
Çok meşgul olduğunu, bu yazıyı okumak yerine bir bardak çay ya da kahvenin 
sana daha iyi geleceğini, ya da azıcık temiz hava almak için dışarıya çıkmayı 
tercih edebileceğini biliyorum. Ama lütfen en fazla 5 dakikanı bu yazıyı okumak 
için ayırır mısın? “Niye ayırayım ki” dediğini duyabiliyorum. Çünkü; senden çok 
uzakta değil hep yanındayım. Ben senin klinikteki, acildeki, yoğun bakımdaki, 
poliklinikteki, kreşteki, çocuk yuvasındaki, bakımevindeki çalışma arkadaşınım 
ve benim yazdıklarımı -sohbet edecek vakti bulamadığımız için- çayını içerken 
okumanı rica ediyorum.

Sevgili arkadaşım, bir gün tüm insanların maskeyle dolaşacağını söyleseler 
benim gibi sen de inanmazdın. İnsanlık tarihi zaman zaman böyle sınavlar 
vermiş. Tıpkı en son yaşanılan pandemilerden biri olan 1915 İspanyol Gribi gibi 
biz de şimdi bir sınavın içindeyiz. Hep birlikte kurtulmak için en ön saflarda 
mücadele ediyoruz.  Mesleğimiz gereği en önde olacağız elbette ama sen de 
benim gibi güvende olmadığını, yeterli düzeyde korunamadığını, bazen hiç 
kimsenin sorunlarımızla ilgilenmediğini hissettin değil mi? N95 maske, 
koruyucu tulum ve siperlik sağlanması için yöneticilerle ve enfeksiyon 
doktorlarıyla yürüttüğümüz çabayı,  İSG uzmanlarını ve birimlerini bulmak için 
harcadığımız eforu, halka evde kal demek, onları uyarmak için hazırladığımız 
videoları, annemizi babamızı, eşimizi, çocuğumuzu enfekte edersem kaygısını 
hatırlıyorsundur sen de. Şu an hasta yakınının ya da huzurevi sakini yaşlı bir 
amcamızın seni çağırdığını ve mektubu okumayı bıraktığını  tahmin ediyorum.  
Dönünce lütfen okumaya devam eder misin? 

Hastanelerde biz bu sıkıntıları yaşadığımız sırada fakülteden arkadaşım sosyal 
hizmet uzmanı Ayşe ile dertleştik. ‘‘Bir aileniz, bakıma muhtaç yakınınız var mı’’diye 
sorulmadan, 14 günlük kapalı sistemle çalışmaya başlatmışlar onları. Kimi ilde 
10 gün, kimi ilde 14 gün kurumdan çıkmadan çalıştırılıyorlar. 2 yaşında kızı var. 
Çocuğun ve Ayşe'nin halini düşünebiliyor musun? Ayşe, ASDEP personeli yani 
sözleşmeli çalışıyor ve diyor ki "çalışma koşullarımız o kadar ağır ki, pandemiyi 
fırsata çevirdiler, görev tanımımız dışında işler yaptık, mesai kavramımız 
ortadan kalktı, sosyal hizmetlere olan ihtiyaçla birlikte artan iş yükü bizlerin 
omuzlarına yıkıldı”. “Kuralsızlık kural haline geldi” dedi ve ağladı, sinirleri o 
kadar zayıflamış ki. Tıpkı hastanelerde bizim yaşadığımız gibi onca derdin 
hangisini anlatacağını şaşırdı.

Arkadaşım merhaba,

Arkadaşım, hatırlıyorsundur göreve başladığımızda oryantasyon eğitiminde 
önümüze imzalamamız için formlar konulmuş, bu sendikaya üye olmak 
zorundasınız denilmişti.  Biz de imza atmış ve sendikalı olmuştuk. Sendikalar 
hakkında hiçbir şey bilmezken, adını dahi bilmediğimiz bir sendikaya zorla üye 
yapıldık. Bize “bu sendika dışında diğer sendikalara üye olmanız sizin için 
olumsuz sonuçlar doğurur, asaletiniz tasdik olmaz, sözleşmeniz sonlandırılır, 
size iyi bir çalışan gözüyle bakılmaz, sorumlularınızla ve idareyle ters 
düşerseniz” gibi nedenler sıralanmıştı. Sendikalara özgür idaremizle üye 
olabildiğimizi ve istediğimiz zaman da istifa edebileceğimizi çok sonraları 
öğrenebilmiştik. Sendika hakkının, çalışma hak ve özgürlüklerinin uluslararası 
sözleşmelerle ve Anayasa ile güvence altına alındığını, kimsenin bizi 
zorlayamayacağını da öğrenmiştik. Ama ablalarımız, abilerimiz sıkı sıkıya "sakın 
istifa etmeyin” diye bizleri tembihliyorlardı. "Bak ne güzel sorunsuz 
çalışıyorsunuz. Başka sendikaya üye olup da ne geçecek eline? İstediğin zaman 
tayin yaptırırsın.  Bak gençsin, eğitim hemşiresi olur, enfeksiyon hemşiresi olur 
masa başı bile çalışabilirsin” diyorlardı sürekli. Kısmen haklı olduklarını, liyakat 
yerine yandaşlığın işe yaradığını da öğrendik ama tembihleyen abi ve 
ablalarımızın müdür ve müdür yardımcısı olmaları, koordinatör olmaları 
dışında bizim hiçbir sorunumuz çözülmediği gibi artarak devam etti.  

