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"Petrol-lş Kadın" Türkiye'de bir 
sendikanın kadınlara yönelik 
olarak çıkarttığı ilk süreli yayın 
olma özelliğini taşıyor. 2003 
yılının Ocak ayında çıkmaya 
başlayan dergi bu ay iki yaşına 
girdi ve biz de derginin editörü 
Necla Akgökçe ve tasarım ve 
uygulamasından sorumlu Selgin 
Zırhlı ile görüştük. 

Neden bir kadın dergisi? Bu fikir ilk olarak 
nasıl oluştu? Talep kimden geldi? Hayata 
geçmesi zaman aldı mı? Kadronuz nasıl oluştu, 
bize biraz bunlardan bahseder misiniz? 
Necla: Petrol-İş Sendikası Yönetim Kurulu bir 
kadın dergisi çıkarma kararı almışlar. Sendikanın 
genel politikasının bir parçası bu. "İşçiyi biz 
tek başına görmüyoruz. İşçi aynı zamanda ailesi 
olan birisi. Bu ailede kadınlar, çocuklar vardır. 
Sendikal bilincin onlara da ulaşması gerekir"diye 
bir anlayışı var sendikanın. Çocuklara yönelik 
bir dergi zaten çıkarıyorlar. Bu çerçevede "üye 
eşlerine ve kadın üyelere ilişkin de bir dergimiz 
olsun" diye bir düşünülmüş. Dergimizin 
koordinatörlüğünü yapan, Petrol-İş'in eğitim 
uzmanı Erhan Kaplan, Kadın Çalışmaları'ında 
master yapmış, Serpil Çakır onun hocasıymış. 
Dergi çıkarılması gündeme gelince Serpil Çakır'a 
danışmış. O da beni önermiş. Sonra Fatmagül 
Berktay sanırım, "evet doğru isim," demiş. 
Sonunda Erhan Bey bana böyle bir öneride 
bulundu, biz öyle tanıştık. Başta birileri bir şey 
yapacak ben de onlara yardım edeceğim 
sanıyordum, sonra işin öyle olmadığını gördüm. 
Bir taslak hazırlamamı söylediler, onu yaptım, 
sundum. Genel Başkan ve uzmanların katıldığı 
bir toplantıda bu içerik konsepti üzerinden 
konuştuk, tartıştık.... Mizanpaj meselesi 
gündeme gelince kim yapacak sorusu doğdu 
ve bir kadının yapması bir kadın dergisi için 
iyiydi ve Erhan Bey'in vasıtasıyla Selgin'i tanıdık. 
Ben ve Selgin profesyonel olarak çalışıyoruz... 
Hukuk, sağlık, jinekoloji alanlarında sendikadan 
uzman arkadaşlar katkı sunuyorlar. Ayrıca 
hemen hemen bir yıldır gönüllü olarak çalışan 
Aysun Selçuk arkadaşımız var... Son sayıda 
Cemile Bulut'un da katılmasıyla gönüllü 
destekler arttı. 

Petrol-İş'e üye kadınların sayısı pek fazla değil 
galiba? 
Necla: Evet. Yaklaşık 30.000 civarında üyesi 
var sanıyorum ve bunun 2.000 kadarı kadın 
işçilerden oluşuyor. Zaten bu nedenle "üyelere 
ve üye eşlerine" diyoruz tanıtırken. 

ayayım-senı crerg iye 
Bir kurum dergisi olmanın neden olduğu 
kısıtlamalarla karşılaştığınız oluyor mu? 
Selgin: Öyle bir kısıtlama var. Sendika dergisi 
olduğu için doğrudan salt kadın sorunu olarak 
yaklaşamıyorsunuz, çalışan kadını ele 
alacaksınız. Onun dışında sendika üyesi 
erkeklerin eşlerine de hitap edeceksiniz. 
Dolayısıyla bir sendika süzgecinden geçmek 
zorunluluğunda zaten. 

