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Yol-İş'çiler, Genel Başkan Bayram Meral'le birlikte 1 Eylül 1994 günü Yol-İş Genel 
Merkezinden Başbakanlık'a yürüdüler. Yürüyüşün önünü polis kesti. İki bayan arkadaşımız 
ikinci sıradaymış. Uyanık bir Köy Hizmetleri işçisi, "Hanımlar, öne buyrun" diyerek, bizim iki 
bayan arkadaşı en ön sıraya, yani dizi dizi polislerin tam karşısına almış. 
 
"Hanımlar, öne buyrun!" sözleri çok hoşuma gitti. Ama ben bu sözleri daha sık duymak 
istiyorum. 
 
1989 ve sonrasındaki vizite eylemlerine ilişkin resimleri gözümün önüne getirdiğimde, bayan 
işçilerin hep ön sıralarda olduğu ortaya çıkıyor. Bu tavır, bayanlara duyulan bir saygının mı 
ifadesi? Pek sanmıyorum. İşin içinde biraz oportünistlik var. Yürüyüşlerde, "hanımlar, öne 
buyrun" diyenler, hayatın diğer alanlarında ve sendikal örgütlülük içinde aynı sözü pek 
söylemiyorlar. 
 
Türkiye'de sendika-içi demokrasinin yeterince gelişmediğinden yakınıyoruz. Peki, sendika-içi 
demokrasinin daha da gelişmesinin önkoşulu olarak evdeki demokrasiyi yeterince tartışıyor 
muyuz?  
 
İşçilerimizin ve memurlarımızın büyük veya en azından önemli bir bölümü evinde bir 
diktatördür. "Ailenin reisidir." Bazı erkek işçilerimiz ve memurlarımız, eşlerini ve çocuklarını 
döver. Aileye ilişkin kararlarda onlara söz hakkı tanımaz.  
 
Evinde demokrasi uygulamayan bir işçi veya memur, sendikasında sendika-içi demokrasiyi 
nasıl talep edebilir, uygulayabilir ve geliştirebilir? 
 
Sendika üyeleri içinde bayanların sayısı ve oranı giderek artmaktadır. Özellikle kamu 
çalışanları içinde bayanların oranı yüksektir. Ancak hem işçi sendikacılığında, hem de kamu 
çalışanları sendikacılığında, bayanların sendika yönetimlerine gelmesine karşı sanki gizli ve 
bazan da açık  bir "erkek dayanışması" söz konusudur. 
 
Sendikalarımızın, erkek üyelerinin çalışmayan eşlerine yönelik programları da yoktur. 12 
Eylül öncesinde bazı sendikaların tüzüklerinde bu amaçla oluşturulmuş kadın kolları vardı. 
Bunlar da gerektiği gibi işletilmedi, ama yine de ev hanımlarının sendikal süreçlere 
katılmasına yardımcı oluyordu. Günümüzde bu konuda da büyük yetersizliklerimiz var. 
 
Türkiye'yi demokratikleştirecek güç, tüm ücretlilerden oluşan işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının 
Türkiye'yi demokratikleştirebilmesi için önce kendisinin demokratikleşmesi gerekmektedir. 
Sendikal örgütlerimiz, tüm eksik ve hatalarına karşın,  bugün sağcısı ve solcusuyla, legali ve 
illegaliyle hemen hemen tüm siyasal partilerden daha demokratiktir. Ve özellikle de 
işçilerimizin ve memurlarımızın ailelerindeki ilişkilerden kesinlikle çok daha demokratiktir.  
 
Sendikal örgütlerin  daha da demokratik bir yapıya kavuşmasının yollarından en önemlisi, 
erkek işçi ve memurların önce kendi kişisel ilişkilerinde demokratikleşmesinden geçmektedir. 
 
Eylemlerde, "hanımlar, öne buyrun" diyenler, evlerindeki ilişkilerinde ve sendika yönetimlerini 
oluştururken de "hanımlar, öne buyrun" demeyi öğrendiklerinde, işçi sınıfı tarihsel görevini 
yerine getirmeye daha da yakınlaşmış olacaktır. 
 
 
 


