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Lütfen ülkemize sahip çıkalım!
Altın işletmeleri sonunda su kaynağı bakımından en önemli yerlere uzandı.

Türkiye’nin birçok yeri özellikle altın işletmesi nedeniyle tehlikeli bir kirlenmeyle baş başa 
kaldı diyebiliriz. Ancak bazı bölgelerde çıkarılan sesle yetinemeyiz. Bergama’da, Artvin’de, 

Kazdağı’nda, İliç’te ve birçok yerde bire bir yaşanan bu tehlikeli girişim, sonunda Cennet 
Bahçesi olarak bilinen Kemaliye’ye de sıçradı; burada kalmayacağı Tunceli’ye kadar uzanacağı 

bilinmektedir. Dünyanın en kaliteli suyu kristalize kalkerlerden çıkan sulardır. Yani bu bölgedeki 
sulardır. Ortadoğu’nun petrolüne eşdeğer bir zenginliği hem de bitmeyen bir su zenginliğini 

beyaz usulü %4 (yerine göre %2) ücretle birilerine pazarlama olsa olsa akıl sağlığını yitirmeyle 
olur. altın işletmesinin en çok tehdit ettiği kaynaklar su kaynaklarıdır. 

 Lütfen ülkemize sahip çıkınız. Para her şey değildir.

Prof. Dr. Ali Demirsoy 
Biyolog-Yazar
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BU SAYIMIZDA

Sevgili Arkadaşlar!
Ülkemizde gün geçmiyor ki başta kadınlara yönelik olmak üzere bir şiddet haberi duymayalım. 
Bu defa ateş yakınımıza düştü ve uzun süre birlikte çalıştığımız eski iş arkadaşımız Haydar Can 
Kılıçdoğan, tacize uğrayan iki küçük kız çocuğunu korumak isterken, madde bağımlısı olduğu 
söylenen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Sözleşmesi başta olmak 
üzere insan hayatını öne çıkaran güvencelerin yok edilmesi şiddeti hayatımızın ayrılmaz bir par-
çası haline getiriyor.  Şiddete karşı durmak adına insan hayatını değerli kılan ve güvence altına 
alan düzenlemelerin tekrar hayata geçirilmesi için mücadeleyi elden bırakmamak gerektiğini vur-
gulayarak bu sayımızı sonsuzluğa uğurladığımız Haydar Can’ımıza atfediyoruz. 
2021 yılını da pandemi koşullarında geçirdik diyebiliriz. Her ne kadar aşı bulunmuş olsa da bir 
yandan aşı karşıtları, diğer yandan da küresel anlamda yoksul ülkelerin aşıya erişiminin kısıtlı 
olması pandemi ile mücadeleyi zayıf  ve etkisiz kılıyor. 
Pandemi koşulları ekonomik krizde olan Türkiye’de emekçi kitleleri daha derinden etkiledi. Tam 
kapanmanın yaşandığı dönemlerde dahi emekçi kitleler çalışmaya devam etmek zorunda kal-
dılar. Normal koşullara geçildiği süreçte de emekçi kitleleri farklı bir tehlike bekliyordu: İşsizlik. 
Bu sayımızda genç işsizliği sorunsalını dosya konusu olarak seçtik. Sadece Türkiye’de değil, küre-
sel boyutta da pandeminin en çok etkilediği grupların başında gençler ve genç işçilerin geldiği gö-
rülüyor. Dosya içerisinde bunu detaylı olarak göreceksiniz. Diğer yandan genç işsizliğinin Ulus-
lararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporlarındaki yansımasını görmeye çalıştık. Elbette bunca 
sorunu ortaya koyduktan sonra bir de çözüm getirmek gerek. Çalışma psikolojisi bölümünde 
de işsizlik süreci ve baş etme mekanizmalarına dair bir çalışma sizi bekliyor.  Ayrıca gençliği “Z 
kuşağına” sıkıştırdığımız bu zamanlarda gençler, kendilerinin yer almadığı küçüğünden büyüğü-
ne tüm oluşumlara nasıl bakıyorlar sorusunun yanıtını aramak için yaptığımız söyleşiyi keyifle 
okuyacağınızı düşünüyoruz.
Televizyon, tiyatro, sinema vb. sahne sanatçılarının birçoğunu her akşam evlerimizde bir şekilde 
misafir ediyoruz. Ancak bu misafirlerimizin gerçek hayatlarında ve çalışma ortamlarında neler 
yaşadıklarını bilmiyoruz. Bu konuda kısıtlı olsa da bilgi edinmek için Oyuncular Sendikası yöne-
tici ve Gençlik Birimi üyeleriyle bir söyleşi yaptık.  
“Pandemiyle barışık Normal” hayatımıza dönmemizle birlikte sadece Türkiye’de değil, dünya-
nın birçok ülkesinde işçi hareketlerinin arttığını görüyoruz. Bunu bir çeşit işçi sınıfının pandemi 
koşullarında yalnız bırakılmasının tepkisi olarak da görmek mümkün. Tam da böyle bir dönüm 
noktasında sınıfsal tartışmaların yeniden ve daha güçlü bir şekilde başlanması gerektiğini düşü-
nüyoruz; yazar arkadaşlarımız da bu tartışmalara katkı veriyorlar.
Uluslararası işçi hareketlerinden örneklere bu sayımızda Alman Sendikası Ver.Di’nin Pazar ça-
lışmasına dair mücadelesi ile devam ediyoruz. Buradan kendimize de dersler çıkarmamız gerek-
tiğini de hatırlatmak isteriz.
Sendikal örgütlülük açısından ilk deneyimler her zaman önemli ve değerlidir. Bir işyerinde ça-
lışanlar arasında sendika düşüncesi nasıl ortaya çıkar? Çekinceler-beklentiler, kaygılar ve kaygı 
yönetimi vb sorunlara yanıt aramak için sendikal örgütlenmesini yeni bitirmiş bir işyerindeki 
işçinin deneyimlerini sizinle paylaşıyoruz. 
11. Sayımızda da işçi sağlığı ve güvenliği, hukuk, sanat, müzik ve spor yazıları da yerini alıyor. 
Sporda bir olimpiyat şampiyonu okçuyu misafir ediyoruz. Ayrıca bilgisayar oyunu meraklılarını 
da unutmadık. Bir oyun incelemesi onları bekliyor.   
Ve son olarak, Ekim ayının sonu ve Kasım ayının başına denk gelen bu sayımızda Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte Cumhuriyeti kuran ve yüceltenlere saygı ve şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
İyi okumalar…
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Küresel işgücü piyasalarında ka-
dınlar ile birlikte en dezavantajlı grup-
lar arasında yer alan 15-24 yaş arasın-
daki gençlerin karşılaştıkları zorluklar 
çeşitlilik göstermektedir. Yaş grupları 
bakımından uluslararası karşılaştırma-
larda gençlik kategorisine dahil edilen 
üst yaş sınırı (OECD’nin kabul ettiği 
15-29 ve Avrupa Birliği’nin kabul etti-
ği 16-34 yaş grupları gibi) yükseldikçe 
bu zorlukların daha şiddetlendiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca, 
bu yaş gruplarının farklı deneyimlere, 
özelliklere, ihtiyaçlara sahip olduğu 
vurgulanmakta, ekonomik, sosyal ve 
eğitime dayalı riskler de değişkenlik 
göstermektedir.1 Genç kadınlar, aile 
sorumluluğu olan genç çalışanlar, genç 
göçmen çalışanlar, ev işçisi gençler, et-
nik azınlığa mensup gençler, engelli 
gençler, enformel ekonomide çalışan 
gençler gibi alt gruplara ayrılmakta-
dırlar. Bu anlamda, genç gruplar ve 
onların işgücü piyasasındaki sorunları 
homojen olmayıp heterojen bir yapı 
sergilediği iddia edilmektedir.2

1 Carcillo, S. vd. (2015). NEET Youth in the Aftermath 
of the Crisis: Challenges and Policies, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers, No. 
164, Paris: OECD Publishing.

2 ILO (2007). Guide to International Labour 
Standards and Rights at Work Concerning Young 
People, International Labour Office, Geneva.

2019 yılı itibariyle 1,3 milyar ile 
dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 
15’ini oluşturan ve yüzde 41,2’lik iş-
gücüne katılma oranı ile 497 milyonu 
işgücünde yer alan 15-24 yaş gençle-
rin, işgücü piyasasındaki konumları 
özellikle bölgesel olarak farklılaşmak-
tadır. Örneğin, Güney Doğu Asya ve 
Pasifik Bölgesi veya Sahra Altı Afri-
ka’da, dünya ortalamasının üstünde 
yer alan işgücüne katılma ve istihdam 
oranlarına rağmen3, çalışan yoksullu-
ğu, kırsal bölgelerde çalışma, okuldan 
erken ayrılma, tatmin edici olmayan, 
düzensiz ve yüzde 95 oranında kayıt 
dışı işler ile karşılaşmaktadırlar. Eko-
nomik açıdan gelişmiş bölgeler ola-
rak kabul edilen Avrupa ve Kuzey 
Amerika bölgesinde ise, başta uzun 
dönemli işsizlik olmak üzere okuldan 
işe geçiş zorlukları, yüksek eğitime da-
yalı uyumsuz eşleşme ve gönüllü veya 
gönülsüz olarak işgücü piyasasının dı-

3 Söz konusu bölgelerde gençlerin işgücüne katılım 
ve istihdam oranlarının gelişmiş bölgelere 
kıyasla yüksek olmasının en temel nedeni, işgücü 
piyasasına katılım olanaklarının fazla veya açık 
işlerin yoğun olmasının tersine yoksulluk riski 
tehdidi ile gençlerin hem kendilerinin hem de 
ailelerinin gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla 
geçim imkanları yaratmak zorunda kalmalarıdır. 
Okuldan işe geçiş araştırmalarında, düşük gelir 
grubunda yer alan ülkelerde, gençlerin daha 
hızlı bir sürede ilk işlerine geçmeleri ve ilk işe 
geçiş yaşının daha düşük olması da bu nedeni 
tamamlamaktadır.

İŞSİZLİK

Küresel Genç İşgücü 
Piyasası’nda Azalan

Fırsatlar, Artan Eşitsizlikler

Burak Faik EMİRGİL
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şında yer alma gibi diğer bölgelerden 
farklı sorunlar karşımıza çıkmaktadır. 
Bu farklılaşmaya ek olarak, Kuzey 
Afrika ve Arap ülkelerinde özellikle 
genç kadınların işgücü piyasasına ka-
tılımları önündeki engeller oldukça 
dikkat çekicidir. Bu anlamda, küresel 
olarak gençlerin işgücü piyasasında-
ki konumları incelenirken, bölgelere 
dayalı ayrışmaları göz önünde bulun-
durarak ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir 
bakışta fayda bulunmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün 2020 tarihli “Gençler İçin 
Küresel İstihdam Eğilimleri” rapo-
runda, gençlerin işgücü piyasası di-
namikleri açısından öne çıkan temel 
özellikleri şu şekilde sıralamak müm-
kündür: dünyada gençlerin işgücüne 
katılma oranları ve istihdam oranları 
düşmektedir; yüzde 30’u çalışan yok-
sullar grubuna dahildir; yüzde 77 gibi 
yüksek bir oranda kayıt dışı işlerde 
istihdam edilmektedirler; yüzde 54’ü 
ücretli veya maaşlı işlerde çalışırken, 
yüzde 26’sı ücretsiz aile yardımcısı ve 
yüzde 20’si bağımsız işlerde çalışmak-
tadır; yüzde 13,7 olan küresel genç 
işsizlik oranı 25 yaş üstü yetişkinlere 

göre üç kat daha yüksektir.4 Diğer 
yandan, OECD ülkeleri arasında, 
standart dışı çalışmanın yetişkinlere 
kıyasla gençler arasında yaklaşık iki 
kat daha yüksek oranda tercih edil-
mesi, bu ülkelerde gençlerin güvence-
sizlik ve sosyal korumanın dışında kal-
ma riskini artırmaktadır. Söz konusu 
durum, gençler arasında öncelikle ka-
litesiz işlerde çalışmanın yanında ye-
tiştirme ve kariyer fırsatlarına erişim 
bakımından da belirgin bir eşitsizliğe 
neden olmaktadır. Avrupa Birliği ül-
keleri açısından ise, aktif  olmayan 
genç nüfus oranının yüksekliği (yüzde 
47,8), yoksulluk ve sosyal dışlanma 
riski altındaki genç nüfus (16-29 yaş 
grubu için yüzde 25,5), gençler ara-
sında etnik azınlıklar, göçmenler veya 
engelliler gibi kırılgan grupların eğiti-
me ve istihdama katılım oranlarının 
hedeflenen düzeyde olmaması gibi 
sorun alanları ön plana çıkmaktadır.

Temel göstergelerin ötesinde, 
gençlerin hem eğitim hem de işgücü 
piyasası ile olan bağın giderek zayıf-
lamasını veya bu bağın tamamen 
kopmasını ifade eden bir kavram 
olarak kabul edilen ne eğitimde ne 
istihdamda yer alan gençler (NEET) 
ile ILO’nun işsizler ve potansiyel iş-
gücünün (çalışmaya elverişli olup iş 
aramaktan vazgeçenler ve iş arayan-
lar ancak çalışmaya uygun olmayan-
lar) toplamından oluşan âtıl istihdam 
(LU3) oranları da, gençlerin yetişkin-
lere göre daha kırılgan olduklarını 
kanıtlamaktadır. Genç aktif  nüfusun 
yaklaşık beşte biri (267 milyon) hem 
eğitim fırsatlarının hem de istihdam 
fırsatlarının dışında yer almakla birlik-
te yüzde 20,2’si âtıl istihdamda kabul 

4 ILO (2020). Global Employment Trends for 
Youth 2020: Technology and the future of jobs, 
International Labour Office, Geneva.
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edilmektedir.5 NEET’lere dahil olan-
lar Güney Asya, Arap ülkeleri ve Ku-
zey Afrika’da yoğunlaşırken; âtıl istih-
dam oranları ise, Kuzey Afrika, Arap 
ülkeleri ve Latin Amerika’da yüksek-
tir. Hem NEET hem de âtıl istihdam 
göstergeleri, gençlerin toplumsal ya-
şam, eğitim ve işgücü piyasası ile bü-
tünleşmeyi sağlayacak becerilerden 
yoksun, riskli sosyal gruplar içerisinde 
yer almalarına neden olduklarına işa-
ret etmektedir. Söz konusu göstergeler 
açısından, genç kadınların erkeklere 
göre çok daha dezavantajlı konumda 
olduklarını söylemek mümkündür. 
2020 yılı itibariyle dünyada kadınla-
rın NEET oranı (yüzde 31,1) erkekle-
re göre (yüzde 13,9) iki katından daha 
yüksek olarak gerçekleşmiştir. Gerek 
gelişmiş gerekse gelişmekte olan ül-
kelerde genç kadınların hem eğitime 
erişim fırsatlarının eşitsiz dağılımı 
hem de ev işi ve bakım sorumlulukları 
istihdam ve eğitimin dışında kalmala-
rına neden olmaktadır.6

ILO tarafından gençler konusun-
da önemle üzerinde durulan bir diğer 
konu da küresel göç hareketleri içeri-
sindeki genç göçmenlerdir. 15-24 yaş 
arasındaki genç göçmenler dünyada-
ki göçmenlerin %11’ini oluştururken, 
üst yaş sınırı 29’a yükseltildiğinde bu 
oran %21’e çıkmaktadır. 15-29 yaş 
grubundaki genç göçmenlerin payı en 
yüksek Afrika bölgesinde olurken, bu 
bölgenin ardından Latin Amerika ve 
Asya bölgeleri gelmektedir. Gençleri 
göç etmeye iten en önemli faktörler 
işsizlik, elde ettikleri gelirin yoksulluk 
sınırının altında kalması ve kaliteli iş 
5 ILO (2020), a.g.e., s. 36-37.
6 Ianelli, Cristina ve Emer Smyth (2008). “Mapping 

gender and social background differences in 
education and youth transitions across Europe”, 
Journal of Youth Studies, 11 (2), s. 213-232.

fırsatlarından mahrum olmalarıdır.7 
Gençlerin gelişmiş ülkelere yönelik 
göç eğilimlerinin, küresel genç işgücü 
piyasalarındaki ayrışmanın etkilerini 
doğrudan yansıttığı söylenebilir.

COVID-19 ve Genç 
İşgücüne Etkileri
Ekonomik ve sosyal risklere kar-

şı en savunmasız gruplar arasında 
yer alan gençlerin mücadele etmek 
zorunda olduğu sorun alanları, CO-
VID-19 küresel salgınının ülke eko-
nomileri ve işgücü piyasaları üzerin-
de yarattığı olumsuz etkiler ile hızlı 
bir biçimde artmıştır. Bu krizin özel 
olarak gençler üzerindeki etkilerini, 
(1) eğitim, yetiştirme ve işbaşı öğren-
mede yaşanan aksaklıklar; (2) iş ara-
yan ve işgücü piyasasına yeni giren 
gençler için artan zorluklar ve (3) iş 
ve gelir kayıpları ile kötüleşen istih-
dam kalitesi olmak üzere üç boyutta 
değerlendirmek mümkündür.8 Genç 
işgücü piyasası bakımından hem ge-
lişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler-
de işgücü ve istihdam kayıpları, aktif  
olmayan gençlerin sayısındaki yük-
selme ve NEET oranında artışlar söz 
konusu olmuştur.
7 ILO (2020), a.g.e., s. 48.
8 ILO (2021a). An Update on the Youth Labour 

Market Impact of the COVID-19 Crisis, 
International Labour Office: Geneva, s. 2.
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ILO’nun çalışma saatleri kayıpla-
rına eş değer tam zamanlı iş kayıpları 
sonuçlarına bakıldığında, 2020 yılın-
da 114 milyonluk küresel istihdam 
kaybının yüzde 8,7’sini genç çalışan-
lar oluşturmaktadır. Yüzde 3,7 olan 
yetişkinlerin istihdam kayıpları ile 
karşılaştırıldığında, gençler yetişkin-
lerin iki katından daha fazla iş kaybı 
riski ile karşılaşmışlardır. Genç kadın-
ların istihdam oranında ise, yüksek 
gelirli ülkelerde yüzde 13,9 ve orta ge-
lirli ülkelerde yüzde 29 olmak üzere, 
erkeklerden daha fazla oranda düşüş 
yaşanmıştır.9 Öte yandan, yüksek ge-
lir düzeyine sahip ülkelerin dışındaki 
iş sahibi olmayan gençler veya işgücü 
piyasasına adım atma eğilimde olan 
gençler, iş aramayı tercih etmekten zi-
yade işgücü piyasasının dışında yer al-
mışlar ve işgücü piyasasına girme ka-
rarını ertelemişlerdir. ILO’ya göre bu 
karar, salgın döneminde küresel genç 
işsiz sayısının neden artış göstermedi-
ğini açıklamaktadır. Salgının yarattığı 
kriz, gençlerin işgücü piyasası kopuş-
larını güçlendirerek, gerçek risklere 
karşı ne kadar savunmasız olduklarını 
bir kez daha hatırlatmıştır.10

Gençlerin iş arama faaliyetin-
den vazgeçerek işgücü piyasası dışı-
na çıkma eğilimleri, öncelikli olarak 
aktif  olmayan gençlerin oranlarının 
yükselmesine neden olmuştur. Hat-
ta, 2020’nin ikinci çeyreğinde İrlan-
da, Portekiz, İtalya, Yeni Zelanda, 
Güney Afrika gibi ülkelerde genç iş-
sizlik oranlarında düşüşler gerçekleş-
miştir. Türkiye’de ise, küresel salgın 
döneminde genç işsizlik oranlarında 
sert bir artış gerçekleşmemesine rağ-
men, aktif  olmayan genç işgücünde 

9 ILO (2021a). a.g.e., s. 4.
10 ILO (2021b). ILO Monitor: COVID-19 and the 

World of Work, Seventh Edition, s. 10.
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2019’un ikinci çeyreği ile 2020’nin 
ikinci çeyreği karşılaştırıldığında yüz-
de 8’lik artış tespit edilmiştir.11 Öte 
yandan, Avrupa Birliği’nde 15-24 yaş 
grubunda âtıl istihdam oranı (LU4), 
2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 27,3 
iken 2020’nin aynı döneminde yüzde 
33 olarak gerçekleşmiştir.12 Bu du-
rum, hem yeni iş arayanların çoğun-
luğunu oluşturan gençlerin iş bulma 
yönündeki cesaretlerinin kırıldığını, 
hem de salgın döneminde daha faz-
la gencin eğitime devam etme veya 
yeniden eğitim olanaklarından yarar-
lanma kararı verdikleri şeklinde açık-
lanabilir. Gençlerin işgücünün dışına 
kaçış eğilimlerinin, orta ve uzun va-
dede iş arama faaliyeti ile bağlarının 
tamamen kopması ve beceri kayıpları 
ihtimali bakımından, işsizlik sorunun-
dan daha önemli ve kalıcı etkiler yara-
tabileceği unutulmamalıdır.

Küresel salgının genç işgücü piya-
sası için dramatik etkilerinin izlene-
bileceği bir diğer gösterge de NEET 
dahilindeki gruplardır. 2020 yılı için 
küresel trendleri sunan veriler henüz 
bulunmamakla birlikte, ulaşılabilen 
verilerden 33 ülkenin 24’ünde NEET 
oranları hem kadınlar hem de erkek-
ler için artış gösterdiği belirtilmektedir. 
2020’nin ikinci çeyreğinde en yüksek 
genç kadın NEET oranlarının tespit 
edildiği ülkeler sırasıyla Peru, Türki-
ye, Güney Afrika ve Brezilya olmuş-
tur. 2020’nin üçüncü çeyreğine gelin-
diğinde, diğer ülkelerde kadın NEET 
oranlarında düşüş yaşanırken, Türki-
ye’de yüzde 38 seviyesine yükselmeye 
devam etmiştir.13 NEET oranındaki 

11 ILO (2021a), s. 9.
12 Labour market slack by sex and age (1992-2020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/LFSI_SLA_Q_H__custom_1287732/default/
table?lang=en (Erişim Tarihi: 12.09.2021)

13 ILO (2021a). a.g.e, s.10.
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bu artışlar, özellikle salgın döneminde 
okulların kapanması gibi geçici şok-
lardan kaynaklanabilmekle birlikte, 
gençlerin eğitim sistemine veya işgücü 
piyasasına bağlılıklarını kaybetmeleri 
durumunda uzun vadeli ve gelecekti 
istihdam örüntülerinde “yara açıcı” 
sonuçlar yaşanabilir. ILO’ya göre, bu 
kaybedilen fırsatların, yaşam döngüsü 
boyunca gelecekteki iş imkanlarını ve 
beceri gelişimini olumsuz etkilemesi 
olasıdır.14

Gençler İçin İstihdam 
Politikaları
Gençlerin istihdama katılımlarını 

ve insan onuruna yakışır işlere giriş 
fırsatlarını artırmak için yürütülecek 
temel politikanın, aktif  işgücü piyasa-
sı politikaları olduğunu yönünde ulus-
lararası kuruluşlar tarafından kabul 
edilen genel bir görüş söz konusudur. 
Bu politikalar arasında beceri eğitimi/iş 
başında eğitim programları, kamu istihdam 
programları, iş arama ve meslek danışman-
lığı hizmetleri ve son olarak girişimciliğin 
ve bağımsız çalışmanın teşvik edilmesi gel-
mektedir. Bu yaklaşım yeni istihdam 
fırsatları, istihdam kalitesi, istihdama 
giriş ve istihdama dönük beceriler bo-
yutlarında, genç işgücü piyasası çıktı-
larını iyileştirici etkide bulunmakta-
dır. Özellikle, istihdam politikaları 
arasında yer alan ücret sübvansiyon-
ları/işe alım teşviki hem emek talebi 
yaratılması bakımından hem de bece-
ri eğitimi/işbaşında eğitim program-
ları ile bir arada uygulanabilirliği ba-
kımından anahtar bir politika olarak 
değerlendirilmektedir.15

14 ILO (2021c). World Employment and Social 
Outlook 2021, International Labour Office: 
Geneva, s. 24-25.

15 O’Higgins Niall (2017). Rising to the Youth 
Employment Challenge: New evidence on key 
policy issues, International Labour Office: Geneva, 
s. 54.

Bölgesel olarak bakıldığında, son 
on yıllık dönemdeki en başarılı ve etkin 
programın Avrupa Birliği’nin 2011 Fi-
nansal Krizi’nin artan genç işsizliği ve 
NEET oranları üzerindeki etkisini ha-
fifletmek için 2013 yılında hayata geçir-
diği “Gençlik Garantisi” programıdır. 
Avrupa Gençlik Stratejisi ile uyumlu 
olarak günümüzde de devam etmekte 
olan programın temel amacı, 25 yaş 
altındaki gençlerin okuldan ayrıldıktan 
veya işlerinden ayrılıp işsiz kaldıktan 
sonra, dört ay içinde istihdama, sürek-
li eğitime, çıraklık eğitimine veya staj 
programlarına geçişlerinin sağlanma-
sıdır. Bu amaçla, tüm üye ülkeler “Ulu-
sal Uygulama Planları” oluşturmuştur. 
2013-2020 yılları arasındaki yedi yıllık 
dönemde 24 milyondan fazla genç 
Gençlik Garantisi programlarına kayıt 
olmuş ve 15 milyondan fazlası da iş, 
eğitim, çıraklık veya yetiştirme teklif-
lerinden yararlanmışlardır. Programın 
başarılı olarak kabul edilmesinin en 
önemli nedeni, genç işsizliği ve NEET 
oranlarında keskin düşüşler gerçekleş-
tirebilmiş olmasının yanı sıra kişiye özel 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
de sunulmuş olmasıdır.

Küresel salgın döneminde ise, tüm 
bölgeler ve ülkeler arasında söz konu-
su krizin yarattığı gelir kayıplarını te-
lafi etmek amacıyla gelir desteği sağ-
lanan grupların başında gençler yer 
almıştır. Ancak, yüksek gelirli ülkele-
rin çoğunda uygulanan gelir desteği 
ve işte kalma önlemleri, çoğunlukla 
tecrübeli/yetişkin çalışanları destek-
leme eğiliminde olmuştur. Daha az 
güvenceli, geçici ve kayıt dışı işlerde 
yoğunlaşan gençler bu tür bir deste-
ğe hak kazanamamışlardır. Ayrıca, 
küresel salgınla mücadele döneminde 
genç işgücü piyasalarındaki cinsiyete 
dayalı farklılıklar daha belirgin hale 
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gelmiştir.16 Gençlere dönük istihdam 
politikalarında aşağıdaki boyutlar gi-
derek önem kazanmaktadır:
• En savunmasız gençlere odaklana-

rak iyileştirici politikalardan temel 
gelir desteği, ücret sübvansiyonla-
rı, girişimcilik teşviki gibi yeniden 
yapılandırıcı politikalara kayması 
aracılığıyla genç işgücü talebini 
artırmak.

• Sektöre dayalı kalkınma politika-
ları yoluyla, özellikle genç kadınlar 
arasında istihdam artırıcı fırsatla-
rın belirlenmesi.

• Eğitim sisteminin yüz yüze olma-
yan hizmet sunumu ile ilişkili eşit-
sizliklerle uğraşmayı ve karantina-

16 ILO (2021a). a.g.e, s. 4.

lar sırasında ortaya çıkan eğitim 
açıklarını giderici eğitim ve öğre-
timi teşvik etmek.

• İşgücü piyasasından çekilen genç-
lere yönelik istihdam hizmetleri, 
aktif  işgücü piyasası programları 
ve girişimcilik programları dahil 
temel politika desteğine odaklan-
mak ve kayıtlı ekonomiye geçiş de 
dahil olmak üzere işgücü piyasa-
sındaki geçişleri desteklemek.

• Daha fazla genç çalışan için işsizlik 
sigortasını da içeren sosyal koru-
manın kapsamının genişletilmesi 
ve genç işçilerin kayıtlı ekonomi-
den ayrılmamalarını sağlamak.

• Toplu pazarlık ve örgütlenme öz-
gürlüğüne katılımlarını teşvik et-
mek de dahil olmak üzere, genç 
çalışanların haklarını korumaya 
yönelik politika ve programları 
uyarlamak.
Son olarak belirtmek gerekir ki, 

işgücü piyasasında yer bulamayan 
gençlerin ekonomik ve sosyal koşulla-
rını daha etkin bir biçimde kavramak 
önemlidir. En başta gençlerin ihtiyaç-
larını anlamak, onların refahını etkile-
yen sosyal, ekonomik ve hatta çevresel 
faktörlerin karmaşık ilişkisini ve insan 
onuruna yakışır işlere erişmeye çalı-
şan gençlerin karşılaştığı kısıtlamalara 
cevap veren bir arz-talep değerlendir-
mesine ihtiyaç vardır. Eksik istihda-
mı, savunmasız istihdamı ve çalışan 
yoksulları dikkate almak için işsizli-
ğin ötesine bakılması gerekmektedir. 
Gençlik fırsatlarını sınırlayan tüm et-
kenleri bilmedikçe, onların ihtiyaçla-
rına gerçekten cevap veren bir müda-
hale tasarlamak imkânsız olacaktır.17

17 ILO (2018). Guide on Measuring Decent Jobs for 
Youth: Monitoring, evaluation and learning in labour 
market programmes - Note 1: Diagnosing, planning 
and designing youth employment interventions, 
International Labour Office: Geneva, s. 25.
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Covid-19’un 2020 yılı Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
küresel salgın olarak ilan edilmesinden sonra birçok ülke salgının halk sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına toplumsal ve ekonomik 
kısıtlamalara başvurmuştur. Sosyal hareketliliğin azaltılması ve sosyal mesafe 
uygulamaları gibi bu kısıtlamalar ekonomik faaliyetler üzerinde son derece 
olumsuz etkilere sahip olurken, yaşanan ekonomik daralma çok sayıda işlet-
menin kapanmasını da beraberinde getirmiştir. İçinden geçilmekte olan süreç 
çalışma ilişkilerinde telafisi zor sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bu dönemde çalışma yaşamında esneklik ve güvencesizlik artarken, işsizli-
ğin küresel anlamda kitleselleştiği görülmüştür. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) verilerine göre tüm dünyadaki işçilerin %77’si salgın sürecindeki kısıtla-
ma uygulamalarından bir şekilde olumsuz etkilenmişlerdir. 2020 yılında çalış-
ma saatlerinde yaşanan kayıp 2019 yılının son çeyreğiyle karşılaştırıldığında 
255 milyon tam zamanlı iş ile eşdeğer olmuştur. Bu durum istihdam içerisinde 
olsun ya olmasın işçilerin ve ailelerinin ciddi anlamda gelir kaybı yaşanma-
larını da beraberinde getirmiştir. Dünya Ekonomik Formu verilerine göre ise 
2020 yılında yetişkin istihdamındaki düşüş %3,7 olarak kayıtlara geçerken bu 
oranın genç istihdamı için %8,7 olduğu görülmüştür. Kısacası gençler tüm 
dünyada salgının ortaya çıkardığı toplumsal yükü en ağır şekilde omuzlarında 
hisseden gruplar içerisinde yer almışlardır. Küresel salgının istihdam piyasa-
larına yansıması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son derece olumsuz 
olmuştur. Toplumun en savunmasız ve güvencesiz grupları arasında yer alan 
“Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Öğrenimde (NEET)” olan genç nüfus 
salgın nedeniyle artan işsizlikten çok daha yoğun etkilenmiş, bu gruplardaki 
kişilerin sorunlarının derinleştiği dikkat çekmiştir.

ILO, 17 Şubat 2021 tarihinde yayımladığı “Gençlik ve COVID-19: Küresel 
Salgın Döneminde İnsana Yakışır İşlere Erişim” isimli Rapor ile Türkiye’deki 

İŞSİZLİK

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Tarafından Hazırlanan  
“Gençlik ve Covid-19:  

Küresel Salgın Döneminde İnsana 
Yakışır İşlere Erişim” Raporu’nun  

Görünür Kıldıkları Üzerine

Ceyhun GÜLER
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ev sahibi ülke ve mülteci topluluklardan ne eğitimde ne istihdamda ne de 
öğrenimde olan genç nüfusun genel profillerine ve salgın sonrası dönemdeki 
ihtiyaç ve beklentilerine odaklanmıştır. Rapor kapsamında cinsiyet farklılık-
larına da dikkat çekilirken, herkes için insana yakışır işlerin teşvik edilmesine 
yönelik çabalara katkı sunulma çabası içerisinde hareket edilmiştir. Türki-
ye’deki yüksek NEET oranları, kadınların işgücüne düşük düzeyde katılımları 
ile eğitim ve öğretime erişimin kısıtlılığının bir sonucu olarak yüksek kadın 
NEET oranları üzerinden de tartışmaya açılmıştır. Rapor içerisinde uluslara-
rası veriler üzerinden derinleştirilmeye çalışılan bu tartışma kapsamında Tür-
kiye’deki cinsiyet eşitsizliğinin boyutu karşılaştırmalı bir analizle görünür hale 
getirilmiştir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki yüksek NEET 
oranlarının yanında ciddi düzeyde bir cinsiyet farkına da dikkat çekilmiştir.

Cinsiyete göre nüfusta genç NEET (15-24 yaş) AB Üye ve Aday 
Ülkeleri (%) 2019
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Kaynak: Eurostat. Not: 15-24 yaş arası erkekler ve kadınlar için yaşgrubuna ve cinsiyete özel NEET oranları

Rapor kapsamında Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda ne de öğrenimde 
olan mültecilere ilişkin son derece önemli verilere de değinilmiştir. Bu doğ-
rultuda Türkiye’nin son yıllarda hedef  ve transit ülke haline geldiğine dikkat 
çekilirken, Türkiye’deki geçici koruma rejimi kapsamındaki Suriyelilerin sa-
yısal yoğunluğu üzerinde durulmuştur. İlgili Raporda Türkiye’deki mültecile-
rin çoğunluğunun kentsel alanlarda ve gelir düzeyi düşük bölgelerde yaşadığı 
belirtilirken, mülteci nüfusunun Türkiye’nin genel nüfusuna oranla çok daha 
genç bir yapıda olduğu vurgulanmıştır. TÜİK Hanehalkı İşgücü verileri üze-
rinden NEET içerisinde yer alan Suriyeli mültecilerin istihdamda ve eğitim-
de yer almama nedenleri yedi farklı kategori üzerinden değerlendirilmiştir. 
Bu doğrultuda Suriyeli kadın mültecilerin büyük çoğunluğunun ev içerisinde 
yüklenilen işlere bağlı nedenlerle NEET içerisinde yer aldıklarına da dikkat 
çekilmiştir. 
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Kategorilere Göre Suriyeli Mülteci NEET Oranları, 2019

Kaynak; Hanehalkı İşgücü Anketi 2019 ve ILO'nun kendi hesaplamaları. 
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Not: Şekil, 15-.24 yaş arası genç Suriyeli erkek ve kadınlar için 7 NEET kategorisinin her birinin yaş grubuna ve cinsiyete özel payını göstermekdedir.
Lütfen 100 işaretinin Türkiye'deki toplam 15-24 yaşındaki Suriyeli erkek/kadın nüfusunu (çalışan veya okuyanlar dahil) gösterdiğini unutmayın. 

ILO tarafından hazırlanan kapsamlı Raporda nicel ve nitel araştırma yön-
temlerinin bir arada kullanıldığı dikkat çekmiştir. İlgili Rapor kapsamında 
gerçekleştirilen masabaşı incelemeleri ve literatür taramasının yanında nicel 
araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak 250’si mülteci olmak 
üzere toplam 1250 katılımcıya bilgisayar destekli bir telefon anketi uygu-
lanmıştır. Anketleri cevaplayan kişilerin tamamı 15-24 yaş aralığında yer 
alırken, katılımcıların %64’ünü kadınların oluşturduğu görülmüştür. Bunun 
yanında Türkiye’deki Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin yoğunluğu ile 
uyumlu bir şekilde araştırmaya katılan mültecilerin %90’ı Suriyeli mülte-
cilerden oluşmuştur. Ayrıca Raporda ne eğitimde ne istihdamda ne de öğ-
renimde olan 6’sı mülteci 20 kişi ve sosyal tarafları temsilen 10 kurum tem-
silcisi ile gerçekleştirilen toplam 30 derinlemesine görüşmenin bulgularına 
da yer verilmiştir. Kendileriyle görüşülen ne eğitimde ne istihdamda ne de 
öğrenimde olan gençlerden 10’unun kadın diğer 10’unun ise erkek olduğu 
dikkat çekmiştir.

Maddi İmkansızlıklar Nedeniyle Eğitim İmkanlarına Erişim 
Güçlüğü Bir Yoksulluk Döngüsünü Tetikliyor
NEET içerisinde yer alan nüfusun eğitime devam etmeme/edememe ne-
denleri Raporun ortaya koyduğu bulgular kapsamında dikkat çeken önemli 
noktalar arasındadır. Bu doğrultuda maddi koşullar nedeniyle çalışma zorun-
luluğunun ortaya çıkmasının, eğitimi bırakma kararında son derece etkili ol-
duğu belirtilmiştir. Bahsedilen sorunla bağlantılı bir şekilde örgün eğitim ve 
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öğretim eksikliğinin ise kayıt dışı, düşük ücretli ve geçici işlerde çalışmayla 
sonuçlandığı Rapor içerisinde üzerinde durulan önemli tespitler arasındadır. 
Rapor çarpıcı bir şekilde bu durumun bir yoksulluk döngüsünü tetiklediğine 
de dikkat çekmektedir. 

“Liseyi bitirdikten sonra başka bir şehre gidip orada okumaya param 
yetmedi. Sadece annem var, asgari ücret alıyor, eğitimimi karşılaya-
madı.” (Erkek, 23, lise mezunu, Ankara).