Dergi çıkmaya başladıktan sonra aldığınız 
tepkiler neler oldu? 
Selgin: İlk etapta anladığım kadarıyla erkekler 
dergiyi pek evlerine götürmek istemedi. 
Okuduklarından değil, ama bu kadın dergisidir 
ve bir eve kadın dergisi giriyorsa kadınlar bir 
şekilde bilinçlenecek bize başkaldıracak diye 
bir önyargıları vardı herhalde. Kadın 
bilinçlenince ne yapacak önce en yakınındaki 
erkeğe başkaldıracak dolayısıyla aile huzuru 
bozulacak vs., gibi düşünceler vardı, şu anda 
da var ama gitgide azalıyor. 

Dergi dağıtımı nasıl oluyor? 
Selgin: Şubelere gönderiliyor dergiler, erkek 
işçiler de alıp evlerine götürürlerse eşleri görmüş 
oluyor. Bazı şubelerde mesela erkeklerin 
çoğunun götürdüğünü görüyoruz. Ama bazı 
şubelerde zaman zaman karşılaştığımız üye 
eşlerine sorduğumuzda, "yok hiç görmedik, 
gelmedi," diyorlar. Ayrıca kadın üyeler de 
sendikaya uğrarsa görüp alıyorlar. 

Dergide sürekli yinelediğiniz bir vurgu var. 
Okuyucularınıza, "sadece profesyonellerin 
çıkarttığı bir dergi olmak istemiyoruz, bize 
destek verin, gelin dergiyi birlikte çıkartalım," 
diyorsunuz. Bu çağrınız ilk sayınızdan bugüne 
kadar nasıl bir cevap buldu? 
Necla: Yazı gönderin demek yazının 
gelmediğinin bir göstergesi aslında... 
Söyleşilerde siz de yazın, yollayın diyoruz ama 
geriye dönüşün olması belki oralarda işi takip 
edecek kadın yapılarının olması lazım... Bu 
anlamda çok fazla geriye dönüş yaşamıyoruz 
ama kadınlara nasıl diye sorduğumuzda, "iyi," 
diyorlar. Bunu dışında biz dergiyi üniversitelerin 
ilgili bölümlerine de gönderiyoruz oralardan 

talep var ve destek oluyor. Bir de bu alanda tek 
ve ilk dergi olduğu için aslında belli bir tarih 
kesitindeki kadın işçi portresini çiziyor dergi 
ve diğer sendikaların kadın komisyonlarından, 
Eğitim-Sen'den Kesk'ten arkadaşlar takip 
ediyorlar bu ilgiyi sevindirici buluyorum. 
Selgin: İlk başlarda çok fazla kadın 
bulamıyorduk. Sonra şubeleri gezip oralarda 
kadın işçilerle sohbet etmeye başlayınca birden 

herkesin ilgisi dergide yoğunlaştı. "Gelin bizim 
şubemizde de sizinle ropörtaj yapmak isteyen 
kadın işçiler var," dediler. Bu için Yarımca, 
Düzce, Ankara, Adana, Batman, ve Diyarbakır'a 
gittik. 

Hemen her sayıda yeralan kadın işçilerle 
yaptığınız sohbetler bir nevi bilinç yükseltme 
toplantısı kaydı gibi olmuş ve okuyan kişide 
ona katılma, bir yorum yapma ve kendi 
deneyimini oradaki kadınlara aktarma isteği 
uyandırıyor. Ayrıca konuşan kadınlarla bir 

özdeşlik, empati kurup bir dayanışma ve 
güçlenme hissiyatı doğuruyor gibi geliyor. 
Necla: Petrol-İş üyesi kadınlar ve üye eşleriyle 
ilgili sohbetler bölümü bilinçli bir tercihti. Bu 
alanda bilinç yükseltme toplantılarından 
esinlendik. Bilinç yükseltme toplantıları kadın 
hareketine çok önemli katkıları olmuş ve başka 
alanlara da aktarılması gereken bir deneyim. 
Kadınlar ezilme durumları üzerinde birlikte 
konuşarak, deneyimleri ortaklaştırarak belli 
adımlar atıyorlar. Bu bölümün en derginin en 
ilgi çeken bölümü olduğunu gördükten sonra 
doğru bir seçim yaptığımızı anladık 

Çekinme kayıt cihazına konuşamama gibi şeyler 



söyleşi 

oldu mu? 
Necla: Tabii oldu. Özel alana ilişkin epey 
sorumuz oluyor... Herkes cevap veremiyor tabii. 
Ama mekanın da etkisi bir hayli büyük. 
Sohbetleri bazen şubede bazen evlerde 
gerçekleştiriyoruz ve evlerde olduğu zaman 
daha rahat bir ortam olduğu için sohbetin bir 
yerinde bazı patlamalar yaşanıyor. Her zaman 
ve yerde dile getirilemeyecek bir kadın 
problemi, bir kadın deneyimi birden ağızlardan 
çıkıyor... 

