
Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Tez-Koop-İş Yayın Organı | Sayı: 12 / Şubat 2022

tk

TE

Z-KOOP-İŞ

1 9 6 2

 /  / gencemekdergisi

BEYIN GÖÇÜ: EĞITIMLI GENÇLER NEDEN GIDIYOR?

‘YENI’ EMEK REJIMI: KULLAN-AT EMEK
ASGARI ÜCRET ÜZERINE KISA BIR DEĞERLENDIRME

2022 KIŞ OLIMPIYATLARININ ARDINDAN

Gen
çle

rin
  

gele
ce

kt
en

 b
ek

len
til

er
in

e 

dair
 b

ir 
sö

yle
şi!

  



Resifler: Küresel ısınmanın ve 
soğumanın termostatları 

Resifler 25.000 kadar canlı türüne ev sahipliği 
yapan oluşumlardır. Karbondioksit birikimini 
sağlayan en önemli yapılardır. Küresel ısınma 
ve soğumanın termostatlarıdır. Korunmaları 

dünyadaki canlı yaşamının korunması 
anlamına gelmektedir. Dünya ısındığı zaman 

genişleyerek her tarafı kaplayıp havadaki 
karbondioksiti karbonat haline bağlayarak 
karbondioksit düzeyini aşağı çeken; dünya 
soğuduğu zaman da (18 derecenin altında 
yaşayamazlar) ekvatora doğru çekilerek 

küçülen ve karbondioksit salımının atmosfere 
ulaşmasına izin veren resifler, küresel 
ısınmanın düzenlenmesinin en büyük 

güvencesidir.  Ancak son yüzyılda biyolojik 
dünyanın hiç tanımadığı sayısız bileşiğin 

sorumsuzca denizlere dökülmesi sonucu resifler 
içlerinde barındırdıkları algleri dışarı atarak 

ağarmaktadırlar ve böyle karbondioksit tutma 
özelliklerini yitirmektedirler.

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Biyolog-Yazar,  
2035 Sonun Başlangıcı

(Fotoğraf: Erdal Erk’akan)

Sevgili geneçemek okuyucuları, bu 
dergi sizin olduğu için sizden gele-
cek katkılarla daha da güzelleşe-
ceğini düşünüyoruz. Bu amaçla 
şiir, hikaye, fıkra, karikatür, ma-
kale vb çalışmalarınızı heyecan-
la bekliyoruz. Bu dergi bilimsel, 
akademik, edebi vb. kaygıları 
olan bir dergi değildir. Amacımız 
sizin güzelliklerinizi ortaya koy-
mak ve paylaşmaktır. Çalışmaları-
nızı gencemek@tezkoopis.org ad-
resine bekliyoruz.
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BU SAYIMIZDA

Sevgili arkadaşlar…

2021 yılını da 2020 yılı gibi pandeminin etkisinde geçirdik ve 2022’ye yeni umutlarla 
merhaba dedik.  Yeni yılda ekonomik krizin etkisiyle derinleşen ve daha geniş halk kit-
lelerince hissedilen yoksulluk ve yoksunluğa karşı işçiler kimi yerlerde alanlarda kimi 
yerlerde de işyerlerinde çeşitli eylem ve direnişlerle seslerini yükseltmeye başladılar. Bu 
eylem ve direnişlerin hedeflenen sonuca ermesi ve işçilerin haklarını mücadele sonucu 
almasının kuşkusuz farklı bir anlamı vardı: Hak verilmez alınır! 

2022 sadece yoksulluk ve kriz getirmedi; aynı zamanda içinde bulunduğumuz şu gün-
lerde Rusya–Ukrayna savaşının patlak vermesi her iki ülkeden binlerce insanın ölmesine 
neden oluyor. Savaşın bir cinayet olduğunu vurgulayarak, bir an önce barış imzalanma-
sını umuyoruz.

Sevgili arkadaşlar, gençemek bu sayıda sizlere yeni konu ve konukları ile farklı bakış 
açıları sunmaya çalışıyor. Bu sayımızın dosya konusu göç ve göçmen emeği. Dosya kapsa-
mında kadın sığınmacıların iş ve yaşam koşulları,  beyin göçü ve göçmen psikolojisine dair yazılar 
bulacaksınız.   

gençemek sizlere memleket ve dünya işçi hareketlerinden bazı haberler aktarırken, 
Türkiye’den BBC Türkiye çalışanlarının grevini, İtalya’dan da sendikaların pandemi 
dönemindeki mücadelelerini İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) özelinde anlatan 
yazılara yer verdi. 

Sınıf  ve emek tartışmalarının yanında, “yüksek” olarak nitelendirilen; ancak enflasyon 
ve döviz krizinin tetiklediği zamlara bağlı olarak bir ay bile geçmeden eriyen asgari ücret 
de farklı boyutları ele alınıyor bu sayımızda.

Roman gençlerin sorun ve taleplerini de sizlere sunuyoruz.  Diğer yandan geçen sayı-
mızda başlamış olduğumuz genç ve gençlerin sorunlarına dair söyleşimizi de bu sayımız-
da sürdürüyoruz. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine dair kronik sorunumuz ne yazık ki devam ediyor. ISIG 
Meclisinin raporundaki verileri de sizlerin değerlendirmelerinize sunuyoruz.  

Bu sayımızda da elbette teknoloji, spor, kültür ve sanat konularında sizler için bir şeyler 
hazırladık. Şiir den felsefeye, resim incelemesinden kış olimpiyatlarına, yogadan dizi de-
ğerlendirmesine birçok içerik sizleri bekliyor.

Sevgili gençler, sizlerden gelecek her türden katkı (yazı, şiir, resim, vb.) ile gençemek 
daha da değerlenecek ve büyüyecektir.  Katkılarınızı bekliyoruz. 

İyi okumalar…
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Gençlik, hiç şüphesiz ki yaşam 
döngümüzün en öykünülen dönemi. 
Gençlik bayramı olan ve genç nüfu-
sunu önemli bir bileşen olarak ortaya 
çıkaran Türkiye’de, gençlere yönelik 
sosyal politikalar oldukça cılız. Bu-
nun sonucunda olumsuz sosyo-eko-
nomik etkenlere karşı koruyamadığı-
mız, günden güne umutsuzlaşan bir 
genç nüfus çıkıyor karşımıza. Nüfu-
sun geri kalanı ve politika üreticiler 
de gençlerin sorunlarına ve taleple-
rine giderek yabancılaşıyorlar. Tür-
kiye’de sorunları görmezden gelinen 
gençler içinde tamamen yok sayılan, 
unutulmuş bir grup ise genç sığınma-
cı kadınlar. 

Resmi kayıtlara göre yalnızca 
geçici koruma kapsamındaki genç 
kadınların dahi sayısı 336.062 (Göç 
İdaresi başkanlığı, 2022). Uluslara-
rası koruma kapsamındaki ve diğer 
göçmenler için cinsiyet ve yaşa da-
yalı ayrıştırılmış veriye sahip değiliz. 
Bu yazıda sayıları 300 binin çok üze-
rinde olan genç sığınmacı kadınların 
koşullarından ve ataerkiye, yoksullu-
ğa ve dışlanmaya dayalı açmazların-
dan söz etmek istiyorum. 

Genç kadınların pek çoğu ırkları, 
dinleri, milliyetleri, belli bir sosyal 

gruba mensubiyetleri veya siyasi dü-
şünceleri nedeniyle zulme uğrayan, 
savaş ve derin yoksulluktan kaçan ai-
lelerinin takipçileri. Ancak az sayıda 
kendi karar ve tercihleriyle yollara 
düşen genç sığınmacı kadın da var. 
Literatürde yer alan çalışmalarda ve 
Dr. Sezgi Akbaş’la Suriyeli kadınlar-
la gerçekleştirdiğimiz saha araştır-
malarında (Ünlütürk Ulutaş ve Ak-
baş, 2018), genç sığınmacı kadınların 
paylaştıkları deneyimlere dayanarak, 
maruz kaldıkları sorun alanlarını şu 
başlıklarda toplamak istiyorum: 
• Eğitime devam edememe/eğitim-

den yoksun kalma; insan onuruna 
yakışmayan ve nitelikleriyle uyuş-
mayan işlerde istihdam edilme 

• Şiddet ve taciz 
• Erken yaşta zorla evlendirilme

 
Eğitime Devam Edememe, 
Zorlu İstihdam Koşulları 
ve Vasıfsızlaşma
Genç sığınmacı kadınların is-

tihdama katılımı pek çok durumda 
aterkil toplumsal kalıp yargılarla 
engellenmektedir. İstihdama katıla-
bildikleri koşullarda ise çoğunlukla 
işgücü piyasasının en alt tabakasın-
daki işlerde yer bulabilmektedirler. 

GÖÇ VE GÖÇMEN EMEĞİ

Ataerki, Dışlanma ve 
Yoksulluk Arasında Sıkışmış 
Genç Kadın Sığınmacılar

Çağla ÜNLÜTÜRK
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GÖÇ VE GÖÇMEN EMEĞİ

Çok sayıda Suriyeli kız çocuğu ve 
genç kadının savaş ve göç nedeniyle 
eğitimleri kesintiye uğramıştır. Genç 
kadınlar, savaşın getirdiği yıkımla 
birlikte yaşlı bakımı/ tıbbi bakım 
veya erken yaşta evlenmek gibi se-
çeneklerle baş başa kalmış; ailenin 
üzerindeki ekonomik yükü azaltmak 
adına, geçim sorumluluklarını erken-
den karşılamak zorunda kalmışlardır 
(Buecher ve Aniyamuzaala, 2016). 

Yükseköğrenim görmüş kadın sı-
ğınmacılar, nadiren uzmanlıklarıyla 
eşleşen işlere erişim sağlayabilmekte-
dirler. Örneğin ülkelerinde aldıkları 
diplomaların Türkiye’de geçerli ol-
maması veya geçerliliğin onaylanma 
sürecinin uzun sürmesi gibi neden-
lerden dolayı, tekstil işçiliği, bakıcılık 
ve ev işleri gibi işlerde çalışmaları ni-
teliksizleşmelerine neden olmaktadır. 
Geçmişte ülkelerinde doktor, avu-
kat, mühendis, kamu kurumlarında 
yönetici gibi yüksek statülü işlerde 
çalışan Suriyeli kadınların, almış ol-
dukları eğitimden ve sahip oldukları 
niteliklerden bağımsız olarak işgücü 
piyasasında temizlikçilik, bakıcılık, 
tezgahtarlık gibi nitelik gerektirme-
yen işlerde çalışması önemli problem-

lerden biridir (Barın, 2015). Örneğin 
savaş nedeniyle öğrenimini yarıda 
kesip Türkiye’ye gelen Zübeyde, öğ-
retmenlik gibi vasıflı bir işte çalışmak 
yerine tekstilde kayıtdışı işçi olarak 
çalışmasının kendisini güçlendirme-
diğini ve niteliksizleştirdiğini sarih bi-
çimde dile getirmiştir: “(Çalışmak) 
kendimi güçlü hissetmemi sağ-
lamıyor ama mecburum. Öğret-
men olabilseydim kendimi çok 
güçlü hissederdim” (Zübeyde). 

Özellikle üniversitede okurken 
veya mezun olduktan sonra göç eden 
genç kadınlar, profesyonel meslekle-
rinin yerine kötü işlerde çalıştıkları 
için çalışmayı sıkça külfet ve zor ola-
rak nitelemişlerdir:

“Eskiden babamın fırını ve 
süpermarketi vardı. Paramız 
vardı, çok rahattık. Sadece oku-
yorduk, çalışmıyorduk, çok ra-
hattık. Çalışmak sadece külfet, 
avantajlı yanı yok. Memlekette 
olsak çalışmamız gerekmezdi. 
Orada öğretmen olsak çalışır-
dık…Çalışmak zor değil ama 11 
saat işte olmak zor. Oturmak ya-
sak, 11 saat ayaktayız.” (Lütfiye)

Bedia, tarih öğretmenliği okur-
ken, okulu bırakıp ailesiyle Deniz-
li’ye gelmiş ve tekstilde paketleme 
bölümünde çalışmaya başlamış. Sa-
bah 8:00’den akşam 18:00’a kadar 
700 TL (175 $) ücret karşılığı, haf-
tada 6 gün çalışıyor. Ev yaşamı ile iş 
yaşamını uzlaştıramamaktan ve be-
deninin bu şartlara direnmekte güç-
lük çektiğinden yakınıyor: “Ben çok 
zayıfım, her gün 10 saat çalış, 
ev, yemek, temizlik, çok zor, çok 
zor…Çalışma koşullarımız çok 
zor. Sürekli hızlı çalışmalıyız. 
Konuşmak yasak. Bir kere tuva-
let izni var o da yemek saatinde. 
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İki kere de çay molası var. 20, 30 
kiloluk paketleri kamyonlara ta-
şımamız gerekiyor. Çalışma iz-
nimiz de sigortamız da yok. Ba-
zen bir hafta boyu fazla mesai… 
Eğer savaş olmasaydı kızkarde-
şim de ben de devlet memuru 
olacaktık”. (Bedia) 

Şiddet ve Taciz
Genç sığınmacı kadınlar, ülkele-

rindeki iktidar sahipleri, uluslararası 
“barış” güçlerinin (bunu mu demek 
istedin?) veya iç savaşın tarafları ve 
hatta onları korumakla görevli gü-
venlik güçleri tarafından taciz, insan 
ticareti, toplu ve sistematik tecavüz, 
köleleştirme ve zorla gebe bırakma-
nın kurbanı olabilmektedirler. Söz 
konusu şiddet biçimleri, kadınları 
anayurtlarından göç etmeye zorlaya-
bildiği gibi göç sürecinde veya sığın-
dıkları ülkede de şiddete maruz bıra-
kabilmektedir. Göçmen kaçakçıları, 
sınır muhafızları, mülteci kampı gö-
revlileri, birlikte göç ettikleri grubun 
üyeleri veya ev sahibi toplumdan er-
kekler tarafından başta cinsel şiddet 
olmak üzere, kadınlar, türlü şiddet 
biçimleriyle karşı karşıya kalmakta-
dırlar (Oyman, 2016).

Cinsiyete dayalı şiddet, kadınların 
ev dışındaki hareketliliklerini sınırla-
yarak işgücü piyasasına katılımlarını 
engelleyen bir başka sorun alanıdır. 
Suriyeli sığınmacılara yönelik küçük 
ölçekli ihtiyaç değerlendirmeleri te-
cavüz, saldırı, taciz ve yakın partner 
şiddeti dahil olmak üzere yüksek 
düzeyde cinsel ve toplumsal cinsiye-
te dayalı şiddete maruz kaldıklarını 
göstermektedir. Bu durumda kadın-
lar savunmasızdır, genellikle erkek 
hane üyelerinin gelirine bağımlıdır-

lar ve işgücü piyasasına katılımın 
önündeki engellerle karşı karşıyadır-
lar (Hanmer vd, 2020).

Ünlütürk Ulutaş ve Akbaş (2018) 
araştırmasına katılan tüm katılımcı-
lar savaşın patlak vermesiyle birlik-
te kadınların güvenlik sorunları ve 
tecavüz tehdidiyle karşı kaldıklarını 
ifade etmişlerdir: “2012’nin yedin-
ci ayında savaş Şam’a sıçradı… 
Herkes korkmaya başladı. Çok 
tecavüzler oldu. Tecavüz insan 
şerefi için en kötü şey. Babaları 
bağlayıp kızlarına tecavüz ett-
tiklerini duyuyorduk. Babam be-
nim de başıma öyle bir olay ge-
lecek diye korktu ve göç etmeye 
karar verdik.” (Firuzan)

Erken Yaşta Evlilikler
Kız çocuklarının erken evlendiril-

mesi, özellikle Orta Doğu ülkelerin-
de yaygın olsa da, savaş ve sığınma 
süreçlerinde ailenin finansal baskıları 
aşabilmesi adına zorlukların üstesin-
den gelmenin yeni yolu olarak art-
maktadır (El-Masri vd., 2013, 4).15-

GÖÇ VE GÖÇMEN EMEĞİ
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30 yaş arasındaki Suriyeli kadınlar 
ve kız çocukları para karşılığında 
fuhuşa veya evlenmeye zorlanmakta-
dırlar (Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı, 2016: 82). MAZLUMDER 
tarafından Suriye’den kitlesel göçün 
ardından yayınlanan rapor, İzmir 
Karabağlar’da ablası ve eniştesinin 
yanında yaşayan 16 yaşındaki Suri-
yeli kız çocuğunun ve arkadaşlarının 
komşuları ve işverenleri tarafından 
tacize uğradıklarını çarpıcı bir şe-
kilde ortaya koymuştur (ya da başka 
bir ifade iyi olur; Rapor salt bunu ele 
almış gibi anlaşılıyor): “Suriye’nin 
kızlarına ucuz bir eşyaymış gibi 
davranıyorlar, kötü gözle bakı-
yorlar. İş yerinde Suriyeli bir 
arkadaşıma patron ‘seni oğluma 
alayım, bu işte niye çalışıyorsun, 
gel, evinin hanımı ol’ demiş, ar-
kadaşım kabul etmemiş. Bu-
nun üzerine oğluyla evlenmesi 
için 1000 TL para teklif etmiş...” 
(MAZLUMDER; 2014:32). 