Raporda paylaşılan bulgular mülteci katılımcılar arasında savaş nedeniyle 
eğitimi bıraktıklarını belirtenlerin oranının da oldukça yüksek olduğunu gös-
termektedir. Çok sayıda mülteci katılımcının olumsuz koşullar nedeniyle ül-
kelerini terk etmek durumunda kaldıkları ve eğitimi bıraktıkları üzerinde du-
rulan konular arasındadır. Diploma veya sertifika gibi gerekli belgelere sahip 
olmama ve Türkçe bilmeme gibi nedenler de Rapor bulguları kapsamında 
mültecilerin eğitime devam etmeme nedenleri arasında sıralanmıştır. 
Okul dışı eğitim veya kurs imkanlarından faydalanmanın NEET içerisinde 
yer alan nüfus arasında oldukça düşük olduğu da Raporda değinilen önemli 
konular arasındadır. Bu doğrultuda ev sahibi ülke vatandaşı olan katılımcıla-
rın sadece %10’nun bahsedilen eğitim ve kurs imkanlarına erişim sağladığı 
görülmektedir. Bahsedilen oranın mülteci katılımcılar arasında ise %32 oldu-
ğu belirtilmiştir. Kısacası NEET içerisinde yer alan genç nüfusun hem teknik 
hem de sosyal becerileri geliştirmeye yönelik fırsatlar sunan yaşam boyu öğ-
renme programlarına ilişkin farkındalıklarının düşük olduğu dikkat çekmiştir. 

Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Öğrenimde Olan Genç 
Nüfus Sosyal Yardımlara Erişemiyor

Rapor kapsamındaki araştırma bulguları gerek hane gelirleri gerekse birey-
sel gelirleri çok düşük olmasına rağmen katılımcıların %98’inin herhangi 
bir devlet yardımı almadığını ortaya koymuştur. Bu oranlar doğrultusunda 
NEET içerisinde yer alan nüfusun sosyal yardım mekanizmalarına erişiminin 
çok sınırlı olduğu ve büyük çoğunluğunun bu tür programlardan haberdar/
farkında olmadığı Raporda yer verilen önemli tespitler arasındadır. 

Gençler İŞKUR Aracılığıyla Düzgün Bir İş Bulabileceklerini 
Düşünmüyorlar

İlgili Rapor, NEET içerisinde yer alan nüfusun resmi istihdam mekanizmaları-
na erişiminin son derece düşük olduğuna da dikkat çekmiştir.  Araştırma kapsa-
mında ev sahibi ülke vatandaşı olan katılımcıların sadece %18’inin İŞKUR’a 
kayıtlı olduğunu belirttikleri ifade edilmiştir. Bu oranın mülteci katılımcılarda 
da benzer bir şekilde %17 olduğu görülmüştür. İŞKUR’un yaygın olarak bi-
linmemesi ve NEET içerisinde yer alan genç nüfus arasında bu kurumdan 
beklentilerin düşük olması İŞKUR’a kayıtlılığın son derece düşük kalmasının 
temel nedenleri arasında sayılmıştır. Özellikle araştırmaya katılan üniversite 
mezunlarının İŞKUR’u vasıfsız ve düşük eğitim düzeyine sahip gençlere iş 
bulmaya odaklanan bir kurum olarak gördüklerine dikkat çekilmiştir. 

İŞSİZLİK
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“Bazı arkadaşlarım İŞKUR’a kayıtlı; defalarca denediler ama düz-
gün bir yanıt alamadılar. Yaşadıklarını gördükten sonra, bunun fay-
dasız olduğunu düşünüyorum. Başvuru yapmanın bir anlamı olma-
dığını düşündüm. İŞKUR’un işverenlere yönelik teşvikleri var ama 
belki işverenler bunu yeterli bulmadıkları için İŞKUR üzerinden işe 
alım yapmıyorlar.” (Kadın, 23, üniversite mezunu, İstanbul).

Raporda gençlerin genellikle çevrimiçi arama siteleri aracılığıyla iş aradıkları-
na değinilirken, araştırmaya katılan mültecilerin ev sahibi ülke vatandaşlarına 
oranla daha çok enformel iş arama kanallarını (arkadaş, tanıdık, akraba vb. ara-
cılığıyla) tercih ettikleri ifade edilmiştir. Ev sahibi ülke vatandaşı olan katılımcı-
ların ise mültecilere göre mobil uygulamaları kullanma olasılığının daha yüksek 
olduğu Rapor içerisinde üzerinde durulan araştırma bulgularındandır. Rapor 
kapsamında iş arama sürecinin kadınlar için ekstra zorluklar sunduğu da ortaya 
konulmuştur. Bu anlamda en önemli sorunun işgücü piyasasının yapısıyla ilgili 
değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili olduğu belirtilmiştir. Genç kadınların 
hem yüz yüze hem de çevrimiçi iş arama süreçlerinde tacizle karşılaştıkları ifade 
edilmiştir. Bahsedilen anlamda ayrımcılığın, adayların “fiziksel olarak prezan-
tabl” görünmelerinin istendiği ilanlarda başladığı vurgulanmıştır.

Tam Zamanlı Eğitim Dışında Kalanların Çoğu İşsiz

Raporda araştırmaya katılım sağlayan gençlerin %74’ünün tam zamanlı eği-
timden ayrıldıktan sonra herhangi bir işe sahip olmadıklarının altı çizilmiş-
tir. Bu oranın mülteci katılımcılar arasında %18 olduğu görülmüştür. Tam 
zamanlı eğitimden ayrıldıktan sonra ücretli bir işi olanların ise uzun çalışma 
saatleri, düzensiz çalışma koşulları ve düşük ücret sorunları ile karşı karşıya 
kaldıkları belirtilmiştir. 
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Bir İşe Sahip Olmama Nedenleri

*Lütfen bu çok yanıtlı bir soru olduğundan yanıtların toplamının %100’den fazla olduğunu unutmayın.

Mülteci Topluluklar (N:255)

Ev Sahipi Topluluklar (N:1001)

Pandemi nedeniyle

Bir iş bulamadım

Ücretler çok düşük

Daha önce deneyimim olmadığı için reddedildim

Doğru becerilere sahip olmadığım için reddediliyorum

Ailem çalışmamı istemiyor

Bir aile üyesine bakmak için işten ayrılmak zorunda kaldım

Çalışmak için çok gencim

Ağır bir şekilde hastalandım

Eğitim düzeyim yeterli değil

Kadınlar işyerinde tacize uğruyor

Yaşadığım yerden işe gidip gelmek güvenli değil

Diğer

Cevap vermek istemiyor

Sigortalı, güvenceli bir iş bulamadım

Ekonomi kötü gidiyor, bir iş yok

İş piyasasına dair zorluklar/sorunlar/ayrımcı
uygulamalar/zorbalık

İş piyasasında bana ilk şansımı verecek herhangi bir
bağlantım yok

Çalışma koşulları çok ağır (çok az ücretle, çok uzun
çalışma saatleri

30

20

17

5

9

6

5

5

3

3

3

2

1

1

0,3

1

5

2

2

4

37

43

8

7

21

5

1

3

0,5

2

5

1

0,5

4

1

17

10

2

0,1

Bir İşe Sahip Olmama (%)

Ücretli bir iş aramadım

NEET içerisinde yer alan genç nüfus arasında uzun süreli işsizlik nedenlerinin 
çeşitliliği de Raporda tartışmaya açılan konulardandır. Bu doğrultuda işsizlik 
nedenleri noktasında ev sahibi ülke vatandaşı olan katılımcılarla mülteci katı-
lımcılar arasında farklılık olduğu ifade edilmiştir. Rapor ev sahibi ülke vatandaşı 
olan katılımcıların mülteci katılımcılara oranla iş aramadığını söyleme olasılığı-
nın en az yedi kat daha fazla olduğuna dikkat çekmiştir. Araştırma kapsamında 
mülteci katılımcıların ise çoğunlukla iş bulamadıklarını ifade ettikleri belirtil-
miştir. Ayrıca mülteci katılımcıların, ev sahibi ülke vatandaşı olan katılımcılara 
oranla daha düşük maaşlarla ve daha zor koşullarda çalıştıkları Rapor kapsa-
mında araştırma bulguları doğrultusunda paylaşılan hususlardandır.

İŞSİZLİK
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Gençler İş Bulamamaktansa İş Aramamayı Tercih Ediyor

NEET içerisinde yer alan genç nüfusun iş aramama nedenlerine de odakla-
nan Rapor, gençlerin iş aramamalarının temel nedenlerinin inanç ve umut 
eksikliği olduğunu ortaya koymaktadır.  Rapor’da ayrıca sosyal güvencenin 
olmaması, düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve belirli bir iş tanımının olma-
ması gibi işgücü piyasasının yapısal zorluklarının da iş arama eğilimini etki-
lediğine dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda gençlerin işgücü piyasası içerisinde 
yer almayı bir tür “kölelik” olarak algıladıkları ve “bunun dışında” kalmayı 
seçtikleri belirtilmiştir. Rapor kapsamında yer verilen araştırma bulgularında 
istihdam fırsatlarının kıtlığından da sıklıkla bahsedilmiş ve özellikle üniversite 
mezunlarının, eğitimlerine önemli yatırımlar yapmalarına rağmen bu kıtlık-
tan mustarip olduklarına değinilmiştir.

“Mülakata gittiğinizde biraz beklentiyle gidiyorsunuz ama sizi değil 
başkasını tercih ediyorlar. Kendinizi reddedilmiş ve üzgün hissedi-
yorsunuz; yabancı dil bilmediğine, üniversiteye gitmediğine pişman 
oluyorsun. Ya da ağır şartlar getirirler, kabul etmezsiniz. Evet, asgari 
ücret teklif  ediyorlar ama sizden daha fazlasını yapmanızı bekli-
yorlar. Yani seni köle gibi kullanıyorlar ve kendi özel şeylerini de 
yapmanı istiyorlar. “(Kadın, 21, lise mezunu, Adana).

Covid-19’un ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Öğrenimde 
Olan Genç Nüfus Üzerindeki Etkisi

Rapor kapsamında yer verilen araştırma bulguları doğrultusunda araştırmaya 
katılım sağlayan gençlerin yaklaşık üçte birinin küresel salgın nedeniyle işlerini 
kaybettikleri belirtilmiştir. Ayrıca bu oranın erkelerde kadınlara göre daha yük-
sek olduğuna dikkat çekilmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan ev sahibi ülke va-
tandaşlarının %77’sinin mültecilerin ise %61’nin salgın sürecinin iş bulma şans-
larını olumsuz etkilediğini belirttikleri Rapor’da üzerinde durulan tespitlerden 
olmuştur. Bu durum NEET içerisinde yer alan nüfusun iş arama çabalarını da 
olumsuz etkilemiştir. Rapor kapsamında paylaşılan bulgular NEET içerisinde 
yer alan ev sahibi ülke vatandaşı katılımcıların iş aramayı bırakma olasılığının 
%61 olduğu, NEET içerisinde yer alan mülteci katılımcılarda ise bu olasılığın 
%36 olduğunu göstermiştir. Kısacası küresel salgın sürecinin NEET içerisinde 
yer alan nüfusun gelecek beklentilerini olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Küresel salgın NEET içerisinde yer alan genç nüfusun gündelik hayat pratikle-
ri üzerinde önemli etkilere sahip olmuştur. Rapor kapsamında gerçekleştirilen 
araştırmaya katılım sağlayan gençlerin bir kısmı bu dönemde hayatlarında köklü 
değişiklikler yapmak için harekete geçtiklerini belirtirken, katılımcıların yaklaşık 
%40 bu dönemde kendilerini daha az yararlı veya başkalarına daha çok bağımlı 
hissettiklerini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda NEET içerisinde yer alan gençle-
rin bu dönemde uyku düzenlerinin değiştiği, ev işlerine daha fazla zaman ayır-
dıkları, daha uzun süre TV izledikleri ve çevrimiçi ortamda daha fazla zaman 
geçirdikleri de Raporun görünür kıldığı önemli tespitler arasındadır. 
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Peki Ama Ne Yapmalı?

Raporda ne eğitimde ne istihdamda ne de öğrenimde olan gençlerin oranının 
yüksek olmasının sadece gençler için değil, tüm toplum için psikolojik ve sos-
yolojik etkilere sahip olduğu ve bu nedenle konunun sadece finansal bir sorun 
olarak sınıflandırılamayacağı vurgulanırken araştırma bulgularında yola çıkı-
larak bir dizi öneriye de yer verilmiştir.

Ücretsiz ve kaliteli eğitim temel bir 
insan hakkı olarak kabul edilmesi 
dile getirilen öneriler arasında dikkat 
çekmektedir. İlk ve orta öğretimin ka-
litesinin geliştirilmesi gerektiği hem 
sendikalar hem de işveren örgütlerin 
eğitimde gerçekleştirilmesi gereken re-
form ve politikaların savunuculuğunu 
yapmalarının önemi, öneriler kapsa-
mında üzerinde durulan konulardan 
olmuştur. Eğitimin kalitesinin gelişti-
rilmesinin yanı sıra, okul terklerinin 
arkasındaki faktörlerin de ele alınması 
gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca alınan 
tedbirlere rağmen okulu bırakanlara 

alternatif  eğitim ve öğretim imkanları sunulması adına politika yapıcılara çağrı-
da bulunulmuştur. Genç kadınların ücretsiz ve kaliteli eğitim ve beceri geliştirme 
programlarına erişiminin sağlanmasının önemi üzerinde de durulmuştur.

Çevrimiçi iş arama süreçlerinin iyileştirilmesi, iş arama yardımı, danışmanlık 
ve kısa eğitim kursları (özgeçmiş yazma ve görüşme tekniklerinde) gibi dü-
şük maliyetli, düşük yoğunluklu girişimler de Rapor kapsamında dile getirilen 
öneriler arasında yer almıştır. Çocuk dostu istihdam olanaklarının artırılması, 
çocuk bakımı yanında yaşlı ve hasta bakımına yönelik teşvik ve yardımların 
da geliştirilmesi Raporda dikkat çeken önerilerdendir.

Bunun yanında konuya ilişkin veri toplama araçlarının etkinleştirilmesi ve ge-
liştirilmesi, gençlik programlarına yönelik etki analizlerinin yapılması, NEET 
içerisinde yer alan nüfusun yeniden istihdam, eğitim ve öğretime kazandırıl-
maları adına kapsamlı programların geliştirilmesi, İŞKUR’un kapasitesinin 
güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin bu sorunla mücadele aşamasında daha 
etkin bir pozisyon edinmesi ve gençlerin bu alanda yaşanan sorunlarla mü-
cadele sürecine etkin katılımlarını sağlamak adına iletişim kampanyalarının 
düzenlenmesi  Rapor içerisinde değinilen politika öneriler arasındadır.

Not: Raporun tamamına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
https://www.ilo.org/ankara/publications/research-papers/WCMS_771425/lang--tr/index.htm 
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Neler oluyor bize?
Hayat bir sosyal deney ve bu de-

neyin tek bir denklemi yok. Bildiğimiz 
kısımlardan harekete geçmemiz, ön-
gördüğümüze yetmiyor çoğu zaman. 
Genç işsizliği dünyanın birçok yerinde 
ve ülkemizde de istisnai olmanın ötesi-
ne geçip getirdiği ve götürdüğü sadece 
ekonomik nedenlerden olmayan temel 
problemlerden biri haline geldi. Koşul-
lar, “diplomanı eline bir al her şey güzel 
olacak” garantisi vermiyor artık. Diplo-
ma eşittir iş denklemi giderek vaatlerini 
yitiriyor. Mezun sayısı artıyor, yeterli 
istihdam sağlanmıyor; rekabet ortamı 
artıyor, gücümüz bazen yetmiyor. 

Anne karnında optimum düzeyde 
ihtiyaçları karşılanan, dünyaya geldi-

ğinde bakım vereninin varlığına ihti-
yaç duyan insan yavrusunun en temel 
ihtiyaçlarından biri güvenlik ihtiyacı-
dır. Yaş aldıkça ve bakım verenimizden 
ayrışıp bağımsızlaştıkça, sosyal kimlik-
lerimizi ortaya koymaya ve var etme-
ye başlıyoruz. Kendi güvenliğimizi ve 
temel ihtiyaçlarımızı sağlamak için 
sınırlar oluşturuyor ve mücadele edi-
yoruz. İlerleyen dönemlerde ekonomik 
bağımsızlığımızı elde ederek başımızı 
sokacak bir ev ve yiyecek ekmeğimizin 
olması, hayatta kalmak için en temel 
ihtiyacımız. Fakat günümüzde iş sahi-
bi olmanın anlamı, temel güvenlik ih-
tiyaçlarımızın karşılanmasından daha 
fazlasını içeriyor.

Çalışmak ve istihdam, yetişkinlik 

İŞSİZLİK

İşsizlik Süreci ve 
Baş Etme 

Mekanizmaları 
Hayatta kalmak için vahşi hayvanlardan kaçmadığımız ya da savaşmadığımız, beslenme ihtiyacımızın ve barınma 
koşullarımızın, avcılık ve toplayıcılıkla karşılanmadığı günümüz koşullarında kuşandığımız silahlar, kaygı ve korkularımız 
atalarımızdan çok farklı. Her çağda olduğu gibi temel ihtiyaçlarımız ve duygularımız ortak olsa da baş etme 
yöntemlerimiz ve hayatta kalma stratejilerimiz bambaşka. Örneğin şimdiki zamanda karşımıza ayı çıkma olasılığının 
yarattığı korkuyla değil, virüse yakalanma ihtimalinin yarattığı korkuyla mücadele ediyoruz. Ve modern insanın (Homo 
Sapiens Sapiens) bitmeyen ve bu süreçle daha da tetiklenen işsizlik problemiyle. Türkiye’nin ve gelişmekte olan ülkelerin 
temel sorunlarından biri olan işsizliğin; psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak birçok açıdan nedensel faktörleri ve 
sonuçları var. Toplumun içinde bulunduğu durum bireyi, bireyin içinde bulunduğu durum toplumu etkiler şüphesiz. Biz 
birey perspektifinden psikolojik boyutunu ele alacağız bu yazımızda. İşsizliğin getirdiği psikolojik reaksiyonlar ve baş 
etme mekanizmaları için hazırsanız başlıyoruz.

Psikolog Meryem METİN
Psikolog Dr. Özge KANTAŞ 
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döneminde bireyin sağlıklı kişilik ve 
duygusal gelişiminin önemli bir par-
çası haline gelmektedir. Üretmeye, 
yaratmaya, kendini ortaya koymaya, 
potansiyellerini geliştirmeye, görülme-
ye ihtiyacı olan insanın istihdamı, bu 
ihtiyaçların karşılık bulduğu somut bir 
alanı oluşturuyor. Toplumun sosyal 
dokusunu baltalayan işsizlik bu yüz-
den kişiyi sadece ekonomik anlamda 
etkilemiyor. Çünkü bu araçla kendisi-
ne kattıklarıyla zenginleşen, toplumla 
bütünleşen, yaşama kattıklarıyla aidi-

yet hisseden bireyin varlığı onaylanı-
yor. Bu açıdan baktığımızda çalışmak; 
hayatı idame ettirebilmenin ötesinde 
toplumsal rolün de birey olarak karşı-
lık bulmasıdır. Fakat kendisine ve top-
luma değer kattığını düşünen, potan-
siyelini ortaya koymak isteyen bireyin 
enerjisi doğru kanallara yönlendiril-
mediğinde, engellendiğinde veya örse-
lendiğinde enerji kaçağı ortaya çıkıyor. 
Dışa aktarılamayan enerji kendini öfke 
ya da boşluk hissi ile ele veriyor. Çün-
kü birey duruma “işsizlik” yerine “işe 
yaramıyorum” perspektifinden bak-
tığında benlik saygısı da zedelenmiş 
oluyor. Kişinin öz değerine dair sorgu-
lamalar başladıkça da depresyon, kay-
gı bozukluğu, stres, uyku problemleri, 
iştahsızlık gibi hem fizyolojik hem de 
psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkma-
ya başlıyor. 

Herkesin koşulları, beklentileri, ha-
yata atıfları, başarı tanımları çok fark-
lı. Bu farklılıklar tepkilerimizi ve baş 
etme yöntemlerimizi de farklılaştırıyor. 
Bu yüzden işsizliğe herkes aynı şekilde 
tepki vermiyor. Hayatta yeni bir role 
hazırlanmak, durumun belirsiz olması, 
geçinmek ve temel ihtiyaçların sorum-
luluğunu almakla gelen sürece, gelecek 
kaygısı eşlik ediyor. Teoride öğrendik-
lerimiz ve hedeflerimiz gerçek hayatın 
realitesine uymadığında bocalamak 
bir o kadar da normal. Çünkü stresli 
olaylara verilen stres tepkileri makul 
olanı. Fakat istihdam edilme süreci-
nin uzuyor olması kişiyi karamsar hale 
getirebilir ve kendi durumu hakkında 
kaderci yaklaşabilir. Uzun vadeli işsiz-
liğin, duygusal sağlığa olumsuz etkileri 
daha fazla olduğu için, duygusal ce-
zalandırma eğilimleri ortaya çıkabilir. 
Bu eğilimlerin ortak olduğunu bilmek 
ve farkına varmak “bize neler olduğu” 
açısından kıymetli.
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Boşuna mı okuduk?
İşiniz sizin için ne ifade ediyor? 

Kendinizi işinizle ve kariyerinizle ne 
ölçüde tanımlarsınız?

Konfor alanlarınızı sağlamak, işi-
nizle ne kadar orantılı?

Risk mi alırsınız yoksa stabiliteden 
(durağanlıktan) mi hoşlanırsınız? 

İşinizden beklentinizin para, güç ve 
statü ile ilişkisi nasıl? 

Boşuna okumadık elbet! Çünkü 
mecbur kalınan, ezbere gidilen ya da 
kendi seçimimizle gelen yolların nite-
liği kişiye göre farklı olsa da şimdiki 
zamana getirdiğimiz her şeyin bizimle 
uzaktan veya yakından muhakkak bir 
ilgisi var. Bu yüzden yukarıdaki soru-
ların cevapları, neyi niye yaptığımızı 
ve seçtiğimiz ya da seçeceğimiz han-
gi amaç için işimizin bize kaynaklık 
edeceğini kavramakta yararlı olabilir. 
Örneğin, kendi kimliğimizi sadece iş 
ve kariyer üzerinden tanımlıyorsak; işi 
kaybettiğimizde ya da iş görüşmelerin-
de reddedildiğimizde benlik saygımız 
ve öz değerimiz yaralanabilir. Dışsal 
motivasyon kaynaklarına daha açık-
sak eğer, harekete geçme ve kendimize 
değer verme biçimimiz,  psikolojik ve 
duygusal sağlık açısından, süreç daha 
örseleyici olabilir. Reddedildiğimizde 
ya da beklentilerimizin karşılanmadı-
ğı durumlarda içsel motivasyon kay-
naklarımıza, benliğimize ait parçalara 
sahip çıktığımızda; değerimizi ve ken-
dimizi iş ve kariyer gelişimi üzerinden 
kurgulamamıza gerek kalmıyor. Kur-
guladığınız kısımlarda eğitim hayatını-
zın getirileri,  gelecekteki seçimleriniz 
için amaç mı yoksa araç mı olacak? 
Olmak ya da olmamak, işte bütün me-
sele aracı ya da amacı nasıl atfettiği-
mizle alakalı. Tuğlası, çimentosu, harcı 
inşaat sürecinde size ait.

Emniyet kemeri hayat 
kurtarır
Tehlikeli bir yolda seyahat ettiğini-

zi düşünelim. Engebeli yollar, virajlar 
ve yolun diğer tarafındaki uçurumlar 
sizi korkutabilir. Henüz gideceğiniz 
yere varmadığınız için yolculuk anı sizi 
kaygılandırabilir. Bu belirsizlik anında 
emniyet kemerini takmanız yaşamınızı 
korumak için kontrol edebileceğiniz 
ve sorumluluğu sürücüye ait olmayan 
o andaki tek değişken. Yolun tehlikeli 
olması, sürücünün deneyimi ve dikkati 
sizin sorumluluk alanınız değil. Böyle 
bir yolda diğer bütün değişkenlerin de 
yükünü sırtlanmak nasıl bir deneyim 
olurdu? Bu yüzden bir olay ya da du-
rumla başa çıkabilmek için öncelikle 
ne ile karşı karşıya kaldığımızı bilmek, 
hem kaynaklarımızı taramak hem de 
hangi kısımların bizden menkul ol-
duğunu saptamak açısından önemli. 
Zihin yanlı çalışan bir sistem, içselleş-
tirilen bazı mesajlar yanıltabilir ve ger-
çeklik illüzyonu yaratabilir. Üzerinize 
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alacağınız yükleri belirlemek ve diğer-
lerine sınır koymak emniyet kemeriniz. 
İç sesinize kulak verdiğinizde kimler 
konuşuyor? Aile, partner, beklentiler, 
olması gerekenler, hayal edilenler... İş-
sizlik sürecinde hangi ses size, hangisi 
ötekilere ait? Özetle: Kendinizi tanı-
mak, işsizlik sürecinde yaşanabilecek 
ortak duygu ve durumların farkına 
varmak, kontrol edilebilenleri ayırt et-
mek; yükleneceğiniz yüklerin ağırlığını 
seçme özgürlüğü verir. 

Hayatımızın birçok evresinde zor-
luklarla karşılaşıyor ve karşılaşacağız. 
Psikolojik iyi oluş, olumsuz durumun 
ortadan kalkmasıyla ulaşılacak bir 
iyilik halinden ziyade her zorlu olay 
karşısında olgunlaştırılabilen bir sü-
reç. Bir varış değil, oluş hali.  Fakat bu 
dönemde hayata dair kaygı ve korku 
yayı biraz daha gergin olabilir. Psiko-
lojik ihtiyaçlar hayatın her evresinde 
temel ihtiyaç ve bize eşlik ettiğinden 
emin olmalıyız. Bu dönemde özellikle 
bu ihtiyaçların görmezden gelinmesi 
yayı daha gergin hale getirebilir hat-

İŞSİZLİK

ta koparabilir. Öz-Yönetim kuramına 
göre özerklik, ilişkisellik ve yetkinlik 
olmak üzere 3 temel psikolojik ihtiya-
cımız vardır. Seçimlerimize sahip çık-
mak, eylemlerimizi kontrol edebil-
mek, özerklik ihtiyacımızı karşılayarak 
bağımsız hissettirir. Fakat bu bağları 
koparmak demek değil. Ailemizden, 
arkadaşlarımızdan veya partnerimiz-
den destek almak, varlığımızı  olduğu 
gibi ortaya koymak  tampon işlevi gö-
rür ve ilişkisellik ihtiyacımızı karşılar. 
Şimdiki zamanda yeteneklerimize, 
potansiyellerimize sahip çıkmak ve ya-
pabileceklerimiz için güçlü yönlerimizi 
fark etmek yetkinlik ihtiyacımızı karşı-
lar. Böylelikle zorlu olaylar karşısında 
psikolojik iyi oluşumuz için kaynakla-
rımız güçlenir. Yay gerilse bile kopma-
yacağına güvenebiliriz. 

Bu süreçte destek almak, kendimi-
zi keşfetmek, ilişkilenmek, farkındalık 
kazanmak önemli adımlar olacaktır. 
Girişimcilik ekosisteminden “Hobios” 
oluşumu, işsizlik sürecinde psikolojik 
iyi oluş ve temel ihtiyaçlarla ilgili an-
lamlı ve işlevsel içerikler üretiyor.1 

Hayat belirsizliklerle dolu koca-
man bir sahne. Sadece kendi sahne 
ve repliklerimizden sorumluyuz. Eğer 
repliklerimizi unutmazsak, oyunu kur-
tarabiliriz. Fakat oyunun iyi sahnelen-
mesi yönetmene, seyirciye ve rol alan 
bütün oyunculara ait. Hangi rolü üst-
lenip oynayabilirsin? Hangi replikleri 
ezberlemeye gücün yeter? Olduğunuz 
halin farkında olup, olabileceğiniz hali 
destekleyeceğiniz güçlü yönlerinizi 
fark edip, güçlendirmek istediklerinize 
niyet edeceğiniz bir rolde, tadını çıka-
rarak oynamanız dileğiyle. 
1 www.hobios.com adresinden oluşumun içeriklerini 

takip edebilir, aktivite ve atölyelerine katılarak 
keşif yolculuğuna çıkabilirsiniz. Ayrıca dergimizin 
9. sayısında kariyer gelişimi üzerine yine bizim 
yazdığımız yazıyı da okuyabilirsiniz.
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Henüz geride bıraktığımız Tokyo 
Olimpiyat Oyunları… 

Gözümüz kulağımız olimpik 
sporcularımızda. 

Milli okçumuz Mete Gazoz, 29 
Temmuz’da karşılaştığı Lüksem-
burglu Jeff  Henckels’i ve Avustral-
yalı Ryan Tyack’ı mağlup ederek 16 
turuna yükselir. Avustralyalı Taylor 
Worth’u 7-1 mağlup eden milli okçu 
adını çeyrek finale yazdıran sporcular 
arasına girer. Çeyrek final karşılaşma-
sında ABD’li rakibi Brady Ellison’ı 
7-3 mağlup eder ve yarı finalde müca-
dele etmeye hak kazanır. Mete Gazoz 
yarı finalde Japonya’dan Furukawa ile 
karşı karşıya gelir. Karşılaşmanın gali-
bi 7-3 skorla Mete Gazoz olur. 

Ve İtalyan rakibi Mauro Nespoli 
ile karşı karşıyadır artık. Kıran kıra-
na geçen mücadeleden 6-4 galip ay-
rılan Mete Gazoz Olimpiyat Oyun-
ları tarihine adını yazdırır. Klasik 
yay bireysel kategoride mücadele 
eden milli sporcumuz Mete Gazoz 
yarışmada rakibine üstünlük kurarak 
altın madalya kazanırken, bu madal-
ya Türkiye’nin okçuluk dalındaki ilk 
altın madalyası olur.

Mete Gazoz 8 Haziran 1999 ta-
rihinde İstanbul’da doğar.  6 yaşında 
okçuluğa ilgi duyar ve ders alma-
ya başlar. Okçulukta ilerlemek ve 

aynı zamanda omuzlarını geliştir-
me amacıyla 8 yaşına kadar yüzme 
dersleri alır. Koordinasyon sağlamak 
amacıyla basketbol da oynar. Öte 
yandan görme ve dikkat yeteneğini 
geliştirmek için resim kursuna gider. 
Bir yandan göz ve el koordinasyonu-
na katkı sağlaması amacıyla iki sene 
piyano çalar.

Okçuluk kariyerini İstanbul Ok-
çuluk Gençlik ve Spor Kulübü’nde 
devam ettirir. Türkiye’yi ilk defa Ba-
kü’de düzenlenen Avrupa Oyunla-
rı’nda temsil eder. 2016 Nottingham 
Avrupa Şampiyonası’nda bireysel 
olarak gümüş madalya kazanır. Sıra 

Bir Olimpiyat Şampiyonu:

Mete Gazoz

Elif  ÇONGUR
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artık 2016 Rio Olimpiyatları’ndadır. 
Mete Gazoz, Rio’da ülkemizi temsil 
ederek ülke çapında üne kavuşur. 

Mete Gazoz, Arjantin’de gerçek-
leşen Dünya Gençler Okçuluk Şam-
piyonası’nda karışık takım klasik yay 
kategorisinde Yasemin Ecem Ana-
göz ile beraber dünya üçüncüsü olur. 
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspan-
ya’nın Tarragona şehrinde altın ma-
dalya kazanır. Romanya’nın Bükreş 
kentinde düzenlenen Avrupa Grand 
Prix 2019 yarışlarının sıralama tur-
larında, yaptığı atışlar sonucunda 
üç büyük rekor daha kırar. Sıralama 
turlarında aldığı 698 puanla 1. ola-
rak Gençler Dünya ve Büyükler Av-
rupa rekorlarının sahibi olur.

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya 
Okçuluk Federasyonu (WA) tarafın-
dan düzenlenen oylamada erkekler 
klasik yayda 2018’in en iyi sporcusu 
seçilir. Mete ayrıca WA tarafından 
belirlenen jürinin yaptığı değerlen-

dirmede 2018’in en iyi çıkış yapan 
sporcusu ödülüne layık görülür. Ga-
zoz genç yaşına rağmen uluslarara-
sı önemli yarışmalarda 15 altın, 12 
gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 
madalya elde eder. Milli okçu, ma-
dalyaların dördüne dünya şampi-
yonalarında ulaşır. Genç sporcu, bu 
madalyaların üçünü takım, birini ise 
bireysel müsabakalarda alır. 

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencisi Mete Gazoz, 4 yıl 
önceden 2020 olimpiyatlarında al-
tın madalya hedefini ortaya koymuş 
yolunu çizmişti. “Çok mutluyum. 
Rio 2016’dan sonra Tokyo’da altın 
madalya kazanacağım diye Türk 
halkına bir söz verdim. Bu sözümü 
tuttum. Geçen 5 yıl boyunca çok ça-
lıştım, madalya kazanmak için her 
şeyi yaptım ve sonunda madalyayı 
boynuma taktım.” demişti. 

O yol çok açık olsun, daha nice 
madalyalarla buluşsun. 
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Eserinin başında Johann Wolf-
gang von Goethe, Faust’un İncil ile 
didişmesine yer veriyor: Şöyle yazılı 
orada: “Başlangıçta söz vardı! / Tı-
kandım kaldım bile burada! Kim 
yardım edecek şimdi bana? (…) 
Yardım ediyor aklım bana! Birden 
çözüyorum sorunu / Ve yazıyorum 
huzurla: Başlangıçta eylem vardı!”1 
Elbette her şey çalışmayla başladı. 
Friedrich Engels, bizzat ‘söz’ün ken-
disinin, insan dilinin çalışmanın bir 
sonucu olduğuna dikkat çekmişti: 
“Öte yandan emeğin gelişmesi, kar-
şılıklı dayanışma, ortaklaşa etkinlik 
durumlarını çoğaltma ve bu ortak-
laşa etkinliğin her birey için sağla-
dığı yararın bilincine varma yoluyla 
toplum üyelerinin birbirine giderek 
yaklaşmasına zorunlu olarak yardım 
ediyordu. Kısacası, oluşum geçiren 
insanlar, birbirlerine söyleyecek bir 
şeylerinin bulunduğu noktaya eriş-
tiler. Gereksinme kendine bir organ 
1 Ç. N. Faust‘tan alınan pasajın Türkçesi, İclal 

Cankorel’in çevirisinden aktarılmıştır (Johann 
Wolfgang von Goethe, Faust, Çev.: İclal Cankorel, 
Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2. Baskı, 2021, s. 67-
68)

yarattı: (…) ağız organları, yavaş ya-
vaş birbiri ardından düşünce ifade 
eden sesler çıkarmayı öğrendi.”2 

Şüphesiz, İncil’de dahi ‘söz’ ile 
kastedilen sadece söylenen değildir. 
‘Söz’ aynı zamanda, daima etkin ve 
yaratıcı bir kelimedir: “Tanrı, ‘Işık 
olsun’ diye buyurdu ve ışık oldu”.3 Eski 
Ahit’te dahi, çalışma zamanını din-
lenmeye ayrılan bir zamanın izle-
mesi gerektiğine yer verilir: “Altı gün 
çalışacaksınız fakat yedinci gün dinlenin”. 
Goethe ve Engels de buna karşı gel-
mez.

Pazar tatiline ilişkin buyruk, özel-
likle Hıristiyan ülkelerde çok eski bir 
geleneğe dayanmaktadır. Fakat ça-
lışmadan geçirilen Pazar günlerine 
her zaman karşı çıkılmıştır. Örneğin 
August Bebel, 1888 yılında şu sapta-
mayı yapıyordu: “Özellikle Alman 
sanayisinin büyük oranda ve sürekli 
artan ölçekte ihracata yönelik üretim 
yapmaya başlamasından bu yana gi-
2 Friedrich Engels, Maymundan İnsana Geçişte 

Emeğin Rolü, Doğanın Diyalektiği (içinde), Çev.: Arif 
Gelen, Ankara: Sol Yayınları, 1996, s. 186-200).

3 Kutsal Kitap, Eski Anlaşma, Yaradılış 1-3, Kitab-ı 
Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları 2009.

PAZAR ÇALIŞMASI

“Yedinci Gün 
Dinlenin”*

Orhan AKMAN**

André SCHEER***
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rişimci sınıf  arasındaki rekabetin ar-
tan yoğunlaşması, çok sayıda işvere-
nin çalışma saatlerini geceleri, Pazar 
ve tatil günlerini de kapsayacak şekil-
de genişletmesine izin veriyor; zira 
rekabetin üstesinden gelebilmenin 
en kolay yolu olarak bu görülüyor”.4

Ancak 100 yıl önce, Kasım Dev-
rimi’nin ardından Pazar günlerine 
ilişkin düzenleme, Weimar Anayasa-
sı’nın 139. maddesinde hükme bağ-
landı: “Pazar ve devletçe kabul edilmiş 
diğer tatil günleri, bedeni ve ruhi dinlenme 
günleri olarak, yasayla korunmakta devam 
edecektir”. Bu hüküm Federal Alman-
ya Cumhuriyeti Anayasası tarafın-
dan da aynı şekilde içerilmekte ve 
geçerliliğini sürdürmektedir. 