Selgin: İlk başta bizim sorunumuz yok diyerek 
başlıyorlar sohbete. Sonra biri anlatıyorken 
diğeri dinliyor ve benim yaşadıklarıma benziyor 
deyip birden dökülmeye başlıyor... 

İki yıllık yayın hayatınız boyunca edindiğiniz 
deneyimlerden yola çıkarak, özelde örgütlü 
olduğunuz sektördeki işçi kadınların genelde 
ise Türkiye'deki işçi kadınların yaşadığı en 
önemli problem, dertler sizce neler ve bu 
konuda bir genelleme yapmak mümkün mü? 
Selgin: Genelde en büyük sorun işyerlerinde 
ikinci sınıf olmak. Aynı işi yaptığımız halde biz 
erkeklerle aynı muameleyi görmüyoruz diyorlar. 
Aslında bu toplumsal alandaki ayrımcılığın 
çalışma hayatına yansıması diyebiliriz. Mesela 
bir röportajımızda bir kadın işçi kendisinin 
bildiği ve onun işi ile ilgili bir sorunun ona 
değil yanındaki erkek işçiye sorulduğunu, o 
erkek işçinin de sorunun cevabını kadın işçiden 
öğrendikten sonra üst makama ilettiğini anlatıp, 
neden ilk ağızdan kendi sorumluluğundaki bir 
işin kendisinden öğrenilmediğini sorgulayarak 
rahatsızlığını dile getirmişti. 
Necla: Problemler dizisinden bahsetmek daha 
doğru belki. Ev içi emek sömürüsü, iş yerlerinin 
cinsiyetçi örgütlenişinden kaynaklanan 
cinsiyetçi baskılar, dışarıda özellikle de 
kasabalarda hem işyerinde hem dışarıda yoğun 
cinsiyetçi baskılar... Sokakta, özellikle gece 
vardiyalarında cinsel taciz... 
Üretimde olan kadınlar kadınlıktan kaynaklanan 
ezilme deneyimlerini daha rahat ifade 
edebiliyorlar. Yönetici olan ve kendini nispeten 
daha ayrıcalıklı daha rahat konumda hisseden 
kadınlar, eşlerinin ev işleri yapmamalarını itiraf 
etmekte zorlanıyorlar. Eşlerinin ev işlerine 
katılmamalarını adeta kendi ayıplarıymış gibi 
görüyorlar. "Benim kocam öyle değil esasında 
yardımcı olur " ne yapar? "salata yapar"... 
Başka? Çok fazla bir şey yok... 
Erkek evde oturuyor besbelli. Ama 
üretimde çalışan kadınlar bir 
noktadan sonra her şeyi 
anlatıyorlar. Mesela dayak yediği 
söyleyen bir kadın vardı hatta "Ben 
de bir tane patlattım şimdi kendimi 
daha rahat hissediyorum artık kolay 
cesaret edemiyor böyle şeylere" 
diyordu. Evdeki cinsel baskıdan, 
şiddetten, eviçi işbölümünden vs 
her şeyden bahsediyorlar yani 
kadınlık meselesini, kadının 
ezilmesini algılamaya, belki kendi 
hayatlarına daha dönük yaşadıkları 
için daha yatkınlar. 
Selgin: Bir kadın sadece 
çamaşırları, bulaşıkları hep ben 
yıkıyorum diye yakınırken bir 
başkası kocam başka bir kadınla 

yaşıyor ama ayda bir eve gelip beni döverek 
paramı alıp çekip gidiyor diyordu. Bu kadın 
hem ekonomik olarak çok zor bir durumda 
hem de haklarını savunma noktasında da bilgisiz 
ve diğer örnek ile karşılaştırılamayacak kadar 
kötü şartları... 