Sığınmacı kız çocuklarının evlen-
dirilmesi, son derece yaygın ve yoksul-

lukla sıkı biçimde ilişkili bir sorundur. 
Dahl (2010) tarafından gerçekleşti-
rilen hesaplama, genç yaşta evlenen 
bir kadının, yaşlandıkça yoksulluk 
içinde yaşama olasılığının yüzde 31 
daha yüksek olduğunu göstermekte-
dir. Benzer şekilde, okulu bırakan bir 
kadının yoksul olma olasılığı yüzde 
11 daha fazladır. Erken yaşta evlilik, 
sığınmacı ailelerin yoksulluk kıskacın-
dan çıkma stratejilerinden biri olarak 
kullanılabilmektedir. Evlendirilen kız 
çocukları eğitimden, ailelerinden ve 
sosyal çevrelerinden kopmakta, izo-
lasyona, şiddete, istismara ve sömü-
rüye maruz kalmakta, erken yaşta 
anne olanlarda sağlık sorunları ve be-
bek ölümleri baş gösterebilmektedir 
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
2016: 60).
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 Göçmek, bir yerden başka bir yere 
yerleşmek midir sadece?

Afrika-Asya bölgesinde yaşayan 
tüm insan türlerinin küçük denizleri, 
büyük okyanusları aşarak Avustral-
ya’ya ayak basmasıyla adı “evrim” 
olur.

Şiddetli ve uzun süren kuraklık se-
bebiyle Avrupa’ya yapılan kitlesel göç,  
İlk Çağı kapatıp Orta Çağı açmasıyla 
adı “Kavimler Göçü” olur. 

Kristof  Kolomb’un yeni dünyaya 
yaptığı seferlerle Amerika kıtasını keşfi; 
Amerika kıtasında ilk Avrupa kolonisi-
ni oluşturur.

Devletlerarası anlaşma gereği in-
sanların korunma altına girmek için 
yer değiştirilip, göç ettirildiğinde adı 
“mübadele” olur. 

Geçim sıkıntısı çekip daha iyi im-
kanlar yaratmak için işçi göçünün ger-
çekleşmesiyle adı “Alamancılar” olur.

Ayrımcılığa maruz kalan, hayati 
tehlikesi olan bireylerin başka bir ülke-
ye sığınma talebinde bulunmasıyla adı 
“iltica” olur.

Temel psikolojik ihtiyaçların kar-
şılanmaması, olanaksızlık ve ilgisizlik 
nedeniyle gelişmiş ülkelere üreten, dü-
şünen, nitelikli bireylerin göç etmesiyle 
adı “beyin göçü” olur. 

Göçmek, bir yerden başka bir yere 
yerleşmek midir sadece?

Adı; zorla olduğunda sürgün, sa-
vaşla olduğunda sığınmak, yer değiş-
tirildiğinde mübadele, ilk defa ayak 
basıldığında keşif  olur. Edebiyatta yer 
bulur, Gülten Akın’ın dizeleriyle şiir de 
olur:

“Ölümün ve göçün 
dokunmadığı tek nesne

var mıdır
ölüm yok eder göç değiştirir
kendisi kalamaz kimse”

Bir çağdan başka bir çağa, bir ülke-
den başka bir ülkeye, bir yerden başka 
bir yere, bir topraktan başka bir topra-
ğa… Bazen savaş, kıyım, afetle bazen 
de ekonomik, sosyal, politik, psikolojik 
nedenlerle. Göç, toplumsal olayların 
nedeni de olabilir sonucu da. İtici de 
olabilir, çekici de. Gurbet olur hasret 
çektirir, dönüşü yoksa ağıt yaktırır, 
kıyım olursa yas tutturur. Alışmaksa 
endişe hissettirir, başlangıçsa heyecan 
getirir, imkan yaratırsa umudu yeşertir. 
Kişiye, olaya, olguya, yüzyıla, ihtiyaca 
göre nedeni de sonucu da değişebilir 
bu bakımdan. Toplumsal olup kitleleri 
de etkileyebilir, biricik olup bir haneyi 
de etkileyebilir. Göçün etkisi ve neden-
sel faktörleri yaşanılan zamana, tekno-
lojik gelişmelere, ihtiyaçlara, sosyal ve 
politik olaylara göre değişebilir; fakat 
yüzyıllardır devam eden, son yıllarda 
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da giderek artış göstermesi bakımın-
dan tüm insanlığın hem bireysel hem 
de ortak halidir. Göç oluşum şekline 
ve etki kaynaklarına göre birçok çeşidi 
barındırır birçok açıdan.. Bu çeşitlili-
ği göz önüne alarak bu yazımızda; iş, 
eğitim ve evlilik gibi nedenlerle, kendi 
rızasıyla başka ülkelere göç etmiş bi-
reylerin sürecini temel alarak göçmen 
psikolojisini ele alacağız. 

Gidince her şey rahata 
erecek mi?
Türkiye’de bazı olumsuz koşulların 

etkisiyle gelişmiş ülkelere göç etmenin 
arzusu ve merakı devam ediyor. Eğitim 
koşulları ve çalışma yaşamındaki bir 
takım zorluklar, özellikle genç kuşak 
için “Yurt dışına gitsem mi?” sorusunu 
akla getiriyor. Birçok gencin hayalini 
süslüyor, çalışma şartlarından mem-
nun olmayan ve doyum sağlayamayan 
bireylerin daha farklı olanakları oluş-

turma isteği kuvvetleniyor. Kalanlar 
arayışını sürdürüyor, gidenler katlana-
rak artıyor. Yüzyıllardır varlığını sür-
düren göç olgusunun hız kazandığını 
hatta akademik çalışmalara da sıklıkla 
yansıdığını görüyoruz. Yıllar önce tatil 
için gelen, çikolata getiren göç etmiş 
akrabalarımızın varlığını biliyorduk. 
Şu an ailemizde, eğitim hayatımızda, 
iş yaşamımızda göç etmiş ya da etme-
ye hazırlanan, düşünen birçok kişiyle 
karşılaşıyoruz. Uzağa gitmeye gerek 
yok, tam da yanıbaşımızda eylemde 
ve düşüncede de emek göçü fikrinin 
giderek yayıldığını görüyoruz. Giden-
lere “Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyor 
musun?” sorusu, Türkiye’de yaşayan-
laraysa “İmkanın olsa yurt dışına gider 
misin?” sorusu arasındaki salınımını 
gözlemliyoruz. 

Bu süreci yaşayan bireylerde hem 
öncesi hem sırası hem de sonrasının 
zorlayıcı olabileceğine  şahit oluyoruz. 
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Göçmek için niyetlenmiş bireylerde 
korku, kaygı, merak, heves gibi pozi-
tif  ve negatif  duygular bir arada ya-
şanabilir. Bu, göç etme sürecinde çok 
anlaşılır ve normal bir durum. Çünkü 
mesleki olanaklar, eğitim masrafları, 
yaşam şartları, ekonomik belirsizlik 
veya belirlilik, hukukun üstünlüğü, in-
san hakları, sevdiğimiz insanlarla fizik-
sel mesafe açısından birçok paramet-
re mevcut ve bunlar Türkiye’de veya 
yurtdışında yaşama kararını etkileyen 
önemli kriterler. Kriterleri değerlen-
dirirken ve sürecin içindeyken bera-
berinde farklı duygular eşlik edebilir. 
Göç kararı almak kolay bir süreç değil 
bu yüzden. Çünkü yurtdışında yaşa-
manın veya Türkiye’de yaşamanın tek 
bir doğrusu ya da yanlışı yok. Bek-
lentiler, “orada mükemmel bir hayat 
var” düşüncesi üzerinden bir illüzyon 
yaratabilir. Bu illüzyon, “yurt dışında 
yaşayanların keyfi yerinde, Türkiye’de 
yaşayanların vay haline” gibi ya hep 
ya hiç düşünce tarzıyla, siyah ve be-
yaz bir çerçeveden bakmamıza neden 
olabilir. Fakat hayatı genellikle griler-
de yaşantılıyoruz. Yaşanılan tüm stres 
faktörlerinden kurtuluş veya zorlayıcı 
durumlardan kaçış gözüyle bakılabi-
lir; ancak gerçeklik farklı sonuçlar ge-
tirebilir. Beklentilerle ilişkiye bakmak, 
yaşanabilecek olumsuz deneyim ihti-
mallerine de yatırım yapmak; alınan 
kararlarla ilgili suçluluk hissetmemek 
ve çerçevemizin renk skalasını geniş-
letmekte faydalı olacaktır. Avantajlar 
kadar dezavantajları, kolay olanakları 
kadar zorlu yolları var seçimlerimizin. 
Bu yüzden hayatta üç yanlış bir doğ-
ruyu götürmüyor veya bütün doğrular 
bir yanlışa hizmet etmiyor. Kalmanın 
da gitmenin de kapısı her zaman tek 
bir renge açılmıyor. Bu sebepten bu 
yazıda, “kesin gitmelisin”, “muhakkak 

kalmalısın” ya da “mutlaka geri dön-
melisin” gibi bir yargı belirtmiyoruz. 
Başka yere gitmenin de, bulunduğun 
yerde kalmanın da, önceki yerine dön-
menin de sorumlulukları ve zorlukları 
karşısında okuyucuya “sen hangisine 
hazırsın?” sorusunu sormayı daha iş-
levsel buluyoruz. 

 
Güncelleştir ve yeniden 
başlat
Her birimizin bu yaşadığımız yaşa 

getirdiği alışkanlıklar, belli dizilimler, 
otomatik davranışlar ve kalıplar var. 
Selamlaşma biçimimizden, ilişki kur-
ma yöntemlerimize, tükettiğimiz besin-
lerden, kelimeleri yuvarlama şeklimize 
kadar psikolojik, sosyolojik, hatta fiz-
yolojik rutinlerimiz mevcut. Doğduğu-
muz ailenin, büyüdüğümüz çevrenin, 
yaşadığımız toplumun kurallarıyla, 
gelenekleriyle ve alışkanlıklarıyla bü-
yüdük. Yaşadığımız yüzyılda deneyim-

GÖÇ VE GÖÇMEN EMEĞİ
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lediğimiz kültürel ve sosyal öğeler be-
lirli kodları ve yazılımları oluşturdu ve 
bunların bazıları artık otomatik oldu. 
Günlük hayatımızda otomatik davra-
nışlarımız üzerinde pek düşünmeyiz 
bu yüzden. Örneğin, yürürken bacak-
larımızı nasıl kaldırıp indirdiğimizi ve 
reflekslerimizi, evimizdeki baharatla-
rın nerde olduğunu, karşı bakkaldan 
ekmek alırken yerini düşünmeyiz. 
Sadece yürürüz, buluruz ve alırız. En 
basitten, kompleks davranışlara kadar 
yazılımımızda olan kodlarımız devreye 
girer. Hangi çeşit deterjanı kullandığı-
mız da bellidir, markete gittiğimizde 
arar bulur ve onu alırız. Oysa göçünce 
yeniden başlamak gerekir. 

Göçenlerin yıllardır kullandığı 
yazılımlarını, kültürel kodlarını, alış-
kanlıklarını güncellemesi hem zaman 
alabilir hem de otomatik davranışların 
konforundan uzaklaştırabilir. Bu da 
başlangıç aşamasında bazı zorluklar 

oluşturabilir. Çünkü iş bularak giden 
kişi, ortamını; eğitim için giden aşina 
olduğu sistemini; çocuğu ve ailesi için 
giden düzenini değiştiriyor. Özellikle 
dil bariyeri, ayrımcılık teması, ilişkile-
nilen çevrenin oluşmaması gibi neden-
lerle bireyler geri çekilme yaşayabilir. 
Hali hazırda olduğu kişiden daha az 
bir insan olduğunu, kişilik olarak kü-
çüldüğünü azaldığını sıkıştığını his-
sedebilir. Hatta bazen bu sıkışmışlığı 
yaşamamak için, doğrudan alışveriş 
yapmak, ilişki başlatmak, selamlaşmak 
gibi, normalde sürdürülen davranış-
lardan da geri durmasına neden ola-
bilir. Yanlış bir şey söylememek için 
söz almamak, dışlanmamak için fikir 
beyan etmemek, kafası karıştığı için 
ilişkilerde bocalayıp hiç kalkışmamak 
gibi şeyler, oldukça yaygın örnekler. 
Yani, “göçtüm ve bitti; artık tamamen 
yepyeni müthiş bir hayatım var” haya-
li, gerçeklerle uyuşmuyor.

Çünkü beynimiz dünyaya geldiğin-
de karar üretmeyi, duyuları algılamayı 
ve anlamlandırmayı çevresiyle yaptı-
ğı etkileşimler sayesinde öğrenmeye 
başlar. Küçük bir çocuk dünyayı nasıl 
keşfetmeye çalışıyor ve temel ihtiyaçla-
rı varsa yabancı bir ortamda da insan-
ların güvende olmaya, sosyalleşmeye, 
yeni bağlar oluşturmaya ve yeniden 
öğrenmeye ihtiyacı var. Göç eden bi-
reyler, bir nevi çocukluk dönemimizde 
yaptığımız gibi çevredeki insanları, 
kültürel yapı ve davranış kalıplarını 
görerek ve öğrenerek yazılımını tama-
men değiştirmese de en azından bü-
yük ölçüde güncelliyor. 

Büyük bir belirsizlikle karşılaşmak, 
var olan düzeni yeniden kurgulamak 
depresif  duygulanımlara yol açabi-
lir; süreçte kaygı ve korku eşlik ede-
bilir. Belirsiz bir ortamdayken belirli 
alanlara çekilmek, bireylerin kendini 
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izole etmesi, kültürel farklılıklar, dil 
zorlukları uyum sürecini zorlaştırabi-
len etkenler. Bazı duygular ve duygu-
lanımların deneyimi biricik olsa da, 
izolasyon ve kalabalık içerisinde yalnız 
hissetmek çoğu göçmen için evrensel 
olarak yaşanılan ortak bir durum. Bu 
süreçte birey yalnız olmadığını ve bu 
halin ortak göçmenlik ve insanlık hali 
olduğunu bilirse, yaşadığı anormal şe-
yin yeni normal olduğunu daha kolay 
kavrayabilir böylece. Fakat geri çekil-
menin şiddeti ve süresi, olumsuz dene-
yimler, sosyal kaynakların yoksunluğu; 
depresyon, kaygı bozukluğu ve ilişki 
problemlerine yol açması bakımından 
risk faktörü olabilir. O yüzden de gö-
çülen yerde yeniden bağ kurmak; belki 
daha önce göçmüş ve bu süreci kendi-
si de yaşamış insanlarla ya da oranın 
yerlisi olup kültürlerarası duyarlılığa, 
çeşitliliğe ve kapsayıcılığa önem veren 
insanlarla temas kurmak çok yeniden 
köklenmek için kıymetli olur.

İnsan ötekinin varlığıyla var olan, 
desteğiyle büyüyen, kabulüyle kendini 
onaran, anlamlı ve karşılıklı bağ kura-
bildiği kalabalıkların içinde birey olan 
sosyal bir varlık. Sorumluluk alarak öz-
gürleşmek, öğrendikçe yetkinleşmek, 
ilişki kurdukça iyileşmek, büyürken 
de gereksinim duyduğumuz en temel 
psikolojik ihtiyaçlar. Kişilik özellikle-
ri, baş etme yöntemleri, sosyal destek 
kaynaklarının varlığı ya da yokluğuyla 
göç eden her insanın hikayesi biricik. 
Bu yüzden göç öncesinde beklenti ve 
ihtiyaçlara bakmak, göç sırasında sü-
reçle gelen zorlukları değerlendirmek 
ve farkında olmak, göç sonrasında 
yaşanan olumsuz deneyimlerde kaygı 
ve korkuya rağmen hayata karışmak 
koruyucu olacaktır. Olacak ihtimaller 
için alan açmak, kayıpların yasını tut-
mak, benliğin parçalarını ötekileştir-

meden kaynaştıracaktır. Göçmenlik, 
yolun belli bir kısmında kökle-
rinin toprağa gömülü olmadığı 
yerden, dalından ya da gövde-
sinden havaya kök salmak gibi. 
Havada da kök salmaya razı olarak, 
kökünün bir gün toprağa erişme ihti-
maline sabredebilmek, beklemek gibi. 
Kolay değil! Fakat seçim hakkı dene-
yimine sahip çıkıldığında imkansız da 
olmayacak. 

