliliklerinden doğumlarına, lohusalıklarına kadar patronların 
denetimi altına alındığı, cinsel tahrik yelpazesininse bebeklerin 
başını örtecek düzeylere genişlediği bir ülkeden söz ediyoruz... 
Yukarıdaki tarifimizle, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 



İletişim: ankarabarosuucak@gmail.com             UcretliCalisanAvukatlarKurulu 11

kadınların ezici çoğunluğunun işçi olduğunu tanıtlamış olduk. 
Ancak buradaki tabloda kadınların pek çok sorununun işçi 
olmalarından değil, sadece kadın olmalarından kaynaklandığı 
yönünde bir anlama varıyoruz. Peki, gerçekten de durum 
böyle mi? Sorunu böyle koyduğumuzda çözümü de buradan 
kurmamız gerekeceğinden hareketle, cinsiyetler arası eşitsizliğin 
ortadan kaldırılmasını sadece cinsiyet sorununun çözülmesine 
bağlayabilir miyiz? Ya da, böyle bir çözüm mümkün mü? 
Örneğin, yakın zamanda Türkiye’deki en büyük işveren 
örgütünün ismini “iş adamları’ndan”, “iş insanları’na” çevirmesi 
ileri doğru bir adım mıdır? Ya da, Justin Trudeau gibi “modern” 
bir başkana sahip Kanada’daki kadın haklarının durumu ile 
Kanada’nın silah sattığı Suudi Arabistan’daki kadın haklarının 
durumu arasındaki “nedenselliğe” kafa patlatmadan bu sorunlar 
tartışılabilir mi? Ya da, yıllarca dini bir cemaatin gazetesinde 
yazdıktan sonra verdiği bir “TED Talk” sırasında biseksüel 
olduğunu açıklayan liberal bir yazar, cinsel yönelimi yüzünden 
işinden atılan, yaşamı tehdit altında olan bir yurttaşla aynı 
dertleri mi paylaşıyor?

Böyle 
düşünmüyoruz. 

Elbette ki patronlar 
da kadın oldukları 
için, ünlüler de 

cinsel yönelimleri 
için çeşitli ayrımcılık 
türlerine uğruyor 
olabilirler. Kapitalizm 
gibi eşitsizliklere 
dayalı bir düzenin 
farklı toplumsal 
katmanlarda çeşitli 
hiyerarşik yapılara 
sebep olmaması zaten 

imkansızdır. Ama bu demek değildir ki, bütün kadınlar nitelik 
itibarıyla aynı sorunları paylaşıyorlar.  Daha da önemlisi, bu 
demek değildir ki, bütün bunların çözümü gerçek yaşamdan 
soyutlanmış bir kategori olarak “kadınları” merkeze alan 
bir anlayışta gizlidir. Çünkü sorun kapitalizmdedir. Tarihsel 
olaraksa onun öncüllerindedir. Tam da bu sebeple, sorunu “tek 
tek işçilerin sorunu” olarak değil, “işçi sorunu” olarak saptamak 