Serbest Zaman İçin 
Mücadele
August Bebel’in serbest Pazar gü-

nüne yönelik saldırılara ilişkin tespiti, 

4 August Bebel: Die Sonntags-Arbeit. Auszug 
aus den Ergebnissen der Erhebungen über die 
Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen; nebst kritischen Bemerkungen, Band 
1; Stuttgart 1888, s. 3. (August Bebel, Sanayi 
İşçilerinin Pazar ve Tatil Günlerinde Çalışmasına 
İlişkin Anket Sonuçlarının Özeti – Eleştirel 
Açıklamalarla, 1. Cilt, Stuttgart, 1888, s. 3)

ilkesel olarak günümüzde de geçer-
li sayılabilir; zira sendikal hareket, 
çalışma saatlerine ilişkin mücadelede 
onlarca yıldır savunma halinde. Her 
ne kadar Almanya Federal Cumhuri-
yeti’nde, 20. yüzyılın ikinci yarısında 
çalışanların serbest Cumartesi günü 
için de mücadele edilmişse de, sade-
ce hastaneler gibi yaşamsal öneme 
sahip alanlarda değil, itfaiye ya da 
kültür kurumları gibi alanlarda da 
çalışanların neredeyse üçte biri dü-
zenli olarak hafta sonları da çalışmak 
zorunda kalmaktadır. Dahası tüm 
sanayi kollarında Pazar çalışması 
(halen) normal sayılmaktadır; çün-
kü dünya pazarının gereklilikleri 
ile temellendirilmektedir. Örneğin 
makine ve otomotiv endüstrisinde 
çalışanların yüzde 26’sı, hafta sonları 
sık ya da çok sık çalışmaktadır.5

Karl Marx’ın Kapital’de normal iş 
günü için mücadele bağlamında an-
dığı “kapitalistler sınıfı ile işçi sınıfı ara-
sındaki çok uzun sürmüş ve az ya da çok 
saklı kalmış iç savaş”a6 dair bilinç, sen-
dikalar ve sol partiler içerisinde de 
birçok kez kaybedilmiştir. 1980’ler-
deki haftalık 35 saatlik çalışma süresi 
mücadelesinde olduğu gibi, bizzat 
‘tam ücret denkleştirmesi’ ile çalış-
ma saatlerinin azaltılması mücade-
lesinden de büyük ölçüde vazgeçildi. 
Bunun temelinde yatan, çalışma sa-
atlerinin kısaltılmasının, o zamanlar 
ancak çalışma saatlerinin kapsamlı 
şekilde esnekleştirilmesi yönündeki 
bir tavize karşı uygulanabilir olması-
dır. “İnsan ve makine çalışma süre-
lerindeki artan ayrışma (…) vardiyalı 
çalışmanın yaygınlaşmasına neden 

5 https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/
hetze-an-wochentagen-stress-am-wochenende

6 Karl Marx, Kapital 1. Cilt, Çev.: Mehmet Selik ve 
Nail Satlıgan, İstanbul: Yordam Kitap, 5. Baskı, 
2013, s. 290.
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oldu. (…) Çalışma saatlerinin kısal-
tılması, böylece 1980’li yılların baş-
larındaki çekiciliğini büyük ölçüde 
yitirdi”.7 

Nitekim IG-Metall’in başkanı 
Jörg Hofmann 2016 yılında Neue 
Osnabrücker Zeitung’a verdiği de-
meçte “Uzun zamandır haftalık çalışma 
saatlerinin toplu şekilde kısaltılmasının söz 
konusu olmadığını; bunun yerine insanların 
yaşamının farklı boyutlarının hakkını ver-
mek istediklerini, (…) çalışanlar için daha 
büyük ölçüde kendi kaderini tayin hakkı ve 
esnekliği hedeflediklerini” söylüyordu.8 
IG-Metall, 2018 yılında, metal ve 
elektronik endüstrisinde toplu sözleş-
me yoluyla ‘kısaltılmış tam zamanlı’ 
bir çalışma rejimini hayata geçirmiş 
olmaktan gurur duyuyor. Çalışanlar 
böylece, nispeten daha düşük ücret 
karşılığı da olsa haftalık çalışma saat-
lerini 28 saate kadar düşürme hakkı-
na sahiptir.9

Fakat çalışma süresine, özellikle 
de serbest Pazar gününe ilişkin tartış-
ma, şirketlerin insanların yaşamlarını 
biçimlendirme süreçlerine erişiminin 
daha da sınırsız olup olmayacağı ya 
da işçi hareketi ve sendikal hareketin 
ücretli işçilerle ve bu işçiler için göz-
le görülür iyileştirmeler sağlamada 
başarılı olup olmayacağını da belir-
lemektedir. Buna örnek olarak pera-
kende sektöründeki gelişmeler veri-
lebilir. ‘kırmızı-yeşil’ (SPD ve Yeşiller 
Partisi) federal hükümet döneminde, 
mağaza açılış-kapanış saatlerinin 
düzenlenmesi yetkisi, eyalet hükü-
metlerine devredildi. Mağazaların 
daha önce olduğu gibi saat 20.00’de 

7 Jürgen Peters (Hg.): In freier Verhandlung. 
Göttingen 2003, S. 654; zit. nach Marxistische 
Blätter, Nr. 1/2018, S. 14

8 Marxistische Blätter, Nr. 1/2018, S. 14.
9 Krş. https://www.igmetall.de/tarif/tarifrunden/

metall-und-elektro/waehle-jetzt-deine-arbeitszeit
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kapanmaya devam ettiği Bavyera ve 
Saarland eyaletleri istisna olmak üze-
re, diğer eyaletler bu gollük pası, ma-
ğaza açılış-kapanış saatlerinin uzatıl-
ması için kullandı. Tabii Pazar günü 
de unutulmadı. Schleswig-Holstein 
ve Mecklenburg-Vorpommern’de, 
mağazaların turistik sayılan bölge-
lerde fiiliyatta 24 saat açık kalmasına 
imkan veren düzenlemeler mevcut-
tur.10 Festival ya da fuar gibi bir “ve-
sile” olması durumunda, neredeyse 

10 Ç. N. Bu düzenlemeler Almancada 
“Bäderregelung“, yani “havuz düzenlemesi” olarak 
anılmaktadır. Turistik bölgelerde işletmelerin Pazar 
ya da tatil günlerinde de çalışmasına izin veren bu 
düzenlemeler, turistik bölgelerdeki mağazaların 
yılda sekiz ay boyunca Pazar ve tatil günlerinde 
altı saat açık kalmasına imkan sağlamaktadır.
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tüm işletmelerin açık olmasına izin 
verilir. Bununla birlikte, saf  “sembolik 
etkinlikler”11, Federal İdare Mahke-
mesi’nin 2020 Haziran’ında hükme 
bağladığı üzere bu kapsamın dışında 
tutulmuştur. Buna göre, bir işletme-
nin açılmasına temel oluşturan etkin-
likler, “Nitelik, boyut ve yapı bakımından, 
günün kamusal niteliğini şekillendirebilecek 
ve Pazar ve tatil günlerine ilişkin anayasal 
düzenlemenin istisnasını haklı kılabilecek 
bir ağırlığa sahip olmalıdır.“12

Sendikalardan özellikle Verdi, Pa-
zar günü açılış kararının hukuksuzca 
onaylanmasına karşı durduğu için 
işletmeler parlamento ve hükümet-
ten, yasaların kendi çıkarlarına uyar-
lanmasını talep ediyor. Bu yüzden 
Almanya Ticaret Birliği (HDE), “ara 
sıra fakat emniyetli Pazar çalışma-
sının hukuki güvenceye kavuşturul-
ması”13 çağrısında bulunuyor. Tabii 
aslında bu, FDP’nin Baden-Würt-
tenberg eyalet parlamentosundaki 
grup başkanı Hans-Ulrich Rülke’nin 
HDE bloğundaki (!) bir makalesinde 
garanti ettiği “ara sıra” Pazar çalış-
ması ya da pandemi nedeniyle kısmi 
zamanlı özel düzenlemelere ilişkin 
değildir. Rülke, makalesinde bunun 
“asla Pazar tatili güvencesinin bütünüy-
le kaldırılması ve mağaza açılış-kapanış 
saatlerinin tamamen serbestleştirilmesi ile 
ilgili olmadığını” yazıyor. Fakat tabii ki 
“2022 yılında, pandeminin başarıyla üste-
sinden gelindiği zaman tekrar önceki düzen-
lemelere geri dönülebilecektir”.14

11 Ç. N. Almancada „Alibiveranstaltung” olarak 
anılan bu etkinlikler, anayasal tatil düzenlemesini 
aşabilmenin bir yolu olarak düzenlenen ve bu 
aşmanın temelini oluşturmayan fakat sembolik bir 
mazeret olma niteliği ile düzenlenen etkinliklerdir. 

12 https://www.bverwg.de/pm/2020/36
13 HDE: Verlässliche Sonntagsöffnungen, 

13. November 2020; https://
einzelhandel.de/index.php?option=com_
attachments&task=download&id=10501

14 https://einzelhandel.de/index.php?option=com_
content&view=article&id=12967

Adım Adım 
Kuralsızlaştırma
Ticaret sektöründe çalışanlar, 

böylesi yatıştırıcı ifadeleri duyma-
ya on yıllardır alışkın. 1957 yılında 
mağazaların ayda bir kereye mah-
sus olmak üzere Cumartesi günleri 
her zamanki gibi saat 14:00’e değil 
de 18:00’e kadar açık kalmasına izin 
verildi. Ardından, 1989’da “uzun 
Perşembe” olarak anılan ve mağa-
zaların müşterilerine diğer günlerde 
olduğu gibi 18:30’a değil 20:30’a ka-
dar hizmet vermesine yönelik düzen-
leme kabul edildi. Bu nedenle “Sch-
lado” kavramı, çalışanlar arasında 
kendine yer edindi.15 Bizzat Bremen 
ekonomiden sorumlu senatörü Uwe 
Beckmeyer (SPD), “hizmet akşamı” 
uygulamasının, mağaza açılış-kapa-
nış saatlerine ilişkin yasanın gevşe-
tilmesinin ilk adımı olduğunu doğ-
rulamıştı.16 1 Kasım1996 itibariyle 
mağazalar artık hafta içi her gün saat 
20:00’ye kadar açık kalabilecektir; 
2003’ten itibaren ise Cumartesi gün-
leri de bu uygulamaya dahil edilir. 
15 Ç. N. „Schlado“, Almancada „scheiß langer 

Donnerstag“ tamlamasının kısaltması olup 
“lanet uzun Perşembe” anlamına gelmektedir. 
Çalışanlar arasında Perşembe günleri yapılan 
uzun mesaiye ilişkin olarak gündelik dilde ise 
daha ziyade “boktan uzun Perşembe” anlamında 
kullanılmaktadır. 

16 Beckmeyer gegen Gewerkschaften; in: Taz, 
28.9.1989, S. 17
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SPD’nin birçok federal milletveki-
li, mağaza açılış-kapanış saatlerine 
ilişkin yasanın gevşetilmesinin çalı-
şanlar için koruyucu işlevine zarar 
vereceği ve mağazaların daha uzun 
hizmet süresinin daha yüksek bir is-
tihdama yol açtığına dair hiçbir kanıt 
bulunmadığı konusunda uyarılarda 
bulunmuştur.17

Gerek o zaman gerekse üç yıl 
sonra yasa fiilen bütünüyle işlevsiz-
leştirildiğinde, kendi partisi içindeki 
eleştirileri hizaya getiren, herkesten 
öte, dönemin SPD grup başkanı 
Franz Müntefering oldu. Pazar açı-
lışına ilişkin düzenleme yetkisi eyalet 
hükümetlerine bırakıldığı için federal 
hükümetin girişimi, ticaret birlikleri 
tarafından yeterli görülmedi; bunun 
üzerine hükümetten bir imtiyaz talep 
ettiler.18 Bununla birlikte federal hü-
kümet, Pazar tatilinin Anayasa’nın 
140. maddesi gereği anayasal koru-
ma altında olması nedeniyle bundan 
çekindi. İlgili madde, 1919 Anayasa-
sı’nın ilgili hükmünün (Pazar ve dev-
letçe kabul edilmiş diğer tatil günle-
ri, bedeni ve ruhi dinlenme günleri 
olarak, yasayla korunmakta devam 
edecektir) geçerliliğini koruduğunu 
hükme bağlamaktadır.19 Nitekim bu 
koruma, Advent20 nedeniyle yaşanan 
aşırı istisnalar nedeniyle Berlin’de ge-
çerli olan mağaza açılış-kapanışına 
ilişkin yasanın kısmen anayasaya ay-
kırılık teşkil ettiğini hükme bağlayan 

17 Mehrheit für Reform des Ladenschlussgesetzes 
steht auf Kippe; in:  Handelsblatt, 13.3.2003

18 Handel sieht Sonntagsöffnung in Gefahr; 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.6.2006

19 Krş. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.
html

20 Ç. N. Advent, Hıristiyanlıkta İsa’nın doğumuna 
ve dolayısıyla Noel’e kadar günlerin geri sayıldığı 
kısa dönem. Katolik ve Protestan inancında 30 
Kasım’a en yakın pazar günü (27 Kasım - 3 Aralık) 
başlayan ve Noel arifesine kadar süren dört 
haftadır. Ortodokslarda ise 27 Kasım ile 7 Ocak 
arasındaki 40 günlük dönemdir.

Federal Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan da 2009 yılında onaylanmıştır.21

Buna paralel olarak Federal İdare 
Mahkemesi, Ocak ayı sonunda e-ti-
caret firması Amazon’un Pazar günü 
çalışmayı onaylamasına ilişkin son cel-
sede karar vererek bunun hukuka aykı-
rı olduğunu hükme bağladı. Yargıçlar, 
“orantısız zararın“ önlenmesi için, Pa-
zar çalışmasına yalnızca ilgili işletme-
nin bizzat sorumlu olmadığı geçici özel 
durumlarda izin verilebileceğine karar 
verdi. Şirketin özel olarak sunduğu im-
kanlar nedeniyle Noel süresince artan 
siparişler bu durumlara dahil değildi.22 

21 https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Entscheidungen/DE/2009/12/
rs20091201_1bvr285707.html

22 https://nrw.verdi.de/presse/
pressemitteilungen/++co++2f20cfd0-60bd-11eb-
9760-001a4a160119
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Kasım ayında ise Münster Yüksek İda-
re Mahkemesi, Advent boyunca beş 
Pazar günü mağazaların açık kalma-
sına ilişkin düzenlemesi nedeniyle Ku-
zey Ren-Vestfalya eyaletinin Pandemi 
ile mücadeleye ilişkin yönetmeliğinin 
bazı bölümlerini iptal etti.23

Domino Etkisi
Böylesi hukuki kazanımlar cesaret 

vericidir. Bununla birlikte söz konusu 
anlaşmazlık uzun vadede iktisadi ve 
siyasi düzeyde karara bağlanacaktır. 
Daha uzun çalışma saatlerinin, hükü-
metler ve lobicilerin vaat ettiği olum-
lu etkilerinin gerçekleşmediği uzun 
zamandır ortada. Perakende sektö-
ründe daha geniş bir istihdam sağ-
lanmadı, bunun yerine giderek daha 
az tam zamanlı istihdam söz konusu. 
1994 yılında, mağaza açılış-kapanış 
saatleri serbestleştirilmeden önce pe-
rakende sektöründeki tam zamanlı 
istihdam yüzde 50’nin üzerinde iken 
bugün sadece yüzde 36,8’dir.24 Pazar 
günleri mağazaların açılması, yalnız-
ca satışları haftanın diğer günlerinden 
Pazar gününe taşımaktadır. İşletmeci-
ler dahi bunu henüz 1980’lerde anla-
mıştır. Kuzeybatı Ticaret Birliği’nin o 
dönemki başkanı Wolfgang Brakha-
ne, “Schlado”nun uygulamaya geçi-
rilmesi bağlamında, Schlado’dan çok 
büyük bir beklentisi olmadığını belirt-
mişti. Değişen çalışma saatleri alım 
gücünü yükseltmediği gibi haftalık 38 
saatlik çalışma süresine sahip çalışan-
lar da alışveriş için yeterli zamanı bu-
labilmektedir.25 

23 https://nrw.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++c
o++a6311bcc-2e75-11eb-a9fa-001a4a160129

24 Verdi: Ein Dutzend gute Gründe für den 
Sonntagsschutz; https://handel.verdi.de/themen/
ladenschluss-freier-sonntag/++co++4fa5de30-
28d7-11eb-8d8a-001a4a160100

25 Beckmeyer gegen Gewerkschaften; in: Taz, 
28.9.1989

Fakat işletmelerin Pazar günü 
ve haftanın diğer günleri fiiliyatta 
sürekli açık olması, diğer sektörler-
deki işverenlerin işçilerinin çalışma 
saatlerini uzatmasına neden olabil-
mektedir; çünkü bu branşlardaki ça-
lışanlar alışveriş yapmak için mesai 
bitimini beklemek zorunda kalmaya-
caktır. Offenbacher mobilya teslimat 
şirketi, bunun nasıl işlediğini açıkça 
ortaya koyuyor. Şirket, internet say-
fasında Pazar tatili güvencesine rağ-
men neden Pazar günleri çalıştığını 
şöyle temellendiriyor: “Hain’da müşte-
rilerimiz hafta sonunun keyfini çıkarsın ve 
Pazartesi de doğrudan işe başlasınlar diye 
büro mobilyalarının teslimi, kurulumu ve 
istenen bilişim altyapısının tesisi amacıyla 
Pazar günleri var gücümüzle çalıştığımızda 
bunun adı en yüksek seviyede müşteri odak-
lılıktır. Hain firması çalışanları işe dipdiri 
başlamakta, müşteri övgüsü ve hafta sonu 
mesai ücretlerinden memnuniyet duymakta-
dır.”26 Fakat madalyonun diğer yüzü 
farklıdır: Hain çalışanları Pazar gün-
leri yaptıkları mesai ile müşterilerini 
–genel olarak diğer şirketleri- hafta 
içinde büro malzemelerinin teslima-
tı için işlerine ara verme zorunlulu-
ğundan kurtarıyor. Böylece birinin 
“gönüllü” fazla çalışması, diğerinin 
zorunlu fazla çalışmasına yol açıyor.

Kadim Bir Gelenek
Bu nedenle sendika ve kilise ör-

gütlerinin bu Çarşamba serbest Pa-
zar gününün 1.700’üncü yıldönü-
münde “Özgür Pazar İttifakı’nda bir 
araya gelmesi, maziye dönük nostaljik bir 
olay değildir. Roma İmparatoru Konstan-
tin, 3 Mart 321’de bir ferman yayımladı: 
„Tüm yargıçlar ve her zanaatten işçiler de 
dahil olmak üzere tüm tebaam, muhterem 

26 https://www.haingmbh.de/sonntagsarbeit/

PAZAR ÇALIŞMASI



Kasım 202130

güneş gününde dinlensin”.27 İmparato-
run yaptığı, zekice bir diplomatik 
hamleydi; böylece bir yandan Apol-
lon takipçileri memnun olurken di-
ğer yandan Hıristiyan topluluklar 
da fermanı kendi inançlarının tanın-
ması ve “Tanrı’nın yarattığı ve yaptığı her 
şeyden yedinci gün dinlendiği” yönündeki 
İncil’in yaradılış hikayesinin kabulü 
olarak gördüler.28

1500 yıldan fazla süre sonra kilise 
birliklerinin serbest Pazar gününün 
yıldönümü için yayımladığı bir bro-
şürde şu ifadeler geçmektedir: “Tarih-
sel etkileri eleştirel şekilde değerlendirilmesi 
gereken Roma İmparatoru Konstantin, bu 
fermanla toplumsal yaşamımızın bugünü-
nü şekillendiren muhteşem bir kültür varlığı 
tesis etmiştir. Serbest Pazar günü, insanlara 
dışsal belirlenimlerden özgürleşme, aileleri 
ve arkadaşları ile zaman geçirme, dinlenme 
ve kendi yararlarını gerçekleştirme imkanı 
sağlamakta ve dahası dini ibadetlerini yeri-
ne getirebilecekleri bir gün sunmaktadır”.29

Bu yaklaşım, Federal Ekonomi 
Bakanı ve Hıristiyan Demokrat Peter 
Altmaier’in geçtiğimiz Kasım ayın-
da daha fazla alışverişe açık Pazar 
günü çağrısı yapmasını engellemedi; 
27 Ökumenische Gottesdienstbausteine zum 

Jubiläumsjahr 2021; o. O. 2021, S. 4. Ç.N. Pazar 
günü, Almancada „Sonntag“, yani güneş günü 
anlamına gelmektedir.

28 1. Mose 2,3; zit. nach https://www.bibleserver.com/
de/verse/1.Mose2%2C3

29 Ökumenische Gottesdienstbausteine zum 
Jubiläumsjahr 2021; o. O. 2021, S. 4

zira perakende ticaretin sürdürülme-
si “ulusal ve hatta vatansever bir görev”di. 
Ver.di sendikası, bunu hemen reddet-
ti. “Bakan bir ulus ve bir toplumun, her gün 
işyerinde çalışan ve serbest Pazar gününü 
hak edenleri de içeren insanlardan oluştu-
ğunun farkına varmalıdır”. Altmeier’in 
kendi ifadesiyle “yalnızca büyük zincir 
marketlerin bulunduğu bir şehirde yaşamak 
istememesi” iyi bir şey olarak düşü-

nülebilir. “Fakat bakan, son on yıllarda 
mağaza açılış-kapanış saatlerinin sürekli 
genişletilmesinin yalnızca söz konusu büyük 
zincirlerin yararına olduğu ve Pazar günü 
çalışmanın da ilk ölçekte küçük işletmelere 
değil, büyük holdinglere yaradığının farkına 
varmalıdır. Eğer bakan, şehir merkezlerin-
deki kıyasıya rekabet sona erdirmek istiyorsa 
perakende sektöründe genel ve bağlayıcı toplu 
sözleşmeler ile tüm işyerleri için bağlayıcı dü-
zenlemeleri inşa etmelidir”.30 Bu anlamda, 
Pazar tatilimizden vazgeçmemeliyiz. 
Bugün her zamankinden daha geçerli 
şekilde: “Yedinci gün dinlenin”

* 3 Mart 2021 tarihinde günlük Junge Welt 
gazetesinde yayımlanmıştır.

 https://www.jungewelt.de/artikel/397650. 
kampf-um-die-arbeitszeit-am-siebten-tage- 
sollst-du-ruhen.html (Çeviri Deniz Gürsoy)

** Orhan Akman, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası 
ver.di’nin politik sendika sekreteri ve Perakende 
ve E-Ticareti İşleri Federal Uzman Grubu’nun 
Berlin’deki başkanıdır.

*** André Scheer, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası ver.
di’nin Federal Yönetimi, Ticaret Sektör Politikası 
biriminde politik sendika sekreteridir.

30 https://handel.verdi.de/themen/ladenschluss-
freier-sonntag/++co++8abe1aa2-2ffb-11eb-80c9-
001a4a160119
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MEMLEKET EMEK HABERLERİ

Tez-Koop-İş Sendikasının 
Gençlik ve Spor Bakanlığında 
‘Sarı Sendika’cılık ile 
Mücadelesi
Bilindiği gibi taşerondan kadroya geçen işçilerin asıl 
sendikalaşmaları 2020 kasım itibariyle sağlanmış oldu. 
Üyesi oldukları sendikalar aracılığı ile ilk defa gerçek 
anlamda kendi adlarına toplu iş sözleşmesi yapılmaya 
başlandı. Bu süreçte bir çok işkolunda bir çok sendika 
örgütlenme mücadelesine girdi. Bu mücadelede bazı iş-
yerlerinde çoğunluğu sağlayan sendiklar üyesi işçiler için 
toplu iş sözleşme yetkisi beklerken, yetkisi olmayan sen-
dikaların itiraz etmesi ile karşılaştı. Bu da işçilerin hak-
larını zamanında alamaması ve mağdur olması anlamı-
na gelmekte. Tez-Koop-İş Sendikasının uzun yıllardır 
örgütlü olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığında da buna 
benzer bir durum yaşandı. Hak-İş Konfederasyonuna 
bağlı Öz-Büro Sendikası Gençlik ve Spor Bakanlığın-
da üye çoğunluğuna sahip olmamasına karşın çoğunluk 
tespiti istemiş, fakat çoğunluk kendilerinde olmadığı için 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplu 
iş sözleşmesi yapmak için “6356 Sayılı Kanun’un ara-

dığı gerekli çoğunluğu sağlayamadığı” yazısı kendileri-
ne gönderildi. Ancak Öz-Büro-İş Sendikası Bakanlığın 
bu kararına İş Mahkemesi aracılığı ile itiraz etti ve bu 
itiraz nedeniyle yaklaşık 15 bin işçi mağdur oldu. İş da-
valarının ülekmizde çok da kısa sürede çözülmediği/
sonuçlanmasığı dikkate alındığında mağduriyetin bo-
yutu daha net anlaşılacaktır. Tez-Koop-İş Sendikası bu 
duruma dikkat çekmek ve işçilerin daha fazla mağdur 
edilmemesi için Twitter’dan #özbüroekmeğimizleo-
ynama kampanyası başlattı. 

Baldur Direnişinde Kazanan 
İşçiler Oldu
İspanyol sermayesine ait ve Kocaeli Çayırovada kuru-
lu bulunan Baldur işyerindeki işçilerin yaklaşık 280 gün 
sürdürdükleri direniş başarıyla sonuçlandı. 

Baldur işyerindeki direniş Birleşik Metal-İş Sendikasının 
örgütlenmesini bitirmesine karşın işverenin bazı işçileri 
işten atması üzerine başlamıştı. İşveren bu süreçte sen-
dikayı tanımadı. Gelinen noktada açılan davalar sonu-
cunda mağdur olan işçiler kıdem, ihbar, yıllık izin ücret-
lerine ilaveten 12 aylık sendikal tazminat da almaya hak 
kazandı. Ancak bu süreçte her ne kadar işten atılan işçi-
ler adına bir kazanımdan söz edilse de, sendikal anlam-

Memeleketin dört bir yanında işçilerin sesleri yükseliyor. Pandemi koşulları bile işverenlerin işçilerin 
hakalarını ihlal etmesine engel olmadı, olmuyor. Ancak işçiler de çeşitli eylemliklerle bu saldırılara 
karşı direniyor ve hakalrına sahip çıkıyor. Ancak bazı hak ihlalleri var ki bunların failleri işverenler 
değil, ne yazık ki sendikalar. Ülkemizdeki emek haberlerinin bir kısmını burada aktarmak istedik. 
Aktardığımız ve aktaramadığımız emekçilerin eylemlerine selam olsun!
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da toplu iş sözleşmesinin imzalanmamış olması ve bu 
bağlamda da sendikanın işverence tanınmamış olması 
280 günlük direnişin başarısına gölge düşürdüğünü de 
ayrıca ifade etmek gerekir. 

Dega Demir’de Türk-Metal 
Üyesi İçilere “Sendika Değiştir” 
Baskısı
Türk Metal Sendikası, İstanbul Esenyurt’ta faaliyet 
gösteren ve 180 işçinin çalıştığı Dega Demir ve Galva-
niz A.Ş’de sendikal örgütlenmesini tamamlayarak ÇS-
GB’den yetki belgesini aldı. Ancak işveren bu süreçte 13 
sendikalı işçinin iş akdini feshetti. Sendika da 13 işçinin 
işten atılmasının protesto etmek için eylemlikler başlattı. 
Diğer yandan Dega Demir işvereninin başka bir işyeri-
nin daha olduğu ve o işyerinde de Öz-Çelik-İş Sendika-
sının örgütlü olduğu, işverenin de bu nedenle Dega De-
mirdeki işçilerin Türk Metal Sendikasından istifa etmesi 
ve Öz-Çelik-iş’e geçmesi yönünde baskı yaptığı da gelen 
haberler arasında. 

Urfa’da Uğur Tekstil İşçileri 
Sendikal Hakları İçin Direnişte
Urfa’da Uğur Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti.’de çalışan işçi-
ler insan onuruna yakışır iş ve koşullar için DİSK-Tekstil 
Sendikasında örgütlendiler. Örgütlenmeleri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının çoğunluk tespit yazısı ile 
başarıyla sonuçlandı.

 
Buna karşın işveren, sendikayı ve bu yetkiyi tanımadı. 
Sendikanın ve işçilerin direnişine daha fazla dayana-
mayan işveren bu defa şirketi kapattı. Böylece işçiler de 
SGK’dan gelen “SIGORTALILIGINIZ 18 işin sona 
ermesi NEDENIYLE 03.20.2021 TARIHLI ISTEN 
AYRILIS BİLDİRİMINIZ İSVEREN TARAFINDAN 
YAPILMISTIR” mesajıyla işlerinden de oldu. Uğur 
Tekstil, İspanyol çok uluslu şirketi olan Inditex firma-
sına fason üretim yapan bir işyeri. İşçiler de sendikaları 
ile birlikte, Tekstil Sendikasının bağlı bulunduğu ulusla-
rarası sendikal üst kuruluşu aracılığı ile Index firmasına 
uyarıda bulundu. Son gelen haberler Inditex’in de Uğur 
Tekstil işverenini işçilerin sendikal haklarına saygı duy-
ması konusunda uyardığı yönünde.

Bel Karper ve AdkoTurk İşçileri 
Tekgıda-İş Öncülüğünde 
Haklarını Arıyor! 
Fransa merkezli Bel Karper fabrikasında işçiler 2015 yı-
lında Tekgıda-İş Sendikası’nda örgütlendi. Örgütlenme-
de gerekli koşullar sağlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı da sendikaya yetki belgesi verdi. 

Sendika karşıtı olan işveren bu beleye itiraz etti. Yargı 
süreci 6 yıl devam etti. Bu sürenin sonunda nihai ka-
rar sendika lehine oldu ve toplu iş sözleşme sürecinde 
işveren sendikayı tanımamakta direnince grev başladı. 
İşveren, kendisi gibi sendika karşıtı olan diğer işverenler 
gibi grev kırıcılığın yapmak için hem beyaz yaka çalışan-
larını hem de dışarıdan taşeron işçileri üretim bandına 
soktu. Her şeye karşın grev kararalı bir şekilde devam 
ediyor.
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Benzer bir süreç AdkoTürk’te de yaşanıyor. AdkoTürk 
işvereni daha örgütlenmenin başlangıç aşamasında 
Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olan 8 iş-
çiyi Kod-29’la tazminatsız olarak işten kovuldu. İşten 
çıkarmalar örgütlenmenin önüne geçemedi. 

 İşçiler işe iade talebiyle hem dava açıp hem de direnişe 
geçerken, sendikanın üye sayısı da her geçen gün arttı. 
Sendika fabrikada yüzde 70’in üzerinde örgütlenerek 
Çalışma Bakanlığı’ndan yetki belgesi aldı. İşverenin söz-
leşme masasına oturmaması üzerine işe iade talebiyle 
yapılan direnişin 129’uncu gününde grev başladı. Adko-
Turk grevi de işçilerin sahiplenmesi ile güçlü bir şekilde 
devam ediyor. 

Bu süreçte her iki örgütlenmenin mağdur işçileri hakla-
rını aramak ve seslerini duyurmak için Tekirdağ Valili-
ğine şikâyete gittiler. 

 
Ancak valilik önünde haklarını arayan işçiler çevik kuv-
vet polisinin şiddetine maruz kaldılar. 20’nin üzerinde 
işçi uğradıkları şiddet nedeniyle hastaneye kaldırılırken 
40’ın üzerinde işçi ise emniyete götürüldü. Medyaya da 
yansıyan görüntülerde müdahale öncesi polis amirinin 
çevik kuvvete “süpürün” şeklinde talimat vermesi unu-
tulmamak üzere işçi sınıfının hafızasına kazındı. 
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Amazon İşçilerinin Tarihi 
Başarısı: İlk Anlaşma 
İtalya’dan!

Amazon çalışanlarının kitlesel eyleminin ardından 
İtalyan sendikaları Amazon ile tarihi bir ulusal anlaşma-
ya vardı. Amazon’un depolardaki doğrudan çalışanların-
dan, Amazon’un lojistik hizmetlerini sağlayan, malların 
taşınması ve dağıtımı yapan taşeron şirketlerinde çalışan-
lara kadar İtalya’daki Amazon tedarik zincirindeki tüm 
çalışanların bu 24 saatlik kitlesel eylemi, işçilerin güçlü 
katılımı ile  olağanüstü bir sonuç verdi.  Anlaşma, çizel-
geler, vardiyalar, iş yükleri, iş sınıflandırmaları, istikrarlı 
istihdam ilişkileri, sağlık, güvenlik ve işyerinde korunma, 
mesleki gelişim ve performans ikramiyeleri gibi konular-
da müzakerelerin başlamasını içeriyor.

  

  
Bu anlaşmanın sadece İtalyan işçileri için değil, kü-

resel anlamda Amazon’da çalışan tüm işçiler için büyük 
bir adım olduğunun altını çizen UNI Küresel Sendika 
Genel Sekreteri Christy Hoffman  görüşlerini “Bugün 
İtalyan sendikaları ile Amazon arasında imzalanan ve 
İtalyan Çalışma Bakanını destekleyen bu tarihi ulusal 
anlaşma, herhangi bir yerdeki tüm Amazon işçileri için 
büyük bir kazanç. Amazon, teknoloji devinin rekor ge-
lir ve kâr sağlamasına olanak tanıyan küresel bir sağlık 
krizinden diğer tüm şirketlerden daha fazla yararlandı. 
Pandemi sırasında depolarındaki ve teslimat sürücüleri-
nin koşulları, şirketin işçilere tek kullanımlık girdiler gibi 
davranan acımasız bir işveren olduğunu ortaya çıkardı.” 
İfadeleri ile dile getirdi.

Hollywood’daki Kötü Çalışma 
Koşulları İşçilere takıldı!

ABD ve Kanada’da Hollywood’da çalışanlar başta 
olmak üzere film ve televizyon yapım çalışanalrı, setteki 
insanlık dışı çalışma koşullarına son vermek ve mücade-
leyi arttırmak için grev oylamasına gidiyor. UNI Küresel 
Sendika üyesi Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları 
İttifakı (IATSE), Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifa-
kı (AMPTP) ile toplu sözleşme görüşmelerinin durması-
nın ardından üyelerinden ülke çapında bir grev için yetki 
isteyeceğini söyledi. 

ABD ve Kanada’da 150.000 kamera arkası yapım 
ekibini temsil eden IATSE’nin  21 Eylül’de yaptığı açık-
lamada şu ifadeler yer aldı. “Toplu olarak trilyonlarca 
dolar değerinde medya mega şirketlerini içeren bir top-
luluk olan AMPTP’nin, sahne arkası ekiplerine yeterli 
uyku, yemek molaları ve geçim ücreti gibi temel insani 
ihtiyaçları sağlayamayacağını iddia etmesi anlaşılmaz. 
Daha da kötüsü, yönetim, temel sorunlarımızı,  var 
olan sorunlar olarak bile tanımıyor gibi görünüyor.”

 

IATSE, üyelerinin birçoğunun günde 16-18 saat ça-
lıştığını, hafta sonları çalıştığını ve çekimler bir gün bitip 
diğer gün başlamadan önce işe yeniden dönüş süresinin 
yetersiz olduğu bir sistemi elden geçirmek istiyor.

DÜNYA EMEK HABERLERİ

İşçi sınıfına yönelik saldırılar küresel düzeyde de durmadan devam ediyor. Saldırılar kimi yerde temel 
hak ve özgürlüklerin ihlali şeklinde, kimi yerde de ırk, etnisite ve cinsiyete dayalı ayrımcılık şeklinde 
kendisini gösteriyor. Bunca mücadele alanında işçilerin ve örgütleri olan sendikaların kazanımları da 
bizler için umut verici. Fransa’da öğretmenler eksik akdro ve düşük ücretlere karşı, Almanya’da da 
demiryollarında çalışan işçiler daha iyi çalışma koşullarına ve ücretler için grevdeydiler.  
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Los Angeles bölgesindeki 60.000 üyeyi kapsayan mev-
cut toplu sözleşme, temmuz sonunda bitmesinin ardın-
dan uzatıldı. Ancak aylarca süren görüşmelerden sonra 
Universal, Walt Disney, Netflix ve Amazon gibi büyük 
çok uluslu film ve TV stüdyolarını temsil eden AMPTP, 
hala IATSE’nin temel sorunlarını ele almayı reddediyor. 
Ana sorun başlıkları:
• Aşırı güvensiz ve zararlı/tehlikeli çalışma saatleri.
• En düşük ücretli nitelikli işçiler (zanaatkar, usta) için 

yaşanmaz ücretler.
• Yemek molaları sırasında, iş günleri arasında ve hafta 

sonları makul dinlenmenin sağlanamaması. 
• Belirli “yeni medya” akış projelerinde çalışanlar, büt-

çeleri geleneksel olarak piyasaya sürülen gişe rekorla-
rı kıranların bütçelerine rakip veya aşan yapımlarda 
bile daha az ücret alıyor.

TESLA Irkçılıktan mahkum!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc.’in  Fremont 
fabrikasında ırkçı tacize uğradığını söyleyen siyah eski 
bir işçiye yaklaşık 137 milyon dolar ödemeye mahkum 
edildi.  San Francisco’daki jüri, Owen Diaz’ın ırkçı ta-
cize ve düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığına 
karar verdi.

Fabrikada asansör operatörü olarak çalışan Diaz, is-
tifa etmeden önce 2015 ve 2016 yıllarında Tesla’nın Fre-
mont fabrikasında çalışırken taciz edildiğini ve “N-keli-
mesi” de dahil olmak üzere “günlük ırkçı sıfatlarla” karşı 
karşıya kaldığını iddia etmişti.  

İtalya’da İşçi Sendikaları 
Konfederasyonuna CGIL’a 
Faşist Saldırı

Uluslararası emek hareketi 9 Ekim 2021’de Roma’da 
bulunan CGIL merkezine yapılan faşist saldırı ile sarsıl-
dı. Aralarında neofaşist grupların da yer aldığı belirtilen 
göstericiler ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil’in mer-
kez binasına ve polis araçlarına saldırdı. CGIL’in genel 
merkezine yönelik aşırı sağcılar ve No-Vax tarafından 
yapılan utanç verici saldırı dünya emek hareketi tarafın-
dan kınandı ve CGIL’a destek mesajları yağdı. 

  

Saldırı sonrası bir açıklamada bulunan başkan Ma-
urizio Landini “Tüm çalışma dünyasına saldırıydı, sen-
dikalı değilim. Yüz yıl önce faşizm, Çalışma Odalarını 
parçalayarak başladı. Demokrasi katılımla savunulur, bu 
Cumartesi için CISL ve UIL ile sokaklardayız” ifadeleri 
ile kitlesel bir eylem yapacaklarını da ayrıca duyurdu.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Eylül ayında 
yayımladığı raporu, Covid -19’un işçi sınıfı üzerindeki etki-
lerini gözler önüne serdi. Raporun temel bulgusu çok netti: 
Covid-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır!