O zaman göçmen kişi, tıpkı yeni 
bir saksıya nazikçe aktarılmış bir bitki 
gibi güneşini, gübresini, iklimini anla-
yıp yeniden köklenecek. Anlamlandır-
dıkça, yeni sosyal bağlar kurdukça ve 
öğrendikçe; endişe yerini keyifli bir sü-
rece, korku yerini meraka, tedirginlik 
yerini güvene bırakacak. Ya da belki 
de bunları tam da bulunduğu yerde 
yapmanın da fırsatlarını yaratıcılıkla 
keşfedecek. Böylece, her iki türlü de, 
aidiyetlerin sürdürülebildiği her yer 
artık ev olacak… 

GÖÇ VE GÖÇMEN EMEĞİ
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2021’de işçi sınıfının eylemlikleri ile ısınmaya başlayan alanlar, 2022’de de daha da ısınıyor. Türkiye’nin dört bir 

yanında tüm işkollarındaki işçiler haklarını almak için farklı tür ve biçimlerde mücadele ediyor. Kimi Toplu iş söz-

leşmesi sonrası yaşanan grevlerle, kimisi de kendiliğinden başlayan ve bir çığ gibi büyüyen, sendikalı sendika-

sız işyerlerindeki meşru hak arayışlarıyla büyük kazanımlar elde etti ve etmeye de devam ediyor. Metal işçile-

rinden, depo işçilerine, gazetecilerden, Motokuryelere, öğretmenlerden doktorlara kadar işçiler mücadelenin 

gücünü ve ürününü test ediyor. Eylem alanlarında doktorlarında seslerini yükseltmeye başlamış olması, emek-

çi sınıflar adına yeni bir sürece 

girilmiş olduğunun/olacağının 

habercisi olabilir. Dergimizde-

ki sayfa kısıtı nedeniyle direnişi 

devam eden tüm işyerlerindeki 

işçi arkadaşlarımızın mücade-

lesine yer vere-mediğimiz için 

ayrıca bir burukluk yaşadığımı-

zı da ifade etmek isteriz. Eylem 

alanlarına / çadırlarına, gençe-
mek’ten selam olsun!

Türkiye 2022’ye 
grevlerle merhaba 
dedi
Uzun zamandır bu kadar yaygın 
grev dalgası görülmedi desek hata 
etmiş olmayız. Ekonomik krizin 
ve krizi daha da şiddetlendiren 
pandemi koşullarının da etkisi ile 
ekonomik ve sosyal hakları baskı 
altına alınan/alınmak istenen işçi-
ler bir çok yerde baskıya dur dedi. 
Emek Çalışmaları Topluluğunun 
hazırladığı tabloda da görüldü-
ğü gibi 2022 yılı işçilerin seslerini 
dalga dalga yükseltmeye başladığı 
bir yıl olacağa benziyor 1. Ekono-
mi politikaları işçi sınıfından yana 
dönmediği sürece bu dalganın gi-
derek etkisini arttıracağı açık. 
1 Tabloda sadece Grev yapılan işyerleri ve 

işçilere yer verilmiştir; eylemlikler dahil 
edilmemiştir.

İşçiler Halaya Durdu!

Kaynak: Emek Çalışmaları Topluluğu
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Doktorlar ücret ve özlük hakları 
için bir günlük “G(ö)revdeyiz” 
eylemi 
Hekimler 8 Şubat 2022’de bir günlük iş bırakarak, “G(ö)
revdeyiz” eylemi gerçekleştirdi. Sağlıkta şiddet başta ol-
mak üzere diğer ekonomik, sosyal ve özlük hakları için 
doktorlar Türkiye genelinde alanlardaydılar. 

Eylem sonrasında yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer 
verildi “Gerçekleştirdiğimiz G(ö)REV, Ekim ayında baş-
lattığımız mücadelemizin bir parçası ve devamıdır. Biz 
hekimler “Beyaz Yürüyüş”le, “Beyaz Forum”la, “Beyaz 

Nöbet”le ve 15 Aralık’taki bir günlük G(ö)REV’le çalış-
ma koşullarımızdaki, ekonomik ve özlük haklarımızda-
ki sorunları, gelecek kaygılarımızı bizi duymayanlara/
görmeyenlere anlatmaya çalıştık. Bugün bizi duyma-
yanlara/görmeyenlere emeğimizin gücünü bir kez daha 
gösterdik. Meslektaşlarımız Türkiye’nin birçok ilinde, 
hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlığı mer-
kezlerinde, emeğine, halkın sağlık hakkına sahip çıkaca-
ğını bir kez daha G(ö)REV ile ortaya koydu.”

Cargill’de zafer İşçilerin!
Daha önceki sayılarımızda mücadelesine destek verdiği-
miz Cargill işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı ve işve-
ren sendikayı tanımak zorunda kaldı. Sendika işçilerin 
bu zaferini “CARGİLL Türkiye çalışanları ile bundan 
tam 7 yıl önce başlayan yol arkadaşlığımız yaklaşık 4 yıl 
süren mücadele süreciyle daha da pekişti ve bugün artık 
CARGİLL’de TEKGIDA-İŞ Sendikası yetkili sendika-
dır!” ifadeleri ile duyurdu. Biz de gençemek ailesi ola-
rak zaferlerini kutluyoruz. İşçi sınıfı hareketine başarılı 
bir direniş hikayesi daha eklenmiş oldu.
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Trendyol işçileri Türkiye’yi sarstı!
Türkiye’deki yüksek enflasyon oranlarına karşın, Trend-
yol firmasının çalışanlara %11’lik bir artışı dayatası, ça-
lışanlar tarafından kabul edilmedi. Türkiye’nin bir çok 
kentinde Trendyol çalışanı motokurye kontak kapattı 
ve dağıtım yapmadı, kontaklarını eylem için açtılar ve 
ülkenin bir çok yerinde basın açıklamaları ile hak ettik-
leri ücretleri almak için eylemler yaptılar. Günler süren 
eylemleri Türkiye kamuoyu tarafından da büyük destek 
gördü. Dayanışmanın büyümesi ile kazanan Trendyol 
çalışanları oldu. Çalışanları adına yapılan açıklamada 
“%11’lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı 
koyduk, %38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kar-
deşlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra da birlikteliği-
mizi sürdürecek, kardeşliğimizi büyüteceğiz. Bir arkada-
şımızın bile hakkının gasp edilmesine göz yummayaca-
ğız!” denildi. 

Trendyol işverenliğince de yapılan açıklamada “2022 
yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği 
süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam 
hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş or-
taklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti 
altına alınmıştır.” İfadelerini yer aldığı bir açıklama ile 
%11’lik teklifini işçinin karalı duruşu ve mücadelesi so-
nucu %38,8’le revize ettiğini duyurmuş oldu.

Trendyol çalışanlarının bu direnişi ve kazanımı aynı sek-
tördeki birçok işuyerine sıçradı. Bu satırların yazıldığı 
sıralarda, Yemeksepeti, Banabi vb. çalışanları da ken-
dilerine dayatılan sömürü ücretlerine karşı eylem kararı 
aldılar.

Öğretmenler, Öğretmenlik 
Meslek Kanunu protesto 
ettiler; ancak çıkmasına engel 
olamadılar
Büyük bir tartışma yaratan Öğretmenlik Meslek Kanu-
nu 14 Şubat’ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi, Kanun teklifinde özel okullar ve kurslarda çalışan 
öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiç-
bir düzenleme olmaması çok önemli bir sorun olarak 
gösterilirken, Eğtim-Sen tarafından yapılan açıklama-
da, “Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu 
özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin düzenleme-
ler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin sa-
dece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzen-
lemeler içermesi kabul edilemez” İfadeleri kullanıldı. 
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Hollanda’da metal işçileri “Grev” 
çadırlarını kurdu
Hollanda da metal sektörü Şubat ayı içerisinde yeniden 
grevde. Sektörde yaklaşık 320.000 çalışanı ve 28.000’e 
yakın işvereni ile Metal ve Mühendislik Toplu İş Söz-
leşmesi, en büyük toplu iş sözleşmesidir.  Overijssel’deki 
şirketlerde çalışan işçiler, kısmen %5 daha fazla ücret 
talep etmek için greve çıkıyor. FNV, CNV ve De Unie 
sendikaları bu grevi duyurdular.

 
Sendika ve işverenler arasında,  geçen yıldan bu yana 
yeni bir iş sözleşmesi müzakeresi devam ediyor fakat 
henüz bir anlaşmaya varamadılar.  Ekimde biten sözleş-
me sonrası  Kasım ve Aralık aylarında iş durdurmaları 
yaşandı ancak bir sonuç elde edilememişti. FNV’nin 
önemsediği bazı maddeler şunlardır:
–  Gençler, kadınlar ve geçici işçiler için ücret artışı (%5) 

ve “adil ücret”.  Asgari brüt saatlik ücret 14 Euro
–  Bir pozisyonda 9 aydan fazla çalışan esnek işçiler için 

kalıcı (belirsiz süreli) sözleşmeler.
–  Ağır meslek düzeni: Yaşlılar emeklilik yaşlarından 3 

yıl önce çalışmayı bırakabilirler.

Litvanya’da 30 yıl sonra ilk grev
Litvanya’daki azotlu gübreler ve kimyasallar fabrikası 
‘Achema’da çalışan ve  Litvanya Sanayi Sektörü Sendi-
kaları Federasyonuna üye  (Lithuanian Industry Trade 
Union Federation, - LPPSF) 1300 işçi, tüm sosyal di-
yalog araçlarını kullanmak ve toplu sözleşmeyi imza-
lamak için sürekli çaba sarf  ettikten sonra 8 Şubat’ta 

süresiz greve gitti. Bu, Litvanya özel sektöründe son 30 
yıldaki ilk grev olma özelliğini taşıyor.
 

İşveren, toplu sözleşmeyi sadece bir ‘kağıt parçası’ ola-
rak nitelendirerek ve sendikayı, şirket için en büyük risk 
ve tehdit olarak etiketleyerek, yalnızca ücret sistemini 
gözden geçirmeyi ve ücretleri artırmayı vaat ediyor. 
Böylece sendikayı ve sendikanın pazarlık hakkını gör-
mezden geliyor. İşçiler grev yaparak, ücret sisteminin 
toplu sözleşmede yer almasını ve böylece sendikanın ta-
nınmasını, ayrıca bir ücret endekslemesi ve fazla mesai 
konusunda net kuralların olmasını talep ediyorlar.  

Kamboçya’da sendikacılara ve 
sendikalı işçilere karşı şiddet ve 
tutuklama

İşçi Hakları Destekli NagaWorld Khmer Çalışanları 
Sendikası (LRSU),  18 Aralık 2021’de NagaWorld ku-

DÜNYA EMEK HABERLERİ

2022, küresel düzeyde eylemlerle başladı demek hatalı olmayacaktır.  Türkiye’de ekonomik 

sıkıntıların tetiklediği işçi eylemlerinin benzer şekilde diğer ülkelerde de yoğunlaştığı görülüyor. 

Bunlardan bazılarına kısaca göz atalım:
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marhane otelindeki 1.300’den fazla işçinin toplu işten 
çıkarılması konusunda işverenin iyi niyetli müzakere-
lere girmeyi reddetmesini protesto etmek için greve 
başladı. 31 Aralık’ta polis, işçileri ve LRSU liderlerini 
tutuklamaya başladı. 4 Ocak 2022’de, LRSU Başkanı 
Sithar Chhim’in de aralarında bulunduğu 8 sendika 
yöneticisi, sivil polisler tarafından şiddet uygulanarak 
tutuklandı. Tutuklu sendikacılar Ceza Kanunu uyarın-
ca 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren tahrik suçlarıyla 
suçlanıyor. 
 
COVID-19 kısıtlamaları, yasal temsile erişimlerini en-
gellemek için bir bahane olarak kullanılıyor. ILO Genel 
Direktörü Guy Ryder, tutuklamalardan duyduğu derin 
endişeyi dile getirdi ve tutuklananların derhal serbest 
bırakılması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletlerinde 
Starbucks çalışanları “sendika” 
dedi

Küresel sermayenin önde gelen 
gıda/içecek firmalarından Starbu-
cks’ın ABD’deki  işçileri sendika-
laşmada büyük yol kat etti. Aralık 
2021’de New York eyaletinde (Buffa-
lo’da)  ilk kez sendikal başarı kazanan 

işçilerin etkisi diğer eyaletlere ve mağazalara da sıçradı. 
Şimdi 50’ye yakın mağazadaki (6 eyalette) işçiler sendika-
laşma mücadelesinde için sona yaklaşıyor. Birleşik İşçiler 
(Workers United) sendikası üyesi işçiler ABD’de sendika 
üyeliği için işyerinde oylama yapıyor. Şimdiye kadar 2 
mağazada sendikal çoğunluğu sağladılar.
   

İşveren işyerlerinde yapılan oylamaların uygunsuz ya-
pıldığını iddia ederek sendikalaşmayı engellemeye çalı-

şıyor. Hatta şirketin Kuzey Amerika sorumlusu Rossann 
Williams, çalışanlara bir mektup yollayarak “aramızda 
sendika gibi bir partner istemiyoruz” diyerek, sendika 
karşıtı tutumunu açıkça ifade ediyor.

Japon elektronik devi Panasonic 
haftada dört gün çalışmayı 
tartışıyor
Geçmişten bu yana işçi sınıfının en büyük mücadele 
alanları arasında çalışma süresi ve hafta tatili yer al-
maktadır. Ülkemizde işçilerin byük çoğunluğunun haf-
tada 6 gün çalıştığı bir dönemde Japon elektronik devi 
Panasonic haftalık çalışma süresini 4 güne düşürecek 
bir çalışma yürüttüğüne dair bir açıklamada bulundu. 
Panasonic sözcüsü Airi Minobe, Mashable’a yaptığı 
açıklamada, “Çalışanlarımızın refahı bir önceliktir ve 
yönetim ekibinden organizasyon yöneticilerine ve tüm 
çalışanlara bu sistemin önemini ve bu amacın anlaşıl-
masını sağlamamız ve teşvik etmemiz önemlidir. Sistem 
ancak işyerinde kapsamlı görüşmelerden sonra düzgün 
bir şekilde tanıtılabilir. Gerekli tüm diyaloğun gerçek-
leşmesi için zaman ayırmaya hazırız ve en erken Nisan 
2023’e kadar uygulanmasını öngörmüyoruz.” İfadele-
rini kullandı.

 
Japonya, dört günlük çalışma haftalarını pilot olarak 
uygulayan şirketlere sahip tek ülke değil. Yeni Zelanda-
lı bir şirket (Perpetual Guardian), daha kısa programı 
2018’de test etti ve verimliliği artırdığı ortaya çıktıktan 
sonra kalıcı olarak değitirdi. İzlanda, 2015 ve 2019 
yılları arasında, çalışanların haftada yalnızca dört gün 
çalışarak daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken ol-
duklarını gösteren dört yıllık bir çalışma yürütmüştü.
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Günümüzde giderek artan sayıda 
eğitimli ve vasıflı genç insan kendi 
ülkesi dışında çalışmak ve yaşamak 
için göç ediyor. Türkiye’den çalışmak 
üzere başta Almanya olmak üzere çe-
şitli Avrupa ülkelerine giden ya da git-
mek üzere hazırlık yapan, dil öğrenen 
genç doktorların haberlerini medya-
da okuyoruz.1 Aynı şekilde bilgisayar 
mühendisleri, yazılımcılar, modelle-
me yapanlar yurtdışında bilişim sek-
töründe çalışmak üzere iş arıyorlar, 
buluyorlar ve gidiyorlar. Gelişmekte 
olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğ-
ru ciddi bir beyin göçü yaşanıyor.

Gençler neden göç ediyor veya göç 
etmek istiyor? Bunun çeşitli nedenleri 
var: Kendi ülkelerinde vasıflarına ve 
becerilerine uygun, elverişli çalışma 
koşullarına ve ücret düzeylerine sa-
hip iş bulamıyorlar. Mesleklerinde 
kariyer yapabileceklerine dair kay-

1 Türk Tabipler Birliği (TTB) başkanı Prof. Dr. Şebnem 
Korur Fincancı son on yılda 4.981 genç doktorun 
yurt dışına  gitmek için meslek örgütü olan TTB’den 
iyi hal belgesi aldığını ve sayının son yıllarda giderek 
arttığını  bildirdi. 

 https://www.diken.com.tr/ttb-baskani-fincanci-10-
yilda-4-bin-891-genc-doktorumuz-yurt-disina-goctu/

GÖÇ VE GÖÇMEN EMEĞİ

Beyin Göçü: 

Eğitimli Gençler 
Neden Gidiyor?*

*	 Bu	yazı	esas	olarak	“Emanet	Emek,	Göç	
Yollarında	Kadınlar”	(2021)		başlıklı	kitabımın	
IV.	Bölümüne	(s.149-166)	dayanıyor.

Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

A.Ü. SBF emekli öğretim üyesi, 
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 
YK Başkanı

gılar taşıyorlar. Hiyerarşik otoriteye 
dayanan yönetim anlayışı, akademik 
özgürlüklerin yokluğu, siyasi baskı ve 
istikrarsızlıklar gençleri göçe yönelten 
itici güçler olarak ortaya çıkarken, 
hedef  ülkelerdeki mesleki ilerleme ve 
daha yüksek gelir imkanları, daha iyi 
yaşam koşulları, çocukları için daha 
iyi eğitim fırsatları çekici güçler ola-
rak önem kazanıyor. Bu durum bir-
çok ülke için geçerli olmakla birlikte 
Türkiye’de ayrıca kamu sektöründe 
işe alıma ilişkin yazılı sınavlarda son 
derece başarılı olanların mülakat aşa-
masında elenmeleri, objektif  kriterle-
rin değil, siyasi yandaşlık ilişkilerinin 
gözetildiğine işaret ediyor.  Özel sek-
törde kurumlaşmış işyerleri dışındaki 
küçük ve orta ölçekli işyerlerinde de 
çoğu zaman objektif  kriterlere göre 
kişisel yakınlığa göre eleman alınıyor. 
Ayrıca ekonomik belirsizlikler ve kriz-
ler işyerlerini çoğu zaman çalışanla-
rını işten çıkarmak veya yeni eleman 
alımından kaçınmak durumunda bı-
rakıyor. Ülkemizde gençler arasında 
işsizlik oranları son derece yüksek. 
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Peki herkes yurtdışına gidebiliyor 
mu? Gelişmiş ülkelerin belirli tercih-
leri var ve üniversite mezunları için 
yurtdışında iş aramak ve bulmak tüm 
meslek grupları açısından söz konusu 
değil. 

Kimler Tercih Edilen Beyin 
Gücü?
Günümüzün küreselleşen koşul-

larında beyin göçü özellikle gelişmiş 
ülkeler için vazgeçilemeyecek önem-
de bir insan kaynağı. Genel hareket-
liliğin yönü orta ve düşük gelirli ül-
kelerin yer aldığı Küresel Güneyden 
zengin ülkelerin yer aldığı Küresel 
Kuzeye doğru. Bu hareketlilikte yük-
seköğretim sisteminin artan küresel-
leşmesinin ciddi payı var. Kuzeyin 

birçok ülkesi, hem nüfusun yaşlan-
ması hem de bilim ve inovasyon alan-
larında artan uluslararası rekabet 
nedeniyle konumlarını koruyabilmek 
için yüksek vasıflı göçmenleri kendi-
lerine çekmeye çalışıyor, kendilerini 
cazip kılmak için eğitim ve araştırma 
sürecinde elverişli koşullar sunuyor-
lar. Halen en büyük çekim merkezi 
ABD, onu İngiltere izliyor, Almanya 
üçüncü ve Fransa dördüncü sırada 
oldukça geriden geliyor. Bu durum-
da özellikle Almanya’da dil bariyeri 
etkili olurken, Almanya dahil Kıta 
Avrupası ülkeleri İngilizce lisansüstü 
programları çoğaltarak sorunu aşma-
ya çalışıyor. Beyin göçü kapsamında 
gelenler genelde orta sınıfa üyelik-
leriyle diğer emek göçmenlerinden 
farklılaşıyor ve sahip oldukları sosyal 
ve kültürel sermaye onlara gittikle-
ri ülkelerde de orta sınıf  içinde yer 
alma imkanı sunuyor.

Göç alan ülkeler için lisans ve 
lisansüstü düzeyde üniversite eğiti-
mi yabancıları çekmenin ilk adım-
larından. AB ülkelerindeki ulusla-
rarası öğrencilerin %70’i diğer AB 
ülkelerinden gelirken, AB dışı ülke 
öğrencileri arasında %53 ile Asya 
ülkeleri (özellikle Çin ve Hindistan) 
başı çekiyor (focus Migration 2015: 
3). Yüksek vasıflı işgücü edinmenin 
ikinci adımı, AB ülkelerinde lisans ve 
lisansüstü eğitim yapanların içinden 
en başarılı olanları eğitim sonrasın-
da işgücü piyasasına yönlendirerek 
ülkede tutmak. Almanya örneğinde 
yabancı öğrencilerin toplam öğren-
ciler içindeki payı %10 civarında, 
bunların yaklaşık yarısı diğer Avru-
pa ülkelerinden, üçte birinden faz-
lası Asya ülkelerinden. Ülke bazında 
dağılımda ilk sırayı Çin alıyor, onu 
sırasıyla Rusya, Avusturya, Hindis-
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tan, Bulgaristan, Türkiye, Ukrayna, 
Kamerun, İran, Fas izliyor.  Almanya 
uluslararası rekabette yerini korumak 
için uluslararası öğrenci sayılarını 
artırmayı hedefliyor ve öğrencilere 
mezun olduktan sonra uzmanlıkla-
rıyla uyumlu bir alanda iş aramaları 
için tanınan süre 18 aya kadar varı-
yor. İş arama sürecini kolaylaştırmak 
için başta üniversiteler olmak üzere, 
yerel yönetimler, işveren örgütleri vb. 
aktörlerin aktif  işbirliğine girmesi ön-
görülüyor (focus Migration 2015: 5).

Avrupa Komisyonu tarafından 
2009’da kabul edilen Mavi Kart Di-
rektifi sonrasında 25 üye ülke tara-
fından kabul edilen ve 2012’de uy-
gulamaya konan Mavi Kart, üçüncü 
ülkelerden (AB dışı ülkeler) yüksek 
vasıflı işgücünü AB ülkelerine çekme-
yi amaçlayan bir çalışma ve oturma 
izni programı. Almanya bu kapsam-
da en fazla vasıflı yabancıyı çeken 
ülke. Mavi kart sadece bir iş teklifi 
alan yüksek vasıflı yabancılara değil, 
istenen vasıfları taşıyan ve iş aramak 
üzere gelmek isteyenlere de altı aya 
kadar Almanya’da kalma izni veriyor 
(Kolb, Schneider 2018). Almanya’da 
özellikle ihtiyaç duyulan meslekler: 
tıp doktoru, bilişim uzmanı, mü-
hendis, matematikçi veya fen bilimci 
olup, Mavi Kart uygulaması başla-
dıktan sonra Almanya’da bir yüksek 
okul bitirenler, Almanya’da tanınan 
bir yabancı okul diploması olanlar 
ve somut bir işyeri teklifi alanlar bu 
uygulamadan yararlanmaya başladı. 
Mavi Kart sahibi sayıları 2017’de 
41 bine ulaşıyordu. Başlıca kaynak 
ülkeler uluslararası öğrenci sayılarıy-
la uyumlu biçimde Hindistan, Çin, 
Rusya Federasyonu ve Türkiye idi 
(BMI-BMF 2016/17, 79-80, Raghu-
ram, Sondni 2019:12). 

Öte yandan nüfusun yapısında-
ki değişikliklere bağlı olarak sağlık 
ve bakım işçilerine artan ihtiyaç bu 
alanda doktorlar ve hemşirelerin gö-
çünü tetikliyor. Almanya ve İngiltere 
gibi ülkelerde hemşire açığının hızla 
büyüyeceğine dair projeksiyonlar bu 
ülkelerdeki yaşlanma olgusunun yanı 
sıra ilgili alanda yeterli eleman ye-
tiştirilmemesinden kaynaklanıyor ve 
hükümetler bu alanlara daha fazla 
harcama yapmak yerine vasıflı işgücü 
ithalini tercih ediyor. Batı Balkanlar 
(Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatis-
tan, Romanya, Bulgaristan) başlıca 
insan gücü kaynakları. Göç veren 
ülkelerin sağlık personeli sayılarında 
ciddi bir açık baş gösteriyor ve sağlık 
sektörü olumsuz etkileniyor (WBG 
2019). 
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Eğitimli kadınlar neden 
gidiyor?
Aslında çeşitli araştırmalar 

OECD ülkelerindeki yüksek vasıflı 
göçmen kadınların sayılarının yük-
seldiğini ve toplam vasıflı göçmenler 
arasındaki paylarının yarıya yaklaştı-
ğını gösteriyor. Toplumsal cinsiyete 
duyarlı göç literatürü köken ülke-
lerdeki eğitim-öğretim, işgücüne ka-
tılım ve gelir düzeylerindeki kadın/
erkek eşitsizlerinin vasıflı göçmen ka-
dınlar için itici güç olduğunu ortaya 
koyuyor. 20. yüzyılın sonuna doğru 
toplam vasıflı göçmenler arasında 
kadınların artan oranı, kadınların 
eğitim-öğretim düzeylerinin artması 
ve daha hareketli hale gelmeleriyle 
bağlantılı. Eğitimli kadınlar eğitimsiz 
kadınlara kıyasla toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığından kaçmak için daha 
fazla imkana sahip ve göç ediyorlar, 
daha iyi eğitimli erkekler ise kari-
yerlerinde benzer engellerle karşı-
laşmadıkları için kalıyorlar. Bunun 
sonucunda yüksek vasıflı göçmen 
kadınların artış oranı, yüksek vasıflı 
erkeklerinkinden daha fazla oluyor 
(Docquier vd., 2009).

Nejad ve Young (2014) CIRI 
İnsan Hakları Veri Tabanını kul-
lanarak kadın haklarının düzeyini 
kadınların beyin göçünde belirleyici 
faktör olarak aldıkları bir araştırma 
yapmışlar. OECD dışı ülkelerden 
OECD ülkelerine yaşanan göçte, he-
def  ülkelerde kadın haklarının köken 
ülkelerden daha yüksek olmasının 
yüksek vasıflı kadınları göçe yüksek 
vasıflı erkeklerden daha fazla teşvik 
ettiğini bulmuşlar. Ruyssen ve Salo-
me (2018) 2009-2013 arasında 150 
ülkede uygulanan Gallup Dünya 
Anketlerinin mikro verilerini kulla-
narak yaptıkları hesaplamada top-

lumsal cinsiyet ayrımcılığını ölçmek 
için “kadınların ülkelerinde saygılı ve 
değerli muamele görmediğini” söyle-
yen kadın katılımcıların oranı ile ül-
keden göç etmek istediğini söyleyen 
kadın katılımcıların oranına bakmış-
lar. Kadınlara saygı gösterilmediğini 
ve değer verilmediğini düşünenlerin 
daha fazla göç etmek eğiliminde ol-
duğunu bulmuşlar. Vardıkları sonuç, 
algılanan toplumsal cinsiyet ayrımcı-
lığının potansiyel kadın göçünün bo-
yutlarını pozitif  etkilediği yönünde. 
Ancak ülkelerin çoğunda göç niyet-
lerini gerçekleştirmek için daha fazla 
imkana sahip olanlar yüksek vasıflı 
işlerde çalışan laik inanışlı kadınlar.

Toplumdaki patriarkal baskılar, 
kadınlar ve erkekler arasındaki eşit-
sizlikler, artan sayıda yüksek vasıflı 
kadının Türkiye’den göç etme eği-
limleriyle de örtüşüyor. Yurtdışında, 
ağırlıkla ABD’de öğrenci veya çalı-
şan olarak bulunan Türkiyeli yüksek 
vasıflı göçmenlerle 2015-2016 yılla-
rında yapılan ve geri dönüş eğilimle-
rini konu alan bir araştırmaya göre 
kadınları göçe yönelten sebeplerle 
Türkiye’de işgücü piyasasındaki top-
lumsal cinsiyet eşitsizlikleri arasında 
tam bir karşılıklılık var. Genel itici 
faktörler arasında öne çıkan politik 
istikrarsızlık, uzun dönemli bilim ve 
araştırma politikalarının eksikliği, 
akademik özgürlüklerin yokluğunun 
yanı sıra kadınların göç etme ve git-
tikleri ülkelerde kalıcılaşma konu-
sunda erkeklerden daha güçlü eğilim 
sergilemesi, eğitim ve işgücü piyasa-
larında karşılaşılan eşitsizliklerle bağ-
lantılı görünüyor. Kadınlar erkeklere 
kıyasla “mesleğimde ilerleme için 
yeterli fırsatın olmaması”, “uzmanlık 
alanında sınırlı iş olanakları”, “eği-
timin daha ileri aşamaları için fırsat 
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olmaması”, “sosyal/kültürel haya-
tın tatmin etmemesi”, “siyasi baskı, 
insan ilişkilerinde sorunlar/uyum-
suzluk” ve “iktisadi istikrarsızlık, 
belirsizlik” gibi itici nedenleri daha 
önemli buluyor. Türkiye’de artan 
otoriterleşme ve muhafazakarlaşma 
kadınların göç etme ve geri dönme-
me eğilimini güçlendiriyor (Elveren, 
Toksöz 2018, 2019).

Yurtdışındaki yüksek eğitimli göç-
men kadınların kurduğu “Göçmen 
Kadınlar” internet grubu bir bilgi 
paylaşma ve dayanışma ağı. “Yola 
‘Göçmen Annele’ olarak çıkılmış olsa da, 
kadın dayanışması için anne olmak şart 
olmadığından, grup zaman içinde ‘Göç-
men Kadınlar’a doğru evrilmiş. Haziran 
2017’de göçmen eş, dost, tanıdık on, on beş 
kişilik bir çevreyle yola çıkan grup bugün 
20 bin üye sayısına yaklaşmakta. Pana-
ma’dan İsveç’e, Küba’dan Meksika’ya, 
Umman’dan Kolombiya’ya kadar uzanan 

bir ağın içinde, dünyanın 90’dan fazla ül-
kesinde yaşayan göçmen kadının bir arada 
bulunduğu bir zemini oluşturmakta.”2

Bu site üzerinden 2017-2018’de 
yapılan bir araştırma 60’tan fazla 
sayıda ülkede yaşayan 986 kadın ile 
görüşülerek gerçekleştiriliyor. Bu ka-
dınların %55’i üniversite mezunu (2 
veya 4 yıllık), %40’ı ise yüksek lisans 
ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Ka-
tılımcıların bulundukları ülkeler ara-
sında başta ABD geliyor, onu Birleşik 
Krallık, Almanya ve Kanada izliyor. 
Göçmen kadınların yarıya yakını ça-
lışırken, yarıdan biraz fazlası (%54) 
ise çalışmıyor. Çalışmadığını belir-
tenlerin %94’ü Türkiye’de çalıştığını 
ifade etmiş. Çalışmayan kadınlar için 
en öncelikli neden ise %34’le ev ve(-
ya) çocuk bakımı. Çalışanların üçte 
birinin çalıştığı işte pozisyon kaybına 
uğradığı görülüyor. Türkiye’ye kıyas-
2 http://www.gocmenkadinlar.org/gocmen-anneler
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la daha az kadın, yönetici ve uzman 
olarak çalışıyor. Bu durum, ciddi bir 
nitelikli işgücü kaybına işaret ediyor.

Katılımcıların dörtte üçü son yedi 
yılda, yarısı ise son iki yılda göç et-
miş. Göçmen kadınlara göre Türki-
ye’nin en olumsuz tarafları yoğun si-
yasi gündem, eğitim sistemi, toplum 
refahı ve huzuru, bireysel özgürlük-
ler, yeşil alan ve parkların yetersizliği 
alanlarında yaşanıyor. Kadınlar ya-
şamlarının zorlandıkları dönemleri-
ni: yurt dışında çocuk sahibi olduğu/
anne olduğu zaman, çocuğunu des-
teksiz büyüttüğü zaman, ailede bir 
hastalık/vefat olduğu zaman, ailesini 
özlediği dönemler, dil sorunu yaşadı-
ğı dönemler, işsiz kaldığı, iş hayatına 
dönemediği dönemler olarak tanım-
lıyor.

Öte yandan kadınların beyin 
göçünün devam edeceğine dair bul-
gular potansiyel göçmenlerle ya-
pılan görüşmelerde ortaya çıkıyor. 
Görüşülenlerin yaklaşık beşte biri 
potansiyel göçmen, bunların %55’i 
önümüzdeki bir yıl içinde taşınmayı 
planlıyor. Potansiyel göçmenler için-
de üniversite ve üstü eğitimi olanla-
rın ve çalışanların oranı daha yük-
sek.  Gitmek istenen ülkeler arasında 
ilk sırada Kanada geliyor, onu ABD, 
Birleşik Krallık ve Almanya izliyor 
(Pencereci, Erdurmaz 2018).