Birlikte çalışırken hep bana söylerdin; biz birlik olamıyoruz, ortak hareket  
edemiyoruz, arkamızda duran kimse yok. Çok yorulduğumuzda, topuklarımız 
sızladığında, hastalara, yaşlı ve engelli bakımına yetişemez hale geldiğimizde de 
sağlık ve sosyal hizmet sistemine isyan eder, söylene söylene aynı döngüde 
çalışmaya devam ederdik. Sonra sendikalar hakkında konuşmaya başlar yetkili 
sendikanın neden çalışmadığını, neden bizlere yapılan angaryaya, mobbinge 
ses çıkarmadığını, TİS'lerde komik düzeyde maaş zamlarına nasıl imza 
atabildiğini sorar, giderek yoksullaştığımızı, hak ettiğimizi alabilmek için daha 
fazla çalışmak zorunda kaldığımızı, enflasyon rakamlarının altında ezildiğimizi 
konuşur, yemeklerin porsiyonlarının doyurucu olmadığından,  işyerlerimizde 
kreş olmamasından, fiili hizmet zammından faydalanamadığımızdan, her 
birimizin aynı işi yapmamıza rağmen sözleşmeli-kadrolu diye 
ayrıştırılmamızdan, 3600 ek gösterge sözünün ne zaman tutulacağından dert 
yanıp dururduk.
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İhraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
derhal göreve başlatılsın
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İş kolumuzda bu kadar çok sendika olmasının, ya da yetkili sendikanın çok 

üyesinin olmasının bir karşılığının olmadığını yaşayarak öğrendik. Tüm 

çalışanları kapsayan tek ve güçlü bir sendika ihtiyacının önünde 

ayrıştırmalarla, ön yargılarla, yasal düzenlemelerle yıkılması güç bir korku 

duvarı örülmüş.  Adeta suya atılan, içinde olduğu suyun ısısı yavaş yavaş ısıtılan 

kurbağa gibi, bir deney de bizim üzerimizde yapılıyor. Haklarımız, 

kazanımlarımız yavaş yavaş elimizden alınırken, korku duvarı nedeniyle ses 

çıkaramadıkça, haklarımız birer birer budanıyor. Önümüzdeki yapay korku 

duvarı yıkılmadıkça, kurbağa da ölmemek için kabı devirmedikçe; bu durum bir 

kısır döngü gibi sürecek.

Pandemiyle iyice anlamış olduk ne kadar örgütsüz, ne kadar güvencesiz 

olduğumuzu. Bizi koruyacak, arkamızdaki gücün örgütlü hareket edebilme gücü 

olduğunu, kısmen de olsa birlikte haklı ve meşru taleplerimizde ısrarcı olunca 

kazanım ve sonuç elde edilebildiğini, ana haber kanallarında yaptıkları 

eylemlerle, dile getirdikleri taleplerimizle ekran yüzü olan SES'in gerçek sendika 

olduğunu görmedik mi? Yetkili sendikanın hiç bir yetkilisinin ne yüzünü 

görebildik ne de sesini işittik değil mi? “Hayır” dediğini duyabiliyorum. Ben ne 

yaptım biliyor musun? Uluslararası sendika birliklerinin de üyesi olan SES'e  

üye oldum. Senin de üye olmak istediğini tahmin ediyorum... Yitirdiğimiz 372 

sağlık emekçisini hatırlıyorum. Yetkili sendika SES olsaydı yüz binlerce arkadaşımız 

enfekte olur, 372 çalışma arkadaşımız ölür müydü? Ölmezdi diye düşünüyorum. 

Çünkü en güvenli iş yerinin ‘‘örgütlülüğün en güçlü olduğu işyeri’’olduğunu SES 

sayesinde öğrendim ve seni de SES'e üye olmaya, korku duvarını birlikte 

yıkmaya çağırıyorum.

Sağlıkla kal. Sevgi ve saygılarımla.
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