gerekir. Obama’nın başkan olması Baltimore’lu siyahinin 
yaşamını düzeltmez. Hillary Clinton’un dışişleri bakanı olması 
Irak’ta tecavüzü bitirmez. Çünkü piyasacılık koşullarında 
cinsiyetler arasında gerçek bir eşitliğe erişmemizin önünde 
mantıksal bir engel vardır. Birimiz erişir, başkaları erişemez. 
Kanada erişir, Suudi Arabistan erişemez…
 Buradan hareketle kurduğumuz argüman akılda ilk 
belirdiği hali ile “kadından önce bir işçiyim” değil, ama şudur: 
“kadın olmaktan kaynaklı sorunlarımın işçi olduğumun 
bilincinde olmak dışında gerçekçi bir çözümü yoktur.” Safi 
kadın temalı uğraşların toplumsal bir anlam kazanabilmesi 
ancak bu anlayışla mümkün olur. Patronuna kazandırdığı 
paranın çok çok daha azına kanaat eden genç bir avukat 
böyle bir bilince kolayca erişebilir. İşçi olduğunu kabul etmek 
utanılacak bir şey değil, kaderini kendi ellerine almanın ilk 
adımıdır. Ofisinde mobbinge uğrayan, mahkeme kalemlerinde 
kale alınmayan, gece evine yürürken yarım kilometre ötede 
anahtarını çıkarmak zorunda kalan genç kadın avukatın ise 
buna herkesten fazla ihtiyacı vardır.
 1840’lı yıllarda kadınların “hamileyken, doğuma kadar 
fabrikadaki işlerini sürdürdükleri; çünkü aksi halde ücretlerini 
yitirdikleri ve epey önceden işi bırakırlarsa, yerlerine birinin 
alınabileceği tehdidiyle korkutuldukları” aktarılır.   “Kadınların 
bir gece önce fabrikadayken, ertesi sabah doğum yaptıkları 
çok olur; makinelerin arasında doğum yapmaları da nadir 
değildir…” Bugün bu tablo bize barbarca geliyor. Demek ki, 
güç bela uygulansa da, bugün iş mevzuatında ve geri kalan 
metinlerde yer alan kadın lehine düzenlemelerin, örneğin 
emzirme izninin arkasında pek çoklarının iddia ettiği üzere 
“kadınların nazı” ya da “patronların merhameti” değil, onlarca 
yıl süren işçi mücadeleleri vardır. Denklemin diğer tarafı 
“kadınlar” değildir yani, işçilerdir. Bu işçilerinse çok büyük bir 
kısmı kadındır. İçinde yeşerdiğimiz zenginliklerin en az yarısını 
-evde, fabrikada, plazada, hukuk bürosunda- üreten kadınlar… 
Denklemi böyle kurmak gerekir. Bu sınıfın yeni mensupları 
olarak bugün yaşadıklarımızın “barbarca” diye anılacağı bir 
geleceğin de bu gerçekte gizli olduğunu görmek gerekir. Böyle 
bir gelecekte regl izni dahi hayal değildir, inanın. Bu, biz 
dayatırsak olur, yoksa işveren örgütleri isim değiştirdi diye 
değil. 
 Kadın avukatlığa münhasır konular Serap Emir’in 
yazısında hakkıyla işlendi, biz de konuyu burada 
noktalayabiliriz. Tam ismi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
gününün 1857’de New York’taki bir tekstil fabrikasındaki greve 
polislerin saldırması sonucu ölen 120 kadın işçinin anısına 
belirlendiği bilinir. Kadın işçilerin gömlekleri kırmızıya 
boyanmıştır o gün. O zamanlar, işçilere karşı silahları doğrudan 
kullanmaktan çok daha verimli olan çeşitli ikna mekanizmaları 
bugün olduğu kadar iyi bilinmiyordu. Bugün patronlar kendi 
çıkarlarını toplumun çıkarı gibi göstermek konusunda çok 
daha maharetliler. Şimdi “hepimiz aynı gemideyiz” anlayışı o 
silahlarla aynı işlevi görüyor aslında. Belki gömleklerimiz değil, 
ama yakalarımız kırmızı bizim de... Sadece barolarda değil, çok 
sevdiğimiz ülkemizde de tacizi, adaletsizliği ve eşitsizliği yok 
edecek olan bizleriz. Kimlerle aynı gemide olduğumuzu çok iyi 
biliyoruz. Kadınlar bu geminin uğurudur.



EKMEK VE GÜL
 

Yürüyoruz yürüyoruz, günün aydınlığında 
Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara 

Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan 
Bir ışık gibi ulaşıyor insanlara 
“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!” 

 
Yürüyoruz yürüyoruz, erkekler için de yürüyoruz 

Çünkü hâlâ bizim oğullarımızdır onlar 
Ve biz hâlâ analık ederiz onlara 

En zorlu iş, en ağır emek 
Ve çalışmak doğuştan mezara dek 
Ve böyle sürüp gitsin istemiyoruz 

Yaşamak için ekmek 
Ruhumuz için gül istiyoruz! 

 
Yürüyoruz yürüyoruz kol kola 

Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız 
Ve türkümüzde onların kederli “Ekmek!” çığlıkları 

Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar 
Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun 

Biz de bugün hâlâ onların özlemini haykırıyoruz 
İş ve ekmek istiyoruz 
Ama gül de istiyoruz 

 
Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına 

Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz 
Paydos bundan böyle köleliğe, aylaklığa 

Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, yaşamın sundukları 
İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden 

Bu ekmek ve gül türküleri 
Ve yineliyoruz hep bir ağızdan 
“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!” 

 
 

                                                                           James OPPENHEIM
Çeviri: Metin DEMİRTAŞ