Bir bütün olarak bakıldığında, 
göçmen kadınların özellikle çocuk 
bakımı söz konusu olduğunda işgü-
cü piyasasına girişlerini kolaylaştıran 
aile desteğinden ve kurumsal bakım 
hizmetlerinden yoksun olmaları 
çok sayıda gelişmiş ülkede ortak bir 
sorun. Ailedeki yeniden üretici so-
rumluluklar onların istihdama katı-
lım imkanlarını azaltıyor. Öte yan-
dan uzmanlık alanlarına uygun bir 

iş bularak gidenler ile evlilik ve aile 
birleşimi kapsamında giden veya sı-
ğınmacı olarak başvuran kadınlar 
arasında farklar var. İkinci gruptaki-
lerin köken ülkelerinde kazandıkları 
diplomalar ve mesleki tecrübeler göç 
alan ülkelerde çoğu zaman tanınmı-
yor ve yok sayılıyor. Daha çok sosyal 
hizmetler, sağlık hizmetleri, hasta 
bakımı, ev ve bakım işleri gibi va-
sıflarının altındaki işlere yönlendiri-
liyorlar.  Kendi ülkelerinde üretken 
bir güç olarak çalışma yaşamında 
hak ettikleri yeri alamayan kadınlar 
göç ettikleri ülkelerde de düşük nite-
likli, düzensiz, sosyal haklara erişimi 
sınırlı işlerde çalışmaları durumunda 
vasıfsızlaşıyor ve ekonomik, politik ve 
sosyal koşullardaki değişimlere karşı 
korunmasız kalıyorlar.
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Roman gençlerin sorunlarına de-
ğinmeden önce Roman olmak konu-
sunda genel bir bilgi verilmesi daha 
doğru olabilir. Hristo Kcychouuv’u 
belirttiğine göre, Roman halkı oriji-
nalinde Hindistanlıdır. Hindistan’ı 
neden terk ettikleri hakkında farklı 
teoriler mevcuttur. Romanların Hin-
distan’ın hangi bölgesinden geldiği 
hakkında tarihçilerin ve dil bilim-
cilerin farklı hipotezleri vardır. Uz-
manların çoğu, Romanların bugünkü 
Hindistan’ın kuzeybatı eyaletlerinden 
Rajasthan ve Pencap’tan geldiklerini 
kabul ediyorlar. Hindistan’dan ayrı-
lış nedenlerinden birisi olarak Müs-
lüman olan Mahmud Gaznavi’nin 
Hindulara karşı başlattığı savaş gös-
teriliyor. Buna göre, Gazvani, Hindis-
tan’ın kuzeybatı bölgelerinde bulunan 
günümüzdeki Pakistan topraklarına 
saldırdı ve Hintliler savaştan kaçmak 
için Hindistan topraklarını terk ede-
rek Ortadoğu’ya doğru bir yolculuğa 
çıktılar. Bu yolculuk sırasında bir kıs-
mı Arap ülkelerine doğru göç eder-
ken, bir kısmı da Bizans İmparatorlu-
ğu’nun yer aldığı batıya doğru devam 
ettiler.

Roman tarihi ile ilgi daha birçok 
araştırma var ama araştırmaların te-
melinde Hindistan’dan geldikleri ve 

göç yollarına yerleştikleri belirtilir. 
Nüfusları üzerine yapılan çoğu araş-
tırma yetersizdir; çünkü Roman oldu-
ğunu kanıtlayacak tek şey kişinin ken-
di beyanıdır. Bu da nüfus konusunda 
net bir bilgiye erişimi kısıtlamaktadır. 
Bu alanda uzun süredir var olan ki-
şilerin ve gözlemlerinin sonucu bazen 
kişilerin kökenlerini saklama gereği 
duyduklarına yöneliktir. Saklamaların 
birçok sebepleri olabilir ama bunun 
altında ortak bir temel vardır ki; bu 
da ‘Ayrımcılık ve Önyargıdır’. Bu da 
Roman gençlerinin sorunlarının te-
melinde yatan konularından biridir. 

Toplumumuzda Romanlara yö-
nelik bir çok stereotip (kalıp yargı) 
vardır. Bunların bir kısmı Romanla-
rın korkulacak kişiler olduklarına, bir 
kısmı Romanların sadece eğlenceden 
ibaret olduklarına, bir kısmı da Ro-
manların temizlikten mahrum olduk-
larına işaret eder. Bu tür stereotiple-
rin deyimlere ve halk arasında genel 
kullanımlarına yansıdığına yönelik bir 
kaç örnek verelim: 

●	 “Çingene›nin Bismillahından kıl 
çıkar”: Yaptıkları işleri olma-
sı gerektiği gibi yapmadıkları, 
ciddi kusurlarının olduğunun 
yanında kirlilikleri ima edil-
mektedir. 

GENÇLİK

Athe Sam!: 
Buradayız!

Fatoş KAYTAN 

Romani Godi Üyesi* 

* Roman gençlerin kurdukları bir grup.
 Detaylı bilgi için yazının sonundaki kutucuğa 

bakınız.
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●	 “Bahçeye erik, kapıya Çingen bas-
tırma”: Uzak durulması gere-
ken insanlar olarak nitelen-
dirilirken, mekânsal ayrışma 
yanında istihdamı da etkileyen 
bir söylemdir.

●	 “Çingen çocuğu gibi kalmak”: 
Ten rengine ve çelimsizliğine 
atfen kullanılan bu deyimle 
Çingeneler tipolojik olarak 
koyu tenli, zayıf  hatta çirkin 
olarak tanımlanmıştır.

Bu belirtilen aşağılayıcı kullanım-
lar, bütünün sadece çok küçük bir 
dilimini oluşturuyor. Tüm bu sözler 
Roman gençlerinin istihdamında, 
eğitiminde ve sosyal hayatında önü-
ne birçok engeli birlikte çıkarıyor.

İş başvurusunda, Roman mahal-
lelerinde yaşadığı öğrenilince bile işe 
kabul edilmeme durumu yaşanıyor; 
Roman olduğunu öğrenince ise dav-
ranışlar çok daha aşağılayıcı olabili-
yor.

Eğitim alanında; hem eğitmen 
tarafından hem de öğrenciler tara-
fından dışlanma olabiliyor. Bu da 
kişinin eğitimden uzaklaşmasına ve 

kendini sınırlı bir dünyaya kapatma-
sına neden olmaktadır.

Diğer bir konu Romanların sade-
ce eğlenceden ibaret olmasının düşü-
nülmesi diyebiliriz. Roman olmayan 
bir genç lisans hayatını bitirdiğinde 
günlük hayatta bu iş ile anılırken Ro-
man gençlerinin sürekli “Romanlar 
çok güzel oynar, sesleri de güzeldir o zaman 
sende bir söyle bakalım” gibi söylem-
lerle karşılaşması yaptığı işlerin geri 
planda kalmasına ve ciddiye alınma-
sına engel teşkil etmektedir. Kültürel 
alanda kendini geliştirmek isteyen 
Roman gençleri sadece müzik ve 
dans konularına yönlendiriliyor bu 
da diğer alanlar da (Resim, drama 
vb.) yetenekleri olsa bile bunları orta-
ya çıkartmalarına engel oluyor.

Roman mahalleleri çok uzun 
sürelerdir varlığını koruyor. İçinde 
bir kültürü, tarihi, ortak geçmişi ba-
rındıran bu mahallelerin varlığı bir 
kimliğin devam etmesini sağlarken, 
Roman olmayanlar tarafından Ro-
manların damgalanmasını da kolay-
laştırıyor. Ne kadar kentsel dönüşüm 
adı altında çoğu mahalle yıkıma 
uğrayıp değişse de, şu anki Roman 
gençlerinin birçoğu bu mahallelerde 
büyüdü ve bazıları halen bu mahal-
lelerde yaşamaya devam etmektedir. 
Çocukluk dönemlerinde hem ay-
rımcılık, önyargı gibi kişisel korkular 
hem de ekonomik sebepler nede-
niyle mahallelerden uzaklaşamayan 
bu gençler, birçok fırsata erişim ko-
nusunda hala sorun yaşamaktadır. 
Örneğin, mesleki beceri kurslarına 
dahil olmakta sorunlar yaşanıyor; 
çünkü nasıl dahil olunacağı ile ilgili 
yeterli bilgiye erişim sorunu bulun-
maktadır; aslında Roman gençlerin 
büyük kısmı imkanlara ve bilgiye 
erişemiyor diyebiliriz. Roman ma-
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hallelerinde bu gibi alanlar yeterince 
bulunmuyor veya hedef  kitle olarak 
kabul edilmemektedirler. Bu da as-
lında Roman gençlerinin istihdam 
sorunlarının derinleşmesine neden 
olmaktadır.

Yine bahsedilen ayrımın sonucu 
olarak Romanların yaşadıkları böl-
gelerde toplumun diğer kesimleri 
ile aralarında görünmeyen duvar 
oluşmakta ve toplumun bir parçası 
olarak hissettirilmemekte; mahalle-
de yaşasın veya yaşamasın ‘toplumun 
dışındaki birey’ yaklaşımına maruz 
bırakılmaktadırlar. Sürekli olarak 
Roman gençler kendilerini topluma 
kabul ettirme ihtiyacı duyarken, Ro-
man olmayan buna ihtiyaç duyma-
makta ve bu doğal bir süreç haline 
gelmektedir.

Sivil toplum alanına dahil olma 
ve temsiliyet konusunu da diğer bir 
sorun olarak ele alabiliriz. Özellikle 
son yıllarda Romanlar sivil toplum 
alanında varlıklarını arttırmış ve ka-
rar verici mekanizmalara ulaşmada 
büyük yol almışlardır. Roman gençle-
ri de bu sürece katılmak ve haklarını 
savunmak konusunda istekliler, fakat 
alanda kabul görmeme ve yapılan 
faaliyetlerde desteklenmeme Roman 
gençlerinin alandan uzaklaşmasına 
ve kendi sorunlarına karşı söylem 
geliştirememesine neden olmaktadır. 
Gençler olarak daha çok konuşmak, 
daha çok var olmak istiyoruz. Bunla-
rın çeşitli sebeplerden dolayı kısıtlan-
ması sorunlarımızın üçüncü kişiler 
tarafından dile getirilmesine; ancak 
bazen doğru bir şekilde dile getiril-
memesine neden olmaktadır. Bu da 
Roman olmayanlara karşı kendimizi 
kabul ettirme ihtiyacımızla birlikte 
Roman olanlara da kabul ettirme ih-
tiyacını doğurmaktadır.

GENÇLİK

Diğer sorunlara gelecek olursak; 
aslında tüm Romanların sorunu di-
yebiliriz; Barınma, sağlık, sosyal hiz-
metler ve yardım. Barınma özellikle 
kentsel dönüşümle birlikte yaş fark 
etmeksizin tüm Romanları korkutan 
ve güvenli alanlarından uzaklaştıran 
bir sorun haline geldi.

Sağlık hizmetlerine erişim mahal-
leden çıktıkça zorlaşmakta ve yine 
hastanelerde karşılaşılan ayrımcılık ile 
birlikte kişilerin temel haklarına ulaş-
masını kısıtlamaktadır. Bu durumda 
doktora ulaşılsa bile tedavinin takip 
edilmesi ve iyileşme süreci kesintiye 
uğrayabilmektedir.

Roman gençlerinin sorunları ola-
rak bahsedilen bu konuların hepsi 
birbirinin sebebi ve sonucu sayılabilir. 
Zincirin halkaları olarak düşünürsek 
bu süreci; ancak her bir sorunun çözü-
me kavuşturulması bireyleri güçlendi-
rir ve güçlenen bireylerle de güçlü bir 
toplum oluşabilir. Daha fazla dikkate 
alınmak, daha fazla anlaşılmaya çalı-
şılmak istiyoruz. Bugünler yarını şekil-
lendirir ve yarının inşasını bugünden 
başlatmak en temek gayemizdir.
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GENÇLİK

Romani Godi; Romanların yaşadıkları hak ihlallerini, eşit haklara 
erişiminin engellenmesinin, Roman dilinin ve kültürünün yaşadığı 
yok olma tehlikesini dert eden, Roman ve Roman olmayan genç 
aktivistlerin ‘Opre Roma’ sloganı ile çıktıkları bir yolculuktur.

Romani Godi, Roman dilinin üç lehçesinden Romanes’te Roman 
Aklı anlamına gelmektedir. 

Romani Godi olarak;Romanların  dillerini, tarihlerini, kültürlerini 
veya Roman karşıtı her türlü eylemleri;  bir bütün olarak hafıza 
kabul eder ve sağlam bir hafızanın daha yaşanabilir bir dünya için 
önemli olduğuna inanıyoruz.

Romani Godi, sürdürülebilir politikalar ve kalıcı çözümler için so-
runları yaşayan kişilerin bakış açısına sahip olunması ve şartların 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu neden Roma-
ni Godi olarak çalışmalarımıza başladık.

Romani Godi’nin vizyonu, Romanların, Türkiye’deki ve diğer ül-
kelerdeki durumunu ve Romanlar hakkında yapılan çalışmaları 
araştırıp; bir hafıza oluşturarak var olan durumun iyileştirilmesi 
için mücadele etmektir.

Romani Godi’nin misyonu, Türkiye’deki ve Avrupa’daki Roman-
ların durumlarının iyileştirilmesi için: Romanlar için söylenmiş 
her sözü, yazılmış her satırı bularak görünür kılmak; Romanlara 
dair bilgilere ihtiyacı olan herkese doğru ve güvenilir bir kaynak 
oluşturmak ve Romanlar için çalışma yapmak isteyen herkese yol 
arkadaşlığı etmektir.

Değerler ve İlkeler
Romani Godi, çalışmalarına doğru bilgilerle oluşturulmuş bir Ro-
man hafızasının, ekip çalışmasının ve doğru katılımın sağlandığı 
saha-sivil ve toplum-karar verici mekanizmalar arasındaki işbirli-
ğinin gücüne inanarak başlamıştır. Bu doğrultuda: Romanlar için 
söylenmiş her sözü, yazılmış her yazıyı ihtiyacı olan kişilere ulaş-
tırmak için mücadele edecektir. Bunun için ekip çalışmasına ve 
ekibin arasındaki dayanışmaya büyük önem vermekteyiz.

Romani Godi, Türkiye’de Roman alanında uzun süredir doğru 
oluşturulamayan saha-sivil toplum-karar verici arasındaki işbir-
liğinin, Romanların bulunduğu şartların iyileştirilmesinde çok 
önemli bir yeri olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden sürekli sahada 
olan ve aynı zamanda yapılacak çalışmalarda liyakatine inandığı 
kişilerle karar verici mekanizmalara en doğru değerlendirme ve 
önerileri sunmak için mücadele edecektir. Bu süreçte özellikle 
de Romanlar için çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini 
geliştirmek için de ayrıca çalışmalar yürütecektir.
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Elde kaynak gösterilebilecek dü-
zenli bir veri seti olmamakla birlikte, 
günümüzde, birçok alanda, işçi devri 
oranlarının çok yüksek olduğu gözle 
görülür gerçekliktir. Bu olguya anaa-
kım çalışma psikolojisi bakış açısıyla 
yaklaşanlar, bunu “işçi devri bulaşı” 
(turnover contagion) olarak adlandır-
makta ve psikolojik nedenlere bağla-
maktadırlar. Buna göre, nehri geçme-
ye çalışan yabani hayvan sürüsünden 
cesur bir hayvanın öne çıkıp nehre 
girmesi ve sonra diğerlerinin bu öncü-
yü takip etmesi gibi, işçiler arasından 
da bir işçi çıkıp işinden ayrılmakta ve 
diğer işçiler onu takip etmektedirler. 
Bunu “domino etkisi” (the domino 
effect) olarak da adlandırıyorlar. Böy-
lelikle, işten ayrılma eylemi/davranışı, 
gözü kara ilk işçiden başlayarak diğer 
işçilere bulaşmaktadır. Bu görüşe göre, 
sonuç olarak yaygın ve yüksek oranlar-
daki işçi devrinin kaynağındaki temel 
neden bu güçlü psikolojik etkidir (Ro, 
2021; Ford, 2019). 

Anaakım yaklaşımın anlattığı hika-
yeye göre, bireylerin keyfiyete, kişisel 
tercihlere/zevklere ve ruhsal duruma 
göre hareket ettiği ne güzel bir dün-
yada yaşıyoruz! Ne yazık ki, böyle bir 
dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla, 

anaakım yaklaşımların anlattığı hi-
kayelerde, hikaye kelimesinin Türkçe 
Sözlük’teki farklı anlamları arasındaki 
“aslı olmayan söz, olay” anlamını esas 
almak daha doğrudur. Çünkü anaakım 
yaklaşımların yapısal etkenleri, poli-
tik ekonomik boyutu ve sınıfsal eşit-
sizlikleri görmezden gelerek anlattığı 
bu hikayeler analitik olmaktan uzak, 
ideolojik körlük ürünü ve dogmatiktir. 
Bu dogmatizm ile sürekli ve sistematik 
olarak mücadele etmek gerekiyor. 