İSİG meclisi raporuna göre salgının on sekizinci ayında 
(11 Mart 2020 – 10 Eylül 2021) Covid-19 nedeniyle en 
az 1209 işçi hayatını kaybetti. Raporda açıkça vurgulandı-
ğı gibi Covid-19 sadece işçiyi değil, hanesini de etkilemiş: 
“İşçiler dışında ölümlerin büyük bir çoğunluğunu işçi aileleri ve bir 
dönem evvelki işçi kuşağı olan emekliler oluşturuyor. Bu durum CO-
VID-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göstergesi”

 
İşkollarına göre Covid-19 nedenli can kaybı yaşayan-

ların Pandeminin başından itibaren canları pahasına en 
ön saflarda mücadele eden sağlık ve sosyal hizmetlerdeki 
emekçilerin olduğunu görüyoruz. Ticaret, Büro, Eğitim 

İSİG RAPORU

Covid-19 
Bir İşçi Sınıfı 
Hastalığıdır!
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emekçilerinin de neredeyse Sağlık emekçileri kadar can kaybı yaşadığı aşağı-
daki tabloda da görülmektedir.

 
Covid-19 sadece belli bir yaşın üzerindekileri değil, her yaş grubundaki 

emekçileri etkilemektedir. 

Sendikalı işyerlerinin sendikasız işyerlerine göre daha güvenli olduğu İSİG 
raporunda da tespit ediliyor. Bu tespit, hem denetim hem de önlemlerin alınma-
sında işyerlerindeki sendikaların varlığının sadece işçilerin hak ve menfaatleri 
için değil, hayatları için de çok önemli olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.1

1 Raporun tamamı için: http://isigmeclisi.org/20684-covid-19-bir-isci-sinifi-hastaligidir-salginin-on-sekizinci-ayin
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Geçen sayıdaki yazımızda uzak-
tan çalışma sırasında daha da de-
rinleşen sömürü ilişkilerini, ikinci 
yazımızda ise uzaktan çalışma pra-
tikleriyle gündeme gelen mevzuat 
değişikliklerini ve hak taleplerini ele 
almıştık. Bu yazıda ise çalışma dene-
yimlerini daha teorik bir bağlam içe-
risinde inceleyeceğiz. Böyle bir yazıya 
neden gereksinim duyduğumuza ge-
lince, amacımız tecrübe ettiğimiz ça-
lışma ilişkilerini daha büyük bir tab-
lonun içerisinde anlamlandırmaktır. 
İlk yazımızda pandemi koşullarındaki 
çalışma hayatının, Burawoy’a atıfla, 
hegemonik despotizm bağlamında ta-
nımlanabileceğini ifade etmiş ve fakat 
kavrama ilişkin bir tartışmaya yer ver-
memiştik. O halde üretim rejimi ola-
rak literatüre geçen bu emek-sermaye 
ilişkisini biraz somutlamaya çalışalım. 

Burawoy’ın çalışmalarına bakıldı-
ğında işçinin üretim rejimini1 tecrü-
1 Üretim rejimi ifadesi yerine emek rejimi 

de diyebiliriz zira her iki kavram da üretim 
süreci esnasında emeğin disiplin altına alınma 
biçimlerine karşılık gelirler. Bu arada, bahsi geçen 
üretim/emek rejimlerini kapitalist bir üretim 
biçimi altında anlamlandırmaya çalıştığımızı da 
belirtmiş olalım. Sosyalist bir üretim rejiminde 
üretim araçları üzerindeki mülkiyeti elinde tutan 
sınıf değişeceğinden, kavram setinin de bu 
değişikliğe göre mutlaka revize edilmesi gerekir. 
Bir diğer ifadeyle, emek gücünün hangi sınıfın 
iktidarında denetlendiği, detay değil, kanımızca, 
konunun özüne dair bir tartışmadır. Bu konuda 
Burawoy’den farklı düşündüğümüzü ifade edelim.

be ettiği üç alanın varlığından bah-
sedilebilir. Bunlardan birincisi üre-
tim sürecinin kendisidir. İşçinin işe 
koşulmasının nasıl sağlandığı, hangi 
araç ve yöntemlerle disipline edildi-
ği, -yani, işçinin makineyle birlikte 
üretimde nasıl örgütlendiği- bu ala-
nın konusudur. İkinci deneyim alanı 
firmalar arasındaki rekabetin biçimi-
dir. Kapitalist piyasada birbirleriyle 
yarışan şirketler arasındaki rekabetin 
işçilerin çalışma koşulları ve ücret 
düzeyleri üzerindeki etkileri ise bu 
alana girer. Üretim rejiminin üçüncü 
ayağı ise emek gücünün toplumsal 
olarak yeniden üretilmesiyle alakalı-
dır. Bu, mesaisini tamamlayıp evine 
dönen işçinin ertesi gün işe gelmek 
üzere hazır hale gelmesinin -yani, 
beslenme, dinlenme ve diğer temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasının- hangi 
araçlarla temin edildiğini anlatır. Bir 
başka deyişle, işçi, temel gereksinim-
lerini sadece ücretinden arttırdıkla-
rıyla mı karşılamaktadır, yoksa sosyal 
ücret minvalinde düşünülebilecek 
destek mekanizmaları da devrede 
midir, buna bakılır. Bu üç alan, genel 
olarak çalışma hayatı, özel olarak da 
emek süreci üzerinde yarattığı etkile-
re göre üretim rejimini belirler. Üre-
tim rejimlerini despotik ve hegemonik 
olmak üzere iki başlık halinde sınıf-

SINIF

Sınıf Deneyimleri İçin 
Teorik Bir Çerçeve

Orkun Saip DURMAZ
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landıran Burawoy, bu ana başlıkların 
altında bir takım alt kategorilere de 
yer verir.2 Alt kategorilerin tamamını 
bu çalışmada ele alacak değiliz. An-
cak hegemonik üretim rejimi ile hegemonik 
despotizm daha önceki yazılarımızda 
konu edindiğimiz uzaktan çalışmayı 
yerleştireceğimiz kuramsal çerçeve 
açısından kritik önemde olduğun-
dan, söz konusu iki üretim rejimini 
etraflıca tartışacağız. 

Despotizmden 
hegemonyaya
Hegemonik üretim rejimi, devletin 

işçi-işveren ilişkilerine, dolayısıy-
2 Bu emek rejimleri sırasıyla, patriarkal despotizm, 

paternalist despotizm, piyasa despotizmi, 
hegemonik üretim rejimi ve hegemonik 
despotizmdir. Patriarkal ve paternalist despotizm 
kavramları, feodal çalışma örüntüleriyle bezeli ve 
ailenin neredeyse tüm üyeleriyle üretim noktasında 
olduğu, emek rejimlerine tekabül ederler. İkisinin 
arasındaki fark ise paternalist despotizmde 
emek sürecinin ailenin bütün fertleriyle birlikte 
kapitalistin kontrolüne geçmesi; buna karşın 
patriarkal despotizmde aile reisinin, yani babanın, 
aile fertlerinin emeği üzerinde kontrolü olan, deyim 
yerindeyse bir taşeron firma sahibi gibi kapitalistle 
ilişki kurmasıdır. Piyasa despotizmi kavramı ise 
modern ve bir o kadar da vahşi kapitalist ilişkilerin 
üretim noktasının her hücresine nüfuz etmesiyle 
deneyimlenen ve işçinin yabancılaşma mefhumunu 
her biçimiyle yaşamaya başladığı ve sermayeye 
bağımlı hale geldiği bir emek rejimine karşılık gelir. 

la emek sürecine müdahil olmaya 
başladığı, dolayısıyla işçiyi koruyan 
kimi düzenlemeleri öne çıkaran bir 
üretim rejimidir. Bu düzenlemelerin 
emek süreci açısından önemi, işçi-
nin, işyerine ve işverene olan bağım-
lılığını azaltması olup, bu bağlamda 
tartışılması gereken iki ayrı devlet 
müdahalesinden bahsedilebilir. Bun-
lardan birincisi işçilerin yararlana-
cağı bir sosyal güvenlik sistemi tesis 
edilmesidir. Bu sayede, işçiye veya ai-
lesine asgari düzeyde sosyal güvence 
sağlanmış olur. Bu, sağlık sorunları, 
yaşlılık ya da ölüm gibi nedenlerden 
ötürü çalışamaz duruma gelen ve 
aynı sebepten ötürü ücret gelirinden 
mahrum kalan işçiye veya ailesine 
ücret-dışı bir kaynaktan destek sağ-
lanması anlamına gelir. Burawoy’un  
bahsettiği “işgücünün yeniden üreti-
mini işyerindeki üretici faaliyete bağ-
layan bağları koparan...” müdahale 
biçimlerinden biri budur. Buna ek 
olarak, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında ortaya çıkan kapsamlı sosyal 
güvenlik sistemlerine asgari ücret uy-
gulamaları da eşlik eder. Dolayısıyla, 
işverenlere ücretleri baskılamak için 
bir alt sınır getirilmiş olur. Bu detay, 
Türkiye gibi ülkelerdeki mevcut du-
rum düşünüldüğünde oldukça an-
lamlıdır. Çünkü Türkiye’deki mev-
cut pratiğin aksine, hegemonik üretim 
rejiminde, sosyal güvenceden yoksun 
işçileri düşük ücretlere razı etme 
misyonunun bir parçası olarak işlev 
gören geçici sosyal yardım ve destek 
programları sosyal politikanın esası-
nı teşkil etmez. Devletin ikinci müda-
hale biçimi ise kolektif  haklar başta 
olmak üzere işçileri koruyucu bir ça-
lışma mevzuatı oluşturulmasıdır. İş-
çinin sendikaya üye olabilmesi, toplu 
sözleşme ve grev haklarından ya-
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rarlanabilmesi, işverenin işçiyi işten 
çıkarma hakkının birtakım şartlara 
bağlanarak sınırlandırılması, çalış-
ma müfettişleri aracılığıyla işyerinin 
denetlenmesi, çalışma koşullarının 
mevzuattaki emredici hükümlere ay-
kırılık teşkil edememesi veya haksız 
bir işveren fiiline karşı işçinin yargı-
ya başvurabilmesinin teminat altına 
alınması yukarıda bahsi geçen gü-
vence zemininin köşe taşları olarak 
belirtilebilir. Kapsamlı sosyal güven-
lik sistemleri, işçiyi ücrete, dolayısıyla 
da ücretli istihdama bağlayan bağları 
bir nebze olsun gevşetirken; koruyu-
cu bir çalışma mevzuatı da işçinin iş-
yerinde gösterdiği performansa bağlı 
olmayan birtakım hak ve özgürlük-
lere sahip olması anlamına gelir. Bu 
noktada işçi sınıfı ile burjuvazi ara-
sında bir tür uzlaşı sağlandığını, bir 
diğer deyişle, sınıflar mücadelesinde 
bir denge noktasına ulaşıldığını da 
ifade etmek gerekir. Bu uzlaşıda iş-
çiler, işverene tabi bir biçimde, onun 
emri altında çalışmaya devam ede-
cek, burjuvazinin üretim araçları 
üzerindeki mülkiyetinin meşruiyetini 
tartışmaya açmayacak; bunun karşı-
lığında da gelişmiş bireysel (yüksek 
ücret ve sosyal güvence) ve kolektif  
(sendika üyeliği, grev, toplu sözleşme) 
haklara sahip olacaklardır.

Hegemonik despotizm, neo-liberal 
dönüşümle beraber ortaya çıkan bir 
emek rejimi olarak düşünülebilir. Bu 
üretim rejiminde, bir önceki emek 
rejiminde göze çarpan korumacı dü-
zenlemeler ciddi manada geriletilmiş 
ve piyasanın görünmez eli ile işçi 
yeniden baş başa bırakılmıştır. Bu 
seferki baş başa kalış hegemonik üretim 
rejiminin temel unsurlarının şeklen ko-
runması ve fakat içlerinin boşaltılma-

sı olarak deneyimlenir. Söz konusu 
çelişkili durumu  şöyle somutlayabili-
riz: İşçinin sendikaya üye olma hakkı 
vardır, ama üye olduğu anda işten çı-
karılma tehdidi ile karşı karşıya kala-
cağını bildiğinden bu hakkını kulla-
namaz. Sendikaların yetki almak için 
örgütlenme çalışması yapması yasal 
güvence altındaymış gibi görünür, 
ancak örgütlü sendikaya karşı işveren 
kötü niyetli bir biçimde yetki tespiti 
davası açar ve dava sürdüğü müddet-
çe sendika yetkili sendika olmaktan 
kaynaklı haklarından faydalanamaz. 
Her sene düzenli olarak toplanan as-
gari ücret komisyonunda hükümet 
ve işveren temsilcileri blok halinde 
davranıp işçi tarafının masadaki var-
lığını dahi anlamsızlaştırırlar. Ana-
yasa da dahil olmak üzere, normlar 
hiyerarşisinin hemen her düzeyinde 
açık bir şekilde düzenlenmiş olan 
grev hakkı bir cumhurbaşkanlığı 
kararnameyle yasaklanabilir.3 Bu, 
pratikteki işleyişin idarenin uygunluk 
verme şartına bağlı olduğu anlamına 
gelir.4 Aynı işi yapan işçilere, ücret, 
özlük hakları veya çalışma koşulla-
rı bakımından eşit muamele edilme 
zorunluluğu yasal düzenlemelerde 
yer almaya devam ederken, peşi sıra 
gelen başka birtakım düzenlemelerle 
kuralsız istihdam biçimlerine meş-
ruiyet kazandırılır. Üstelik, kuralsız 

3 Türkiye’de grev yasağının resmi adı grev 
ertelemesidir. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununun 63. Maddesinde “Karar 
verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev 
veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, 
(…)(4) bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu 
uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile 
erteleyebilir” hükmü bulunuyorsa da, altmış günün 
sonunda grevin kaldığı yerden devam etmesi gibi 
bir düzenlemeye yer verilmediğinden aslında bir 
ertelemeden değil yasaklamadan bahsedilebilir.

4 Çelik, A. (12.10.2020) Grev yasaklarına bir 
yenisi eklendi: Bu ülkede grev hakkı yok!, 
Birgün. https://www.birgun.net/haber/grev-
yasaklarina-bir-yenisi-eklendi-bu-ulkede-grev-
hakki-yok-318789 [Erişim Tarihi: 15 Mart 2021]  
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ve esnek olarak istihdam edilenlerin 
toplam istihdam içerisindeki payı her 
geçen gün artar. Bunun bir sonucu 
olarak da sosyal güvenlik sisteminin 
sağladığı güvencelerden yararlanan 
işçilerin sayısı günden güne azalmış 
olur. Birleşik ve kapsayıcı bir sosyal 
güvenlik sistemi varmış gibi görünür, 
ama pratikte emekli aylığı bağlama 
oranları düşürülürken, ödenmesi ge-
reken prim gün sayısı arttırılır. Dola-
yısıyla, sosyal güvenlik sistemlerince 
sağlanan güvencenin koruyuculuğu 
tahrip edilmiş; emekçilerin önemli 
bir kısmı, klientelist ilişkilerin şekil-
lendirdiği, kapsayıcılığı sınırlı ve en-
formel ağlarla bezeli sosyal yardım 
mekanizmalarına muhtaç hale geti-
rilmiş olur. Uzaktan çalışma özelinde 
düşünecek olursak, çalışma şartlarını 
düzenleyen bir yönetmelik çıkartılır 
ve fakat bu yönetmelikte işin icrası 
esnasında kullanılan üretim araçları-
nın nasıl temin edileceği veya ortaya 
çıkacak olan giderlerin kimin tara-
fından karşılanacağı ancak “aksi ka-
rarlaştırılmadıkça” işverenin bir yü-
kümlülüğü olarak düzenlenir. Gün-

lük ve haftalık azami çalışma süreleri 
ile fazla mesai yaptığı taktirde işçiye 
ödemesi gereken ekstra ücretler ilgili 
mevzuatta en ince detayına kadar ta-
nımlanmış olmasına rağmen, günde 
12-14, haftada 55-60 saat çalışan iş-
çilerin varlığı sır değildir ve bu işçile-
rin çoğunun mesai ücreti alamadığı 
da bilinir. Geleneksel mesai düzeni 
kağıt üzerinde kaldığından; işçiden, 
işveren ya da müşteri talepleri karşı-
sında 7/24 hazır olması talep edilir. 
Bu yüzden, mesaisini bitirmiş, evin-
de sevdikleriyle zaman geçiren bir 
çalışan gece yarısı gelen bir e-posta-
ya ya da münasebetsiz bir anda çalan 
bir telefona anında bakmak ya da en 
azından tez zamanda dönüş yapmak 
zorundadır. Bu, dinlenme hakkı veya 
işverenin yönetim hakkının sınırlılığı 
gibi esas olarak iş hukukunu ilgilen-
diren ilkelerin yanında, özel hayatın 
dokunulmazlığı gibi en temel anaya-
sal hakların bile görmezden gelindi-
ğini gösterir. 

Ücret, ideoloji ve sınıf 
mücadelesi
Sonuç olarak, hegemonik despotizmde 

bir üretim rejimini hegemonik yapan 
ne varsa ortadan kaldıran yeni bir 
emek-sermaye ilişkisi egemen kılınır. 
Peki emek-sermaye dengesini nerdey-
se tamamen sermaye lehine yeniden 
kuran bu emek rejimi neden hala he-
gemonik olarak tanımlanır? Bu nokta-
da birbiriyle ilişkili birkaç faktörden 
bahsedilebilir. Birincisi, Burawoy’un 
de dikkat çektiği üzere, sosyal güven-
cenin ve koruyucu düzenlemelerin 
neo-liberalizmle birlikte tırpanlanma-
sı sonucunda işçinin ücrete ve ücretli 
istihdam düzenine olan bağımlılığının 
yeniden artması söz konusu olmuş-
tur. Bu durum, işverene daha sadık, 
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onun vereceği ücrete daha çok ihti-
yacı olan bir çalışan profilinin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Dahası Tür-
kiye gibi enformel sektörün çok bü-
yük, patronaj ilişkilerinin ise oldukça 
belirleyici olduğu ülkeler söz konusu 
olduğunda, “ekmeğinden olmamak 
için ekmek yediği yere ihanet etme-
me” tutumunun sınıfın önemlice bir 
kısmı için nerdeyse bir refleks haline 
geldiği dahi söylenebilir. İkinci olarak, 
burjuvazinin, uzlaşmaz sınıf  çıkarla-
rının yerine işçilerin ve işverenin aynı 
çıkarlara sahip olduğunu ileri süren 
ideolojik savlara yaptığı yatırımlardan 
bahsetmeliyiz. Toplam kalite yöneti-
mi ve insan kaynakları yönetimi gibi 
işletme odaklı iş organizasyonu yakla-
şımları; işçilerin sorunlarının işletme 
bünyesinde -yani sendika aracılığıyla 
değil- ve diğer paydaşların aleyhine 
sonuçlar doğurmayacak bir biçimde 
-yani işvereni olumsuz etkilemeyecek 
yollardan- çözülmesini propaganda 
eder. Bu ideolojik saldırı önemlidir: 
Kendi çıkarını işletmenin -aslında iş-
verenin- çıkarlarıyla özdeşleştiren, o 
işletmede bir hissedarmış gibi davra-
nan çalışan sayısının pek de az olma-
dığını biliyoruz. Dahası, bahsi geçen 
ideolojik saldırı tek yönlü de değildir. 
İşveren kesiminin en az o yaklaşım-
lar kadar sık başvurduğu, hatta çoğu 
zaman onlardan çok daha etkili olan 
dini yapılanmaların etkisinden de 
mutlaka bahsetmek gerekir. Devletin 
koruma önlemlerini geri çektiği, sen-
dikaların örgütlenemediği koşullarda, 
tarikat veya dini cemaatler örgütle-
dikleri enformel dayanışma ağlarıyla 
geçim sıkıntısıyla boğuşan emekçiler-
le temas etme olanağı bulmaktadır-
lar. Bu, sınıf  mücadelelerinin örgüt-
sel araçları ile sınıfın gündelik hayat 
pratikleri arasındaki açının daha da 

açılması demektir. Böylece; ücrete -as-
lında ücreti veren taraf  olan işverene- 
çok daha bağımlı hale gelmiş; dahası, 
yeni üretim organizasyonu yaklaşım-
larının ve dini yapılanmaların ideolo-
jik etkilerine maruz kaldığından sınıf  
bilinci de geriletilmiş bir işçi tipolojisi 
ortaya çıkar. Bu tipolojinin belki de en 
ayırt edici özelliği ortak çıkar yanılsa-
masıdır. Bu yanılsama şöyle işler: İşçi 
verimli çalışmazsa, işverenle çatışırsa, 
sendika gibi işletme bünyesinden ol-
mayan kuruluşları devreye sokarsa, 
bu süreç sadece işverenin değil işçinin 
de aleyhine sonuçlar doğurur. Çünkü 
işletme yeterince kar edemez, rakip-
lerinin gerisinde kalır ve nihayetinde 
iflas ederse; işçi de işini kaybetmiş ola-
caktır. Rejimin hala hegemonik olma-
sını mümkün kılan öz-denetim işte bu 
şekilde tesis edilmiş olur.

Üçüncü olarak işçiler arasındaki 
farklılıkları körükleyen, olası kolek-
tif  hareketleri engellemeye yönelik 
ve işçiler arasındaki rekabeti teşvik 
eden istihdam biçimlerinden ve iş-
yeri uygulamalarından da söz etmek 
gerekir. Birçoğu mevzuata da aykırı 
bir biçimde tesis edilen alt-işveren 
ilişkileri, modern işçi kiralama bi-
rimleri olarak çalışan özel istihdam 
büroları, gerekli şartların sağlanıp 
sağlanmamasından bağımsız olarak 
sırf  işverenlerin talep ve baskılarıyla 
imzalanan belirli süreli iş sözleşmele-
ri, emekçileri ihtiyaç oldukça çalıştıran 
çağrı üzerine çalışma ve yarı zamanlı 
çalışma biçimleri ve özellikle pande-
mi dönemine damgasını vuran uzak-
tan çalışma, hepsi birden, sadece 
üretim maliyetlerini düşürmede de-
ğil, aynı zamanda işçilerin örgütlen-
mesini zorlaştırmada da son derece 
işlevsel olduğu için giderek yaygın-
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laşmaktadır. Bu tür sayısal esnekleş-
me pratiklerinin yanında çalışanlara 
performansı kadar ücret ödemeyi 
öngören, yani işverene ödeme esnek-
liği sağlayan pratiklerden de bahse-
dilmelidir. Ne ölçüde objektif  değer-
lendirmelere konu olabileceği son 
derece şüpheli performans değerlen-
dirmeleriyle ücreti azaltılabilen ya 
da arttırılabilen işçiler arasında ortak 
bağlar tesis edilmesinin çok daha zor 
olacağı, bu tür uygulamaların, işçi 
sınıfını, deyim yerindeyse kuvvetsiz 
ve parçalanmış bir işçiler toplamına 
dönüştürmek için tasarlandığı belir-
tilmelidir. 

Sonuç yerine
Yukarıda oldukça olumsuz bir 

tablo çizdiğimizin farkındayız. An-

cak bu olumsuz tabloyu değiştirecek 
olan sınıf  ve onun kolektif  eylemidir. 
Kendilerini kuşatan düşman kuvvet-
lerinin zırhı olan hegemonik despotizmin 
parçalanması ve emeğin lehine yeni 
bir üretim rejimi tesis edilebilmesi 
için halihazırdaki emek rejiminin sa-
cayaklarına vuran bir toplumsal mü-
cadelenin örgütlenmesi hayal değil-
dir. Şair’in dediği gibi: Umut [hala] 
insanda[dır].

Kaynaklar: 
• Burawoy, M. (2015). Üretim Siyaseti. 
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• Zorlu-Günok, M. (2018). Emeğin 
Prokrustes Yatağı. İstanbul: 
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Şu sıralar, bir yandan Türkiye işçi 
sınıfı hareketi tarihinde sembolleşmiş 
olan 15-16 Haziran Olayları/Direnişi 
coşkunlukla hatırlanırken, bir yandan 
da Soma’da maden işçilerinin katle-
dilmesi hakkındaki yargı kararlarının 
yarattığı öfke ve hayal kırıklığı yaşa-
nıyor. Toplumsal tarih bu tür coşkun-
luk, öfke ve hayal kırıklıklarının daha 
nicesi ile doludur. Dikkatlerimiz geç-
mişe çevrili iken, benzer olayların ni-
cesi de şu anda oluyor. Yalnızca birkaç 
örnek: “Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 
kurulu Nedex Kimya fabrikasında 
çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde anlaşma sağlanamama-
sı üzerine greve çıktı.”1 “Lastik-İş’in 
örgütlü olduğu Hakan Plastik’te toplu 
sözleşmeden anlaşma sağlanamama-
sı üzerine başlatılan grev kararlılıkla 
devam ediyor.”2 “Grevlerinde 180. 
günü geride bırakan Baldur işçileri, 
Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.”3 
“Gaziantep Nurdağı’nda inşaat iske-
lesinden dört işçi düştü. İki işçi ölür-
ken ikisi ağır yaralı olarak hastaneye 
1 https://www.evrensel.net/haber/435664/nedex-

kimya-iscileri-greve-cikti, 17.6.2021.
2 https://www.evrensel.net/haber/435617/ 

hakan-plastik-grevi-pandemide-rekor- 
kiran-patron-isciye-enflasyon-dayatiyor, 
17.6.2021.

3 https://www.evrensel.net/haber/436067/baldur-
iscileri-calisma-bakanligi-ile-gorusmek-icin-
ankaraya-yola-cikti, 22.6.2021.

kaldırıldı.”4 “Adana’da inşaatın 8. ka-
tından düşen 65 yaşındaki Mehmet 
Kapukaya isimli işçi yaşamını yitir-
di.”5 “Rize’de özel bir inşaatta çalışan 
35 yaşındaki Kadir Baran, çalıştığı 
inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.”6

Nedendir bilinmez, şu anda olan-
lar ruhsal durumumuza geçmişteki-
lerle aynı şiddette etki etmemektedir. 
Bunun, söz konusu olayların etki ka-
biliyetiyle mi yoksa bizim onları algı-
layışımızla mı ilişkili olduğuna vere-
cek elde hazır bir cevap yok! Cevap 
ne olursa olsun, aslolan, içinde bulun-
duğu maddi yaşam koşullarına karşı 
bizzat işçi sınıfının tavrının ne olduğu-
dur. Coşkunluk, öfke, hayal kırıklığı, 
vb. duygusal yoğunlukları bir kenara 
bırakıp, her şeyden önce, işçi sınıfının 
tavrının ne olduğunu bilimsel olarak 
anlamak gerekir. Bu bağlamda, Sil-
ver (2006: 97-103), lojistik işlerinde 
çalışan işçilerin günümüz kapitalist 
ekonomik düzenini felce uğratabile-
cek bir gizil güce (potansiyel) sahip 
olduğu saptamasını yapıp, bir gün bu 
4 https://www.gazeteduvar.com.tr/iskeleden-dusen-

iki-isci-oldu-iki-isci-yaralandi-haber-1526033, 
20.6.2021.

5 https://www.evrensel.net/haber/435906/adanada-
insaatin-8inci-katindan-dusen-65-yasindaki-isci-
yasamini-yitirdi, 19.6.2021.

6 https://www.evrensel.net/haber/434788/rizede-is-
cinayeti-calistigi-insaattan-dusen-isci-kadir-baran-
hayatini-kaybetti, 7.6.2021.
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gücünü kullanacağının müjdesini ya 
da kara haberini veriyor. Milyonlarca 
tekil özneden oluşan işçi sınıfı hakkın-
daki bu tür toptancı öngörüler, hep 
birlikte aynı yöne ilerleyen bir bulut 
kümesinin hareketine ve bu hareketin 
sonuçlarına ilişkin meteorolojik tah-
minlere benzemektedir. İşçi sınıfına 
dair bu tür öngörülerin tutması olsa 
olsa tesadüfidir. 

Lenin, işçi sınıfında, toplumsal 
dönüşüm gerçekleştirebilecek kendi-
liğinden sosyalist-devrimci bir bilinç 
gelişmediğini, bunun yerine çalışma 
koşullarını iyileştirecek bir sendikal 
bilincin geliştiğini ileri sürmüş, bura-
dan hareketle de, işçi sınıfına dışarı-
dan bilinç aşılanması gerektiğine işa-
ret etmişti (Lenin 1936). İşçi sınıfında 
kendiliğinden sosyalist-devrimci bir 
bilinç gelişmediği tarihsel bir vakıadır. 
Zira Lenin’in (1936) de belirttiği gibi, 
sosyalist-devrimci bilinç, işçi sınıfının 
kendisi tarafından değil, onun adına 
ve yararına burjuva entelektüeller 
tarafından geliştirilmiştir. Bununla 
birlikte, işçi sınıfına dışarıdan sosya-

list-devrimci bilinç aşılamanın tarih 
ve toplum üstü/ötesi mutlak bir yak-
laşım/yöntem olmadığı da tarihsel 
süreç içerisinde anlaşılmış olmalıdır. 
O halde ne yapmak lazım?

Bu yazının derdi işçi sınıfının var 
olan maddi yaşam koşullarının dö-
nüştürülmesi konusunda ne yapılması 
gerektiğine açıklık getirmek değil, iş-
çilerin maddi yaşam koşullarına karşı 
tavrının ne olduğunun ve neden öyle 
olduğunun açıklığa kavuşturulması 
gerektiğine dikkat çekmektir. 

Pierre Bourdieu, sosyoloji alanın-
da ilk çalışmaya başladığında, her şe-
yin sürekli değiştiği görüşünün yaygın 
kabul gördüğünü, buna karşın ken-
disinin, toplumsal hayatın sürekli de-
ğişim hali içinde olmadığı, tam tersi-
ne, değişmezliklerin, durağanlıkların 
olduğu fikrine kapıldığını ve bunları 
göstermeye çalıştığını ifade ediyor. 
Bourdieu’ya göre, toplumsal eşitsiz-
likler en başta gelen söz konusu değiş-
mezlerden biridir ve sürekli yeniden 
üretilmektedirler.7 Covid-19 pande-
misi sürecinde, hiçbir sofistike kuram 
ve kavramla gizlemenin mümkün 
olmadığı bir biçimde görünür olan 
sınıfsal eşitsizlikler, Bourdieu’nun ne 
kadar haklı olduğunu göstermiştir. 

Her şeyin değiştiği görüşü bugün 
de dillerden düşmüyor. Üretim dü-
zeninin, çalışma ilişkilerinin, toplum-
sal sınıfların dönüştüğü, öyle ki, bir 
bütün olarak sanayi toplumunun ya 
da kapitalist toplumun bile aşılarak 
sanayi/kapitalizm sonrası topluma/

7 Pierre Bourdieu Belgeseli. Bu belgesel şu 
bağlantıda yer almaktadır: (https://www.izlesene.
com/video/pierre-bourdieu-belgeseli-sosyoloji-bir-
dovus-sporudur-part-01/8768315). Erişim tarihi: 
13.3.2021.
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bilgi toplumuna geçildiği türünden 
görüşler büyük popülerlik kazanmış 
bulunuyor. Dördüncü Sanayi Devri-
mi/Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 
yeni teknolojik gelişmeler büyük bir 
hayranlık uyandırıp heyecan yarata-
rak başları döndürüyor. Bütün bu po-
püler “dönüşüm”, “yeni”, “-sonrası” 
(post-), vb. söylemlere karşın, kapita-
list üretim sisteminin değişmeksizin 
olduğu gibi duran bir özelliği var-
dır: Artı-değer üretimi ve artı-değer 
oranını daha üst bir düzeye çıkarma 
baskısı. Çalışma koşullarının temel 
belirleyeni, Marx’ın (2004: 310-311) 
ortaya koyduğu gibi, bu art-değer 
baskısıdır.

Kapitalizmin erken dönemlerin-
de, artı-değer oranı işgünü uzatılarak 
artırılırken, yükselen işçi sınıfı müca-
delesiyle, günlük çalışma sürelerini 
kısıtlayan sosyal politika önlemlerinin 
uygulanmaya başlanmasıyla, bu ora-
nı iş gününü yoğunlaştırarak artırma 
arayışları başlamıştır. İşçi sınıfı hare-
keti, uzun çalışma sürelerini, tarihsel 
olarak hep gündemine alıp buna karşı 
mücadele etmişse de, iş gününün yo-
ğunlaştırılması baskısına karşı benzer 
bir mücadeleye girişmemiş, tam tersi-
ne, işçilerin kendi arasındaki rekabet, 
bu baskıyı daha da şiddetlendirmiştir. 

Bir yandan, işçi sınıfının çalışan 
kesiminin aşırı çalışması yedek ordu-
nun saflarını şişirirken, öte yandan 
da bu yedek ordunun rekabet yoluy-
la çalışanlar üzerindeki artan baskısı, 
bunları, aşırı çalışmaya boyun eğmek 
ve sermayenin diktası altına girmek 
zorunda bırakır (Marx, 2004: 606).

Bu durum, işçilerin sömürülmesi 
ve sınıf  bilincini parçalamasından öte, 

işçilerin aşırı çalışmaya bağlı olarak 
ölmesine yol açmaktadır (Marx, 2004: 
249).  Bugün, yedek işgücü ordusunun 
safları, Marx’ın yaşadığı ve yazdığı dö-
neme kıyasla, çok daha fazla şişkindir. 
Bu durum, işçileri, insanın fiziksel ve 
biyolojik kapasitesini aşan koşullarda 
çalışmak zorunda bırakmaya devam 
etmektedir. Emek sürecinin, işçilerin 
tuvalet gibi doğal ihtiyaçlarının bile kı-
sıtlanarak8, 9 katı bir şekilde kontrol ve 
denetim altında tutulması ile yalnızca 
fiziksel ve biyolojik açıdan değil, etik 
ve ahlaki açıdan da çalışma ilişkileri 
insanlık dışı bir hal almıştır. Aşırı çalış-
maya bağlı ölümler, ilk kez Japonya’da 
kabul edildiği/tanımlandığı için, Ja-
ponca karōshi kavramıyla yazına (litera-
türe) girmiştir. 
8 https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-56628745, 4.4.2021. 
9 https://www.theguardian.com/us-news/2016/

may/12/poultry-workers-wear-diapers-work-
bathroom-breaks, 12.5.2016.
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Diğer taraftan ne buna son ve-
recek çapta bir işçi sınıfı hareketi ne 
de bu çapta bir hareket geliştirme 
çabası vardır. Özellikle Türkiye işçi 
sınıfı hareketi açısından bakarsak, ta-
rihsel olarak, işçi eylemlerinin, daha 
çok, çalışma koşullarının kötüleşme-
sine yönelik anlık tepkiler niteliğinde 
olduğunu görürüz (Akpınar, 2018: 
105). İşçiler ortak bir sınıfsal tavır al-
maktansa, bireysel olarak yaşamlarını 
sürdürmenin telaşına düşmektedir. 
Yaşam bilinci olarak kavramsallaş-
tırmaya çalıştığım olgu işçilerin bu 
bireysel tavrıdır ve açıklığa kavuştu-
rulması gereken tam da budur. İşçiler 
için temel olan, bireysel olarak maddi 
yaşam koşullarının yeniden üretimi-
dir. Bunun, kapitalist sömürü ilişkileri 
içinde gerçekleşiyor olması ve sömürü 
koşullarının gittikçe daha da ağırlaş-
ması birincil mesele değildir. Bir araş-
tırma bulgusu olarak değil ama bir 
anekdot olarak aktaracak olursam, 
Covid-19 pandemisi sürecinde, kargo 
dağıtım işçileri ve motosikletli kurye-
lerle ayaküstü yaptığım kısa görüşme-
lerde hepsinin söylediği aynıydı: “Çok 
zor koşullarda çalışıyoruz ama buna 
mecburuz, bu koşullara razı olup ça-
lışmazsak dışarıda buna razı birçok 
kişi var, işimizi kaybetmeyi göze ala-

mayız.” İşçiler, kendilerini zor koşul-
larda çalışmaya zorlayan işverenlere 
karşı cephe almak yerine, işlerini el-
lerinden alırlar endişesiyle, işsiz olan-
lara karşı bir konum almaktalar. Da-
hası, bugün dünyanın birçok yerinde 
seçmen kitlelerin çoğunluğunu oluş-
turan işçi sınıfları politik tercihleriyle 
faşist hareketleri iktidara taşımaktadır. 

İşçi sınıfı nesnel olarak toplumsal 
dönüşüm gerçekleştirebilecek özne 
konumundadır. Fail üzerine meteo-
rolojik tahminler yürütmekten ya da 
ona sosyalist-devrimci bilinç aşılama-
ya girişmekten önce, onun var olan 
maddi yaşam koşullarını, bilinç duru-
munu ve politik tutumunu kavramak 
gerekmektedir. 

Kaynaklar
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Michelangelo (1475-1564), Rö-
nesans döneminin en ünlü ressam, 
heykeltıraş, mimar ve şairlerinden bi-
risidir. Tüm zamanların en iyi sanat-
çılarından biri olarak kabul gören Mi-
chelangelo, yaşamı boyunca benzersiz 
başarılar elde etti. Eserleri tüm dönem-
lerin popüler çalışmaları arasında yer 
aldı. Günümüzde milyonlarca insan, 
sanatçının eserlerini görmek için her 
yıl İtalya’ ya akın ediyor. İkonik Davud 
heykelinden, Sistine Şapeli’ndeki nefes 
kesici fresklerine kadar tüm eserleriy-
le yüzyıllardır tarihe adını yazdırdı. 
Onun eserleri 16. yüzyılın büyük bir 
bölümünde İtalyan sanatını tanımladı.

“Gerçek sanat eseri, ilahi mükemmelliğin 
gölgesinden başka bir şey değildir.’’

