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Son yıllarda birkaç kez yazdığım ve okuyucuların dikkatini çekmeye çalıştığım bir konu, eve-
iş-verme sisteminin hem doğrudan bu sömürü çarkına kapılanlar, hem de sendikacılık 
hareketi açısından yarattığı sakıncalardı. Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
sakıncaları giderek görülmeye başlandı.  
 
Türkiye Gazetesi, 7.11.1995 günlü sayısında İhlas Holding'e bağlı İhlas Dış Ticaret şirketinin 
bu yoğun sömürü çarkını oluşturmasının reklamını yapıyordu. Gazetedeki habere göre, İhlas 
Dış Ticaret, "her eve bir fabrika" adıyla bir kampanya başlatmıştı. Şirket, Japonlar'ın "örgü 
makineleri devi Brother" ile anlaşmıştı. Ayrıca, "Passap örgü makinaları için de İsviçre'nin 
Madag şirketi ile distribütörlük anlaşması" yapılmıştı. İhlas Dış Ticaret Grup Başkanı şöyle 
diyordu: "Talip olan hanımlarımıza iyi bir eğitim verdikten sonra da ördükleri kazakları alıp 
satmayı planlıyoruz." 
 
İhlas Dış Ticaret, ilk bakışta dışarıda bir işte çalışmayan hanımlar ve hatta işsiz veya emekli 
beyler ve çocuklar için yeni olanaklar sunuyordu. Eve alınacak bir örgü makinesi ile "boş 
zamanlar değerlendirilecek"ti. Bu uygulamanın kapitalist sömürünün en ilkel ve en vahşi 
biçimi olduğunu ne kadar anlatırsanız anlatın, insanların yaşamadan olayı kavramaları pek 
kolay olmuyor. Nitekim, İhlas Dış Ticaret'in bu ilk bakışta çekici sömürü çarkını kurmasından 
bir süre sonra şikayetler başladı.  
 
Sabah Gazetesi'nde Filiz Çiçek Bil'in düzenlediği Tüketici Köşesi'nde yayınlanan iki haber, bu 
vahşi sömürünün sonuçlarını (beklendiği biçimiyle) sergiliyor.  
 
Tüketici Gözüyle köşesinde önce "Yalovalılar Örgü Makineleri Yüzünden İhlas'la Kapıştı" 
başlıklı bir yazı yayınlandı ve Yalovalıların bu uygulamadan yakınmaları dile getirildi. Bunun 
arkasından yeni yakınmalar geldi. Sabah Gazetesi'nin 8 Nisan 1997 günlü sayısında 
yayınlanan haberin bazı bölümleri şöyle: 
 
"Adapazarı'ndan dün çok sayıda telefon aldık...Okurumuz Remzi Atılgan, piyasadan aynı 
trikotaj makinesini yarı fiyatına alabilecekken, iş garantisi taahhüdü nedeniyle İhlas'ın 
pazarladığı makineleri tercih ettiğini, ama sürekli iş verilmediğini söylüyor." 
 
Remzi Atılgan şöyle devam ediyor: "Şimdi verdikleri örnekler çok zor. Son derece ağır bir iş. 
Bunun karşılığında verdikleri para çok az. Adapazarı'nda bir çok kişiye bu deseni gösterdik. 
Profesyoneller desenin çok zor olduğunu söyledler. Verilen iş ile makinenin borcunu ödemek 
imkansız. Emekli maaşımı aldığım gün makinenin borcuna yatırıyorum. Çok zor 
durumdayız."  
 
Adapazarı'ndan Müzeyyen Şenol isimli bir okuyucu da, modelin zorluğu nedeniyle bir günde 
ancak bir kazak örülebildiğini ve bir kazağın 350 bin lira olduğunu belirtiyor ve şunları 
söylüyor: "Ayda 20-25 milyon lira kazanacağımızı söylemişlerdi. 9 milyonu zor buluyoruz. 
Makinemi bir yakınımdan markla borçlanarak almıştım. Hala borcumu ödeyemedim." 
 
Bunlar acı ve üzücü örnekler. İlk başta büyük ümitlerle atılan adımlarla, kapitalizmin en ilkel 
ve acımasız sömürü çarkının parçası olanlar bir süre sonra büyük bir çaresizliğin içine 
itilmektedir. Hele iş kazalarıyla karşılaşanlar, tam bir çaresizliğe itilecektir. 
 
Çözüm, eve-iş-verme sisteminde çalışanların da İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına alınmasını sağlayacak hukuksal düzenlemelerin yapılması, bu tür çalışma içinde 
olanların kayıt altına alınması ve sendikalarda örgütlenmesinin sağlanmasından 
geçmektedir.  