Yüksek ve yaygın işçi devri oranları 
günümüz emek piyasa koşulları ile iliş-
kilidir. Kapitalist sistemde hâkim emek 
kullanım biçimi ücretli işçilik olsa da, 
sermayedar ve emekçi arasında kuru-
lan ücretli iş ilişkisi mutlak değildir. Bu 
ilişkinin hangi emek rejimi koşulların-
da kurulduğu ve gerçekleştiği, nitelik-
sel olarak bir farklılığa yol açmaktadır. 
Burawoy’un (1985) da dikkat çektiği 
gibi, emek rejiminin niteliği toplumsal 
sınıflar arasındaki tarihsel mücadele-
ye ve bu mücadeledeki güç dengesine 
göre belirlenmektedir. Genel bir göz-
lemle, sermaye bu güç mücadelesini 
lehine çevirdiğinde emekçi sınıflara 
karşı daha baskıcı bir tutum sergile-
mekte ve sosyal hakları olabildiğince 
kısıtlamaktadır. Güç mücadelesi emek-

EMEK

‘Yeni’ Emek Rejimi: 
Kullan-At Emek

Taner AKPINAR
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EMEK

çi sınıflar lehine döndüğünde ise ser-
mayedarlar ve emekçi sınıflar arasında 
daha uzlaşmacı, hegemonik bir emek 
rejimi kurulmakta ve sosyal haklar gö-
rece iyileşmektedir.  

Kapitalist sistemde, yeni liberal 
ideolojinin egemen konuma geçtiği 
1980’lerden bugüne kadar olan dö-
nemde, emek-sermaye arasındaki güç 
dengesinde ibrenin ikinciden yana 
kaymasıyla emek rejiminin de dönüş-
tüğü ve baskıcı bir rejimin kurulduğu 
herkesin malumudur. Bu konu ziyade-
siyle yazıldı, çizildi, tartışıldı ve bütün 
bunlar yapılmaya da devam ediyor. 
Fordizmden Post-Fordizme dönüşüm 
olduğu, emek rejiminin esnekleştiği 
gibi tartışmalar ön plana çıktı. Bunun-
la birlikte işçi sınıfının tarih sahnesin-
den silindiği ya da yeni sınıfsal oluşum-

ların tarih sahnesine çıktığı türünden 
tartışmalar da büyük yankı uyandırdı. 

Ne işçi sınıfı tarih sahnesinden si-
linmiş ne de yeni bir çalışan sınıf  tarih 
sahnesine çıkmıştır, olan işçi sınıfının 
içinde bulunduğu emek piyasası koşul-
larının değişmiş olmasıdır. Bu bağlam-
da, yeni liberal çağda emek rejiminin 
esnekleştiği tartışmasına geri dönüp 
birkaç kelam etmenin gereği vardır. 
1980’lerden beri, küresel kapitalizmin 
yeni liberal ideolojinin temel argü-
manlarına göre yeniden inşa sürecinde 
emek piyasalarındaki dönüşüm, esnek-
lik kavramı ile adlandırılsa da, gelinen 
noktada, bu kavramın bugünkü ger-
çekliği açıklayabildiği söylenemez. As-
lında, Şenses’in (1996: 696) ileri sürdü-
ğü gibi, esneklik kavramının, başından 
beri, Türkiye gerçekliğine ne derece 
uygun bir kavram olduğu tartışmalıdır. 
Bu ayrı bir tartışma konusudur, bura-
da ayrıntılarına girmek gerekmiyor. 

Bugün, yeni bir emek rejiminin ku-
rulmuş olduğu ve yeni emek kullanım 
biçimlerinin var olduğu gözlemlene-
bilir bir hâl almıştır. Dolayısıyla ger-
çekliği yansıtan yeni bir kavramsallaş-
tırmaya gereksinim var. Bu yeni emek 
rejimini ve emek kullanım biçimini 
adlandırmak için “kullan-at emek” 
kavramının gerçekliğe en uygun ifa-
de olduğunu düşünüyorum. Benzer 
bir kavram, daha önce, Magdoff ’lar 
tarafından da kullanıldı. Bununla bir-
likte, bu yazarlar, kavramı daha çok, 
uluslararası düzeyde iş yapan serma-
ye çevrelerinin az gelişmiş ülkelerdeki 
yedek emek gücü kaynaklarını sömür-
mesi bağlamında kullanmışlardı (Mag-
doff  ve Magdoff, 2004). Günümüzde 
kullat-at emek rejiminin, uluslararası 
ya da ulusal düzeyde iş yapan birçok 
sermaye çevresinin başvurduğu bir 
emek kullanım biçimi haline gelmeye 
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ve emekçi sınıfların, özellikle belli bir 
yaş aralığındaki (20-30/35 yaş diyebi-
liriz), birçok kesimini ilgilendiren bir 
sermaye stratejisi olmaya başladığı gö-
rülüyor.

Günümüz emek piyasası koşulla-
rında, işçilerin birçok alanda kısa süre-
lerle çalıştırılıp sonra işten çıkartılması 
çok yaygınlaşmıştır. Kargo paketlerini 
ve online alışveriş ürünlerini adresle-
re ulaştırma işlerinde, çağrı merkez-
lerinde, turizmde, zincir marketlerde, 
alışveriş merkezlerinde, inşaatlarda, 
tarımda ve daha birçok başka işte çalı-
şan işçiler en erken birkaç gün, en geç 
ise bir-iki yıllık sürelerle, sürekli olarak 
iş değiştirmekte, daha doğrusu değiş-
tirmek zorunda kalmaktadırlar. Bunun 
temel nedeni, çalışma koşullarının 
daha uzun süre çalışılamayacak dere-
cede ağır olmasıdır. Hem günlük çalış-
ma süreleri çok uzun hem de iş günü 
yoğunluğu çok fazladır. Kullan-at 
emek rejiminin oluşmasının kaynağın-
da bu durum bulunmaktadır.

Kullan-at emek rejiminde, emek 
gücü, kısa süreliğine geçici olarak ki-
ralanmakta ve bu süre boyunca olabi-
lecek en üst yoğunluk düzeyinde kul-
lanılmaktadır. Bazı işler zaten birkaç 
günlük, birkaç haftalık ya da birkaç ay-
lık işlerdir, dolayısıyla iş bitttiği için ça-
lışanların işi de son bulmaktadır. Bazı 
işler ise sürekli olmasına rağmen işçiler 
geçici süreyle çalışmaktadır. Hepsinde 
de hem iş günü hem de iş yoğunluğu, 
işçilerin fiziksel ve ruhsal kapasitesi-
ni zorladığı için bu işlerde uzun süre 
çalışmak imkansızdır. Böylesi bir çalış-
ma rejimi sermaye açısından yalnızca 
ucuz emek gücü istihdamı anlamına 
gelmiyor, aynı zamanda iş yoğunluğu-
nun arttırılması nedeniyle de artı-de-
ğer oranı iki boyutlu olarak arttırılmış 
oluyor. 

Diğer taraftan, bu hiç de yeni bir 
rejim değildir, başlıkta yeni sıfatının 
tırnak içinde verilmesinin nedeni de 
budur. Bu emek rejimi kapitalizmin 
erken dönemlerinde de var olan bir 
çalışma düzenidir.

Örneğin, Marx’ın, İngiltere’de ki-
tap basım işlerinde çalışan çocuk işçi-
ler hakkındaki tespitleri bunun kanıtı-
dır. Marx’ın aktardığına göre, tek işleri 
baskı makinesine kağıt yaymak ya da 
basılı kağıtları ortadan çekmek olan 
11-17 yaş arasındaki çocuklar, aralıksız 
olarak, günde 14-16 saat çalıştırılmak-
tadır. Çocuk işçiler, çok yorucu olan bu 
işte, sık sık da yalnızca iki saatlik yemek 
ve uyku molası verilerek toplamda 36 
saat çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar ço-
ğunlukla 17 yaşına geldiklerinde fizik-
sel olarak çalışamaz duruma gelmekte 
ve işten atılmaktadır. Bundan sonra 
başka bir iş bulmaları da çok mümkün 
olmamaktadır (Marx, 2004: 462-463).      

Demek oluyor ki, yeni liberal çağda 

EMEK
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günümüz emek piyasası koşullarının 
kapitalizmin erken dönemlerindeki 
gibi olduğu, içi boş bir söylem ya da 
slogandan ibaret değil, olgusal gerçek-
liktir.   

Özünde emek yoğunluğunun art-
tırılması bulunan kullan-at emek reji-
minde sermaye daha yüksek bir karlı-
lık düzeyi elde etmekte, buna karşın, 
emekçiler hem daha fazla sömürüye 
maruz kalmakta hem de bedensel ve 
ruhsal olarak daha fazla yıpranmakta-
dır. Diğer taraftan, bu durumun işsiz-
likte de payı vardır. Güngör (2019: 19), 
haftalık yasal fazla çalışma süresinin üst 
sınırı geçiyor olmasının 1 milyon 102 
bin 851’den fazla kişinin işsiz kalmasına 
yol açtığını hesaplıyor. Bu hesaplamaya 
işgününün yoğunluğunu da eklemek 
gerekir. Bugünkü üretim teknikleri ve 
emek sürecinde uygulanan kontol ve 
denetim mekanizmalarıyla birim za-
manda üretilen miktar eskiye oranla 
daha fazladır. Dolayısıyla, buna bir sınır 
çekilmesi de işsizliğin hafifletilmesine 
katkı sunacaktır.  

Sözün özü işçi sınıfı mücadele gün-
demine emek yoğunluğunun azaltılma-
sını da eklemek durumundadır. Tarih-
sel olarak işgününün kısaltılması için 
verilen mücadele, bugün işgününün yo-
ğunlaştırılmasına karşı da verilmelidir.

Kaynaklar
• Burawoy Michael (1985), The Politics of Production 

–Factory Regimes Under Capitalism and Socialism, 
London: Verso.

• Ford Ashley (2019), Turnover Contagion: Are Your 
Employees Vulnerable?, https://blog.shrm.org/blog/
turnover-contagion-are-your-employees-vulnerable, 
(erişim tarihi: 6.10.2021).

• Güngör Fatih (2019), “Türkiye’de Kitlesel İşsizlik: 
Kamu-Özel Ortak Projesi mi?”, Eğitim Bilim Toplum, 
17, 66: 10-30.

• Magdoff Fred and Magdoff Harry (2004), 
“Disposable Workers: Today’s Reserve Army of 
Labor”, Monthly Review, 55(11): 13-35.

• Marx Karl (2004), Kapital Cilt I, (Çeviren: Alaattin 
Bilgi), Ankara: Sol Yayınları. 

• Ro Christine (2021), ‘Turnover contagion’: The 
domino effect of one resignation, https://www.bbc.
com/worklife/article/20210915-turnover-contagion-
the-domino-effect-of-one-resignation, (erişim tarihi: 
16.9.2021).

• Şenses Fikret (1996), “İşgücü Piyasalarında Esneklik 
Türkiye Açısından Geçerli Bir Kavram mıdır?,” 
PETROL-İŞ (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri 
Sendikası) Yıllığı 95-96, İstanbul: PETROLİŞ, 693-
705.

EMEK



Şubat 202232

Çalışma yaşamının en büyük sorunlarından birisi olan 
iş cinayetlerinde,  2021 yılında en az 2170 işçi hayatını 
kaybetti...

İSİG Meclisi tarafından 2021 yılına ilişkin “İş Cinaye-
ti Raporu” yayımladı. Rapora göre 2021 yılında en az 
2170 işçi iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetti. 

Rapora göre en çok iş cinayeti Nisan ve mayıs aylarında 
yaşanmış.
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İSİG RAPORU

2021 yılında en çok iş cinayeti Sendikamızın da yer aldığı, Ticaret, Büro, 
Eğitim ile İnşaat, Yol İşkollarında yaşanmıştır. 
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2021 / İş Cinayetlerinin İşkollarına Göre Dağılımı

 

Covid-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğu rapor verilerinde de doğrulanmak-
tadır. Raporda iş cinayetlerinin oluş biçim ve kaynaklarına baktığımızda, ne-
redeyse her üç vakadan birisinin Covid-19 kaynaklı olduğu görülmektedir. 
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Örgütlü iş yerlerinin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasında da 
etkin oldukları rapor sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Vakaların %94’ü 
örgütsüz, diğer bir ifade ile sendikasız işyerlerinde meydana gelmiştir.  Do-
layısıyla sendikalı olmak, sadece ekonomik ve sosyal hakların güvence altına 
alınıp geliştirilmesi için değil, iş yerinde can güvenliğinin korunması ve kol-
lanması için de bir zorunluluktur.
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Bir tarih yazılırken şahitlik etmek, 
onur verici bir duygu. BBC (British 
Broadcasting Corporation) İstanbul 
bürosunda süren grevi kastediyorum. 
Bu satırların yazıldığı tarihte grev on 
birinci günü geride bıraktı. Zaman akıp 
giderken üyelerin kararlılığı ise zerre 
sarsılmadan sürüyor. 

Peki BBC çalışanları bu noktaya 
nasıl geldi, ne istiyorlar ve neden tarihi 
bir dönem, detaylarla sizleri boğmadan 
bahsetmek istiyorum. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS), kurulduğu 1952 yılından bu 
yana gazetecilerin biricik sendikal ad-
resi. Gazetecilerin ücret ve çalışma 
koşulları bağlamında geçmişi, büyük 
kazanımlarla dolu. TGS, 90’lı yıllarda 
ülkemizdeki sendikasızlaştırma, güven-
cesizleştirme ve bireyselleştirme rüzga-
rından nasibini almış, bu yüzyılın ilk on 
yılında örgütlülüğü birkaç basın kurulu-
şu ile sınırlanmış bir emek örgütü. 2013 
ve sonrasında ise yeniden bir canlanma 
içine giren, örgütlenme kapasitesini ar-
tıran, özel medya kuruluşlarında imza-
ladığı toplu iş sözleşmeleri ile gazetecile-

re güven vermeyi başaran, tabiri caizse 
küllerinden yeniden doğan bir sendika. 
Mücadeleci çizgisi sayesinde günümüz-
de medya sektöründeki toplam 11 toplu 
iş sözleşmeli işletmenin 10’unda TGS 
yetkili ve bunların 3’ü yabancı medya 
kuruluşlarının Türkiye büroları. 

İşverenin Uzlaşmaz Tavrı
Haliyle biriktirdiğimiz bu deneyim 

sayesinde Mayıs 2021’de BBC İstanbul 
bürosunda da bir sendikal çalışma baş-
lattık ve aynı yılın ağustos ayında yetki-
nin alınmasıyla süreç, yasal bir zeminde 
ilerlemeye başladı. İlerlemeye başladı 
derken, aslında lafın gelişi. Greve çıka-
na kadar; resmi toplu pazarlık süresi, 
arabuluculuk ve sonraki süreçte, daha 
önceki hiçbir tecrübe ile kıyaslanama-
yacak bir tavırla karşılaştık. İşverenin 
Londra’daki idari yöneticileri ile online 
yapılan tüm görüşmelerde, diyaloga, 
talepleri tartışmaya ve Türkiye’deki 
ekonomik koşulları anlamaya kapalı bir 
tarza maruz kaldık. 

Sendikanın greve çıktığı gün olan 
14 Ocak’ta yaptığı açıklamadan kısmen 

GREV

BBC Grevinden Notlar: 
Kazanmadan 
Gitmek Yok!

İlyas COŞKUN

TGS Mesleki Haklar Uzmanı 
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uzun ama önemli bir bölümü, işveren ta-
rafının yaklaşımını oldukça iyi anlatması 
nedeniyle sizlerle paylaşmak istiyorum:

“…Altı aydır BBC işverenine 
Türkiye’de yaşanan ekonomik dar-
boğazın çalışanların alım gücünde 
büyük bir erimeye neden olduğunu 
anlattık. Taleplerimiz her geçen 
gün kötüleşen ekonomik koşullar-
da gerçekçi ve insaniydi.

Ancak resmi enflasyonun %14.6 
olduğu 2020 yılında İstanbul’daki 
çalışanlarına %7 zam yapan BBC 
işvereni, 2021’de de benzer bir tek-
lifle masaya geldi.

TÜİK’in %36 enflasyon açıkladı-
ğı, ancak bağımsız ekonomistlerin 
oranı %82 olarak hesapladığı bir 
ortamda, BBC görüşmeler sonun-
da %20 zam önerdi. İki yıl üst üste 
resmi enflasyon oranının çok altın-
da zam teklif eden BBC işvereninin 
durumun ciddiyetini anlayamadı-
ğını görüyoruz.

BBC işvereni İstanbul’daki ça-
lışanlarına Türk lirası ile maaş 
ödemektedir. Türk lirasındaki de-

ğer kaybı nedeniyle İstanbul’daki 
maaş masrafları neredeyse yarı 
yarıya azalan BBC’den çalışanla-
rının emeklerine saygı duyan, adil 
bir teklif beklemek hakkımız.