Gerçek bir Rönesans insanı olan 
Michelangelo başarılı bir şairdi. Gör-
sel sanatlardaki başarısı kadar fonetik 
sanatlarda da iddialıydı. Yüzlerce Sone 
ve Madrigal (enstrümansız söylenen 
şarkılar) yazan bir şairdi. Bazı şiirlerin-
de homoerotik, yani aynı cinsiyete sa-
hip insanlar arasındaki cinsel çekiciliği 
işledi. Bu nedenle eserleri 17. Yüzyılda 
yayınlandığında içeriğindeki cinsiyet-
ler değiştirildi.

Onun takma adı ‘‘The Divine One’’ 
(İlahi Olan) aslında onun ve eserleri-
nin ne kadar sevildiğini gözler önüne 
seriyor.

‘‘Birçoğu Tanrı tarafından bu iş için se-
çilmiş olduğuma inanıyor, ben de inanıyorum. 
Yaşlılığıma rağmen pes etmek istemiyorum. 
Tanrı’ ya olan sevgimden dolayı çalışıyorum 
ve tüm umutlarımı O’na iletiyorum.’’

Rönesans Heykel Sanatının Baş-
yapıtı: Davud
Beş buçuk metre yüksekliğindeki Da-
vud heykeli, hiç şüphesiz ki Michelan-
gelo’nun en çok bilinen eserlerinden. 
Aslında heykelin muhteşemliği biraz 
da boyutunun büyüklüğünden geliyor. 
Yapımı 3 yıl (1501-1504) süren bu de-
vasa heykel sanat harikalarından biri 

SANAT TARİHİ

Rönesans Harikası
Davud Heykeli

Tuğçe TAŞDELEN 

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu, Uzman
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olarak kabul edildi. Freud’un görünce 
sanat zehirlenmesi yaşadığı ve güzelli-
ği karşısında bayıldığı söylenen Davud 
heykeli, çöpe atılmış bir mermer blo-
ğundan yapılmıştır.

Çöpe atılmış bu mermerler Flo-
ransa Katedrali’ne yapılacak heykel-
ler için getirilmiş ve sonrasında be-
ğenilmemiş bir kenara bırakılmış. 40 
yıl boyunca kullanılmayan, muazzam 
büyüklüğe sahip bu mermeri, değer-
lendirmek için Da Vinci de dahil pek 
çok sanatçı getirilmiş. Ancak o zaman-
lar henüz 26 yaşındaki Michelangelo 
rüştünü kanıtladığı ilk ve en ünlü eseri 
olan çocuk kral Davud’un heykelini 
ortaya çıkarmıştır. Beş buçuk metrelik 
bir mermer kütleden çıkaracağı eser 
için genç dahi, mermer bloğun yanına 
bir baraka inşa ederek, yardımcısız bir 
şekilde, çoğu zaman geceli gündüzlü 
çalışarak Davud’u yaratmıştır.

Figürde neredeyse mükemmel 
‘‘insan oranı’’ betimlenmiştir. Heykel 
erkek form bilgisi esas alınarak resim 
çizmenin sanatsal disiplini ile temel-
lendirilmiştir. Heykel en iyi sanat şek-
li olarak ortaya konmaktadır; çünkü 
ilahi yaratılışı taklit etmektedir. Mic-
helangelo bu disipline olan bağlılığını 
şu davranış şekliyle ortaya koymuştur: 
Sanki Davud onun çalıştığı mermer 
bloğun zaten içindedir ve onu dışarı 
çıkarmak ister. Aynı insan ruhunun 
bedenin derinliklerinde bulunduğuna 
dair olan genel inanç gibi.

‘‘Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve 
onu özgürlüğüne kavuşturuncaya dek mermeri 
oydum.’’

Günümüzün şartları, insanların 
kendisini çoklu yönde geliştirmesini 
bir yandan kolaylaştırırken bir yan-
dan zorlaştırmıştır. Bir dokunuş uza-
ğımızdaki sayısız gerçeklik ve sayısız 
bilgi baş döndürücü bir etkiyle insanın 

neye yönelmek istediğini şaşırtır. Bir 
şeyi araştırırken karşınıza çıkan diğer 
bir web sitesi ile dikkatiniz kayar, bir 
başka şeye, oradan da bir başka şeye 
dalıp gidersiniz ve başlangıçta neyi 
araştırdığınızı hatırlamak için birkaç 
sekme geri dönersiniz. Sonra, okudu-
ğunuz her şey iç içe ve sonuç olarak en 
başa dönerek yine hiçbir şey bilmez-
siniz. Fakat 16. yüzyılda durum böyle 
miydi? Elbette hayır. O zamanlar bil-
gilerin bir sınırı vardı. Bu sınır elbette 
her dakika, her saniye daha da geniş-
liyordu fakat bu sınırlara ulaşmak bir 
insan hayatı boyunca mümkün oluyor-
du muhtemelen. Bu nedenle 16. yüzyıl 
insanları çoklu becerilere sahip olabi-
liyordu çünkü öğrenilebilecek şeyler 
sınırlıydı. Bu nedenle birçok sanatçı 
aynı anda yazar, heykeltıraş, ressam ve 
mimar olabiliyordu.

Peki bu kadar kısıtlı imkana hatta 
imkansızlığa rağmen dünyanın sayılı 
sanatçıları arasında yer almayı başa-
ran Michelangelo’yu bizler nasıl örnek 
alabiliriz?  Belki kariyerimiz sanat üze-
rine değil, belki özel hayatımızda sa-
natla pek ilgilenmiyoruz ama hepimiz 
bir şeyler üretiyoruz ve hepimiz günün 
sonunda başarılı olmayı ve takdir edil-
meyi bekliyoruz. O zaman neden ken-
di alanlarımızda birer Michelangelo 
olmayalım? Bizlerde çevremizdeki ba-
şarılı insanları, örnek gösterilen işleri 
kendimiz için yol haritası haline geti-
rebiliriz. İyiyi, doğruyu, başarılı olanı 
örnek alıp çalışmak başarıyı getirir.

İş hayatında karşılaşılan sorunla-
rın, kriz anlarının çözümü çoğu za-
man herkesin gözlerinin önündedir ve 
bunu görebilmek başka bir bakış açısı 
gerektirir. Dünyaya, işlere, sorunlara 
size has bakış açısıyla yaklaşın. Yaratı-
cılığınızı kullanın ve krizlere boyun eğ-
meyin, sorunları çözüme dönüştürün.
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Sahne Sanatlarında Emeğin 
Görünümü ve Oyuncular 
Sendikasının Mücadelesi

 › Sizi tanıyarak başlayalım
Merhaba Ben Atilla Gündoğdu. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Opera Bölümü mezunu-
yum. Opera Şarkıcılığı ve oyunculuk 
yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır Oyuncu-
lar Sendikası üyesi ve 3.Dönem Yöne-
tim Kurulu üyesiyim. Sektörümüzün 
gelişmesi ve çözüm üretmek adına kat-
kı sağlamak için diğer yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarımızla beraber Oyun-
cular Sendikası bünyesinde gönüllü ça-
lışıyoruz.
 › Pandemi siz oyuncuları nasıl 

etkiledi? 
Bu süreçte özellikle sahne sanat-

larında üretim ve izleyiciyle buluşma 
imkanı ortadan kalktığı için tüm dünya 
gibi bizler de işimizi yapamadık. Tüm 
dünya bu süreçte benzer koşullarla işini 

Televizyon, tiyatro ve sinema gibi sektörlerde çalışan sahne sanatçılarının çalışma koşulları çok konuşulmaz 

aslında. Sahne sanatçılarının da emekleri karşılığında hayatlarını sürdürdüklerini nedense göz ardı ediyoruz gibi. 

Özellikle pandemi sürecinde tiyatro, sinema gibi alanların kapalı olması bu sektör çalışanlarını bir belirsizliğe 

sürükledi. Sahnelerdeki performansları ile hayatımıza giren ve birer parçası haline gelen sahne emekçilerinin 

bu yönünü sizlerle paylaşmak ve bir bakıma biz de öğrenmek istedik. Ve bu amaçla da Oyuncular Sendikası 

Yönetim Kurulu üyesi Atilla Gündoğdu ve “Gençlik Birimi” üyeleri ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

yapamadı fakat bizim farkımız sadece 
sanatsal doyumdan uzak kalmak olma-
dı. Ekonomik olarak kendimizi büyük 
bir dar boğazda bulduk. Düzensiz ve 
koşulları zor olan sektörümüz tama-
men durdu. Bu süreç içerisinde seyir-
ciyle buluşmak için internet üzerinden 
çalışmalar olsa da aynı anda nefes alıp 
vermeyen bir iletişim olmayınca tam 
etkili olamadı.
 › Pandemide Sendika olarak 

üyelerinize herhangi bir des-
tek/faaliyet vb bulundunuz 
mu? 
Elbette. Öncelikle 2019 Mart ayın-

da büyük bir bilinmezlik ile karşı karşı-
yaydık. Sahne alanı zaten pandeminin 
en başında durdu. Fakat diğer alanlar 
çalışıyordu, bu noktada covid-19’a kar-
şı alınacak sektörel bazlı tedbirler he-

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN
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nüz açıklanmamıştı. Biz de “Setleri Dur-
durun” ve seslendirme oyuncuları için 
“Kayıtları Durdurun” kampanyası başlat-
tık ve başaralı olduk. Bu süre zarfında 
ilgili devlet kurumları, paydaşlarımız 
ve işverenler ile görüşerek alanımıza gi-
ren işyerlerinde alınacak tedbirler için 
çalıştık. Kültür-sanat alanı pandemi-
den en çok etkilenen sektörlerden biri 
oldu. Meslektaşlarımızın çoğu yaklaşık 
2 yıl boyunca çalışamadı ve çok ciddi 
ekonomik mağduriyetler yaşadılar. Bu 
doğrultuda üyelerimizin ihtiyaçlarını 
tespit ederek çözümler üretmeye çaba-
ladık, aynı zamanda pek çok dayanış-
ma kampanyasının doğrudan paydaşı 
olduk, ihtiyaç sahibi üyeleri belirleye-
rek elimize ulaşan kaynakların yön-
lendirilmesi için çalıştık. 65 yaş üzeri 
üyelerimiz ile sürekli dirsek temasın-
daydık. Ve en önemlisi ise üyelerimizin 
ve sektör çalışanlarının aşılanması için 
çok yoğun uğraşlar verdik. Tamamen 
durmuş alanların çalışabilmesi aşı şart-
tı; ayrıca setlerde de işin doğası gereği 
birçok tedbir uygulanamıyordu. Sah-
neler, setler ve stüdyolarda sağlık açı-
sından daha güvenli çalışma ortamları-
nın yaratılmasına aracı olduk.  
 › Oyuncuların Çalışma süreleri-

nin esnek olduğunu biliyoruz; 
bu sizi nasıl etkiliyor? (Uzun 
ve geç saatler bağlamında)
Bu konuda en çok sorun yaşanan 

dizi setleri ne yazık ki. Setlerdeki ça-
lışma koşulları insanlık sınırlarını zor-
layan bir düzeyde. Günde ortalama 
16-18 saat çalışılıyor, hatta bazı setler 
20 saati görüyor. Çalışma koşulları 
demek sadece çalışma saati anlamına 
gelmiyor elbette, yemek araları çok 
düzensiz (hatta yemek yiyebilmek başlı 
başına bir problem), temiz bir tuvalet 

bulabilmek, hatta tuvalet bulabilmek 
bile sorun. Oyuncular bu kadar yoğun 
bir şekilde çalışıp birkaç saat sonra din-
lenmeden tekrar işe gidiyor. Bu aslında 
kişinin beden ve zihin yorgunluğundan 
dolayı hem sağlığına zarar veriyor hem 
de performansını etkiliyor. Oyuncula-
rın çalışma saatleri rol ağırlığına göre 
değişebiliyor. Her bölüm rolü olan bir 
oyuncu günde iyi ihtimalle ortalama 
15-16 saat çalışıyor. Teknik ekiplerin 
çalışma saatleri ise çok daha fazla uza-
yabiliyor. Çünkü onlar oyuncudan da 
önce sete gidiyorlar ve set bittikten son-
ra da seti toparlıyorlar. 
 › Oyunculara yönelik alınan işçi 

sağlığı ve güvenliği önlemle-
rini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?
Günümüz koşullarında maalesef  

yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Setler 
doğası gereği çok karmaşık bir yapıya 
sahip. Diğer tüm meslek sınıflarında 
görülen riskler tek bir sette karşımıza 
çıkabilir. Çünkü bir tersanede de çe-
kim yapılabilir, madende de, inşaatta 
da, deniz altında da, havada da... Yani 
riskler say say bitmiyor. Setlere yöne-
lik kapsamlı bir risk analizi yapılması 
lazım; çünkü setler gördüğünüz gibi 
neredeyse tüm meslek gruplarının risk-
lerini içinde barındırıyor. İş güvenliği 
uzmanlarının dışarıdan hizmet alımı 
şeklinde çalıştırılması değil, set ekibinin 
bir parçası olarak çalıştırılması gereki-
yor. Aksi takdirde bu risklerin önüne 
geçilebileceğine inanmıyoruz. Setlerde 
çok ağır ekipmanlar kullanılıyor, yük-
sekten düşme ve elektrik çarpması en 
sık yaşanan olaylar. İş güvenliği uzma-
nının daha senaryo aşamasındayken 
bu işe müdahil olması lazım. Ve tabii 
tüm bunların yanı sıra sektörün yapı-

Atilla Gündoğdu
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sına hâkim iş güvenliği uzmanları ye-
tiştirilmeli. Bu arada günde 16-18 saat 
tempoyu hiç düşürmeden çalışan set-
lerde iş güvenliğinden zaten bahsede-
meyiz. Uykusuzluktan ve yorgunluktan 
önündeki kabloyu, ekipmanları bile gö-
remeyen ekip, iş güvenliği önlemlerine 
ne kadar dikkat edebilir ki?

Bu noktada çok ciddi bir çalışma 
yaptık ve az tehlikeli sınıfta olan setle-
ri TEHLİKELİ sınıfa aldırdık. Bu çok 
önemli bir kazanım ancak iş yerleri-
mizde sıfır risk politikasını hayata ge-
çirebilmek için çok ciddi çalışmaların 
hayata geçirilmesi gerekiyor. Öncelikle 
çalışma saatlerinin ve koşullarının insa-
ni sınırlara çekilmesi şart. Bu iki mad-
dede iyileşme yapılmadığı tekdirde di-
ğer riskleri tartışmak hiç gerçekçi değil! 
 › Genç ve çocuk oyuncuların ça-

lışma koşullarını düzenlemek 
adına neler yapıyorsunuz?
Genç oyuncu meslektaşlarımızla, 

sektördeki hakları konusunda eğitim 
vermek, sorunları tartışıp çözüm üret-
mek için bir araya geldik. Sendikamız 
bünyesinde “Gençlik Birimi” ´ni kur-
duk. Birim sorumlusu olarak genç mes-
lektaşlarımın enerjileri ve hayalleri ile 
projeler gerçekleştirecek olmanın mut-
luluğunu şimdiden yaşıyorum. Sahne 
sanatları eğitimi veren okullarda tiyat-
ro, opera, dans bölümlerinde okuyan 
son sınıf  öğrencileri ve mezunlarının 
katılımıyla her geçen gün büyüyen bir 
aile oluyoruz.    

Çocuk Oyuncular için İş Kanunu 
71. Madde’ye önemli eklemelerin ya-
pılmasını sağladık. Çocuk oyuncula-
rın artık sigortalı çalıştırılması kanuni 
bir yükümlülük oldu. Şimdi ise çocuk 
oyuncuların çalışma koşullarını dü-
zenleyecek yönetmeliğin geçmesi için 

çalışıyoruz. Sendikamızın “Bu sette 
Çocuk Var!” kampanyasının çalışma-
ları sonucunda, 23 Nisan 2015 tari-
hinde İş Kanunu 71.Maddesine çocuk 
oyuncular için ilgili hüküm eklenerek, 
“Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetle-
rinde Çocukların Çalıştırılması Hak-
kında Yönetmelik” hazırlanmasının 
önü açılmıştır. “Bu Sette Çocuk Var!” 
kampanyamız, en büyük hedeflerin-
den biri olan ilgili maddenin Kanuna 
eklenmesiyle en önemli amacına ulaş-
mıştır. Şimdi ise “Yasal Düzenlemeler 
ve Yönetmelikle İlgili Çalışmalar” ve 
de “Doğrudan Sahaya/Uygulamaya 
Yönelik Çalışmalar” ile kültür-sanat ve 
reklam faaliyetlerinde çalıştırılan tüm 
çocukları kapsayacak şekilde yeni bir 
kampanya ile karşınızdayız.

Dönemin tercih edilen meslekleri 
haline gelen kültür-sanat ve reklam fa-
aliyetlerinde, dijital yayın mecralarının 
artışı ve de sosyal medya platformları 
üzerinden verilen reklamların çoğal-
ması ile çalıştırılan çocukların hakları 
için, genel olarak Çocuk Oyuncu / 
Çocuk Model olarak tanımlanan fa-
kat bu alanlarda pek çok farklı statüde 
çalıştırılabilen tüm çocuklar için 2020 
yılı İstanbul Maratonu’na Oyuncular 
Sendikası Koşu Takımı ile katıldık. 
Çocukların fiziki ve ruhsal sağlıklarını 
koruyacak yasal düzenlemelerin haya-
ta geçirilmesi, çocuk oyuncuların çalış-
ma koşullarının düzenlenmesine dikkat 
çekmek için koşu takımımızla birlikte 
“Bu İş Yerinde Çocuk Var!” kampan-
yamız dahilinde çocuklar için koştuk.
 › Genç oyuncular olarak sizleri 

en çok zorlayan unsurlar ne-
lerdir? (Ülkenin ekonomi poli-
tiğini de göz önünde bulundu-
rarak)
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Ayşen Kılıç (Doğuş Üniversi-
tesi Tiyatro Bölümü): Ekonomik 
olarak sürekli kaygı içinde hareket et-
mek zorunda olmak iş seçme hakkımı 
elimden alıyor. İçinde yer almak iste-
mediğim bir projede maddi koşullar 
yüzünden çalışmak zorunda kalıyo-
rum. Ayrıca set içindeki hiyerarşi ve 
cinsiyet eşitsizliği çalışma koşullarını 
maddi ve manevi anlamda etkiliyor ve 
çalışmayı zorlaştırıyor.

Onat Uğantaş (Anadolu Üni-
versitesi Tiyatro Bölümü): En çok 
zorlandığım nokta sanırım sektöre gi-
riş yapmanın çok zorlayıcı oluşu. Buna 
sebep bizi neler beklediği hakkında 
fikrimizin olmayışı olabilir. Keza bir 
setle ilk defa karşılaştığımızda ya da ilk 
sahnemizde haklarımız hakkında hiç-
bir fikrimiz olmuyor. Sektörün küçük-
lüğü ve yeterli istihdam sağlanamama-
sı nedeniyle “ben yeter ki işimi yapayım” 
algısı bize hiç verilmeyen haklarımızın 
ihlal edilmesine ve emeğimizin sömü-
rülmesine yol açıyor.

Sevda Yeliz Nar (Müjdat Ge-
zen Sanat Merkezi Tiyatro Bö-
lümü): Öğrenci olarak taşıdığım en 
büyük kaygı; iş bulabilecek miyim? İş 
buldum, alacağım kaşe ile ne kadar 
süre geçinebileceğim? Yaptığımız işten 
mütevellit devamlı işimiz ve maaşımız 
yok. Ancak, devlet ya da belediye ku-
rumlarında çalışmanız gerekiyor sanat-
çı olarak ki sürekli iş ve maaş garanti-
miz olsun. Keza iş bulmamız da sanat 
dışı meslek gruplarına göre çok daha 
zor. Diğer meslek gruplarında diploma 
zorunluluğu olduğu için o alana talip 
insan sayısı oyunculuğa talip insan sa-
yısı kadar değil. Genç oyuncuların bu 
kalabalıkta ve güvencesizlikte sıyrılıp, 
kendini göstermesi oldukça zor. Birçok 

özel tiyatro pandemide kapandı, açık 
olanlar da zar zor ayakta kalmaya çalı-
şıyor. Bu koşullardan dolayı, okul biter-
ken asistan olarak çalışmayı düşündü-
ğüm tiyatroların çoğundan umudumu 
kestim. TV ve sinema sektöründe ken-
dime oyuncu olarak iş arıyorum yakla-
şık bir buçuk yıldır. Fakat o kadar zor 
ki. Ufacık bütçeli bir kerelik bir iş için 
binlerce aday var. Beni temsil edecek 
tanıdığım bir menajer yok. Keza sek-
tör belli başlı cast direktörlerinin elin-
de. Bunla ilgili hiçbir düzenleme yok. 
Sadece onların oyuncularına iş imkan-
ları var. Hal böyle olunca daha mezun 
olmadan sanat dışı başka meslekler mi 
edinsem de para kazansam diye düşü-
nüyorum. Bu ülkede başka hangi mes-
lek grubu bu kadar güvencesiz?

Alper Mert (Okan Üniversi-
tesi Tiyatro Mezunu): Bu sorunun 
iki cevabı var aslında. Okul bittikten 
sonra iş bulabilmek ilk sorun. Mena-
jerlerin oyuncuların çıkarına değil ya-
pımcıların çıkarına çalıştığı bir ortam-
da dizi- film sektöründe iş bulabilmek 
kumar oynamak gibi bir şey. Tiyatro 
da ise ayrı bir mücadele söz konusu. İş 
bulmakla alakalı olarak sorunlar ikiye 
bölünüyor. Sabit bir ödeme alabileceği-
miz ödenekli tiyatroların (Devlet Tiyat-
roları, Şehir Tiyatroları gibi) bile bizleri 
taşeron şekilde istihdam ettiği bir dö-
nemdeyiz. Ödenekli tiyatroların bunu 
yaptığı bir dönemde özel tiyatrolardan 
sigortamızı tam yatırmalarını bekle-
mek oldukça güç. Öte yandan tiyatro 
konusunda sektöre yeni giren herkesin 
en büyük sorunu sanırım, kimsenin oy-
nayacağı oyuna uygun kişiyi audition 
açarak bulacak kadar zamana sahip 
olmaması. Bu sebeple birçok oyunun 
kadrosu kulaktan kulağa şeklinde yapı-

Ayşen Kılıç

Onat Uğantaş
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lıyor. Hele şimdi pandemi ile desteksiz 
kalan özel tiyatrolar için önümüzdeki 
iki, üç sezon genç yetenekleri istih-
dam edeceğini düşünmek oldukça zor. 
Eninde sonunda pandemi sebebiyle 
zarara uğradılar ve bu zararı bir şe-
kilde “amorti” etmek zorundalar. Bu 
da uzunca bir dönem özel tiyatroların 
kadrosunda yeni birilerini göremeye-
ceğiz demek. Yeni yetenekleri görsek 
bile bu kadar sıkışık bir dönemde iş 
bulabilen birinin mobbing, taciz ve ka-
musal haklarından men edilmesi gibi 
durumların karşısında, o kişi için ne 
kadar problem yaratsa da, bu sorun-
larla mücadele etmesini mi yoksa çok 
sevdiği mesleğini yapmak için bir fırsat 
sahibi olduğu için şükür etmesini mi 
bekleriz? Ayrıca daha “çalışan” olma-
nın ne demek olduğunu yeni kavrama-
ya çalışan hatta henüz kavramamış biz 
gençlerin bu sistem içinde yoğrulduk-
ça nasıl bir iş ahlakı geliştireceğimiz de 
üzerine düşünülmesi gereken bir konu 
olduğunu düşünüyorum.
 › Sendikalı olmanın katkılarını 

biraz açıklayabilir misiniz?
Atilla: Sendikaya üye olursak ça-

lışma hayatımızda karşımıza çıkan 
sorunlar karşısında tek başımıza mü-
cadele etmek yerine birlikte hareket 
edebiliriz. Sosyal ve ekonomik hakla-
rımızın ve çalışma yaşamına dair haklı 
ve meşru taleplerimizin mücadelesini 
sendika çatısı altında vermek bizi daha 
güçlü kılacaktır. Her oyuncu çalışma 
ilişkilerini, ekonomik sosyal hak ve 
menfaatler düzenlemekte yetkili olan 
sendikada örgütlenmelidir.

Ayşen Kılıç (Doğuş Üniver-
sitesi): Sendikaya üye olduğumda 
ülkemde bu işi profesyonel olarak 
yaptığımı belgelemiş oluyorum. Sa-

dece kendi ülkemde değil, sendikanın 
anlaşması sayesinde dünyanın pek çok 
yerinde mesleğimi profesyonel olarak 
yapabilmemi kanıtlayan bir belge. Bu 
sayede hem ülkemizde hem yurt dışı 
yapılan etkinliklere katılabiliyorum. 
Sendika üyeliği demek, yasal hakları-
mın korunması demek. Çalışma orta-
mımdaki adaleti sağlayan bir güvence 
benim için. Sendikalı olduğumda ça-
lışma hayatımda yaşadığım her sorun-
da, sendika destek olup çözüme kavuş-
turuyor.

Onat Oğantaş (Anadolu Üni-
versitesi Tiyatro Bölümü): Genel 
anlamda hareket kabiliyeti kazandır-
ması diyebilirim. Yerimizde oturarak 
başaramayacağımız konuları örgütlü 
mücadeleyle başarabilmemize olanak 
sağlıyor. Mesleğimizi ve haklarımızı 
öğretiyor ve arkasında duruyor.    

Sevda Yeliz Nar (Müjdat Ge-
zen Sanat Merkezi Tiyatro Bö-
lümü): Her şeyden önce aynı meslek 
grubundan kişilerle aynı platformda 
buluşmamı, onlarla dayanışmamı ve iş 
birliği için de olmamı sağlıyor. Gerek 
okulda gerek profesyonel hayatta ya-
şadığım sıkıntılarda danışabileceğim, 
yalnız kalmayacağım bir zemin sunu-
yor. Mesleğinin henüz öğrencilik aşa-
masında olan biri için işverene, mena-
jere karşı haklarını bilmek bu sektörde 
çok önemli. Sette hangi koşullarda 
çalışabileceğinizi ve hangi durumlarda 
nasıl reaksiyon göstereceğinizi bilmek 
emeğinizin sömürülmemesi ve sağlığı-
nızın tehlikeye atılmaması demek. En 
son yaşadığım deneyimden de biliyo-
rum ki, çok büyük yapımların olduğu 
setlerde bile iş güvenliği uzmanı olma-
sına rağmen güvenliğin olmadığı sağ-
lıksız durumlarda kalabiliyorsunuz. Bu 

Sevda Yeliz Nar
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durumda oyuncu kendi sağlığı ve set 
güvenliği için nasıl reaksiyon vereceği-
ni bilmesi lazım. Sendika bu bilinci ve 
gerekiyorsa oyuncuyla işverene karşı 
dayanışmayı sağlıyor.

Alper Mert (Okan Üniversi-
tesi): Benim için en başta bir kimlik 
sahibi olma meselesidir sendika. Bir 
avukat baroya kaydolmadan avukat-
lık yapamaz. Benim için bir oyuncu 
da sendikaya dahil olmadan tam bir 
oyuncuyum dememeli. Eğer oyun-
culuğun bir ayağı karşındakine değer 
vermeni gerektiriyorsa, karşındakine- 
sen haricindekilere- değer verdiğini 
anlatmanın en uygun yolu sendikalı 
olmaktır. Bu sebeple üye olmak iste-
dim. Sendikalı olmanın faydalarından 
birini pandemide gördüm. Bana ve 
çalışan bütün oyuncu arkadaşlarımıza 
aşı hakkının en acil şekilde tanınması 
sendikanın müdahalesi sayesinde ger-
çekleşti. Bu kadar kaotik bir dönemde 
yapılabilecek en uygun desteklerden 
biriydi. Onun dışında genç bir oyuncu 
olarak her şeyin durma noktasına gel-
diğini düşündüğüm bir anda ilerisi için 
neler yapılabileceğinden bahsetmek ve 
yarın için tasarıları konuşmak oldukça 
iyi geldi diyebilirim. Sendika içindeki 
bilgilendirme toplantılarından edindi-
ğim bilgilerle kendi haklarımı pratik 
alanda çok daha iyi savunur hale gel-
diğimi söylememe gerek bile yoktur 
sanıyorum. Oyunculuk dünyanın en 
güzel mesleği şüphesiz. Ve bunun da 
bir meslek olduğunun farkında olmak 
onu daha da güzelleştiriyor.
 › Üyelerinizden gelen en önem-

li sorun ve talepler nelerdir ve 
ne tür protokoller imzalıyor-
sunuz?
Üyelerimizden daha çok uzun 

süren çalışma saatleri ve ödeme ko-
nusunda yaşanan sıkıntılar nedeniy-
le başvurular oluyor. Ne yazık ki son 
zamanlarda yaşanan sıkıntıların yanı-
na taciz ve mobbing ile ilgili şikayet-
ler artmaya başladı. Bu konuyla ilgili 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Taciz 
ve Mobbing birimimiz şikayetleri alıp 
gerekli işlemlerin yapılması konusunda 
çalışıyor.  

Sendikamızın kuruluş amaçların-
dan ve en temel görevlerinden biri 
olan çalışanların haklarının ve taban 
ücretlerin toplu görüşme yoluyla be-
lirlenmesi konusunda seslendirme ala-
nında sosyal diyalog yoluyla somut bir 
kazanım elde edildi ve yakın zamanda 
kurulan Ses Stüdyoları Birliği’ne dahil 
tüm stüdyolarla (26 stüdyo) “Seslen-
dirme Kuralları ve Taban Ücretlerinin 
Belirlenmesine Dair Protokol” imza-
landı. Bu çok önemli bir kazanımdır 
sektörümüz için. 1 Şubat 2021 itibarıy-
la yürürlüğe giren protokol ile sektörde 
ilk kez, iş ilişkisi ve çalışma düzeninin 
asgari koşulları ve taban performans 
ücretleri belirlendi. 

Oyuncular Sendikası üyelerinin 
faydalanabileceği kurumlarla irtiba-
ta geçip indirimler ve avantajlar için 
anlaşmalar yapıyoruz. Tiyatro sahne-
lerinden, kitabevleri ve yayıncılardan, 
hastanelerden, sağlık kuruluşlarından 
indirimler sağlıyoruz. Örneğin pande-
mi döneminde anlaşma içinde oldu-
ğumuz laboratuvardan pcr ve antikor 
testleri için üyelerimize özel fiyatlar 
sağladık.  
 › gençemek olarak bizlere va-

kit ayırıp görüşerliniz pay-
laştığınız için çok teşekkür 
ederiz. Sendikanıza ve sizlere 
başarılar dileriz.

Alper Mert
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İşçileri Güçlendiren 
Bir İşçi Sağlığı 
Eğitimi İhtiyacı

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Nail DERTLİ

İşçilerin işyerindeki sağlık güven-
lik tehlikeleri konusunda eğitilmeleri, 
işçilerin sağlığının korunması ve 
geliştirilmesinde önemli araçlardan 
biridir. Bu eğitimler, işyerindeki güç 
asimetrisini dikkate alarak,  iş kazala-
rı ve meslek hastalıklarının temelinde 
yatan nedenleri değiştirmeye yönelik 
bir müdahale aracı olarak planlandı-
ğında işçilerin güçlenmesine olanak 
sağlar. Bilimsel çalışmalar, tehlikeli 
koşullara maruz kalan işçilerin çalış-
ma davranışlarını değiştirmeye odak-
lanmaktansa çalışanların işyeri tehli-
kelerini azaltma ve ortadan kaldırma 
gücünü oluşturmalarına yardımcı 
olmaya odaklanmanın daha uygun 
olduğunu göstermektedir. İşyerindeki 
tehlikeleri ortadan kaldırmadan işçi-
lerde davranış değişikliği yaratmayı 
hedefleyen işçi sağlığı iş güvenliği eği-
timleri, işçilerin çalışma ortamındaki 
tehlikelerin üstesinden tek başına 
gelmesini beklemekten başka bir şey 
değildir ve bu yaklaşımla iş kazaları-
nın önlenmesi mümkün değildir. 

İşçi Sağlığı Eğitimi Temel Bir 
İşveren Yükümlülüğüdür
Pek çok ülkede olduğu gibi Tür-

kiye’de de 6331 sayılı İş Sağlığı Gü-
venliği Yasası işçilerin işçi sağlığı iş 
güvenliği konusunda eğitilmesini 
zorunlu kılmakta, bunu bir işveren 
yükümlülüğü olarak tanımlamakta, 
eğitimlerin hangi durumlarda, hangi 
sıklıkta, hangi konularda ve ne sürede 
verileceğini düzenlemektedir. Ancak 
mevzuatta işçi sağlığı alanında etkili 
öğretim yöntemlerine ilişkin bir stan-
darda yer verilmemiş ve eğitim prog-
ramlarının değerlendirilmesine ilişkin 
kriterler tespit edilmemiştir. Denetim 
faaliyetlerinin yetersizliği ile birlikte 
bu durum, işçi sağlığı eğitimlerini ge-
niş ölçüde işlevsiz kılan bir tablo ya-
ratmaktadır. 

İşverenler Eğitim 
Yükümlülüğünü Yerine 
Getirmemektedir
Son yıllarda işçi sağlığı eğitimle-

rine yönelik vurguya rağmen, hala 
işyerlerinde işçi sağlığı eğitimlerinin 
yapılmaması ender rastlanan bir du-
rum değildir. Tersine Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nın iş teftişine 
ilişkin raporları, işçi sağlığı eğitimle-
rinin hiç yapılmamasının son derece 
yaygın olduğunu belgelemektedir.1 
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Çarpıcı bir örnek seramik ve vitrifi-
ye fabrikalarıdır.2 Çok tehlikeli işyeri 
kapsamında yer alan bu işyerlerine 
yönelik 2017 yılında Bakanlık tara-
fından gerçekleştirilen teftişlerde, de-
netlenen işyerlerinin yüzde 40’ında iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi verilme-
diği tespit edilmiştir. Aynı denetimde 
denetlenen işyerlerinin %76’sında 
tozdan kaynaklanan sağlık ve güven-
lik riskleri ve meslek hastalıkları ile bu 
hastalıklardan korunma yöntemlerini 
içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
verilmediği görülmüştür. Denetimde 
ulaşılan işçilerin %58’i  (15.895 kişi) 
bu koşullarda çalışmaktadır. Dahası 
Bakanlığın denetim raporuna göre, 
yasa gereği yapacağı işle ilgili mesleki 
eğitim alması zorunlu olmasına rağ-
men işyerlerinin %95’inde mesleki 
eğitim belgesi olmadan işçi çalıştırıldı-
ğı tespit edilmiştir. Bu şekilde çalışan 
işçiler (10.947 işçi) teftiş kapsamında 
erişilen işçilerin (27.225 işçi) yaklaşık 
%40’ına denk gelmektedir. Bunun 
anlamı şudur: İşçiler mesleki eğitimi-
ni almadıkları işlerde, işçi sağlığı ve 
güvenliği konusunda bilgilendirilme-

GÜVENLİ ÇALIŞMA

İşçi eğitimlerinin 
yapılmaması kadar, usulüne 
uygun olarak yürütülmemesi 
de yaygındır. Öyle ki eğitim 
yapılmamasına rağmen 
işçilerden imzalar alınarak 
yapılmış gibi gösterilmesi 
istisna olmaktan ziyade 
ana eğilim durumundadır. 
İşçi sağlığı eğitimlerinin 
gerçekleştirildiği işyerlerinde 
ise bu eğitimlerin mevzuatta 
öngörülen sürenin çok 
altında verilmektedir. Yaygın 
uygulama 1-1,5 saatlik 
eğitim karşılığında 12-16 
saatlik eğitim yapılıyor gibi 
belgelenmesidir. 

den çalıştırılmaktadır. Teftiş raporları 
bu durumun iş koluna özgü olmaktan 
öte tüm işkollarını kapsayan genel bir 
sorun olduğunu göstermektedir. 

İşçi eğitimlerinin yapılmaması 
kadar, usulüne uygun olarak yürütül-
memesi de yaygındır.3 Öyle ki eğitim 
yapılmamasına rağmen işçilerden 
imzalar alınarak yapılmış gibi göste-
rilmesi istisna olmaktan ziyade ana 
eğilim durumundadır. İşçi sağlığı 
eğitimlerinin gerçekleştirildiği işyer-
lerinde ise bu eğitimlerin mevzuatta 
öngörülen sürenin çok altında veril-
mektedir. Yaygın uygulama 1-1,5 sa-
atlik eğitim karşılığında 12-16 saatlik 
eğitim yapılıyor gibi belgelenmesidir. 
Eğitimler, eğitime uygun ortamlardan 
çok, en fazla işçinin bir araya getiri-
lebildiği yemekhane gibi katılımcı ve 
etkin bir eğitime imkân tanımayacak 
ortam ve sayılarla yapılmaktadır. İşye-
ri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hiz-
metlerini düzenli almaması nedeniyle 
eğitimlerin aksaması, üretim yoğunlu-
ğu gibi gerekçelerle eğitimlerin yete-
rince ve sağlıklı yürütülmemesi, “çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
yıllık olarak verilmesi gereken 16 saat-
lik eğitimlerin üretim yoğunluğu gibi 
nedenlerle tek seferde verilmesi” (16 
saatlik kesintisiz eğitim!) gibi olgular 
birebir iş müfettişlerinin birçok işyer-
lerindeki bulgularıdır. 4

Eğitim içeriğinin işçilerin demog-
rafik özelliklerine, ihtiyaçlarına, eği-
tim düzeyine göre uyarlanmasından 
çok, hemen tüm işyerleri ve çalışan 
grupları için aynı eğitim şablonunun 
uygulanması söz konusudur. Göçmen 
işçi sayısının kısa süre içerisinde hızla 
artmasına rağmen Türkçe konuşma, 
okuma ve dinleme konusunda sorun 
yaşayan işçilere yönelik anadillerinde 
işçi sağlığı eğitimleri yürütülmemek-
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tedir. Göçmen emeğinin ağırlıklı ola-
rak tehlikeli işlerde istihdam edildiği 
gözetildiğinde bu durum, göçmen 
işçilerin sağlık ve güvenliklerini olum-
suz yönde etkilemektedir. 