İş yerinde ne tür sorunlar yaşanıyor? 
Necla: İş yaşamının cinsiyetçi örgütlenişi 
hepimizin kabul edebileceği bir durum. Ama 
bunu her kadın farklı bir biçimde yaşıyor. 
Yönetici oldukları için aşağılanan kadınlar var. 
Bu da cinsiyetçi baskının bir başka tezahürüdür. 
Mühendis, yönetici yanında 15-20 kişi çalışıyor 
ve onu dinlemiyorlar, neden? Çünkü kadın. 
Gittiğimiz yerlerden birinde bir barut 
fabrikasında dinamitlerin arazide patlatılması 
görevi vardı. Bu iş kadınların yapacağı bir iş 
değildir, kadınlar araziye çıkamaz, bu işi 
yapamazlar diye bir anlayış olduğu için kadınlar 
dışarıya çıkarılmıyormuş. Kadın işçilerden biri 
kimya meslek lisesi mezunu olmasına bu 
işlerden anlamasına rağmen ona ilk başta çay 
getir götür işleri yaptırmışlar. Sonra inat etmiş 
çıkmış araziye gayet de başarılı olmuş. Başka 
bir yerde iş yaşamının cinsiyetçi örgütlenmesinin 
yansıması şuydu "terfi edemiyoruz kardeşim, 
30 senedir burada çalışıyorum, erkeklerden 
daha fazla deneyime, bilgiye sahibim bir türlü 
terfi edemiyorum" diyorlardı. Bu sorunların 
aşılabilmesi için deneyimlerin ortaklaştırılıp 

ortak bir talep üretmekten geçiyor galiba ama 
bir dergi olarak biz bunu yapamayız ancak 
vesile, araç olabiliriz... 

Dergi kaç adet basılıyor? 
Selgin: 5000 adet basılıyor. Yani bütün üye 
eşlerine ve kadın işçilere ulaşmayabiliyor ama 
onu önümüzdeki dönemde yapacağımız 
etkinliklerle telafi edebileceğiz. Bu konuda kafa 
yoruyoruz şu anda, yönetimin de var o yönde 
bir düşüncesi, etkinlikler vs düzenlemek, ev 
kadınlarını ve kadın üyelerimizi sendikada 
eğitim, panel vs aracılığıyla biraraya getirmek 
gibi. t 

Necla: Derginin başardığı işlerden bir tanesi 
de geçtiğimiz yıl yapılan 8 Mart kutlaması oldu. 
Kutlamaya Trakya'dan, Düzce'den, Balıkesir'den 
pek çok kadın katıldı. Şenlikliydi. Bir sendikanın 
bünyesinde olmak bu açıdan önemli. Sendika 
bir organizasyon ve Petrol-İş de bu anlamda 
sahiden sağlam bir organizasyon. Her şey bu 
organizasyon içinde bir anda duyuluyor. 
Geçtiğimiz 8 Mart'ta ben o kadar kadını bir 
arada görünce şok oldum. Yaptığımız işlerden 
biri de kadın ve erkek arasında iletişimi 
sağlamak. Bunu sohbetlerde gördük. Mesela 
evde bir şey oldu kadın erkeğe "bak dikkat et 
seni dergiye çıkarırım!" diyebiliyor. 
Aynı biçimde bizim yaptığımız kadın sohbetleri 
sendika ile kadınlar arasında da bir iletişim 
kanalı oluşturuyor. Genel Başkan Mustafa 

Öztaşkın bir konuşmamızda "biz 
dergideki sohbet kısımlarını 
okuyoruz ve orada dile getirilen 
problemleri dikkate alacağız" dedi. 
Bu bence çok önemli, bir biçimiyle 
sendikalarda çok fazla yer alamayan 
kadın işçilerin talep, öneri ve 
ihtiyaçlarını yönetime iletebildiği bir 
kürsü olma işlevi de görüyor dergi. 

İlerisi için düşünceleriniz neler? 
Necla: Bir emsal oluşturabileceğimizi 
düşünüyorum. Mesela Eğitim-
Sen'den bir arkadaşım, "bizim yüzde 
51 oranında kadın üyemiz var ama 
böyle bir dergimiz yok," demişti bir 
gün... Umut ediyoruz ki ileride diğer 
sendikalardaki kadınlarda böyle bir 
olanağa ulaşırlar. 