Ayrıca, İstanbul’da BBC adına 
gururla çalışan gazetecilerin bazı 
temel yan haklarından mahrum 
bırakılmasını kabul etmiyoruz. İs-
tanbul’daki çalışanların hakları ile 
hem Birleşik Krallık’taki, hem di-
ğer ofislerdeki BBC gazetecilerinin 
hakları arasında önemli farklar 
bulunuyor. Bu durumu ayrımcılık 
olarak yorumluyoruz. 

BBC işvereninden taleplerimize 
olumlu bir yanıt bekledik, konuyu 
ısrarla masada çözmek için çaba 
sarf ettik. Ancak karşı taraf ısrarla 
gerçeklerden uzak tekliflerini yeni-
ledi. Bu uzlaşmaz tutum nedeniyle 
bugün grev uygulamasını başlatı-
yoruz…”

Grev için 3 temel sebep
Açıklamadan da görüleceği üzere 

işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniy-
le grev, üç temel sebeple kaçınılmaz 
oldu. İlk olarak BBC İstanbul bürosu 
çalışanları, yaptıkları işe ve de kendi-
lerine saygı gösterilmesini istiyor. İşle-
rini severek yapan, aldıkları ödüller de 
bunun göstergesi olan gazeteciler için 
saygısızlık kabul edilebilir değil. İkinci 
olarak ayrıcalık değil, diğer BBC çalı-
şanları ile eşit muamele görmek istiyor. 
Aksi halde mevcut durumda ısrarın, 
ayrımcı bir politika olacağını düşünü-
yor. Üçüncü olarak da Türkiye’deki 
ekonomik gerçekliğe karşılık gelecek 
şekilde adil bir ücret artışı ve yan hak-
lar talep ediyor. Üstelik işveren ile ma-
sada bu taleplerini müzakere etmeye 
de hazır. İşte tüm bu saydıklarım, üye-
lerimizi greve götüren nedenler. 
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Grevin tarihi boyutu
Grevin tarihi boyutu ise, kararlılı-

ğımızı perçinleyen önemli bir husus. 
Çünkü 2009’daki ATV-Sabah grevin-
den on üç yıl sonra medya sektörün-
deki ilk grev olma özelliği taşıyor. BBC 
çalışanı meslektaşlarımız, 2009’daki 
greve katılan ve 2015 yılında Kadı-
köy’de arkadaşlarıyla kartopu oynar-
ken öldürülen Gazeteci Nuh Köklü ile 
aynı grev önlüğünü giymekten gurur 
duyuyor. Bu grevi tarihi yapan ikinci 
unsur ise ülkemizde faaliyet gösteren 
yabancı basın kuruluşları içinde ger-
çekleşen ilk grev olması. 

Taleplerimizdeki haklılık, tarihi bir 
sürecin öznesi olma ve gösterilen da-
yanışmanın boyutu bizleri güçlü kıldı. 
Bu birlikteliğin sonucunda grevimiz 
başarıya ulaştı. TGS yöneticileri, gre-
vin anlaşmayla sona erdirildiğini, 29 
Ocak’ta İstanbul Gümüşsuyu’ndaki 
BBC bürosu önünde açıkladı. Başa-
rıyla biten BBC grevi, kazanmak için 
emek harcanması gerektiğini bir kez 
daha teyit etti. “Nasıl kazandık?” soru-
suna gelince: 

Birlik
İşverenle ilk müzakere gününden 

grevin son gününe kadar BBC’deki 
üyelerimizin kendi arasındaki birlikte-
lik, kazanımı getiren ilk unsur. 

Şeffaflık
BBC çalışanlarının sürecin hep 

içinde olması, işverenle yürütülen mü-
zakerelere işyeri temsilcisinin katılı-
mı, izlenen yolun her durağında ortak 
aklın devreye sokulması, kararlarımızı 
demokratikleştirdi ve şeffaflaştırdı. 

Sendikal aidiyet
Kazanıma giden yolda bir diğer 

önemli unsur, üyelerin sendikal aidi-

GREV

yeti oldu. İşi ve süreç yönetimini (mü-
zakere, grev ve daha fazlası) sadece 
yöneticilere havale etmeyen, sonucu 
beklemek yerine ona şekil verecek mü-
dahalelerde bulunan, Sendika’nın de-
neyimlerinden beslenen; ancak inisi-
yatif  almaktan da çekinmeyen bir üye 
profili ile başarı sağlandı.

Dayanışma
Bir işçi mücadelesinde dayanışma, 

en az üyelerin birlik ve kararlılığı kadar 
önemli. Grevin ilk gününden itibaren 
meslektaşlarımızın grev alanına gele-
rek verdiği destekler ve sosyal ağlarda 
yapılan paylaşımlar bizleri diri tuttu. 
Özellikle sendikalı medya kuruluşla-
rında yapılan haberler kamuoyunun 
grev hakkında bilgi almasını sağladı. 
Sendika’nın sosyal medya hesapları-
nın ustalıkla kullanılması da yurtiçi 
ve yurtdışındaki mesleki dayanışmayı 
büyüttü.

Diğer yandan ‘muhalif ’ olarak ni-
telenen kimi medya kuruluşlarında 
grevin haber olmaması, gazeteci kö-
kenli milletvekillerinin ilgisizliği, basın 
meslek örgütlerinin çoğunun destek 
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ziyareti ya da açıklaması yapmama-
sı bizleri hem üzdü hem de şaşırttı. 
Bundan dersler çıkartacağız.

Neyse ki, Türkiye’deki kurumların 
ilgisizliği, uluslararası düzeyde gösteri-
len dayanışma ile telafi edildi. Türkiye 
Gazeteciler Sendikası’nın üyesi olduğu 
federasyonlar UNI, IFJ ve EFJ’in açık-
lamaları, İngiltere’deki kardeş sendika-
larımız BECTU ve NUJ’in yürüttüğü 
görüşmeler ve yaptığı çalışmalar saye-
sinde BBC’nin diğer bürolarında lehi-
mize alınan tutum işveren nezdinde 
bir baskı unsuru oldu. Özetle uluslara-
rası dayanışma, layığıyla harekete ge-
çirilerek mevcut krizin çözümünde iş-
çiler lehine yadsınamaz bir rol oynadı.

Gerçekçi olmak
BBC işvereninin finansal imkânları 

ve Türk lirasının değer kaybı karşısın-
da, üyelerimizin talep ettiği ücret artışı 
ve yan haklar meşru ve gerçekçi idi. 
Bu durum, işverenle yapılan müzake-
releri ve kamuoyuna yönelik açıkla-
maları kendimizden emin bir şekilde 
sürdürmemize yardımcı oldu. Ayrıca 
grevdeki meslektaşlarımızın yüksek 
gazetecilik nitelikleri (kıdemleri, ba-
şarıları, aldıkları ödüller ve diğer be-
cerileri) gerçeklik ve söylem arasında 
bir uyum sağladı. (Örneğin: İyi gaze-
tecilik, adil bir ücret artışını hak eder) 
İşverenin dahi buna açık ya da örtülü 
itiraz edememesi, başkaca bahanelere 
sığınması, söylemin gücünü göstermesi 
açısından önemli bir gösterge.

Sonuç:
Elbette bu beş temel unsurun sayısı 

artırılabilir, içeriği tartışılabilir ya da 
zenginleştirilebilir. Diğer yandan şu 
gerçeğe gölge düşmez: BBC İstanbul 
bürosu grevi; Türkiye basın sektörün-
de 2009’dan sonra gerçekleşen, yıllar 
sonra başarıyla biten ve yabancı bir 
medya kuruluşunda hayat bulan ilk 
grev olarak tarihte yerini aldı.

Gazetecilerin hak mücadelesinde 
tartışılmaz bir şekilde yeni bir sayfa 
açan bu sürece tanıklık etmek ve de 
örgütleyenlerden birisi olmak ayrı bir 
övünç kaynağı. 29 Ocak günü grevi bi-
tirirken söylediğimiz son sözlerle veda 
edelim:

“Bugün elde edilen kazanımlar 
hem yerel hem uluslararası basın-
da çalışan tüm meslektaşlarımız, 
arkadaşlarımız için önemlidir, ge-
leceğe yönelik referanstır. Mesleki 
dayanışma yaşatır. Tekrar buluş-
mak üzere!”
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Kapitalist dünyada asgari ücretle 
ilgili öncü nitelikteki ulusal ve ulusla-
rarası düzenlemeler incelendiğinde 
sosyal devlet nosyonunun doğumu 
bir ayrım noktası olarak düşünülebi-
lir. 1890’lı yılında Yeni Zelanda  ve 
Avustralya gibi ülkelerde, 1909 yılında 
ise İngiltere ve ABD’de1 ilk örneklerini 
gördüğümüz asgari ücret düzenleme-
lerinin çalışanların tamamını kapsa-
madığı ve ücret düzeylerinin -diğer 
işkollarına göre- daha düşük, çalışma 
koşullarının ise daha ağır olduğu iş-
kollarıyla sınırlı kaldığı söylenebilir. 
Kapitalist ülkelerdeki ilk asgari ücret 
düzenlemeleri genel olarak böyleyken, 
sosyalist dünyada asgari ücretle ilgili 
ilk karar 8 Kasım 1917’de -yani Bol-
şeviklerin iktidarı almalarından sade-
ce bir gün sonra- Rusya’da, herhangi 
bir kapsam sınırlaması getirilmeksizin 

1 ABD’deki ilk asgari ücret düzenlemesi federatif bir 
düzenleme değildir. Bazı eyaletlerde kadın işçiler 
için asgari ücretler belirlenmiştir. 1923 yılında ise 
bu düzenlemeler Yüksek Mahkeme tarafından 
anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 
Asgari ücretin ABD’de tekrar hayata geçirilmesini 
sağlayan düzenleme ise 1938 yılında refah 
devleti nosyonunun ilk temsilcilerinden Roosevelt 
döneminde hayata geçirilmiştir.

alınmıştır.2 Asgari ücretle ilgili ilk ulus-
lararası düzenleme ise Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO)’nün 30 Mayıs 1928 
Tarihli 26 No.’lu  Asgari Ücret Belirle-
me Yöntemi Sözleşmesi’dir. Rusya’daki 
düzenleme hariç olmak üzere bahsi ge-
çen ulusal nitelikli düzenlemelerin ortak 
özelliği olan kapsam sınırlılığı 26 No.’lu 
sözleşme için de geçerlidir. 26 No.’lu 
sözleşmede taraf ülkelerden “toplu söz-
leşme yoluyla veya başka bir yolla etkili 
bir ücret tespit usulünün bulunmadığı 
veya o ücretlerin istisnai şekilde düşük 
olduğu işlerde veya işlerin bölümlerinde 
(özellikle evde yapılan işlerde) asgari üc-
ret tespitine imkan veren usulleri ihdas 
veya muhafaza...” etmeyi taahhüt etme-
leri beklenmiştir.

2 Özelikle olağanüstü koşullarda siyasi iktidarı 
devralan hükümetlerin ilk icraatları onların sınıf 
karakterleri hakkında oldukça ilginç ve bir o kadar 
da zengin veriler sunabilir. Bolşevik devrimciler 
iktidara geldiklerinde ilk yaptıkları işlerden biri 
asgari ücret düzenlemesi olmuşken, 12 Eylül 
1980’de Türkiye’de bir askeri darbeyle iktidara 
gelen ve seçimlerin yapılacağı 1982 yılına kadar 
da iktidarı elinde tutan Milli Güvenlik Konseyi’nin 
ilk icraatları arasında, darbeden 40 gün sonra, 
kıdem tazminatına üst sınır getiren yasayı iptal 
eden Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak 
ve 2320 sayılı yasayla yeni bir üst sınır belirlemek 
olmuştur.

SINIF

Asgari Ücret 
Üzerine Kısa Bir 
Değerlendirme

Orkun Saip DURMAZ
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20. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçek-
leşen ulusal veya uluslararası nitelikteki 
asgari ücret düzenlemelerini ücret dü-
zeylerini meşhur tunç kanuna tabi kılan 
piyasa despotizmini sınırlandıran önemli 
düzenlemeler olarak düşünmek gerekir. 
Ancak asgari ücretin gerçek anlamda bir 
sosyal devlet uygulaması haline gelmesi 
daha sonra olmuştur. 1948’de Hindis-
tan, 1961’de ise Pakistan İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında asgari ücret uygula-
masına geçen ilk ülkeler olmuşlardır. 
Bu ülkeleri 1969’da Hollanda, 1970’de 
Fransa, 1980’de ise İspanya takip etmiş-
tir. Yine 1970’de ABD’de bir düzenle-
meyle kapsamı genişletilen asgari ücret 
işgücünün yüzde 20’sinin yararlanabi-
leceği bir hak haline getirilmiştir. Bütün 
bu düzenlemelerin ortak paydası işin ni-
teliğiyle ya da işkoluyla ilgili sınırlamala-
rın ortadan kaldırılmış olmasıdır.

***
1944 tarihli Philadelphia Bildirge-

si’nde geçen “...iş sahibi olan ve ko-
runmaya muhtaç olan kimselere asgari 
yaşam koşulları sağlayacak bir ücret ve-
rilmesi...” ifadesi ise korumacı dönemin 
asgari ücretle ilgili ilk uluslararası belgesi 
olarak düşünülebilir. Bunun yanında, 
1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi’nin “Herkesin kendisi 
ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve 

gerekirse her türlü sosyal koruma ön-
lemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağla-
yacak adil ve elverişli bir ücret hakkı var-
dır” şeklindeki 23. Maddesi’nde örtülü 
bir asgari ücret tanımına yer verildiğini 
söylemek de mümkündür. Başka bir ör-
tülü asgari ücret tanımını ise 1961 yılın-
da imzalanan 1996’da ise güncellenen 
Avrupa Sosyal Şartı’nın ilgili kısmında 
görebiliriz. Sosyal Şartın İkinci Bölü-
münde “Adil Bir Ücret Hakkı” başlığı-
nın altında, taraf ülkelerin “çalışanların 
kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam 
düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip 
olduklarını tanımayı” taahhüt ettikleri 
belirtilmiştir.3 ILO’nun 1970 yılında ka-
bul ettiği 131 No.’lu Asgari Ücret Tespit 
Sözleşmesi ise asgari ücretle ilgili hem en 
kapsamlı hem de en güncel uluslararası 
sözleşmedir. Bu sözleşmenin belli başlı 
maddelerine göz atmanın asgari ücret-
le ilgili temel ilkeleri ya da uluslararası 
standartları anlamada faydalı olacağı ka-
naatindeyiz. Sözleşmenin ikinci madde-
sinde asgari ücretle ilgili düzenlemelerin 
kanun hükmü gibi uygulanması gerekti-
ği, belirlenen miktarın altında bir ücretin 
verilemeyeceği, aksi yönde hareket eden 
kişi veya kişilerin ise cezai yaptırımlarla 
karşılaşacakları ifade edilmiştir. Aynı 
sözleşmenin üçüncü maddesine göre 
de asgari ücretin belirlenme aşamasın-
da çalışanların ve ailelerinin ihtiyaçları, 
ülkedeki genel ücret düzeyi, hayat paha-
lılığı, sosyal güvenlikten yararlanma dü-
zeyleri ile diğer sosyal kesimlerin yaşam 
standartları gibi faktörler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sözleşmenin dör-
düncü maddesinde ise asgari ücretin tes-
pit edilmesinde işçi ve işveren temsilcile-
rinin eşitlik temelinde komisyonda yer 
almaları gerektiği ifade edilmiş, dahası, 
komisyonda yer alan hükümet temsilci-

3 Türkiye Avrupa Sosyal Şartı’na tarafı olmasına karşın, 
bu hükmü onaylamamış ve altına çekince koymuştur.
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lerinin işçi ve işveren taraflarıyla istişare 
edilerek belirlenmesi gerektiğinin önemi 
vurgulanmıştır. 131 No.’lu sözleşmenin 
beşinci maddesi ise asgari ücretle ilgili 
hükümlerin uygulanıp uygulanmadığı-
nın denetimine ilişkin gerekli önlemlerin 
alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Türkiye’de asgari ücretin 
tarihsel gelişimi
Türkiye’deki mevzuatın gelişim sey-

rine bakacak olursak 1921 yılında yü-
rürlüğe giren Ereğli Havzai Fahmiyesi 
Maden Amelesinin Hukukuna Müte-
allik Kanun’un asgari ücretle ilgili ilk 
düzenleme olduğu söylenebilir. Cum-
huriyet öncesi dönemin çalışma mev-
zuatında başka açılardan da önemli bir 
yeri olan bu yasaya göre asgari ücret İk-
tisat Vekaletince belirlenecektir ve ma-
dende çalışan işçilerle sınırlı olacaktır. 
Söz konusu kanun asgari ücreti sektörel 
bir sınırlamaya tabi tutması sebebiyle 
dönemin ruhuna uygun bir asgari üc-
ret düzenlemesi olarak kabul edilebilir. 
Cumhuriyet tarihindeki ilk asgari ücret 
düzenlemesi ise ilk iş yasası olan 3008 
sayılı kanunda açık bir biçimde yer al-
mıştır.  1936 tarihli kanunun 32. Mad-
desine “İktisat Vekâletince teklif edile-
cek işlerde... ödenecek işçi ücretlerinin 
en aşağı hadleri[nin] bir nizamname 
ile tespit edil[mesi]” yönünde bir hü-
küm koyulmuştur. Ancak bahsi geçen 
yönetmeliğin 1951 yılına kadar çıkarıla-
madığı düşünülecek olursa, asgari ücret 
uygulamasının da aslında 1936’da değil 
1951’de -yani Demokrat Parti iktidarı-
nın işçi sınıfına şirin gözükmeye çalıştığı 
yıllarda- başladığını söylemek gerekir. 
1951 yılında ayrıca yasada da değişikli-
ğe gidilmiş, bu değişiklikle asgari ücreti 
belirleme yetkisi İktisat Vekaleti’nden 
Çalışma Bakanlığı’na devredilmiş ve 
Bakanlığın yetkisini yerel komisyonlar 
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aracılığıyla kullanacağı hükme bağlan-
mıştır. Dolayısıyla 1951’den 931 sayılı 
yasanın çıkarılacağı 1967 yılına kadar 
ki süre zarfında, aynı anda yürürlükte 
olacak şekilde çok sayıda asgari ücret 
tutarının belirlendiği belirtilmelidir. 