Davranış Odaklı İşçi Sağlığı 
Eğitimlerinin Açmazları
Kısaca işverenler yasadan doğan 

yükümlülüklerini ya hiç ya da usulü-
ne uygun olarak yerine getirmemek-
tedir. Ancak sendika ve meslek örgüt-
leri tarafından yürütülenler de dahil 
olmak üzere işçi sağlığı iş güvenliği 
eğitimlerine ilişkin daha yapısal bir 
sorun vardır: İşçi sağlığı eğitimleri 
davranışsal iş sağlığı güvenliği olarak 
isimlendirilen yaklaşıma göre yürü-
tülmektedir. İşçilerin güvensiz, tehli-
keli, sorumsuz olarak nitelendirilen 
davranışlarını odağına alan bu yak-
laşımda, aktarılan bilgi ve becerilerle 
işçinin tehlikeyi tanımlayabilmesi, 
tehlikeye maruz kalmaktan kaçınmak 
için güvenli çalışma davranışları ge-
liştirmesi amaçlanmaktadır. İş kaza-
larının kök nedenlerini görmezden 
gelerek kazaları işçinin kusurlu dav-
ranışı ile ilişkilendiren bu yaklaşım, 
Türkiye’deki işçi sağlığı iş güvenliği 
eğitimlerine büyük ölçüde egemen-
dir. Kökleri Heinrich’in domino teo-
risine dayanan bu yaklaşımın temel 
varsayımlarının yanlışlığı bir yana, 
çalışma ortamlarının nesnel durumu 
davranış odaklı işçi sağlığı eğitimleri-
nin açmazlarını işaretlemektedir. 

Her şeyden önce teorik düzeyde 
bile, davranış değişikliğini hedefleyen 
eğitimlerin başarıya ulaşabilmesi için 
çalışma ortamının temel güvenlik 
sorunlarının çözülmüş olması gere-
kir. Oysa ki, Çalışma Bakanlığı’nın 
iş teftiş raporları işyerlerinde fizik-
sel, kimyasal, biyolojik, ergonomik 

Her şeyden önce teorik 
düzeyde bile, davranış 
değişikliğini hedefleyen 
eğitimlerin başarıya 
ulaşabilmesi için çalışma 
ortamının temel güvenlik 
sorunlarının çözülmüş 
olması gerekir. Oysa ki, 
Çalışma Bakanlığı’nın iş 
teftiş raporları işyerlerinde 
fiziksel, kimyasal, biyolojik, 
ergonomik tehlikelerin 
yaygınlığını, çalışma 
ortamlarının son derece 
sağlıksız olduğunu 
belgelemektedir. 

tehlikelerin yaygınlığını, çalışma 
ortamlarının son derece sağlıksız 
olduğunu belgelemektedir. Sağlıksız 
çalışma ortamlarının yol açtığı emek 
kırımının boyutları İSİG raporları ile 
izlenebilir. 

Diğer taraftan davranış odaklı işçi 
sağlığı iş güvenliği yaklaşımı, istihda-
mı bir tahakküm ilişkisi olarak kavra-
madığı, işyerinde işçi ve işveren ara-
sındaki güç eşitsizliğini görmezden 
geldiği için, işçileri güvenlik kuralları-
nı ya da prosedürlerini uygulamaktan 
alıkoyan ya da güvenlik önlemlerine 
uymamaya zorlayan çalışma ilişkile-
rini görmezden gelmektedir. Oysa ki 
alan araştırmaları/mahkeme tuta-
nakları işçilerin tehlikeli fiziksel koşul-
larda üretimi sürekli kılmak, maliyeti 
düşürmek ya da verimliliği artırmak 
için tehlikeli davranışlara zorlandığı-
nın sayısız örneğini ortaya koymakta-
dır. Örneğin forklift operatörlerinin, 
forkliftin taşıma kapasitesinden daha 
ağır yükleri yasal hız sınırlarının 
üzerinde bir hızla taşımaya zorlan-
ması, işçilerin koruyucusu olmayan 
makinalarda çalışmaya zorlanması, 
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Bilimsel çalışmalar, 
tehlikeli koşullara maruz 
kalan işçilerin çalışma 
davranışlarını değiştirmeye 
odaklanmaktansa 
çalışanların işyeri 
tehlikelerini azaltma ve 
ortadan kaldırma gücünü 
oluşturmalarına yardımcı 
olmaya odaklanmanın daha 
uygun olduğuna işaret 
etmektedir. Güçlendirme 
yaklaşımı olarak 
nitelendirilen işçi sağlığı 
eğitimi yaklaşımı, esas 
olarak bu tespitten hareket 
etmektedir. 

itiraz ettiklerinde işten atılmakla teh-
dit edilmeleri ya da doğrudan işten 
atılmaları zorlanan hata örnekleridir 
ve işyerlerine az çok aşina alanlar, 
zorlanan hatalarla çalışmanın temel 
çalışma koşulu olduğunu görmekte-
dir. Böyle bir ortamda, yani işyerinde 
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergono-
mik tehlikeler kol gezerken; ve işvere-
nin üretim noktasındaki tahakkümü 
sınırlandırılmamışken işçi sağlığı 
eğitimleri ile işçiden güvenli çalışma 
davranışı sergilemesini beklemek, 
işçiden güvensiz fiziksel ortamdaki 
tehlikelerin üstesinden tek başına 
gelmesini beklemekten başka bir şey 
değildir ve bu yaklaşımla iş kazala-
rının önlenmesi hayatın olağan akışı 
içine mümkün değildir. 

Güçlendirici Bir İşçi Sağlığı 
Eğitimi Gerekli
Bilimsel çalışmalar, tehlikeli ko-

şullara maruz kalan işçilerin çalışma 
davranışlarını değiştirmeye odaklan-
maktansa çalışanların işyeri tehlike-
lerini azaltma ve ortadan kaldırma 
gücünü oluşturmalarına yardımcı 

olmaya odaklanmanın daha uygun 
olduğuna işaret etmektedir.5 Güçlen-
dirme yaklaşımı olarak nitelendirilen 
işçi sağlığı eğitimi yaklaşımı, esas ola-
rak bu tespitten hareket etmektedir. 
Tehlikelerin ortadan kaldırılmasında 
veya kontrol edilmesinde çalışanların 
rolüne öncelik veren bu yaklaşım, 
işçi sağlığı iş güvenliği eğitimleri ile 
işçilere tehlikeleri nasıl tanımlayacak-
larını ve aynı zamanda işverenleri, 
hükümeti ve hatta üyesi oldukları 
sendikaları harekete geçirmek için 
toplu eyleme nasıl etkin bir şekilde 
katılabileceklerini öğretecek şekilde 
tasarlanması ve yürütülmesi gerek-
tiğini savunmaktadır.6  Yüzbinlerce 
kişinin iş kazası yaşadığı, binlerce 
kişinin yaşamını yitirdiği, on binlerce 
kişinin iş kazaların bağlı olarak sakat 
kaldığı Türkiye’de kazaların ve bağlı 
ölüm ve yaralanmalarının önlenmesi 
için işçi sağlığı eğitimlerinin işçilerin 
güçlendirilmesini odağına alan bir 
perspektifle birleştirilmesine ihtiyaç 
olduğu açıktır. İşçi sağlığı eğitiminin 
işçilerin güçlendirilmesi perspektifi 
ile nasıl örgütleneceğini önümüzdeki 
sayıda ele alacağız.

Son notlar
1  Bakanlığın 2018 yılına kadarki programlı 

teftişlere ilişkin raporlarına internet sitesinden 
ulaşılabilmektedir. Pek çok raporda işçi sağlığı 
eğitimlerine ilişkin tespitler geniş ölçüde 
ortaklaşmaktadır. Raporlar için bkz: https://www.
csgb.gov.tr/rtb/contents/yayinlar/

2  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2018) 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam 
ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Programlı 
Teftiş. Erişim: 10.10.2021, https://www.csgb.gov.tr/
medias/11977/2017_seramik-vitrifiye-isg_press.pdf

3  Buradaki tespitler Taner Akpınar ile birlikte 
yürüttüğümüz işçi sağlığı eğitimleri sırasında 
işçilerden edindiğimiz bilgileri temel almaktadır. 
Bkz: Akpınar, T. ve Dertli, N. (2020) İş Kazaları 
İşçinin Kabahati mi?, Çalışma Ortamı, 167: 27-29. 

4  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2018) 
Seramik ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam 
ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Programlı 
Teftiş, 73. 

5  Weinstock D, Slatin C. Learning to take action: 
the goals of health and safety training. New Solut. 
2012;22(3):255-267. doi:10.2190/NS.22.3.b

6  Age.
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Gençlik tartışmalarına 
gençler ne kadar dahil 
ediliyor? Gençleri anlamadan 
gençlik politikaları 
geliştirmek (çözüm mü?) 

 › Yıldırım hocam öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz? 
2005 yılından beri MSGSÜ Sos-

yoloji Bölümü’nde öğretim üyesiyim. 
Bu zaman zarfında, kent, mekan, 
neoliberalizm, küreselleşme, emek, 
sakatlık ve gençlik üzerine çeşitli saha 
çalışmaları ve araştırmalar yaptım. 
Nitekim, son 3 yıldır yoğun biçimde 
gençlik üzerine çalışıyorum. Avrupa 
Komisyonunun desteklediği ve 9 ül-
kede eşgüdümlü sürdürülen Avrupa 
Geleceğinin Kültür Mirası ve Kimlik-
leri başlıklı araştırma projemiz kapsa-
mında, Türkiye’deki 6 kişilik araştır-
ma ekibimizle birlikte İstanbul ve Ya-
lova’da bir dizi saha çalışması, atölye-
ler ve farklı etkinlikler düzenledik. Bu 
projede temel olarak gençlerin eğitim 

Bu sayımızda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

öğretim üyesi Yıldırım Şentürk ile gençlerin, eğitim, siyaset ve sosyal alanlarına 

dair tutum ve davranışlarını konuştuk.

deneyimini ve kültürel katılımını anla-
mayı hedefledik. Dolayısıyla, gençler, 
gençlerin kültürel ilgi alanları, eğitim 
deneyimleri, kullandıkları mekânlar, 
aktif  oldukları STK’lar gibi çok farklı 
konuları birlikte inceleme fırsatımız 
oldu. Tabii, bu araştırma vesilesiyle 
gençlik üzerine çalışmaya başlayınca, 
Türkiye’de gençlik üzerine çalışmala-
rı olan diğer araştırmacılarla da bir 
araya gelmek, çalışmalarımızı paylaş-
mak ve tartışmak istedik. Böylece, 12-
13 Haziran 2021 tarihleri arasında 
düzenlediğimiz Türkiye’de Gençlik 
Araştırmaları1  etkinliği çerçevesinde 
dört temel mesele altında gençliği tar-
1 Türkiye’de Gençlik Araştırmaları Programını 

izlemek isteyenler için: https://www.youtube.com/
watch?v=UFfqoWtLJNM

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN
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tışmaya çalıştık: Eğitim, siyasi katılım, 
istihdam ve dışlanan gençler. 

 › Yürütmüş olduğunuz araştır-
manızdan başlayalım isterse-
niz. 
Araştırmamızı İstanbul  ve Yalo-

va’da yaptık. Daha çok liseli gençlere 
ağırlık verdik. Lisede gençler nasıl bir 
eğitimden geçiyorlar, o lise deneyimi 
sürecinde gençler nelere, nasıl ilgi 
duymaya başlıyor, bu tür soruları ya-
nıtlamayı hedefledik. Onun ötesinde, 
mesela gençlerin revaçta mekânla-
rından biri olan Maçka Parkı üzerin-
den gençlerin nasıl ortamlarda vakit 
geçirmek istediğini inceledik. Benzer 
biçimde gençlerin faal oldukları çeşit-
li STK’lardaki gündelik deneyimleri-
ni ve kendi aralarındaki etkileşimleri 
gözlemlemeye çalıştık. 

 › Araştırma bulgularından söz 
edebilir misiniz?
Yavaş yavaş bütün bunları bir ara-

ya getirdiğimizde benim edindiğim 
önemli bir izlenim, Türkiye’deki ku-
rumların pratikleri gençlerin pratik-
lerinden ve eğilimlerinden ayrışma-
ya başlamış durumda. Yani gençler 
biraz daha interaktif  ve eğlenceli, 
bildiğimiz kurumsal ve bürokratik ya-

pının olmadığı ortamlarda faaliyetler 
yapmak istiyorlar. Kendilerinin daha 
aktif  biçimde katıldıkları, kendilerini 
ifade edebildikleri, kendilerini geliş-
tirebileceklerine kanaat getirdikleri 
etkinlik ve ortamları önemsiyorlar. 
Öte yandan, okullarının veya başka 
kurumların düzenlediği etkinliklerde 
genelde kalıplaşmış, ritüelleşmiş pra-
tikler ve uygulamalar mevcut. Bunu 
bir sürü farklı alanda görüyoruz;  sen-
dikalarda da görülebilir. Mesela bir 
toplantı yapılacak, hemen bir tane 
kurul oluşturuluyor, o kurul toplantıyı 
yönlendiriyor, tek tek herkes söz alıyor, 
protokole göre herkes sırayla ve bazen 
de birbirini tekrar ederek konuşuyor. 
Dolayısıyla, bir ritüele dönüşüyor. 
Mesela gençler bu tür ortamlardan 
sıkılıyor. Zamanla bu tür etkinliklere 
dahil olmayı anlamlı bulmuyorlar. 

 › Bir grup gencin “Z Kuşağı” 
kavramı altında tasnif edilme-
sine ne diyorsunuz?
Son dönem gençlerini tanımla-

mak için sıkça kullanılıyor, ama so-
runlu bir kavram olduğunu ve ihti-
yatlı biçimde kullanılması gerektiğini 
düşünüyorum. Sanki günümüzün 
tüm gençlerini tanımlamak için kulla-
nılıyor, ama aslında tüm gençleri en 
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başından kapsamıyor. Oluşturduğu 
imgeye bakarsak, daha çok üniver-
siteli, belirli bir profesyonel mesleğe 
yönelmiş, yabancı dil bilen, dijital tek-
nolojileri aktif  biçimde kullanan bir 
gençlik tasavvuruna dayanıyor. Böyle 
bir gençlik kesimi tabii ki var, ama bu 
kesimi birden tüm gençlik gruplarını 
kapsayacak biçimde genelleştirmek 
oldukça sorunlu ki biraz önce söz etti-
ğim Gençlik Araştırmaları etkinliğin-
de tam da bu farklı gençlik gruplarına 
ve onların meselelerine dikkat çek-
meyi hedeflemiştik. Nasıl ki “68 ku-
şağı” tanımı kendi dönemindeki tüm 
gençleri içermiyor, “Z kuşağı” tanımı 
da günümüz gençlerinin hepsini ta-
nımlamıyor. Ama bu tür baskın olan 
söylem ve tanımlar üzerinden, geniş 
ve heterojen bir kesime dair kolayca 
konuşulmaya ve tartışılmaya başlanı-
yor ki bu oldukça sorunlu.  

 › Özellikle son dönem pande-
minin de etkisiyle, teknolo-
ji, dijital dönüşüm ve yapay 
zekâ, hem toplumsal yaşamı 
hem çalışma yaşamını artan 
bir ivmeyle etkilemeye başla-
dı. Bu hızlı dönüşüm sürecin-
de, gençler günceli takip edip 
ona göre hareket edebiliyor 
mu? Bir de vasıf kazandırma-
da ve meslek seçiminde aile-
lerin rolü nedir?  
Gençlere belirli vasıflar kazandır-

ma süreci tek taraflı gerçekleşmiyor. 
Bir yandan gençlerin aileleri bu süreci 
anlamaya, yorumlamaya, öngörü-
de bulunmaya çalışıyor. Çocuğu için 
nasıl ve nerede bir eğitim sağlamalı, 
bu eğitim üzerinden hangi becerileri 
çocukları kazanmış olacak? Tabii, bu 

bağlamda ailelerin ekonomik kaynak-
ları, sahip oldukları olanaklar, sınıfsal 
konumu, kendi kültürel birikimleri 
çok önemli. Öte yandan, gençlerin 
kendisi de bu sürece dâhil olmaya ça-
lışıyor. Ne var ki, özellikle Türkiye gibi 
bir yerde kimsenin emin olamadığı 
bir süreç. Bizim saha çalışmasında gö-
rüştüğümüz tüm ailelerde gençlerin 
kendilerini geliştirmesi için aileler yo-
ğun çaba harcıyorlar ve destekliyorlar. 
Ama maddi olanakları olmayan veya 
kültürel birikim ve deneyimleri yeteri 
kadar olmayan aileler bu isteklerine 
rağmen çocuklarını nereye nasıl yön-
lendirebileceklerini yeteri kadar ön-
göremiyorlar. Bu yüzden, çocuklarını 
gönderdikleri okulu bir referans ku-
rumu olarak kabul ediyorlar. Okulun 
düzenlediği veya yönlendirdiği kültü-
rel faaliyetlere çocuklarını gönderi-
yorlar. Okulların ise bu konuda ola-
nakları yeterli görünmüyor. Nitekim 
Yalova’nın daha kırsal yerleşkesinde 
saha çalışması yaptığımız lisedeki öğ-
renciler arasında üniversite eğitimine 
ilgi İstanbul’daki okullara göre belir-
gin biçimde düşüktü. Hatta gençler 
lisedeyken yavaş yavaş çevrelerindeki 
çeşitli işlerde çalışmaya başlıyorlar ve 
belki de böylece bir iş alanına dair 
bazı becerileri ediniyorlar. Aileleri de 



Kasım 2021 63

SÖYLEŞİ

bulundukları ortamının belirsizlikle-
rine de uygun biçimde, çocuklarının 
“kendi ayaklarının üstünde durmayı” 
öğrenmesini önemli bir nitelik olarak 
tanımlıyorlar ki kendi hayat hikaye-
lerinde de benzer bir çaba ve müca-
deleyi görüyorsunuz. Dolayısıyla, bu 
yaklaşım ve hayat anlayışı, insanların 
Türkiye’deki belirsizlikler karşısında 
geliştirdikleri bir tutum olarak beliri-
yor. Yani, insanlar “şu okulu bitirirse, 
çocuğum iş bulur” diyemedikleri, 5 
veya 10 yıl sonrasını öngöremedikleri 
için çocuklarının değişen şartlar karşı-
sında “ayakta durmayı” öğrenmesini 
temenni ediyorlar. Tabii, ekonomik 
olanakları daha iyi olan aileler, çocuk-
larının eğitimi için daha ciddi planla-
ma ve yatırım yapıyorlar. Normalde, 
bir kamusal hizmet olan eğitimi dev-
let okullarında almak mümkün ol-
ması gerekirken, normalde bir devlet 
okulunun da günümüzde sağlaması 
gerektiği olanakları özel okullar üze-
rinden ulaşmaya çalışıyorlar. Ama 
bazı özel okulların kazandırmayı vaat 
ettikleri nitelik ve beceriler de sorgu-
lanabilir. 

 › Gençlere verilen eğitim onları 
geleceğe “vasıflı” bir şekilde 
hazırlıyor mu?  
Gençemek dergisi açısından bu 

soru oldukça önemli diye düşünüyo-
rum. Gençlerin emeği ve istihdamı 
dediğimiz meselesinin arkasında as-
lında vasıf  konusu var. Yani, gençler 
nasıl bir vasfa sahip olacaklar ve bunu 
nerede kazanacak? Bu bağlamda, ta-
bii ki okul önemli kurumlardan biri. 
Tam bu noktada okullar gençlere 
yeteri kadar ulaşabiliyor mu, genç-
lere belirli vasıflar kazandırabiliyor 

mu? Bu vasıflar gencin kendisini 
geliştirmesine, hayatını kurmasına, 
iş bulabilmesine ve en önemlisi güç-
lenmesine olanak sağlıyor mu? Eski-
den eğitimde müfredattaki konuları 
bilmen ve üniversite sınavında iyi bir 
puan alman önemli hedeflerdi ve bu 
hedeflerle birlikte iş hayatına atılman 
mümkündü. Şimdi dünyada ve Tür-
kiye’de, yavaş yavaş söylem değişme-
ye başladı. Artık “müfredat tek başı-
na yeterli değil, sizin başka nitelik ve 
becerileri müfredat dışı faaliyetlerle 
edinmeniz gerekiyor” deniyor. Mese-
la, “21. Yüzyıl becerileri” diye tanım-
layanlar var. Değişen bu yaklaşım ve 
söylemi iki açıdan sorunlu. Birincisi, 
bu becerileri edinme sorumluluğu 
bireylere yükleniyor. Aslında “müf-
redatın” gençlerin eğitim sürecinde 
ne tür bilgi ve beceri edineceğini ön-
görmesi, tanımlamasını ve kurumsal 
sorumluluğu sahiplenmesi gerekiyor. 
Oysa şimdi ne deniliyor?: “müfredat 
dışı etkinliklerle kendini geliştir ve ge-
leceğe hazırlan.” O zaman, müfredat 
niye var? İkinci sorun ise “müfredat 
dışı faaliyetler” aslında kişilerin kendi 
ilgi alanlarına göre katıldığı değişik 
sosyal ve kültürel etkinlikler sonucu 
insanı geliştiren, hayattan hoşnut ve 
mutlu olmasını sağlayan bir sosyal 
alan. Kişiden kişiye içeriği ve atfedilen 
önemi değişebiliyor. “Müfredat dışı 
faaliyetlere” yapılan vurgu artmaya 
başladıkça, bu alanı da ölçülebilecek 
hale getirme eğilimi ortaya çıkıyor. 
Nasıl gençlerin matematik veya fizik 
bilgisini, testler veya yazılı sınavlarla 
ölçülmeye çalışılıyor, benzer biçimde 
gençlerin bu müfredat dışı faaliyetler 
sonucu edinmesi öngörülen “beceri-
leri” değerlendirilmeye ve ölçülmeye 
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başlanıyor: sosyal mi, başkaları ile 
etkileşime geçebiliyor mu, yaratıcı 
mı, liderlik becerisi var mı? Bana bu 
yönelim oldukça sorunlu ve riskli gö-
rünüyor. 

 › Sorunlu gördüğünüz yönleri 
biraz açar mısınız?
İki temel sorun mevcut. Birinci-

si  ölçüldükçe, bu tür beceriler veya 
onların işareti olan davranış ve tu-
tumlar ister istemez yapaylaşacak 
ve mekanikleşecek. Şirketlerin insan 
kaynakları bölümlerinin görüşmeleri 
vardır ya, sizi alıp 10 dakikada tanı-
mak isterler, siz orada rol yaparsınız, 
karşıdaki zaten sizin rol yaptığınızı 
biliyordur; ama zaten sizin rol yapa-
bilme beceriniz onun hoşuna gidiyor 
ve o anda dediklerinizin hiçbir önemi 
yok. Oyun içinde oyun. Oysa bahset-
tiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetler bi-
reyleri geliştiren, dünyasını zenginleş-
tiren ve bazen gündelik hayatın diğer 
rutinlerinden, sıkıcılığından kurtaran 
bir alanken, birden “ben de müzikle 
ilgileniyorum, şunu da yaparım” gibi 
bir yaklaşım ile bu tür faaliyetlerin 
göstermelik bir içerik kazanmasını 
teşvik ediyor. İkincisi, bu faaliyetler ve 
beceriler talep edildikçe ve ölçülecek 
hale geldikçe, çeşitli eğitim kurumlar 
bu tür faaliyetleri “fasonlaştırmaya” 
başladı. Faaliyetler sonrası sertifikalar 
verilmesi, her öğrencinin zorla çeşit-
li öğrenci kulüplerine dahil edilmesi, 
göstermelik faaliyetler yapılması gibi 
bir dizi uygulama sonucu aslında 
gençler için kendini tanıma, mutlu 
olma ve bazen kaçış imkanı olabilecek 
bir faaliyetler ve pratikler alanı da iş 
dünyasının öngörüleri,  talepleri, yeni 
öncelikleri ve ezberleri doğrultusun-

da işgal edilmeye başlandı. Şimdi bir 
spor branşıyla ilgilenirken hoşça vakit 
geçirmenin ötesinde “ekip çalışması,” 
“liderlik,” “dirençlik” gibi becerileri 
kazanıp kazanmadığınız sorgulan-
maya başlanıyor. “Yaratıcı” olduğunu 
mu göstermek istiyorsun, kodlama 
veya robotik kulübüne girmelisin!   

 › Ne yapılması gerekiyor?
Bu tür faaliyetler aslında gençle-

rin gerçekten sevdiği ve ilgi duyduğu, 
kendisini ve akranlarını tanımasına 
vesile olan bir alan. Bahsettiğimiz 
müfredat içinde, kamunun sahip ol-
duğu olanaklar ile tüm gençlere su-
nuluyor olması gerekiyor. Sanıldığı 
kadar her zaman ulaşılması ve kaynak 
sağlanması zor faaliyetler de değiller. 
Yani gençler bir maç yaptıklarında ya 
da kendileri bir etkinliği düzenledikle-
rinde zaten zaman içinde bu nitelikler 
ve beceriler şekil almaya başlıyor. Bir 
öğrenci kulübüne dâhil olup o kulüp 
içerisinde etkinlikler yaparken siz or-
ganizasyon yapabilme, başkaları ile 
diyalog kurabilme ve benzeri beceri-
lerinizi geliştiriyorsunuz. Ama biri sizi 
oturtup “sen bu becerileri elde ettin 
mi?” diye ölçmeye kalktığında, bütün 
işin büyüsü bitiyor. Bir de, bu “21. 
Yüzyıl becerileri” ya da günümüzün 
gözde becerilerini sağlamanın kendisi 
özel eğitim kurumları için kârlı bir ala-
na dönüşmeye başladı. Bu beceriler, 
satılabilecek bir metaya dönüştürü-
lüyor. Aynı Finlandiya eğitim modeli 
gibi ki bu model anavatanında, kamu-
nun yönlendirdiği ve finanse ettiği bir 
modelken, Türkiye’de özelleştirilmiş 
ve pahalı bir model olarak uyarlandı 
ve toplumsal sınıflar arasındaki ayrış-
manın yeniden üretilmesine de vesile 
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oluyor. Dolayısıyla, “21. Yüzyıl bece-
rileri” veya başka adla tanımladığınız 
günümüzde referans verilen beceri 
ve nitelikler için “sadece müfredatla 
sınırlı kalmayalım, çeşitli etkinliklerle 
gençlerin kendilerini tanımalarına ve 
geliştirmelerine olanak sağlayalım” 
derseniz olumlu bakmak mümkün 
ve müfredatın yeniden sorgulanma-
sına da vesile olabilir; ama  ne yazık 
ki bu beceriler de birden paketlenmiş, 
satılabilecek bir ürüne dönüşüyor ve 
bazı okullar tam da bunu vaat etmeye 
başladı. 

 › Siyasetin gençlik politikalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz ve 
sizce nerede hata yapılıyor?
Son zamanlarda siyasi partiler de 

bir sonraki seçimde daha etkili olaca-
ğını düşündükleri için gençleri yaka-
layacak hamleler yapmaya başladılar. 
Ancak yaptığınız bir duyurunun ba-
şına bir ‘hashtag’ (#) koyduğunuzda 
gençleri birden yakalamazsanız, ak-
sine işi basitleştiriyorsunuz. Bu yak-

laşım, biraz şuna benziyor: TV prog-
ramları yapanlar, taşraya, köylere  
gidince birden sesini yükseltir, “Teyze 
nasılsın, ne yapıyorsun, çocuğun var 
mı?” Böylece birden karşısındakini 
sanki sadece bazlama gözleme yap-
mayı ve ne zaman evlendiğini bilen, 
başka bir şey bilmeyen kişiler olarak 
konumlandırıyor. Çoğu zaman genç-
liğe de böyle yaklaşıldığını görüyo-
rum. Yani gençleri birden sadece 
espri yapan, eğlenmek için  hafiften 
yarışma modunda olan bireylere dö-
nüştürüyoruz. Söyleşinin en başında 
değindiğim gençlerin kurumlara yö-
nelttikleri eleştiri ve sorgulama bu ka-
dar basit değil aslında. 

 › Ne yapılmalı? 
Her kurumun yaptığı veya sürdür-

düğü etkinliği biz bunu niye yapıyo-
ruz, bu yaptığımız etkinliğin içeriği 
anlamlı mı, kime ulaşmak istiyoruz, 
yoksa yapmış olmak için mi yapıyoruz 
diye sorgulaması gerekiyor. Tabii ki 
kendini yeniden düşünmek ve değer-
lendirmek kıymetli ve mümkün, ama 
bu tür kurumlarda sürecin oluşturul-
masından uygulamasına kadar ki tüm 
aşamalarına ne kadar çok gençleri 
dâhil ederseniz, o kadar kendi dille-
rini ve yaklaşımlarını beraberinde ge-
tirmelerine olanak sağlarsınız. Bazen 
çeşitli siyasi partilerde görüyorum, 
yanlarına bir tane genç alıp konuşu-
yorlar, gençten de teyit alıyorlar. Yani 
böylece aslında gençleri de yaşlandırı-
yoruz. Nitekim, her partinin bir genci 
mevcut. Oysa, kurumları gençleşti-
rebilirsek,  siyasi partisi, STK’sı veya 
sendikası fark etmez, her kurumun 
işine yarar.  

Dolayısıyla, siyasi partilerde  gör-
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düğüm eğilim ki başka kurumlar için 
de geçerli, gençleri kendi bünyesine 
dâhil edip dönüşmek istemiyor aslın-
da;  “benim hareketimin içine genç 
de dâhil olsun” diyor. 

 › Reklam yüzü olarak mı kulla-
nıyorlar?
Hem reklam yüzü olarak görüyor 

hem de bu vesileyle kendisinin alışıla-
gelmiş uygulamalarını sorgulamaya 
pek niyetli değil. Yani ben ne söylüyo-
rum, karşıdakine anlamlı geliyor mu, 
nasıl yapsam daha etkili  olabilir? Bu 
tür sorular karşısında çok istekli de-
ğiller. Mesela  bizim araştırmamızın 
ilginç bulgularından biriydi, son za-
manlarda siyasetçiler tarafından kul-
lanılan ‘Gönül Coğrafyası’ kavramına 
sahada dikkat ettik. Siyasetçiler bazı 
ülkeleri ziyaret ettiklerinde bu ifade-
yi kullanıyorlar. Ağırlık olarak “Yeni 
Osmanlıcılık” söylemi altında ele ala-
bileceğimiz, İslami olarak da bir bağ 
kurulan ülkelerle ilişkilenmeyi hedef-
leyen bir aidiyet ve ortaklığı tanımla-
ma gayreti. Siyasetçiler böyle bir coğ-
rafyayı gösterirken, gençlerin nerelere 
gitmek istediklerini ve neye ilgi duy-
duklarını merak ettik. Öncelikle, si-
yasetçilerin sunduğu vizyonun aksine, 
gençler “gönül coğrafyamız” tanımı 
altındaki yerlere pek ilgi duymuyorlar. 
Bambaşka yerlere yönelmişler, Ame-
rika’ya, Avrupa’ya gitmek isteyen çok 
genç var; bir taraftan Uzakdoğu’ya 
özellikle Kore ve Japonya’ya artan bir 
ilgi var. Ama bu gençler kendilerini 
“kimlik” olarak buralara ait hissetmi-
yor. Bizdeki temel mesele, biz hemen 
bu işi kimliğe dönüştürüyoruz ve iki 
seçenek arasında bir seçim yapmaya 
zorluyoruz. Sağcılık-solculuk,  din-

darlık-sekülerlik hemen akla gelen 
ikilemler. Oysa gençlere baktığımızda 
en başından çeşitlilik var. İlgi alanla-
rı, dinledikleri müzik, katıldıkları fa-
aliyetler, okudukları romanlar, gidip 
görmek istedikleri yerler vs. etrafında 
bir çeşitlilik var ve hemen bildiğimiz 
kimlikler potasına sokmak ve oradan 
değerlendirmek kolay değil. Zaten 
gençler de sokulmak istemiyor. Tabii, 
televizyonun gençler üzerindeki etkisi 
çok azalmış durumda, yani televizyon 
pek izlemiyorlar, daha fazla sosyal 
medya kullanıyorlar ve başka plat-
formlardan etkileniyorlar. Ancak bu-
nun farkına varan şirketler, siyasi par-
tiler ve diğer kurumlar ne yazık ki bu 
alternatif  olabilecek alanlara da kendi 
çıkarları ve öncelikleri doğrultusunda 
dahil olmaya ve dönüştürmeye başla-
dılar. 

 › Biliyorsunuz genç işsiz sayı-
sı yükseköğretim görenler-
de daha da artmaya başladı.  
“ben üniversiteye neden gide-
yim, direkt olarak işgücü pi-
yasasına girerim hiç olmazsa 
mesleğimin sahibi olurum,  o 
dört yılı en azından çalışarak 
geçiririm” gibi bir düşünce 
var mı? Diğer bir ifade ile üni-
versite okumak gençlerin gö-
zünden düştü mü?
Biz 29 okulda anket yaptık; o an-

ketlerde özellikle istihdama yönelik 
sorular yoktu. Ama üç okulda da doğ-
rudan derinlemesine mülakatlar yap-
tık; iki tanesi İstanbul’da ve bir tanesi 
de Yalova’da bulunan 3 Anadolu Lise-
sinde gençlerle görüştük. İstanbul’da-
ki iki okulda öğrenciler, temel olarak 
üniversite eğitimi üzerinden bir ka-
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riyer hedefliyordu; ama özellikle Ya-
lova’da daha kırsal çevrede bulunan 
okulda, belki doğrudan gençler “ben 
niye üniversite okuyayım?” demiyor, 
ama üniversite gençlerin gündeminde 
o kadar yoktu. Nitekim, gençler civar-
daki hizmet sektöründe çalışmaya ve 
çeşitli iş deneyimleri edinmeye başla-
mışlardı. Bir de ilginç biçimde, sizin 
de bahsettiğiniz o dijital dünyanın 
fırsatlarından istifade ederek farklı be-
ceri ve ilgilerini geliştirmeye çalışan ve 
hatta yavaş yavaş para kazanan genç-
ler vardı. Hiç kursa gitmeden kodla-
ma öğrenen ve ürünlerini satmaya 
başlayan veya araba modifiye etmeyi 
öğrenen gençler vardır. 

 
 › İstanbul ve Yalova’daki öğren-

cilerin tutumları arasında nasıl 
bir fark gözlemlediniz?   
Mesela İstanbul’dakiler ile Yalo-

va’dakiler arasındaki ilginç bir fark 
şöyleydi; Yalova’da bazı gençler için 
ilgilendikleri alan veya becerilerin an-
lamlı hale gelebilmesi, bu ilgi alanları 
üzerinden para kazanabilmeleriyle de 
ilişkili. Oysa, İstanbul’daki bir öğrenci 
müzik kursuna gittiğinde, o anda para  
kazanmasa bile devam ediyor. Ya-
lova’daki okulda bir genç vardı beni 
bayağı etkilemişti, bir yandan okulu 
hiç ciddiye almıyor gibi görünüyor, 
hatta okuldan ne istersin  dediğimde, 
“okulda uyuduğumuzda hocalar kızı-
yor falan, ama yorgun olduğumuzu 
anlamaları lazım,” demişti. Çünkü 
kendisi sabaha kadar otomobil işi ile 
uğraşıyor, 16 yaşında ve otomobilleri 
modifiye ediyor. Ondan sonra modifi-
ye ettiği araçları satabilmek için video 
çekmeye başlamış, sonra bu konuda 
insanlarla yazışmaya başlamış. Ama 

gündüz de okula gelince uyuyor.  As-
lında kendi ilgi alanı üzerinden bir 
sürü beceriyi edinmeye ve kendini 
geliştirmeye başlamış. Tabii, buradan 
bir başarı hikayesi çıkarıp, tüm genç-
ler aslında isterlerse zorluklar ve kısıtlı 
olanaklara rağmen kendilerini gelişti-
rebilir demek yanlış olur. Aynı okul-
da, ilgisiz, dersleri takip etmeyen çok 
sayıda öğrenci var. Hatta bu yüzden 
bu okulda yöneticilerin “disiplinli” ol-
masına aileler olumlu bakıyor; çünkü 
“okumak isteyenler” ile aslında “oku-
mak zorunda olanların” bir arada ol-
duğu bir yer ve orada idarenin disip-
linli olması aslında okumak isteyenle-
re bir alan açılmasını mümkün kılıyor. 
Düşünün okulun içinde görevli polis 
de var. İstanbul’daki okullarda yoktu. 
Bu ne demektir, artık okullarda nor-
mal idari kadronun kontrol edemedi-
ği bir durum söz konusu. Bu yüzden 
okul sitemini  bir şekilde “tamamla-
yacak” ama oraya dâhil ol(a)mayan 
öğrenciler var ve büyük olasılıkla da 
hizmet sektörüne yönelecekler, orada 
bazı beceriler kazanmaya çalışacak-
lar. Nitekim, o okulda bir yılda yakla-
şık 70’e yakın emniyete veya askeriye 
başvurmuş öğrenci vardı. İdareciler 
de bunu olumlu olarak aktarıyor. Bir 
yanıyla bu gençlerin bulunduğu çev-
rede milliyetçi değerler daha güçlü 
bir yanıyla da aslında polis veya asker 
olmak görece güvenceli meslek olarak 
algılanıyor. Oysa, İstanbul’da hiçbir 
öğrenci polis veya asker olmaktan 
bahsetmedi. 
 › Hocam bize vermiş olduğunuz 

bilgiler için çok teşekkür ede-
riz. Sizin için de uygun olursa 
bir sonraki sayıda söyleşimize 
devam etmek istiyoruz.
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Hiç Tutmadığım 
Hatıra Defterimden
Eski, tahta bir masada, belki yüzyıl olmuştur
arkadakiyle konuşulmayan
ve Radar Otel’den kalma kelimeler sakladım
Sadece meyhane çıkışı hatırladığım
Şimdi yaşım ağırlığında özlenen
ölüm kadar ağır mektuplar gönderdim, gözlerinden öpülen
gel bir hele sen ! 

Mevsimlerden hüzün.
Faili meçhul saatleri var kentin, geciksek ölüyoruz
Genç kız çığlıkları, şerefsiz karanlık
Tek tek son isteklerimiz soruluyor
Cenaze nedeniyle kalabalık inmiş evlere
Bir arkadaşa bakıp çıkıyorduk durmadan
Saat hiç geçmedi bir şeyi, hep kala
Tanıdığım kim varsa, camları kırık
Ağlamak denk gelmiştir o yaşlara,
Yoksa tanrı herkesi sever değil mi?

Her yerde tandır kokusu ve duman
ağlarken hiç görmediler beni 
Bağıra bağıra dolanıyor havada, susarak baktıklarım
kimliği inkar çığlıklar
sevgili beklenmeli otobüs duraklarında değil mi?
ölümü beklemek neydi?
Hayat, ne de güzeldi.
Çocuktuk daha, büyümek zorunda olan
Boylu boyunca tedirgin kaldırımlar, hep arkamıza bakan
“köşeyi dönünce solda” gibiydi yaşam
Sağa dönmüştük kanımca, olsa da bir daha sorsam

Nasılmış dünyam, sana bir anlatsam 
Yoktu çünkü orda, çocukluğum da bilir.
Fazla hayatı olan var mı acaba, arkaya uzatsa 
Gerisini biliyorsun işte, beynimde kalan

Alaettin BİLEM
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Anadolu’da bir zamanlar küçük bir 
devlet varmış ve bu devletin başındaki 
kral, ömrü bitince ya da herhangi bir 
nedenle ölünce, yerine çok ilginç bir 
yolla kral seçilirmiş. Bu devlette kut-
sal kuş diye bir güvercin yetiştirilirmiş. 
Kral öldüğünde, memleketin tüm hal-
kı bir meydana toplanır ve kuş serbest 
bırakılırmış. Kutsakuş kimin başına ko-
narsa, kral da o olurmuş. Bir gün kralın 
biri ölmüş ve halk yine bir meydanda 
toplanmış. Kutsal kuş serbest bırakıl-
mış. Fakat kuş uçup bir çatıya konmuş. 
Kuş ürkütülerek bir daha uçması sağ-
lanmış, kuş yine çatıya konmuş; defa-
larca bu işlem tekrarlanmasına karşın, 
kuş hep çatıya ya da ağaçlara, dallara 
konmuş. Sonunda bu devletin insanla-
rının hepsinin orada olmadığı kanaati-
ne varılarak, tellallarla, ülkenin dört bir 
tarafına haber salınmış, insanlar zorun-
lu olarak meydana çağrılmış. Sonunda 
bir ağanın yanında hizmetkârlık, ço-
banlık yapan, Marup adında birisinin 
koyun otlatmayla meşgul olduğu ve bu 

nedenle meydana gelmediği anlaşılmış. 
Çobana derhal geleceksin dendiğinde:

-  Bu kadar akıllı, bilgili adamın arasında 
kutsal güvercin beni niye seçsin ki?

-  Kutsal kuş en iyisini seçer; sen derhal gel-
melisin; yoksa kafan gider...

Çoban, sonunda hazırlanıp, yola 
düzülür ve meydana gelir. Kuş serbest 
bırakılınca, süzülerek çoban Marup’un 
başına konar. Halkta bir coşku, bir coş-
ku ki, kolay değil, sonunda kendilerini 
yönlendirecek kralları seçilmişti. Çoban 
Marup’un üzerine krallık esvapları giy-
dirilerek, bir tezahüratla krallık tahtına 
oturtulur, eline asası verilir ve ona:

-  Artık güç sende ey yüce Marup denir.
Marup, ilk günden birçok insanın, 

özellikle kendini krallığa getirenlerin 
ve krallığa zorlayanların kafasını uçur-
makla işe başlar ve tam bir zulüm uy-
gular. Akla gelebilecek tüm kötülükleri 
yapar. Sonunda daha başka kötülük 
ve zulüm yolları için, çevresine danışır. 
Sonunda memleketin dört bir tarafına 
tellal çıkarttırarak, aklına başka bir kö-

tülük çeşidi gelenleri saraya çağırttırır. 
Gelenlere:

-  Aklıma gelen tüm kötülükleri yaptım, 
bana başka kötülük çeşitleri bulun!

Halk canından bezmiştir. Krala kim 
ne söylerse, anında kafasını yitirmekte-
dir. Sonunda Marup’un bir zamanlar 
çoban olarak yanında çalıştığı ağasına 
gidilir:

-  Ağa, eline ayağına düştük, kelleni yitirsen 
dahi, şu Marup’a giderek, bizim ıstırap-
larımızı anlat, belki seni sayar.

Ağa, başında hık mık ederse de, so-
nunda ısrarlara dayanamaz Kral Ma-
rup’un yanına giderek:

-  Oğlum Marup! Halka bu ne zulüm, bu 
ne eziyettir? Sende hiç Allah korkusu, 
vicdan azabı diye bir şey yok mudur? Al-
lah’tan kork, insaflı ol!

-  Ağa, ağa, buraya bak! Yöneticisini ku-
şun aklına göre seçenlerin sızlanmaya hiç 
hakkı yoktur.

* Prof. Dr. Ali Demirsoy’un Anılarla, Öykülerle 
ve Fıkralarla Anadolu, (Sarmal Kitabevi, 2021) 
kitabından alınmıştır.

Kutsal Güvercin*
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“Sendika en çok 
birlik olmayı sağladı”

 › Sizi tanıyarak başlayalım kendi-
ni bize tanıtır mısın?
Seyhan: 1986 Malatya Hekim-

han doğumluyum, 1 çocuk babası-
yım, evliyim 35 yaşındayım. Yaklaşık 
3 yıldır da aslında 5 yıldır Boyner’de-
yim fakat 3 yıldır kendi kadrosunda 
çalışıyorum. Daha önceden firmacı 
olarak çalışıyordum orada. Beymen 
Business’te çalışıyordum. Bir yıl önce 
de Boyner işyerimizi Totem’e devret-
ti.
 › Sendikal mücadeleniz nasıl 

başladı?
Aslında sendika mücadelesi ilk 

olarak İstanbul’daki Boyner perso-
nellerinden başladı. Sosyal medya 
üzerinden de birbirilerimizle iletişim 
kurarak.  Sonrasında da örgütlenme-
deki arkadaşların işte gelip, özellikle 
Cemal, Meliha hanım, Özgür Bey ve 
Osman Bey’in gelip bizlerde birebir 
diyalogları oldu. Her arkadaşa tek tek 
dokundular. 
 › Peki, çalışma koşullarınızı sen-

dika öncesi ve sonrası kıyasla-

Tez-Koop-İş Sendikası, geçtiğimiz yıl Boyner Büyük Mağazacılığın 3 mağazasını devralan Totem İş Güvenliği 
Ekipmanları İnş. Taah. San. ve Tic. Ldt. Şti’de toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi aldıktan sonra, 1 Şubat 2021 – 31 Aralık 
2023 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayarak örgütlenme başarılarına bir yenisini daha ekledi. 
Gençemek olarak sendikal örgütlenme sürecini ve sonrasını kısaca değerlendirmek üzere işyeri sendika Baştemsilcisi 
Seyhan Gökçe ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

yabilir misiniz?
En basitinden insanların maaşla-

rında bir farklılık oldu. Bu da önemli 
bir etken. Onun haricinde bizler yılın 
365 günü çalışan bir kesimiz: Bay-
ram, tatil, darbe, bu ülkenin iyi veya 
kötü başına her ne gelirse gelsin sü-
rekli çalışan bir kesimiz biz ve bundan 
dolayı da fazla çalışmış olduğumuz 
saatler izin olarak veriliyordu. O da 
zaten biraz da işverenin inisiyatifine 
kalmıştı. Yani iki saat o gün fazla çalış-
tıysak, normal yasal olarak işte bunun 
karşılığı çarpı bir buçuk saat, biz bunu 
2 saat olarak alıyorduk. Bazen bunlar 
unutuluyordu, bazen siliniyordu ki 
notunu biz tutmadığımız zaman silin-
diği zamanlar oluyordu. Bununla ilgili 
de bir iddiada bulunamıyorduk. Fakat 
sendika sürecinden sonrasında bu ça-
lıştığımız sürenin hem fazlasını fazla 
mesai ücreti olarak almaya başladık, 
hem de insanların çalışma saatleri 
düzene girdi. Haftalık molalarımızla 
beraber 54 saat çalışma zamanımız 
var, net olarak 45 saat çalışıyoruz. Ye-

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN
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mekhanedeki yemekleri  hiç beğen-
miyorduk. Daha öncesinde bunları 
söylediğimiz zaman kimse açıkçası 
çok aldırış etmiyordu; ama şu an sen-
dikanın da varlığıyla buna müdahale 
edebiliyoruz. En azından o günkü ye-
meği veya o anki anlaştıkları firmayı 
iyi olmadığını söyleyip bununla ilgili 
baskı kurup değiştirtebiliyoruz.
 › Sendika düzen ve denetim ge-

tirdi diyebilir miyiz?
Tabii ki. Bu işverene de etki etti. 

Ve işveren de bizi daha çok denetle-
meye başladı. İşveren ‘nereden nasıl 
yakalarız’ diye bakmaya başladı. Yani 
günlük bir buçuk saat molamız var 
bizim, bu bir buçuk saati bazen bir  5 
dakika geçebiliyor. Molanın geri dö-
nüşünde bunu da çok iyi şekilde kul-
lanıyor.
 › Ne anlamda kullanıyor?

Uyarı, İhtar, kınama, bu şekilde 
tutanak, bunlarla kullanmaya başlı-
yor.
 › Baskı anlamında mı kullanıyor?

Tabii ki, çünkü daha öncesinde o 
5 dakikaya takılmayan insanlar şu an 
sendikaya geçtiğimiz için o 5 dakika-
ya takılıyor veya kıyafetimize takılıyor 
veya reyondaki müşteri ile konuşma-
mıza bile. Hâlbuki 5 yıldır 10 yıldır 15 
yıldır bu işi yapan arkadaşlar aynı şe-
kilde konuşurken, şu an bu konuşma 
şekline bile takılmalar oluyor.
 › İşveren sendika girince güç 

gösterisi mi yapmaya başladı?
Evet, karşısındaki güce karşılık, 

onun karşısında ezilmemek için de 
ondan dolayı da kendisi de kendi için-
de bir güç olduğunu gösterip bunu 
her fırsatta hissettiriyor. Ceplerinden 
vermek istemedikleri bir parayı aldık. 
Ceplerinden çıkmaması gereken, hak 

edilen bir para, tabii ki bu. Çünkü 
şöyle bir durum var işverende, şimdi 
devlette bir sendikalaşma olduğu za-
man bu tamamen bir anayasal hak 
olarak gözükürken, maalesef  ki özel 
sektörde sendikalaşma faaliyeti ta-
mamen bir anarşi olarak gözüküyor. 
Hâlbuki aslında aynı şey, amaç sadece 
emeğinin karşılığını almak, amaç sa-
dece ekmeğine bir ekmek daha kata-
bilmek, farklı bir şey yok. 
 › Sendika en çok neye etki etti 

sizce?
Sendika en çok birlik olmayı sağ-

ladı. Şu an mağazamızda çalışan 110 
kişi var, yönetim kadrosunu saymı-
yorum, çünkü onları dışarıda tuttu-
lar, 110 kişi var kendi mağazamda. 
Totemde 3 mağazada toplamda 350 
çalışan var. 110 kişiden 70 tanesi sen-
dika üyesi, bu 70 kişinin sağlamış ol-
duğu bir birlik beraberlik sonucunda 
böyle bir durum ortaya çıktı. Yani biz 
de katmış olduğu en büyük en gü-
zel şeyi o birlikteliği kurmamız oldu. 
Daha öncesinde herkesin aklından 
farklı farklı bir ses çıkarken, şu an ya-
pılması gereken neyse buna hem yasal 
çerçevede hem de birbirimize danışa-
rak yapıyoruz.
 › Sendika gelmesine karşın çö-

zülmeyen bir sorun var mı?  
Mesela maaş günlerimizle ilgili 

hala sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgi-
li sendika çok ciddi bir baskı kuru-
yor ama işveren yine bildiğini yapı-
yor. Yani sözleşmemizde bizim ayın 
10’unda yatması gereken maaşımız 
hala 15’inde yatıyor. Bununla ilgili 
sendika telefonla görüşme veya ma-
ğazaya gelip birebir görüşmelerde 
bulunuyor, fakat yine de işveren bil-
diğini yapıyor. Boyner’deyken 7’siydi. 
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Bunun da bize çok kötü etkisi oluyor 
çünkü kredi ödeyenler, ev kirası öde-
yenler ki biliyorsunuz okullar açıldı. 
Çocuğunun okul ihtiyacını 2 hafta 
boyunca göremeyip 3. hafta maaşı 
yattığı itibariyle görenler oldu.  

Sendikayı da içeride daha fazla 
hissetmemiz lazım aslında ama çok 
daha fazla hissedemiyoruz.
 › Nasıl olabilir, biraz açar mısın?

Bir temsilci olarak şunu söyleye-
yim, en basitinden benim oradaki var-
lığım sendikanın varlığıdır. Bundan 
dolayı da oradaki yönetim grubunun 
şunu bilmesi lazım, bu kişi sendika-
nın söylemiş olduğu veya sendikanın 
varlığıyla konuşuyor, onların sözle-
rini bize iletiyor ama oraya gittiğim 
zaman sadece kendi şahsım adına 
düşünceler olduğunu savunuyorlar, 
böyle zannediyorlar. Bundan dolayı 
da bir eksiklik ister istemez oluyor. 
Bundan dolayı da sendika maalesef  
ikinci planda kalıyor. Ön plana çıkan 
ben oluyorum, ön plana çıkmanın 
nedeni de içeride maalesef  ki saçma 
durumlar söz konusu oluyor. Bunla-
ra müdahale ettiğim zaman da “sen 
kimsin!” direkt söylenen kelime bu. 
“Ben sendika temsilcisiyim”, “Hani 
nerede sendika?” diyorlar.
 › Yani halen seni orada çalışan 

olarak görüyor aslında. Sendi-
kanın kurumsal varlığını içsel-
leştirememişler.
Tabii ki, bu da işte dediğim gibi 

burada bir zayıflık söz konusu.
 › Çalıştığınız yer, genç emeğinin 

yoğun bir şekilde  bir iş yeri. 
Sence gençlerin sendikadan 
beklentileri nelerdir? Sendika-
laştıklarında gençler arasında 
ne gibi bir tartışma oldu, genç-

ler sendikayı biliyor mu bilmiyor 
mu, bilmiyorsa sence neden?
Şimdi bizim Boyner grubu ha-

kikaten çok ele avuca sığmayan bir 
ekip, çok ciddi potansiyeli olan bir 
ekip. Okuyan, araştıran, bilen, sosyal 
medyayı çok iyi kullanan ve farklı kafa 
yapılarına, farklı yorumlara sahip bir 
kitle, dediğiniz gibi. Bu süreçte de işte 
yemek, çalışma saatleri, maddi kazanç 
en önemlisi de söylenen hiçbir sözü-
müze aldırış edilmemesi. Yani bunla-
rın hepsinin birleşiminde bir sendikal 
faaliyeti mutlaka ki olması düşünüldü.   
Sendikanın öncesinde mesela, 2 sene 
öncesinde sigara çıkma vakitlerimiz 
vardır, yani biz bunu da şöyle yaparız 
sigara kullanmayan arkadaşım bunu 
çay olarak kullanır sigara kullanan 
arkadaşlar da bunu 15 dakikalık ça-
yını 5’er dakikalık aralarla yapar. Bir 
gün akşam 8’de kapılar kilitlendi, iki 
sene önce Boyner’de iken “kesinlikle 
dışarıya çıkılmayacak” dendi. Yani dı-
şarıya çıkamazsınız. Neden? “Yasak, 
çıkamazsınız” ve saat 8’den saat 10’a 
kadar dışarıya çıkamadık. Akabinde 
bir arkadaşımız, Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı, İçişleri Bakanı, 
Cem Boyner, Eren Çamurdan gibi 
kişileri etiketleyerek, bir Tweet attı. 
Ertesi gün mağazaya çok ciddi bir 
baskı uygulattı. Ondan sonra böyle 
bir şey yaşamadık. Biz işte bu örnekle 
sendikanın da böyle bir şey olacağını 
düşündük ve hep aramızdaki konuş-
ma buydu, daha rahat olacağız diye.  
 › Sendikalaşma aşamasında sen-

dikaya dair olumsuz görüşler 
var mıydı, varsa biraz açıklaya-
bilir misin?   
Çekinenlerden bir tanesi de ben-

dim, diğer arkadaşlarda da şöyle bir 
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düşünce vardı, işverenin işten kovma-
sı, en büyük etkenleri buydu. Arka-
daşlarımın çoğunda ki şu an bile ba-
kın sendikalaşmamıza rağmen, toplu 
iş sözleşmesi imzalanmasına rağmen 
hala sendikaya geçmeyenler var. Se-
bebini sorduğunda ya “evet oradan 
bana bir para gelecek ama akabinde 
de işveren beni işten çıkartır”. O kor-
kuyu insanlardan almak lazım. Zaten 
7/24 korkarak yaşayan insanlar. Be-
nim iş kaygım yok ama hasta annesi, 
hasta babası, hasta kardeşi olan in-
sanlar işini kaybetmemek için sürekli 
eziliyorlar. Bu tip kişilerin tespit edilip 
özellikle o insanları biraz ayağa kaldı-
rıp kendi benliklerini yerine getirmek 
lazım, korkularını almak lazım.
 › Peki, gençlerin hak arama dü-

zeyleri, özellikle çok gençler var 
bildiğim kadarıyla çalışan, özel-
likle onlar için soruyorum, çünkü 
sen herhalde 10-15 yıldır çalışma 
yaşamının içindesin. Örneğin 
yeni gelen gençler bu hak ara-
mada, olumsuz tavır ve davranış 
karşısında nasıl davranıyorlar?
Yani yüzde 50’si susuyor diyebili-

rim. Özellikle yeni işe başlayan, daha 
çok yeni olan kişiler, İŞKUR aracı-
lığıyla işe girmiş olan kişiler, kendini 
ispatlamaya çalışan kişiler mağazada 
da ışık gördükleri anda da maalesef  
susuyorlar. Ama bu işlerde biraz daha 
yoğrulmuş olan insanlar konuşabi-
liyor, onlar da yüzde 25. Geri kalan  
yüzde 25 ise herhangi bir şekilde bana 
kimse dokunmasın.
 › Bir çalışan olarak işyerinizde 

Kovid-19 süresince ne gibi zor-
luklarla karşılaştınız?
Herhalde en fazla etkilenen sektör 

yine bizim sektörümüz olmuştur; çün-
kü aylarca kısa çalışma ödeneğine ay-
rıldık, kısa çalışma ödeneğini hak et-
meyen (yasal anlamda) kişiler ücretsiz 
izne ayrıldı. Aylık yaklaşık 1177 lira 
aldılar. Takdir edersiniz o 1177 lira ile 
ev kirası, çocuk veya evi geçindirmek, 
bunları yapmak çok çok zor. İşveren-
ler de bunu aslında bir fırsata çevirdi. 
Şöyle ki; herhangi bir şekilde kirala-
rını ödemediler, personel giderlerini 
ödemediler, personelle ilgili hiçbir şey 
yapmazken bunu tamamen kendileri 
yapıyormuş gibi gösterip bunu yine 
işçiye yansıttılar. Nasıl oldu, işe baş-
ladığımız zaman “4 aydır yatıyorsun, 
oturduğun yerden maaş alıyorsun, 
hedefin 200 bin lira.” veya farklı farklı 
şekillerde bunun her şekilde dönüşü-
nü bize yaptılar. Ki dediğim gibi yılın 
365  günü ara vermeden, hafta sonu 
bilmeyiz hafta içi bilmeyiz ki genelde 
izinlerimiz hafta içidir. Çocuğumuzun 
nasıl büyüdüğünü görmeyiz, eşimizin 
evde ne yaptığını bilmeyiz, akrabala-
rımızı bilmeyiz. Şöyle de bir durum 
var; cenazemiz olduğunda bile bu bir 
ya da iki gündür, üçüncü dördüncü 
beşinci gün gibi bir lüksümüz yok; 
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çünkü işveren çağırır direkt. Bundan 
dolayı da en fazla etkilenen biziz, en 
az etkilenen işveren en az etkilenme-
sine rağmen yine yüklenilen biz ol-
duk.
 › Peki ailenize nasıl vakit ayırı-

yorsunuz, Hafta tatilinizde ne-
ler yapıyorsunuz?
Aileme hiç vakit ayıramıyorum. 

Dün hafta tatilimdi, her sabah oğ-
lum sadece okula götürebiliyorum. 
Akşamleyin gittiğimde uyumuş olu-
yor, yani beni görmeden büyüyen bir 
oğlum var. Akabinde yine mağaza-
mızda çalışan kadın personeller içe-
risinde annelerimiz var. O annelerde 
maalesef  çocuklarını anneanne ve 
babaanneye bırakıyor. Çünkü çalış-
mak zorundalar bu şekilde. Devlet 
bir süt izni veriyor emziren anneler 
için; ama bu inan ki yetmiyor. Yanı-
lıyorsam düzeltin lütfen 6 ay ya da 7 
ay olması lazım. Ondan sonrasında 
yok. Ondan sonrasında anne sadece 
eve süt bırakarak gidebiliyor veya işi 
eve yakın olan bir anne koştur koştur. 
Çocuklarını görmeden eşlerini gör-
meden hayatımız bu şekilde geçiyor. 
Yani herhangi bir şekilde hiç kimseye 
doyamıyoruz hiç kimseye de yetişe-
miyoruz kimseye de yetemiyoruz.
 › Sendikadan ne gibi beklentiniz 

var, yaşam ve çalışma koşulla-
rınızı da dengelemek adına?
İşçi sınıfının bu ülkenin ciddi an-

lamda mihenk taşı olduğunun sendi-
kalar aracılığıyla aktarılması lazım. 
İşte kendi iş yerimde 57 maddelik bir 
sözleşme imzalandı, daha maaşımı 
bile gününde yatırmıyor. Darbe olur 
biz gideriz, covid çıkar biz çalışırız, 
bayramda biz çalışırız, yılbaşında 
biz çalışırız, cenazemiz olur yine biz 

çalışırız çünkü çalışmak zorundayız. 
Bundan dolayı da bizi normal in-
sanların yaşadığı gibi ailelerine vakit 
ayırdığı gibi, bir düzende çalışmak 
istiyoruz.
 › Son olarak eklemek istediğin 

bir şey var mı?
Aslında konuşacak anlatacak söy-

leyecek arkadaşların adına da çok 
çok fazla şeyler var çünkü hakkımız 
aranmıyor, hakkımızı savunamıyo-
ruz, hakkımız için bir şey yapamı-
yoruz. Elimizden hiçbir şey gelmi-
yor, gerçekten gelmiyor. Bugün bir 
işverenin karşısına çıktığımız zaman 
kendimizle ilgili bir şey söylediğimiz-
de bizi dinlemiyor. Müdürün yanına 
gittiğiniz zaman müdür işverenin 
ağzına bakıyor, o da bir işçi ama bu-
nun tamamen farkında değil, kendi 
egosunu tatmin etmeye çalışıyor ve 
personeli ile birebir ilişki kurmuyor. 
Patronun altında müdür, insan kay-
nakları, satış pazarlama yöneticisi 
vesaire vesaire birçok kategori var 
fakat bunların hiçbiriyle ne de bir di-
yalog kurabiliyoruz ne bir sıkıntımızı 
anlatabiliyoruz ne de bunun için bir 
çözüm bulabiliyorlar. Dediğim gibi 
yani konuşacak çok şey var ama asıl 
mesele ki sendikanın da tabanındaki 
oluşan, yani bu oluşumun asıl amacı 
hak, özgürlük ve eşitlik ama bunların 
hiçbirine sahip değiliz. Eşit de de-
ğiliz, özgür de değiliz hakkımızı da 
alamıyoruz.
 › Umarım sendika bunları çözer 

ve bundan sonra da düzenli ve 
güvenceli bir çalışma ortamınız 
ve aile hayatınız olur.
İnşallah bunları çözer. Böyle bir 

imkân sağladığınız için de teşekkür-
ler.
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Assassin’s Creed oyun sersi Ubi-
soft isimli Fransız menşeili oyun ge-
liştiricisin en popüler oyun serisidir 
dememizde bir sakınca yok sanırım. 
Seri boyunca oyunlarda belirli bir 
tarihsel dönemde ve belirli mekan-
larda kurgu bir hikâye sürerken, aynı 
zamanda gerçek tarihi olaylar ve ki-
şiler de bu kurgunun arasına yerleşti-
riliyor. Serinin her oyunda süren ana 
kurgusunun temelini insanın özgür 
iradesini elinden almak suretiyle bir 
barış düzeni tesis edeceklerini iddia 
eden Tapınakçılarla, özgür iradenin 
her ne pahasına olursa olsun korun-
ması gerektiğini savunan Suikastçılar 

arasındaki bin yılarca süren çekişme 
oluşturuyor. Bu hayal ürünü olan 
suikastçı tarikatının tarihteki gerçek 
esin kaynağı ise ülkemizde günümüz 
siyasetinde hâlâ dile getirilen Haşhaşî 
tarikatından başkası değil. 

Serinin ilk oyunundan bizim in-
celeyeceğimiz Syndicate (Sendika) 
başlıklı oyuna kadar çıkan oyunlarda, 
bu kurgu, tarihin etrafında gerçek ta-
rih motifi olarak kullanılmaya devam 
edildi. Ve bu durum tahmin edilebile-
ceği gibi, bu tarihi olayların geçtiği ül-
kelerde çeşitli tartışmalara da yol açtı. 
Örneğin serinin Fransız ihtilali temalı 
oyununda devrimin önderlerinden 
Maximilien Robespierre’in kötücül 
bir karakterle yansıtılması Fransa’da 
çeşitli şekillerde protesto edildi. 

Tarihin içinde geçen ve/veya için-
de tarih geçen kurgu eserlere karşı 
yükselen bir ilginin olduğu kesin. Bu 
eserler insanları tarih bilimiyle ilgilen-
meye sevk ederken, bazen de böyle 
tartışmalara yol açması çok anlaşılır 
bir durumdur. Zira kurgu bir edebi 
eserin içermesi gereken çeşitli detay-
ların günümüze tamamıyla erişmesi 
mümkün değildir. Bu dönemlerin 
genel olarak resminin anlaşılabilme-

OYUN İNCELEMESİ

Ali Can KAYA

Assassin’s Creed:
Syndicate

(Suikastçının İnancı: Sendika)
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si açısından, bu eklemelere akıcı bir 
hikâye için ufak bir bedel diyebiliriz. 

İncelemeye başlamadan bu önem-
li konuda tavrımı belli etmek isterim. 
Edebi eserlerin tarihi gerçekliğe bire-
bir uyması hem teknik açıdan müm-
kün değil, hem de eşyanın tabiatına 
aykırıdır. Dolayısıyla bu tarz eserleri 
incelerken bunlara tarihi bir vesika 
gözüyle bakmamak ve kasıtlı bir ya-
nıltma ve yönlendirme maksadı içer-
mediği sürece bir takım dokunuşları 
yaratıcı sürecin bir parçası olarak ka-
bul etmek durumundayız. 

Assassin’s Creed: Syndicate Lond-
ra’da Victoria döneminde geçiyor. 
1868 yılında sanayi devrimi sonrası 
Londra, kurduğu politik ilişkiler ve 
sokak çeteleri sayesinde Crawford 
Starrick isimli tapınakçının elindedir. 
Starrick, tapınakçı olmanın yanı sıra 
bir endüstri tiranıdır. Emrinde çocuk 
ve esir işçiler çalışmakta ve hatta esir 
olarak işçiler üzerinde deneyler yap-

tırmaktadır. Mekân Londra ve zaman 
endüstriyel çağ olunca baş kötünün 
bir sermayedar olması pek de sürpriz 
olmuyor. Oyunda oynadığımız Jacob 
ve Evie Frye isimli suikastçı kardeşler 
ise bu sokak çetelerine karşı kendi çe-
telerini kurarlar. Oyundaki hikâyenin 
ana teması işçi mücadelesi olmama-
sına rağmen içinde geçtiği dönem ve 
oyunun ismi bir genç emekçi olarak 
beni içine çekti. Oyundaki kurgu ka-
rakterlerin yanı sıra o dönem Lond-
ra’da yaşamış tarihi kişiler de oyunun 
bir parçası haline getirilmiş. Örneğin 
Alexander Graham Bell size yeni su-
ikast ekipmanları geliştiriyor, Charles 
Darwin’e araştırmalarında yardım 
ediyorsunuz ve bence en önemlisi 
o dönem Londra’da yaşayan Karl 
Marx’a polisten gizli bir miting dü-
zenlemesine yardım ediyorsunuz. 
Bu gerçek tarihi kişilerle etkileşime 
girdiğimiz yan görevler oyunun ana 
hikayesinden daha çekici. Tabii bir 
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emekçi ve tarihçi olarak bu yorumu-
mun objektif  olmadığını belirtmeme 
bile gerek yok sanırım.

 Oyunun radarımıza takılma sebe-
bi “Syndicate” ismi. Dilimizde sendika 
anlamına da gelen bu kelime İngiliz-
cede aynı zamanda sokak çetesi, ticari 
bir birlik ya da kartel gibi anlamlara 
da gelebiliyor. Oyunun ismi hem ta-
pınakçı patronun işçileri baskı altında 
tutmak için kurduğu hem de işçilerin 
bu baskıya karşı kurduğu çetelerden 
yani sendikalardan geliyor. Dilimize 
batı dillerinden geçen sendika kelime-
sinin etimolojik kökeni Eski Yunanca 
sýndikos (σύνδικος)’a dayanıyor. Kelime 
Eski Yunancada “avukat, hukuki ve-
kil, özellikle bir topluluğun haklarını 
savunan temsilci” gibi bir anlama 
geliyor. Daha sonra ise Latincede bu 
kelime syndicus haline geliyor ve “kay-
yım, alacaklıların haklarını temsil et-
mek için mahkeme tarafından tayin 
edilen kimse” gibi bir anlama kavuşu-
yor. Bizim dilimize geçmeden önceki 
son durağı olan Fransızcada ise syndi-

cat “ortak bir çıkarı korumak için kişi 
veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek 
örgütü, kredi konsorsiyumu” anlamı-
na gelerek günümüzdeki ve dilimiz-
deki anlamına en yakın halini almış 
oluyor.1

Oyun hem ismiyle hem geçtiği 
tarihsel dönemle bizi sendikaların kö-
keni üzerine düşünmeye sevk ediyor. 
Hem o dönemde hem de günümüzde 
patronların elleri çok güçlü. Mecliste 
siyasetçiden sokaktaki çeteye kadar 
uzanan bir skalada her şeye sahipler 
diyebiliriz. Geçtiğimiz iki yüzyıla ya-
kın sürede bu tablonun pek değişme-
diğini fark ediyoruz. Her şeye sahip 
ve egemen bir sınıfa karşı hiçbir şeyi 
olmayan işçilerin tüm bunlara karşılık 
olarak koyabileceği tek şey kendi öz 
örgütlenmesinden başka bir şey değil. 
Bu açıdan Assassin’s Creed: Syndi-
cate üyesi olduğumuz sınıfın elindeki 
tek silah olan sendikaların kurulduğu 
bu zorlu atmosferi deneyimlemek için 
güzel bir fırsat.
1  https://www.etimolojiturkce.com/arama/sendika

OYUN İNCELEMESİ
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Arabesk gidiyor, gümbür 
gümbür Türkçe pop geliyor,
70’li ve 80’li yıllarda yoğun bir 

arabesk furyası vardı. Fakat bu ara-
besk furyasının popülerliği 90’lı yıllar 
ile azaldı. Arabeskin tahtına oturan 
pop, Yonca Evcimik’in “Aboneyim 
Abone” şarkısıyla startı verdi. Daha 

sonrasında  Aşkın Nur Yengi, Atil-
la Taş, Çelik, Serdar Ortaç, Burak 
Kut, Kenan Doğulu, Mustafa San-
dal, Candan Erçetin, Doğuş, Emel 
Müftüoğlu, Hakan Peker, İzel Çelik 
Ercan, Kerim Tekin, Metin Arolat, 
Ben Deniz, Nalan ve daha birçok sa-
natçı sahneye çıkıp, en iyi eserlerini 

Derleyen: gençemek

Pop müziğin Altın Yılları:

1990’lar!
90’lı yıllar Türkiye popunun unutulmaz bir dönemiydi, tüm dün-

yada olduğu gibi Türkiye’de de değişimin ve yeni şeyler de-

nemenin yıllarıydı; çünkü çok kısa süre sonra milenyum çağı 

başlıyordu. Bu değişimler müziğe de yansımıştı. 90’lar müziğin 

tadı yıllar geçse de hafızalardan silinmedi ve silinmeyecek de. 
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ortaya koydular. Tabii ki bu kadar 
çok sanatçı içinde bir rekabet de yok 
değildi!

Pop’taki üretkenlik, Rock’a 
da yansıdı
Rock müzik piyasası da 90’lı yıl-

larda hem dünyada, hem Türkiye’de 
hareketlendi. Mavi Sakal, Acil Ser-
vis, Kargo, Kramp, Whisky, Pentag-
ram gibi gruplar en iyi albümlerini 
en iyi şarkılarını ortaya koymaya; 
konser üstüne konser vermeye baş-
ladılar.

90’lı yıllar yeni grupların 
yılıydı
90’lı yıllarda samimiyetle birlik-

te yeni gruplar da ortaya çıkmaya 
başladı. Türkiye’de İzel Çelik Ercan, 
Cartel, Grup Vitamin, Birkaç İyi 

Adam, Çıtır Kızlar, Ayna gibi yep-
yeni gruplar kuruldu. Dünyada ise 
Backstreet Boys, Blue, New Kids on 
the Block gibi onlarca grup seslerini 
ve müziklerini dinleyicilerle buluştu-
ruyordu. 

Sadece futbolda değil, 
müzikte de Türkiye’ye 
gurbetçi akımının yaşandığı 
yıllardı 90’lar
90’lı yıllar Türkiye’sinde gurbetçi 

şarkıcılar akımı da yaşandı. En bili-
nenler arasında olan ve 1995’te ku-
rulan Cartel Türkiye›de ve dünyada 
oldukça fazla ses getirmişti. Bunların 
yanı sıra Rafet El Roman ve “Ah Ca-
nım Ahmet!” de bu akımda hatırla-
nan popçuların arasındaydı. Tabii 
ki sonraki yıllarda reklamlarda sıkça 
göreceğimiz Ragga Oktay gibi şarkı-
cılar da görücüye çıkmıştı.

Tek şarkılık albümler ve 
çok erken olan kayıplar da 
yaşandı
“Pop” adından da anlaşılacağı 

gibi popüler olanın tutunacağı bir 
piyasada sunulan bir müzik türü. 
Tüketim kültürünün yerleştirildiği 
1980’lerden bu yana müzik de tüketi-
min bir parçası haline geldi. Müziğin 
tüketimin konusu haline gelmesi mü-
zisyenlerin de bundan etkilenmesine 
neden oldu ve olmaya da devam edi-
yor. Bir anda büyük çıkış yapan bir 
şarkıcının, ürünü tüketildikten sonra 
yoğun rekabetin yaşandığı piyasa da 
kendisine yeniden yer bulabilmesi ne 
yazık ki çok zor olmaktadır. 90’larda 
da müzik piyasasında hızın arttığı 
dönemde kalıcı olanlar kadar tek 
şarkıyla çıkıp kaybolanlar da oldu. 
Bunun yanı sıra birçok acı kayıp ya-
şandı. Türk ve yabancı kayıplardan 
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bazıları şu şekildeydi; Kerim Tekin, 
Gökhan Semiz, Kurt Cobain, Uzay 
Heparı, Jeff Buckley, Tupac Shakur.

“Türkiye’de 1990’lar pop müziğin 
altın yıllarıydı” dersek sanırız ki hata 
yapmış olmayız. Özel televizyonların 
ve radyoların bunda etkisi yadsına-
maz elbette. Şimdi birçoğunu hala 
bildiğimiz “90’lar Pop Dünyası” şar-
kılarına şöyle bir göz atalım isterse-
niz. Şimdiden duyar gibiyiz “şu da 
vardı, bu da vardı” dediğiniz. Ancak 
sınırlı sayıda olan kısmını aldık. Ve 
diyelim ki bu listede olması gereken-
leri de siz bize iletin…J: 

1. Yonca Evcimik – “Aboneyim” 
(1991)

2. Harun Kolçak – “Gir Kanıma” 
(1991)

3. Aşkın Nur Yengi – “Serserim 
Benim” (1992)

4. Leman Sam – “Anladım Ki” (1992)
5. Nilüfer – “Kavak Yelleri” (1992)
6. Oya&Bora – “Sevmek Zamanı” 

(1992)
7. Sertab Erener – “Sakin Ol” (1992)
8. Deniz Arcak – “Vurur” (1993)
9. Levent Yüksel – “Medcezir” (1993)
10. Sertab Erener – “Ateşle Barut” 

(1993)
11. Yıldız Tilbe – “Delikanlım” (1994)
12. Burak Kut – “Benimle Oynama” 

(1994)
13. Demet Sağıroğlu – “Arnavut 

Kaldırımı” (1994)
14. Gökhan Kırdar – “Yerine Sevemem” 

(1994)
15. Serdar Ortaç – “Karabiberim” 

(1994)
16. Tarkan – “Hepsi Senin Mi ?” 

(1994)
17. Tarkan – “Kış Güneşi” (1994)
18. Yonca Evcimik – “8.15 Vapuru” 

(1994)

19. Candan Erçetin – “Hangi Aşk Adil 
ki?” (1995)

20. Cartel – “Cartel” (1995)
21. Çelik – “Hercai” (1995)
22. Ege – “Yaz Aşkım” (1995)
23. Emel – “Hovarda” (1995)
24. Ferda Anıl Yarkın – “Sonuna 

Kadar” (1995)
25. Gülay – “Cesaretin Var Mı Aşka?” 

(1995)
26. Hakan Peker – “Ateşini Yolla” 

(1995)
27. Kenan Doğulu – “Sımsıkı” (1995)
28. Mirkelam – “Her Gece” (1995)
29. Rafet El Roman – “Seni Seviyorum” 

(1995)
30. Sezen Aksu – “Rakkas/Salla” 

(1995)
31. Sibel Alaş – “Adam” (1995)
32. Nazan Öncel – “Erkekler de yanar” 

(1996)
33. Rengin – “Aldatıldık” (1996)
34. Seden Gürel – “Çalkala” (1996)
35. Ümit Sayın – “Hicran” (1996)
36. Yaşar  - “Kumralım” (1996)
37. Yeni Türkü – “Olmasa Mektubun” 

(1996)
38. Zeynep Dizdar – “Vazgeç Gönül” 

(1996)
39. Ali Güven -  “Yolcu” (1997)
40. Deniz Seki – “Kop Gel 

Günahlarından” (1997)
41. İzel  - “Kızımız Olacaktı” (1997)
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42. Kerim Tekin – “Karbeyaz” (1997)
43. Reyhan Karaca – “Sevdik 

Sevdalandık” (1997)
44. Ayna – “Akdeniz” (1998)
45. Murat Kekilli – “Bu Akşam 

Ölürüm” (1999)

Sadece Türkiye’de değil, 
Dünyada da müzik rekabeti 
hız kazandı
Tabii ki Türk müzik piyasasında-

ki pop üretiminin güzelliği dünya-
da da vardı. Fakat dünyada popun 
yanı sıra birçok müzik türünde bu 
üretkenlik bulunuyordu. Nirvana, 
Marilyn Manson, The Smashing 
Pumpkins, Bjork, Oasis, The Rolling 
Stones, Rage Against, The Chemical 
Brothers gibi sanatçılar ve gruplar en 
iyi albümlerini bu yıllarda çıkardı.

90’larda yabancı pop müziğin 
unutulmayan 15 yabancı şarkısını 
sizler için listeledik. Evet yine sesle-
riniz kulağımıza kadar şimdiden gel-
meye başladı bile “Şunu ve şunları 
unutmuşsunuz!” diye… 

MÜZİK

1. Eiffel 65 – “Blue (Da Ba Dee”) 
2. Sting – “Desert Rose” 
3. Lou Bega – “Mambo No. 5”   
4. The Cranberries – “Zombie” 
5. Kim Kay – “Lilali” 
6. Coolio – “Gangsta’s Paradise” 
7. Enrique Iglesias – “Bailamos” 
8. Cher – “Strong Enough” 
9. No Doubt – “Don’t Speak” 
10. Emilia – “Big Big World” 
11. The Offspring – “Pretty Fly (For a 

White Guy)”
12. Meja – “All ‘bout The Money” 
13. Aqua – “Barbie Girl” 
14. Puff Daddy & Faith Evans & 112 

– “I’ll Be Missing You” 
15. Madonna – “Frozen” 

Bizim hafızamızda ve hatırları-
mızda 90’lardan kalan pop müzik 
listeleri bunlar. Belki bir sonraki sayı-
da sizlerden gelenlerle bir liste daha 
hazırlarız.J 

Kaynaklar: 
• https://onedio.com/haber/devasa-

anket-90-lar-turkce-pop-un-en-iyi-
sarkisini-seciyoruz--670315

• https://www.bilgeyik.com/90larin-
hafizalardan-silinmeyen-turkce-pop-
sarkilari-131

• https://www.google.com/url?sa=-
i&url=https%3A%2F%2Fwww.
shufflepost.com 
%2F2016%2F02%2F09%2F90lardan-
unutamadigimiz-345-s

• https://www.milliyet.com.tr/90-larda-
ciksa-da-unutulmayan-15-yabanci-
sarki-molatik-12930/?Sayfa=2

• https://www.hurriyet.com.tr/90li-
yillardan-hafizalarimiza-kazinmis-7-
muzik-olayi-40732724

• https://www.bilgeyik.com/90larin-
hafizalardan-silinmeyen-turkce-pop-
sarkilari-131 
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İşçinin Düşünce 
Açıklama Özgürlüğünün 

Kapsamı ve İş Akdinin 
Feshine Etkisi

Konuşmalarımızla, verdiğimiz di-
lekçelerle, gönderdiğimiz elektronik 
postalar ile sosyal medya platformları 
ve mesaj gruplarındaki paylaşımları-
mız ile düşüncelerimizi açıklıyor, pay-
laşıyoruz. 

Çalışma hayatı içinde işyerinde 
söylediğimiz sözler, yazdığımız dilek-
çeler, elektronik postalar ya da mesaj 
içeriklerinin işverence aleyhe kulla-
nılması, bu paylaşımlar nedeni ile bir 
disiplin yaptırımı ile karşılaşmamız, 
hatta bu paylaşımlarımızın iş akdi-
mizin feshine dayanak gösterilmesi 
mümkün olabilmektedir.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin 
II’nci bendinin ( b ) fıkrasında, işçi-
nin işverene veya ailesine karşı şeref  
ve namusuna dokunacak sözler söy-
lemesi veya davranışlarda bulunması 
ya da işveren hakkında şeref  ve hay-
siyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda 
bulunması veya işçinin işverene veya 
aile üyelerinden birine sataşması haklı 
fesih1 nedeni sayılmaktadır. 
1 Haklı fesih işçi açısından sonuçları daha ağır bir fesih 

halidir. Haklı fesihte işçi kıdem, ihbar tazminatı talep 
edemeyecektir. İşverenin geçerli nedenle feshinde ise 
işçinin kıdem, ihbar tazminatı talep hakkı vardır.

Böyle gibi durumlar, Anayasanın 
25. ve 26. maddesiyle güvence altına 
alınmış düşünceyi açıklama özgürlü-
ğü kapsamına girmemektedir. 

Buna karşılık Yargıtay kararların-
da işçinin bu ağırlıkta olmayan işve-
ren aleyhine söylediği sözler çalışma 
düzenini bozacak nitelikte ise geçerli 
fesih nedeni sayılmaktadır. 

Sadece işverene karşı değil, işveren 
temsilcisine, işveren veya aile üyele-
rinden olmamakla birlikte, işverenin 
yakını olan veya işverenin yakın iliş-
kide bulunduğu kişilere karşı yönelti-
len ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta 
olmayan aleyhe sözler, asılsız bildirim 
ve isnatlar da geçerli fesih nedeni ka-
bul edilmektedir. 

Yine işçinin, işverenin başka bir iş-
çisine sataşması 25. maddesinin II’nci 
bendinin, (d) fıkrası hükmü uyarınca 
haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma 
niteliğinde olmadığı sürece, diğer iş-
çilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya 
girişmek, iş arkadaşları ile ciddi ge-
çimsizlik göstermek geçerli fesih ne-
denidir. 

İşçinin, İş Kanunu’nun 25. madde-

Av.Emel Kirez ŞENCAN

Tez-Koop-İş Sendikası Hukuk Bürosu
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si kapsamındaki ağır sözleri, işverenin 
veya vekilinin tahrikleri sonucu söyle-
mesi durumu da geçerli fesih nedeni 
olarak değerlendirilmektedir. 

Yapıcı ve objektif  ölçüler içerisin-
de belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili 
eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya 
da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz 
konusu olduğunda ise geçerli fesihten 
bahsedilemeyecektir.2 

Özetle işçinin eleştiri sınırları için-
de kalan söz ve davranışları, işverene 
haklı fesih veya geçerli fesih imkânı 
vermeyecektir.

Eleştiri boyutunu aşan sözlerin ne-
ler olabileceğinin belirlenmesi ve tek 
tek sayılması mümkün değildir. Eleşti-
rinin sınırlarının çizilmesi hususunda 
hâkim, iş ve çalışma hayatının gerek-
leri ile toplumsal ilişki ve gelenekleri 
göz önüne alarak somut olayın özel-
liklerine göre bir sonuca varmakta-
dır. Bu sınırın belirlenmesi her somut 
olayda, olayın doğurduğu sonuçlarla 
2 Yarg. 9. HD. E. 2017/12550, K. 2019/14617, T. 

01.07.2019

birlikte değerlendirilmelidir. Uyuş-
mazlık konusu olmuş ve Yargı karar-
larına geçmiş örnek olaylara bakalım;

Davalı işyerinde çocuk gelişim uz-
manı olarak çalışan davacı, emziren 
anne pozisyonunda olması nedeniyle 
çalışma saatlerinin yasaya göre düzen-
lenmesini işverenden talep etmiş, işve-
ren ise davacının durumunu dikkate 
almaksızın yasalara aykırı olarak eski 
çalışma düzeni olan 24/48 vardiyalı 
olarak çalışmasının zorunlu olduğu-
nu davacıya sözlü olarak bildirmiştir. 
Bu durum üzerine davacı işçi işvere-
ne hitaben yazdığı dilekçe içeriğinde 
yasal düzenlemelerden bahsetmiş, 
talebine kayıtsız kalınmasının yasa-
lara, akla ve mantığa uygun olmadı-
ğını, konunun emredici hükümlerle 
düzenlendiğini, emredici konularda 
yasal düzenlemelere uymak mecburi-
yeti bulunduğunu, aksi durumda idari 
para cezasına hükmedileceğini eleştiri 
sınırları içerisinde ifade etmiştir. Yar-
gıtay yasal düzenlemelere dayanan 
davacı beyanının talebi aşan ifadeler 
şeklinde değerlendirilemeyeceği gibi 
hak arama hürriyeti içerisinde değer-
lendirilebilecek nitelikte olduğunu, bu 
itibarla işverence yapılan feshin haklı 
ve geçerli bir nedene dayanmadığını 
belirterek hatalı yerel mahkeme kara-
rını bozmuştur.3

Bir başka örnek olayda, davacı iş-
çiler davalı şirketin üst yöneticilerine 
elektronik posta yoluyla gönderdikleri 
dilekçe içeriğinde yer alan ifadeleri 
nedeniyle tazminatsız işten çıkarıl-
mışlardır. İşçilerin feshin geçersizliği 
ve işe iade talebiyle açtıkları davalar-
da Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk 
Daireleri bir kısım işçiler yönünden 
feshin haklı sebebe dayandığını kabul 

3 Yarg. 22. HD.,E. 2017/25239, K. 2019/20861, T. 
12.11.2019
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ederken, bir kısım işçiler yönünden ise 
feshin geçerli sebebe dayandığı sonu-
cuna varmış, daireler arasındaki gö-
rüş farklılığı Yargıtay 22. Hukuk Dai-
resi tarafından şu şekilde giderilmiştir;

Feshe konu dilekçe içeriğinde “üre-
tim müdürü dediğimiz kişi tam anlamıyla 
beceriksiz ve cehalet abidesidir. Sıralaya-
cak olursak bunlar kim, neden ve neye göre 
seçtiğini merak etmekteyiz” ifadeleri yer 
almakta ve uyuşmazlık bu ifadeden 
kaynaklanmaktadır. Yargıtay bir ki-
şinin “beceriksiz” ve “cehalet abidesi” 
olarak nitelendirilmesinin, o kişinin 
bulunduğu görevi yürütebilecek be-
ceriye, gerekli bilgi birikimi ve dona-
nıma sahip olmadığı anlamına geldi-
ğini, Tirk Dil kurumu sözlüğünde de 
cahil kelimesinin “belli bir konuda yeterli 
bilgisi olmayan” şeklinde açıklandığını, 
feshe dayanak teşkil eden söz konusu 
ifadelerin, işverenin bir başka işçisine 
yönelik ağır eleştiri niteliğinde oldu-
ğunu ve sataşma boyutuna ulaşma-
dığını, işverence gerçekleştirilen fesih 
haklı fesih sebebi teşkil edecek nite-
likte olmadığını, ancak geçerli sebebe 
dayandığını kabul etmiştir.”4 

Burada Yargıtay’ın sataşma boyu-
tuna ulaşmayan ağır eleştiri hallerini 
de geçerli fesih nedeni saydığını görü-
yoruz.

 Bir başka uyuşmazlıkta; davacı işçi 
ve bir kısım işçi ihtarnamelerinde iş-
yerinde karşılaştıkları bazı sıkıntı, zor-
luk ve olumsuzluklardan bahsederek 
bunların düzeltilmesi yönünde talep-
lerini işverene ilettikleri ve ihtarna-
melerinde, “... İşçi temsilcileri görevlerini 
yerine getirmemelerine rağmen, işyerindeki 
ciddi iş güvenliği sorunlarını dile getirmemesi 
karşılığında bir miktar para verilmektedir...” 
şeklinde bir ifadeye yer vermişlerdir. 
4 Yarg. 22. HD.,E. 2019/7908, K. 2019/22799, T. 

10.12.2019

İşveren bu ifadelerin eleştiri ve şika-
yet hakkı sınırlarını aşarak, işveren ve 
işçi arasında huzursuzluk yaratacak 
nitelikte ifadeler olduğu gerekçesi ile 
davacı işçiyi haklı nedenle işten çı-
karmıştır. Yargıtay bu ifadelerin da-
valı işverene haklı sebeple fesih hakkı 
tanıyacak ağırlıkta kabul etmemekle 
birlikte, işçisi tarafından bu şekilde 
töhmet ve zan altında bırakacak it-
hamlara maruz kalan davalı işveren-
den hizmet akdini daha fazla devam 
ettirmesi beklenemez gerekçesi ile iş 
akdinin davalı işverence geçerli ne-
denle sona erdirildiğini kabul etmiş-
tir.5 

Örnek bir başka olayda; Davacının 
iş sözleşmesinin, kendisine ait sosyal 
medya hesabından 09.09.2016 ta-
rihinde yaptığı “Bütün arkadaşlarımın 
dikkatine ) ) ) ) ) ) ) işte bakın ne kadar 
büyük bir firmada çalıştığımızı bir kez daha 
bizlere ifade ettiler, bizler bu kadar aşağı-
lanacak ne yaptık bilmiyorum.” şek-
lindeki paylaşımı ve paylaşım ekinde 
de davalı şirket ile aynı tesiste faaliyet 
gösteren Otomotiv firmasının kendi 
5 Yarg. 9. HD., E. 2019/3472, K. 2019/19333, T. 

07.11.2019



Kasım 2021 85

çalışanlarına yönelik yazdığı yazıyı 
paylaşması nedeniyle feshedildiği an-
laşılmaktadır. 

Yüksek Mahkeme dava konusu 
uyuşmazlıkta davacı tarafından sosyal 
medya hesabında yapılan paylaşımın 
hakaret ve sataşma niteliğinde olma-
dığı, yakınma niteliğinde olup eleştiri 
sınırları içinde kaldığı, başka bir ifa-
deyle davacının davranışının tek başı-
na 4857 Sayılı Kanun’un 25.maddesi 
kapsamında haklı neden ağırlığında 
olmadığı, 4857 Sayılı Kanun’un 18. 
maddesi kapsamında yapılan değer-
lendirmede de söz konusu paylaşı-
mın iş ilişkisinin devamını çekilmez 
kılacak nitelikte bulunmadığı, dava-
cının yaptığı bu paylaşım nedeniyle 
işverenin işletmesel menfaatlerinin 
zarar gördüğüne, çalışma düzeninin 
bozulduğuna ilişkin de bir delil bu-
lunmadığı, buna göre davacının yap-
tığı paylaşımın işverene haklı nedenle 
fesih imkanı vermeyeceği gibi geçerli 
nedenle fesih imkanı da vermeyeceği 
sonucuna varmıştır.6 

Bir başka uyuşmazlıkta amirin iş-
çiye yönelik sözlerine işçinin verdiği 
karşılık değerlendirilmektedir; İşye-
rinde amir konumda olan kişinin, iş-
çiye “lan oğlum elini cebinden çıkar», 
«lan oğlum sen ne ayaksın» biçimdeki 
hitabına, davacı işçinin “benim babam 
evde bana oğlum diyemezsin” şeklinde 
karşılık vermiş, bu husus işverence 
haklı fesih nedeni sayılmıştır. Yüksek 
Mahkeme amir konumunun işçiyi 
küçültücü, tahrik edici ifadelerle hitap 
etme hakkı vermediğini, ilk uygunsuz 
hareketin amirden geldiği, davacının 
tahrik neticesinde sarfettiği sözler olsa 
da vurma ya da hakarete varan söz ve 
davranışı olmadığı, bu nedenle davacı 
6 Yarg. 9. HD., E. 2019/3100, K. 2019/19483, T. 

11.11.2019

eyleminin haklı fesih boyutuna var-
madığı, yapılan feshin ancak geçerli 
fesih olarak kabul edilebileceği sonu-
cuna varmaktadır.7

Yakın zamanda çağrı merkezi ça-
lışanı bir üyemizin yaşadığı olayda; 
işyerinde uzaktan çalışma nedeni ile 
işverence karşılanması gereken gider-
lerin ödenmemesine ilişkin sorunlar 
yaşanmış, sonrasında talepler işveren-
ce karşılanmıştır. Taleplerin işverence 
karşılanması sonrasında konu ile ilgili 
yazışmaların, yorumların yapıldığı 
işyeri whatsapp grubunda; çalışan-
ların taleplerini işverene iletmiş olan 
sendikalaşma sürecinde de öncülük 
etmiş üyemiz “ben daha onlara neler 
yapacağım” şeklinde bir iletiyi grupta 
paylaşmıştır. Whatsapp grubunda yer 
alan çalışanlardan birinin paylaşımın 
ekran görüntüsünü alarak işverene 
iletmesi üzerine; söz konusu paylaşım 
işverence şirketi hedef  alan tehditkar, 
işyerindeki işleyişi ve çalışanları olum-
suz etkileyen, doğruluk ve bağlılıkla 
bağdaşmayan, güven sarsıcı, sadakat 
borcuna aykırı, ağır kusurlu bir eylem 
olarak değerlendirilmiş ve üyemizin 
savunması alınarak iş akdi aynı gerek-
çelerle 4857 sayılı yasanın 25. madde-
sinin II’nci bendinin (e) fıkrası uyarın-
ca haklı nedenle feshedilmiştir. 

Yargıtay son dönemde verdiği ka-
rarlarda; Anayasanın 38/6. Maddesi 
“Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular 
delil olarak kabul edilemez”, 6100 sayı-
lı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 
189/2 maddesi “… hukuka aykırı ola-
rak elde edilmiş deliller mahkeme tarafından 
bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz” 
şeklindeki hükümlerini esas almakta, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunundaki düzenlemeler 

7 Yarg. 9. HD. E. 2017/24030, K. 2020/19345, T. 
21.12.2020
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doğrultusunda söz konusu grupların 
kapalı gruplar olduğu, kendi içinde 
korunduğu, gruplardaki paylaşımla-
rın kişisel veri olarak korunması ge-
rektiğini vurgulamaktadır. Yargıtay’ın 
konu ile ilgili farklı kararları da bulun-
maktadır. 

Davacının ve iş arkadaşlarının ken-
dilerine ödenen ücretleri ve özellik 
satış primlerini yeterli bulmadıkları 
yönünde birbirleriyle mesajlaştığı, ay-
rıca davacının ücret yönünden mem-
nuniyetsizliğini ifade ederken diğer 
arkadaşlarına “fazla gayretli çalışmama-
ları, çabalarının boşuna olacağı yönünde” 
telkinlerde bulunduğu, buna göre iş 
arkadaşlarına yönelik olan fazla gay-
retli çalışmalarının boşuna olacağı 
şeklindeki mesajların işverence haklı 
nedenle fesih gerekçesi yapılması üze-
rine Yargıtayca; “Whatsapp sistemi, tele-
fon ve internet ortamında internet vasıtası ile 
iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada 
kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar 
kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştiril-
mektedir. Ancak bu sistem kendi içinde koru-
nan ve üçüncü kişilere kapalı bir konumda-
dır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı 
ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup 
kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları 
yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada 
iletişimlerinin kişisel veri olarak da korun-
ması esastır. Somut uyuşmazlıkta, whatsapp 
konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri nite-
liğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği 
anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak 
iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazmi-
natı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü 
yerine reddi hatalıdır” denilmek suretiyle 
feshin haklı nedene dayanmadığı so-
nucuna varılmıştır. 8

Emsal kararlardan da anlaşıldığı 
üzere her somut olayın ayrı ayrı de-

8 Yarg. 9. HD.,E. 2018/10718, K. 2019/559, T. 
10.01.2019

ğerlendirilmesi, işverence feshe ge-
rekçe olarak ileri sürülen olayların, 
söylenen ya da yazılanların eleştiri 
boyutunda kalıp kalmadığının tespit 
edilmesi, feshe gerekçe olan delillerin 
ne şekilde elde edildiği, içeriğinin ne 
olduğu, içeriğin doğru olup olmadığı, 
söylem ya da yazışmaların işyerinde 
olumsuzluğa yol açıp açmadığı, işve-
ren ve işçi arasındaki güven ilişkisinin 
bozulup bozulmadığı, feshin usulüne 
uygun yapılıp yapılmadığı hususları-
nın değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yargıtay işçinin talep ve şikayetleri-
ni eleştiri sınırları içinde kaldığı sürece 
fesih nedeni saymamaktadır. Ağır eleş-
tiri boyutuna varan sözleri ise geçerli 
fesih boyutunda görmektedir. Böylece 
işçinin ifade özgürlüğü ve kıdem ih-
bar tazminat hakları korunmaktadır. 
Yargıtay uygulamaya yol gösterici 
kararları ile konuya ilişkin kriterleri 
belirlemiştir. Ancak kanaatimizce ağır 
eleştiri kabul edilen ifadeler, iş barışı-
nı bozmadığı ve işveren açısından iş 
ilişkisini çekilmez, devam ettirilemez 
hale getirmediği sürece fesih nedeni 
olarak yorumlanmamalıdır. 
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Anadolu dünyada hiçbir kara 
parçasına nasip olmayan bir özelliğe 
sahiptir. Dünyada birden fazla impa-
ratorluğun kurulduğu başka bir ülke 
yoktur. Ancak bu topraklar Hititleri, 
Bizanslıları ve Osmanlıları bağrında 
barındıran üç imparatorluğa ev sa-
hipliği yapmıştır. Bu devirleri kendi 
çağının değerlerine göre yargılayaca-
ğımız için üzerlerinde fazla bir yorum 
yapmamıza gerek yoktur.

29 Ekim 1923 tarihine kadar bu 
coğrafyada ve bu topraklarda, özgür, 
otoriteden bağımsız; halkın kendi yö-
netimini seçebildiği, çok kullanılan 
bir tanımlama ile halkını kul kimli-
ğinden kurtarmış ve vatandaş kimliği 
kazandırmış hiçbir yönetim olmadı. 
Bizim dışımızda bazı ülkelerde, özel-
likle batı ülkelerinde kul kimliğinden 
vatandaş kimliğine geçme kolay ol-
mamış; çatışmalar yüzlerce yıl sür-
müş ve bu geçisin tarihi kanla yazıl-
mıştır.

29 Ekim 1923 tarihi bu coğraf-
yanın, insanı insan olarak gören, kul 
değil özgün birey kimliği kazandıran; 
geçmişin karanlığından toplumu kur-
taran; en önemlisi babadan oğula 
geçen saltanatların idaresinde inim 

inim inlemiş insanlara kendi iradesi 
ile kendi yönetimini seçme hakkını 
kazandırmıştır.

Aslında günlük işlevleri de düzen-
leyen kutsal bir kitabın olduğu bir 
yerde, dogmadan özgür iradeye ge-
çisin görkemli bir kazanımıdır. Dini 
öğretilerden beslenen; fetvalarla hü-
küm verilen bir dünyadan; herkesin 
hakkını korkusuzca ve her hangi bir 
makama sıkı sıkıya bağlı olmadan 
arayabileceği yepyeni bir dünyaya 
ayak basmadır.

Böylece halkın ortak onayı ile 
değiştirilebilir, yargılanabilir ve ge-
rektiğinde cezalandırılabilir yeni bir 
yönetim olan cumhuriyet yönetimi 
bu topraklara ışık saçmaya başladı. 
Ancak karanlıktan aydınlığa geçiş 
kolay olmadı; insanlar binlerce yıl-
lık alışkanlığını ve belirli merciler de 
yetkilerini kolay kolay bırakamazlar-
dı; özellikle dogmanın pençesinde 
yüzyıllarını heba etmiş ve tek doğru 
bildiği bazı değerlerinden kolay ko-
lay vaz geçemezlerdi. Bu nedenle 
bugün birçok kişinin kötü niyetlerle 
sürekli yıpratmaya çalıştığı cumhu-
riyet yönetimimiz, belirli bir süre 
doğal olarak emekleme dönemi ge-

29 EKİM

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

Karanlıktan Aydınlığa 
Atılan Adım:

29 Ekim 1923
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çirdi. Çünkü cumhuriyet, aydın, öz-
gür düşünceli insanların yönetimiydi. 
Hâlbuki ki cumhuriyeti kurduğumuz 
günlerde okuma yazma bilen insan 
sayısı erkeklerde %13’dü (çoğu da 
sadece kutsal metinleri okuyabiliyor-
du); kadınlarda da yerine göre %3-8 
arasında değişiyordu. Düşünebiliyor 
musunuz? Geleceğin kuşağını yetiş-
tirecek en önemli öğretmen, eğitici, 
örnek alınacak kişi olan analarımızın 
sadece %3-8 bir şeyi okuyabiliyordu. 
Toplumun temel taşı olan analar bir-
çok haktan yoksundu (miras, seçme 
ve seçilme; hatta eğitilme ve meslek 
edinme).

Cumhuriyetimiz belki de dünya-
da hiçbir ülkeye nasip olmayan bir 
olgunlukla, kansız, çatışmasız ilan 
edildi. Bu tarih, aslında Müslüman 
ülkelerinin de kaderinin değişmesi 
gereken bir tarihtir. Bu coğrafya ka-
ranlıktan kurtulup, cumhuriyet gibi 
aydınlık bir yönetime geçiyordu. 

Bunun ne olduğunu kalpleri mü-
hürlenmiş olanlar bilemez ve takdir 
edemez; ancak tarihi gerçekleri ve 
yaşanan benzerlerini bilen insanlar 
cumhuriyetin ilanını özellikle İslam 
dünyası için bir devrim olarak gör-
müşlerdir. Bizimle aynı gelenek ve 
inançları paylaşan birçok ülke bunca 
yıl geçmesine karşın dogmalarından 
kurtulup insanca yaşamayı öngören 
cumhuriyet yönetimine geçememiş-
tir. Bu nedenle bu coğrafya hala ka-
ranlıklarla boğuşmaktadır.

Bu toprakların üzerine özgürlük 
güneşi bu ilanla doğmuştur. Ancak 
şunu da unutmamak gerekir. Binler-
ce yıl belirli bir yönlendirme ile yö-
netilmiş ve onu yaşam tarzı olarak 
benimsemiş insanların kısa bir sürede 
gelenek ve göreneklerine de aykırı 
yeni bir yaşam tarzını benimsemesi 
kolay olamazdı. Bu nedenle bu dene-
meyi bugün yapmaya girişen ülkeler 
bile hala zorluklarla karşılaşmaktadır.
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Böyle bir geçisin zeminini hazır-
layan, yürürlüğe koyan ve cumhu-
riyet yönetimi için olmaz ise olmaz 
kurumların temelini atan; en önem-
lisi bütün bunları kansız başaran bir 
grup insanı anmamak haksızlık olur. 
Bu insanlar tarihe adlarını altın harf-
lerle yazdırmışlardır.

Biyolojik evrimde olduğu gibi, 
sosyolojik evrim de durağan değildir, 
yeni koşullar yeni düşünce ve davra-
nış biçimlerinin ortaya çıkmasını zo-
runlu kılar. Bu nedenle birçok cahi-
lin günümüz penceresinden bakıp o 
cumhuriyetin kuruluş felsefesini ten-
kit etmesi aslında sadece bizim mille-
timize değil bu coğrafyaya ihanettir.

Cumhuriyet idaresi insanı insan 
olarak bilen; ancak kalıplaşmış ilkeler-
le değil; günün koşullarına göre ortak 

akıl ile değiştirilebilen, dinamik bir 
sistemin adıdır. Eğer bu gün cumhuri-
yetin bazı eksikliklerine bakıp kuruluş 
felsefesini tenkit ediyorsanız, bu kusur, 
kuranların değil; geçen bunca zaman 
bu yönetimi günün koşullarına göre 
geliştirmemelerinden kaynaklanmak-
tadır. Özellikle cumhuriyetimizi ve 
onu kuranları, dinimizi öğretmekle 
sorumlu olan bazı insanlara tenkit et-
tirmek ise tam bir nankörlüktür.

Bu cumhuriyet kolay kurulma-
dı, eğer tarihimizi okursanız bunun 
ne demek olduğunu anlayacaksınız. 
Onu yaşatmak ve geliştirmek siz 
gençlerin en önemli görevi olmalıdır; 
eğer dünyada saygın bir kimlik ka-
zanmak istiyorsanız; uygar dünyanın 
bir parçası olmak istiyorsanız, özgün 
vatandaşlar olarak yolunuza devam 
etmek istiyorsanız, çocuklarınızın da 
kendini güvende hissedeceği bir ülke 
bırakmak istiyorsanız, cumhuriye-
te ve Atatürk İlke ve Devrimlerine 
ödünsüz bağlı olmalısınız.

Unutmayın gelecek sizin elinizde. 
Ülkemizi karanlığa boğmayalım. Ya-
şasın 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bay-
ramı. Bu bayram sadece bizim değil 
mazlum ülkelerin ve bu coğrafyanın 
bayramı olmalıdır.

NOT: Cumhuriyetin ilanı ile bir insa-
nın şu hakları yasal olarak güvenceye alın-
mıştır. Hiç kimse bu hakları kısıtlayamaz.

1. Yaşama hakkı
2. Sağlık hakkı
3. Eğitim hakkı
4. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı
5. Düşünce, toplantı, gösteri özgürlüğü 

hakkı
6. Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
7. Özel hayatın gizliliği hakkı
8. Dilekçe (şikâyet) hakkı
9. Konut dokunulmazlığı hakkı
10. Basın özgürlüğü hakkı

29 EKİM
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“Ayak İşleri”
Bir Güldürü İşi

Ve ne yazık ki o huzursuzluğun 
kaynağı olan “uygar dünya” insanı-
nın bitmeyen hırsı. Bu huzursuzlukla 
başa çıkmak için gülmeye ihtiyacımız 
var. Gülme dediğimiz edimi hafife al-
mayın, Aristoteles’ten günümüze derin 
düşünmelerin konusunu oluşturmuş 
bir edimdir ve yineliyorum, çok büyük 
ihtiyaçtır aynı zamanda.  

Mizah ve gülme sayesinde insan 
kendi tarihinde kendine özgü bir alan 
yaratmaya çalışmıştır.  Çünkü bu saye-
de dünyayı algılama biçimi farklılaş-
mıştır. 

Gülebildiğiniz her anı değerlendi-
rin ve bunun için fırsat yaratın. Şimdi 
ben size bir fırsat için kapı açacağım…

Günümüzün en popüler dizi-film 
izleme mecraları artık değişti. Televiz-
yonun pabucu birçok insan için dama 

atılmış durumda. Şimdi istediğiniz içe-
riğe istediğiniz zaman dijital ortamda 
ulaşabiliyorsunuz. 

Bir ara sosyal mecralardan kısa kısa 
“komikli”  video izleyenler vardı. Bu 
anlamda ciddi bir eğilim var ve başta 
da söylediğimiz gibi bu, insan var ol-
dukça ihtiyaç olmaya devam edecek.  
Sözünü ettiğim komik içeriğe olan 
eğilim dijital dizi- film platformlarında 
da komedi dizilerine de ciddi talebi be-
raberinde getirmiş. Şimdi bu ihtiyaca 
dönük bir tavsiyede bulunacağım. 

Yeni nesil dizi-film platformların-
dan biri olan Gain’de keyifle izleyece-
ğiniz bir iş, Ayak İşleri. Gain de bizim 
yerli ve milli dijital platformlarımızdan 
biri. 

Dizinin başrollerinde Çağlar Ço-
rumlu ve Güven Murat Akpınar bir-

Rahat rahat gülebiliyor musunuz? Bir düşünün… Uzun 

zamandır güldüğünüzde içinizde bir yerlerde huzursuzluk 

hissediyor musunuz?

Bu duyguyu hissetmek için müthiş bir empati yeteneği, 

erdemlilik ya da saf vicdan gerekmiyor artık. Kafanızı kaldırıp 

göz ucuyla etrafa bakmak yetiyor aslında. 

Sizi gülerken içten içe huzursuz eden şey bu olabilir…

Şafak Rüzgar YILDIZ
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likte yer alıyor. Dizinin senaristleri de 
Caner Özyurtlu ve Volkan Öge. Yö-
netmen koltuğunda ise Caner Özyurt-
lu var. 

Vedat ve Evren’in maceraları… 
Vedat tam bir görev insanı. İş verildiy-
se sorgusuz sualsiz yapılır. Biraz maço 
tavırları var tabii… Ağır abi bir nevi. 
Fakat Evren sonsuz bir sorgulama ha-
linde. Doğrucu ve bu konuda çok has-
sas ve nepotizme takık bir karakter. Ev-
ren yabancılaştıran, Vedat ise gerçeğe 
geri dönmemizi sağlayan bir karakter. 
Biri olan biteni sürekli tartarken diğeri 
olayı doğrudan yaşıyor. Vedat ve Ev-
ren’in bu uyumsuzluğundan kaynaklı 
çatışma anları ve bu sırada ikilinin di-
yalogları birkaç kez üst üste izlenebile-
cek değerde ve keyifte.  

Bu ikili birlikte bir iş adamının ayak 
işlerini yapıyor. Her bir bölümde başka 
tuhaf  bir ayak işinin peşinde izliyoruz 
bu ikiliyi. Bu işler esnasında düştükleri 
durumlar, bölümlerde metinler arası 
göndermeler, her bölümde farklı bir 
konuk oyuncu derken gayet renkli, içi 
dolu bir durum komedisi izliyoruz. 

İlk sezonu 10 bölüm süren dizinin 
bölüm süreleri de 15-25 dakika ara-
sında değişiyor. Her bölüm nerdeyse 
4-5 planda bitiyor. Bölümün sonunda 
“ne çabuk” diyesi geliyor insanın fakat 
tadında bıraktıklarını söyleyip bencillik 
yapmamak lazım. Alışmışız 5 saatlik 
diziler izlemeye. Bu platformlar saye-
sinde hem daha kaliteli hem de makul 
uzunluklarda içeriklere erişebiliyor ol-
mak güzel. Tek sekansta da derdini an-
latan keyif  veren işler yapılabiliyor işte. 

Mizah aslında eleştiriyi de barın-
dırdığı zaman daha güçlü bir anlam 
taşıyor. Bu dizide yer yer politik eleş-
tiriler de var; fakat kör güze parmak 
şeklinde değil. Caner Özyurtlu her 
fırsatta böyle bir derdi olmadığını, se-
yirciye bir şey öğretmeye çalışmaktan 
özel olarak kaçındığını ifade ediyor. Fa-
kat yine de özellikle Evren karakteri ile 
-ki kendisi “Z” kuşağını da temsil eden 
bir karakter- nepotizmi feci eleştiriyor. 
Bu biçimde derinden göndermeler de 
mevcut. Ama dediğim gibi asıl derdi 
politik bir hiciv değil, asıl derdi güldür-
mek. Fakat böyle bir dünyada yaşayıp 
da politik bir meseleye dokunmadan 
geçmek de pek mümkün olamıyor. 

Yazının başında sözünü ettiğim iç 
huzursuzluğunuz ortadan kalkmaya-
cak ve siz insan olmaya devam ettik-
çe vicdanınız bu sancıyı çekecek. Her 
şeye rağmen bunu yaşarken de gülme-
ye olan gereksinimi karşılamamız in-
sanlığımızı sürdürmek adına başka bir 
zorunluluk. Bu benim önerim olsun. 
Siz de kendinize gülmek için başka se-
bepler de bulun tabii. 

Sözün özü; bu mini dizi bize iyi ge-
lecek bence. Şimdi ilk sezonu izleyin, 
yeni sezon da peşinden geliyor zaten. 
Ayak İşleri güzel bir iş olmuş diyerek 
takdiri size bırakıyorum. İzleyin gö-
rün…
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Bu sayımızda birisi ödüllü olmak üzere iki sudokumuz var. İlkini 
antrenman sudokusu olarak veriyoruz 🙂. İkinci olanı ise ödüllü 
sudoku. Ödüllü sudokuyu doğru çözenler arasında yapılacak çekilişle 
5 okuyucumuza Prof.Dr. Ali Demirsoy’un imzalı birer kitabını hediye 
ediyoruz. Yanıtlarınızı gencemek@tezkoopis.org adresine bekliyoruz. 
(Yanıt gönderme son tarihi: 10 Aralık 2021)
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T ürk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin 
sahibi ve bekçisidir. Bunların 
gereğine, doğruluğuna 

herkesten çok inanmıştır. Yönetim 
biçimini ve devrimleri benimsemiştir. 
Bunları güçsüz düşürecek en 
küçük ya da en büyük bir kıpırtı 
ve bir davranış duydu mu, “Bu 
ülkenin polisi vardır, jandarması 
vardır, ordusu vardır, adalet örgütü 
vardır” demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve 
silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını 
koruyacaktır.

P olis gelecek, asıl suçluları bırakıp, 
suçlu diye onu yakalayacaktır. 
Genç, “Polis henüz devrim ve 

cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, 
ama hiç bir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme 
onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, “demek adalet 
örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre 
düzenlemek gerek”

O nu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı 
çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, 
başbakana ve meclise telgraflar 

yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için 
salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını 
istemeyecek. Diyecek ki, “ben inanç 
ve kanaatimin gereğini yaptım. 
Araya girişimde ve eylemimde 
haklıyım. Eğer buraya haksız 
olarak gelmişsem, bu haksızlığı 
ortaya koyan neden ve etkenleri 
düzeltmek de benim görevimdir.
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