931 sayılı İş Kanunu ve ertesi yıl 
çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliği ile 
birlikte ise yerel komisyonları esas alan 
yönteme son verilmiştir. Yönetmeliğe 
göre, komisyon Çalışma Bakanlığı’nın 
çağrısıyla toplanacak, Bakanlıkça ha-
zırlanan gündeme göre çalışacak ve 
“bünyesinde en çok işçi ve işvereni 
temsil eden Ankara’daki en üst derece-
deki işçi ve işveren teşekküllerin[den]” 
temsilciler barındıracaktır. Anlaşılacağı 
üzere, bu düzenlemeler hem merkezi 
bir komisyon yapısına geçildiğini, hem 
de o komisyonun modern endüstri iliş-
kileri sistemine uygun biçimde üçlü bir 
yapıya kavuştuğunu göstermektedir. 
Ancak merkezi komisyon ifadesinin 
olası bir yanlış anlamaya yol açmama-
sı adına, merkezi üçlü yapının aslında 
bölgesel esaslara göre bir ücret düzeyi 
belirlediğini, dolayısıyla tüm ülkede ve 
tüm işkollarını kapsayacak biçimde ge-
çerli olacak tek bir ücret düzeyine he-
nüz geçilmediğini de belirtmek gerekir. 
1972 yılında -1971 tarihli ve 1475 sayılı 
İş Kanunu’na istinaden- çıkarılan yeni 
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yönetmelikle kayda değer bir değişikliğe 
gidilmemiş ve fakat 1973’den itibaren 
sadece sanayi sektörü için değil tarım 
ve ormancılık işlerinde çalışanlar için 
de asgari ücret belirlenmiştir. Bu, asgari 
ücretin uygulama alanının genişlediğini 
gösteren önemli bir gelişmedir. 1974 yı-
lında ise bölgesel farkları esas alan asgari 
ücret belirleme yönteminden vazgeçil-
miş, buna karşın, sanayi ve hizmetler ile 
tarım ve ormancılık sektörleri için ayrı 
ayrı asgari ücret düzeyleri belirlenmesi-
ne devam edilmiştir. Dolayısıyla, 1974 
yılından bir sonraki değişikliğin yapıla-
cağı yıl olan 1989’a kadar olan süreçte 
tüm Türkiye genelinde iki ayrı sektör 
için iki ayrı asgari ücret miktarının be-
lirlendiğini belirtmek gerekir. Ülkenin 
tamamında ve bütün iş veya hizmet 
kollarını kapsayacak biçimde, dolayı-
sıyla her yönden merkezi bir nitelik arz 
eden asgari düzenlemesine ise ancak 
1989 yılında geçilebilmiş; yürürlükte-
ki 4857 sayılı İş Kanunu ile o kanuna 
dayanılarak 2004 yılında çıkartılan en 
yeni yönetmelikte de aynı esaslar temel 
alınarak günümüze kadar gelinmiştir. 
Buraya kadar olan kısımda asgari ücre-
tin kısa tarihini ele almış olduk. Şimdi 
ülkemizdeki uygulamayı pratik ile mev-
zuat arasındaki uyum(suzluğa) dikkat 
çekmek suretiyle tartışalım.  

***
Brüt asgari ücret 2022 yılı için gün-

lük 166,8 TL olarak belirlendi. Bu, as-
gari ücretli bir çalışanın aynı yıl için 
eline geçecek net ücretin aylık 4253,4 
TL olacağı anlamına gelmektedir. 2021 
yılının asgari ücret miktarıyla kıyaslan-
dığında yeni ücretin yüzde 50 civarın-
da arttırıldığını söylemek gerekir. Buna 
karşın enflasyon ve döviz kurlarındaki 
olağanüstü yükselişler düşünüldüğünde, 
bu artışın reel bir gelir artışına tekabül 
etmediği, aksine, asgari ücretlilerin alım 

güçlerinin erimeye devam ettiği de mut-
laka ifade edilmelidir. Bununla birlikte 
Türkiye’deki asgari ücret uygulamaları-
nın güncel gelişmelerle sınırlı olmayan, 
yapısal denebilecek başka sorunları da 
vardır. Bunları, temsille ilgili sorunlar ve 
asgari ücretin gerçek bir taban ücret ol-
maması sorunu olarak iki başlık altında 
toplayabiliriz.

Temsil sorunları
Asgari ücret 1968’den bu yana işçi, 

işveren ve hükümet temsilcilerinin eşit 
sayıda katılımlarına dayanan -dolayı-
sıyla da üçlü bir yapısı olan- komisyon 
kararına göre belirleniyor olsa da, ge-
nel olarak neo-liberal dönemde, emek 
rejimi bağlamında ise -daha önceki ya-
zılarımıza da atıfla- hegemonik despotizmde 
üçlü mekanizmanın sağlıklı bir biçimde 
işletildiğini söylemek güçtür. Üçlü yapı 
uzun zamandır sosyal taraflar arasında 
gerçek manada bir müzakere ye da uzla-
şı işlevi görmemekte, daha çok hükümet 
ve işveren taraflarının blok halinde dav-
ranıp işçi tarafına kendi tekliflerini da-
yatması şeklinde işletilmektedir. Nitekim 
2000’li yılların neredeyse tamamı bu şe-
kilde geçmiş, işçi tarafı 2001-2018 yılları 
arasında adeta bypass edilmiştir. Dahası 
asgari ücret komisyonunun kararı kesin 
olduğundan karara itiraz da edileme-
miş, sendikalar da fiili bir mücadele hattı 
örgütlemede yetersiz kaldıklarından, 
muhalefet çoğu zaman komisyon kara-
rına düşülen bir şerhten ibaret kalmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 
yürürlüğe girmesinden itibaren ise Tür-
kiye işçi sınıfı o şerhi dahi arar olmuş; 
özellikle son iki yıldaki asgari ücretler 
komisyon tarafından alınmış kararlar 
gereği belirlenmiş ücretler gibi değil de, 
Cumhurbaşkanı tarafından işçilere da-
ğıtılan cülus bahşişleri gibi kamuoyuna 
sunulmuştur. 
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Türkiye’de asgari ücret gerçek 
bir taban ücret değildir4

Türkiye’de kayıt-dışı ekonominin 
gayri safi milli hasıla içindeki payı son 
yıllarda kısmi bir düşüş göstermiş olsa 
da, kayıt-dışılık, ihmal edilemeyecek bir 
üretim hacmine ve devasa bir işgücü top-
lamına konu olmaya devam etmektedir. 
Bu durum bilhassa özel sektörde asgari 
ücretin altında çalışmak zorunda kalan 
milyonların varlığına işaret etmektedir. 
Gerçekten de DİSK-AR’ın araştırması-
na göre sayıları 6,3 milyonu bulan asgari 
ücret ve altında çalışanların 5,4 milyonu 
-yani yüzde 84,1’i- özel sektörde çalış-
maktadır. Benzer biçimde, aynı araştır-
mada “asgari ücret altında çalışanların 
oranı[nın] kayıt-dışı çalışanlarda yüzde 
74,4 [olduğu]” da ifade edilmiştir. 2020 
yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam ücret-
li çalışan sayısının yüzde 18’ine karşılık 
gelen 3 milyon 367 bin kişi asgari ücret 

4 Yukarıda 131 No.’lu Asgari Ücret Tespit 
Sözleşmesi’nin 2., 3., 4. ve 5. maddelerinden kısaca 
bahsetmiştik. Bu kısımdaki tartışmayı o maddeleri 
esas almak suretiyle yürüttüğümüzü belirtmemiz 
gerekir.

SINIF

düzeyinin altında ücret aldıklarını beyan 
etmişlerdir. Sonuç itibarıyla asgari ücret, 
yurttaşlara gerçek anlamda bir asgari 
gelir garantisi sağlayamamakta, yasalara 
aykırı bir biçimde de olsa, milyonlarca 
yurttaş asgari ücret düzeyinin altında 
kazanarak çalışmaktadır.

Türkiye’de kayıt-dışı çalışma sadece 
kayıt-dışı ekonomik faaliyetlerle sınırlı 
değildir. Yarı-formel olarak da adlandırıla-
bilecek bu çalışma biçimi şöyle işlemek-
tedir: Kurum (özellikle de özel öğretim 
kurumları) fiilen daha düşük bir ücret 
karşılığında çalışanıyla anlaşır ve fakat 
yasal zorunluluklardan ötürü aynı çalı-
şanını asgari ücret düzeyinden sigortalı 
bir çalışan olarak gösterir. Böyle olduğu 
için de, çalışanın banka hesabına yatırı-
lan asgari ücret miktarındaki aylığın bir 
kısmı çalışandan herhangi bir kayıt tu-
tulmaksızın -amiyane tabirle elden- geri 
alınır. Bu, pek çok işkolunda istisna sayı-
lamayacak kadar çok tekrarlanan, işsiz-
liğin sürekli arttığı koşullarda işverenler 
kadar çalışanlarca da normalleştirilmiş, 
uzun yıllardır süregelen fiili bir çalışma 
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biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Üstelik açıkça hileye başvuran kurumlar 
resmi bir hata yapmadıkları sürece her-
hangi bir yaptırımla da karşılaşmamak-
tadır. Bir başka ifadeyle, hükümetler 
bizzat kendilerince belirlenen kurallara 
uyulup uyulmadığını denetlemede ge-
reken özeni göstermemektedir. Ayrıca, 
2022’de geçerli olacak şekilde yapılan 
yüzde 50’lik nominal artış paternalizme 
dayalı küçük işletmelerin ekonomideki 
ağırlıklarıyla birlikte düşünüldüğünde 
yarı-formel çalışma biçiminin daha da 
yaygınlaşması sürpriz sayılmayacaktır.

Asgari ücret olarak belirlenen meb-
lağların asgari ihtiyaçları karşılamada-
ki yetersizliklerine de kısaca değinmek 
gerekir. Böyle bir tartışma için Türk-İş 
tarafından düzenli olarak hesaplanan 
açlık ve yoksulluk sınırları ile bekar bir 
çalışanın yaşama maliyetini nesnel ölçüt-
ler olarak kabul edilebileceği kanaatin-
deyiz.5 Aşağıdaki tabloda da görüleceği 
üzere, son dört yıldaki -yani 2018, 2019, 
2020 ve 2021 yıllarında uygulanan- as-
gari ücret miktarları minimum sosyal ve 
kültürel gereksinimlere göre belirlenen 
yoksulluk sınırının çok uzağında kalması 
bir yana, sadece gıda masraflarına göre 
tespit edilen açlık sınırının dahi altında 
kalmıştır. Benzer biçimde, bir kişinin 
sosyo-ekonomik ve kültürel gereksinim-
lerinin aylık tutarı üzerinden hesaplanan 
yaşama maliyeti de ortalama yüzde 25 ile 
yüzde 33 civarlarında değişen oranlarda 
asgari ücret düzeyinin üzerinde seyret-
mektedir.

5 Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli 
ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık 
asgari gıda harcaması tutarına, yoksulluk sınırı 
ise giyim, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi 
gıda dışındaki zorunlu ihtiyaçlar için ayrılması 
gereken tutarın en alt sınırına karşılık gelmektedir. 
Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinden 
ise bekar bir çalışanın yiyecek, barınma, ulaşım, 
enerji, giyim, eğitim, sağlık, çocuk bakımı ve 
eğlence için yapacağı masrafların karşılanabilmesi 
için gereksinim duyacağı minimum gelir düzeyi 
kastedilmektedir.

Yıllar

Asgari 
Ücret 
Miktar-
ları

Açlık 
Sınırı

Yok-
sulluk 
Sınırı

Bekar 
Bir Ça-
lışanın 
Yaşama 
Maliyeti

2018 1603 TL 1738 TL 5662 TL 2136 TL

2019 2020 TL 2075 TL 6759 TL 2564 TL

2020 2324 TL 2406 TL 7839 TL 2919 TL

2021 2825 TL 2903 TL 9457 TL 3546 TL

Kaynak: Türk-İş tarafından 2018, 2019, 2020 ve 
2021 yıllarının Temmuz ayları için hazırlanan açlık ve 
yoksulluk sınırlarına ilişkin verilerden yararlanılarak 
yazar tarafından oluşturulmuştur.

Sonuç itibarıyla Türkiye’de belirle-
nen asgari ücret düzeylerinin yurttaşla-
rın asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan son 
derece uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
büyük sorunun ortadan kaldırılması için 
gerek şart hükümetin kayıt-dışı uygulama-
lara verdiği örtülü desteğe son vererek et-
kili bir denetim mekanizması kurup işlet-
mesi, ayrıca 131 No.’lu ILO sözleşmesini 
imzalamasıdır. Ancak bütün bunların 
gerek şart olduğunu unutmamak gerekir. 
Hem gerek şartın hükümete hatırlatılma-
sı hem de yeter şartın sağlanması yönünde 
mesafe kat edilebilmesi için ise sendikala-
rın toplumsal muhalefetin temel aktörleri 
olduklarını hatırlamaları gerekir. 
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Gençlerin Gelecekten 
Beklentilerine Dair 
Bir Söyleşi!  

 › Hocam eğitim konusunda 
kaldığımız yerden devam 
edelim isterseniz. Gençlerin 
meslek tercihlerinde kendi-
sinin ve ailesinin rolü nedir? 
Önceki görüşmemizde söyle-
miş olduğunuz “biz gençleri 
yaşlandırıyoruz” ifadenizden 
hareketle, ebeveynler olarak 
bizler kendi mantığımızla mı 
vasıf kazandırmaya çalışıyo-
ruz gençlere?
Görüşme yaptığımız okullardan 

bir kısmı sınavla girilen ve kamuo-
yunda “nitelikli” diye tanımlanan 
Anadolu Liseleriydi. Normalde bu 
tür bir okuldaki bir öğrenci üniver-
site sınavına hazırlanırdı kazanacağı 
üniversite üzerinden de bir gelecek 

Geçen sayımızda söyleşi yapmış olduğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi değerli Hocamız Yıldırım Şentürk 

ile kaldığımız yerden devam ediyoruz.

öngörüsünü daha çabuk yapabiliyor-
du. Şimdi bu okullara giden genç-
ler bile daha şüphe ile yaklaşıyor ve 
geleceklerine dair kaygı yaşıyorlar. 
Önceden kafaları çok daha netti. 
Günümüzde geleceğe dair öngörü-
süzlük ve kaygıları artmaya başlamış. 
Girmek istediği yer gerçekten doğru 
mudur, bu tür tercihlerde büyük soru 
işaretleri taşıyorlar. Genelde ebevey-
nlerin öngörüsü, o andaki “kıymetli” 
görülen mesleklerle ilgili oluyor. Ne 
var ki 15-20 yıl sonra bu gözde mes-
leklerin neye denk geleceğini kestir-
mek, tahmin etmek o kadar kolay de-
ğil. Bu yüzden bir alana, sektöre dair 
hangi vasıflar isteniyor, gelecekte bu 
alan nasıl şekil alır, bütün bunların iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor. Birden 

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN
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aynı meslekten bir sürü insan mezun 
oluyor ve iş arıyor. Kaldı ki üniversite 
diplomalı sayısı artıyor ama mesleki 
eğitim ve vasıf  konusunda da ciddi 
ödünler veriliyor. 

  
 › Türkiye’deki ekonomi poli-

tikaların istikrarsızlığı, ifade 
etmiş olduğunuz diplomalı 
işsizlerle birleşince, kendimi-
zi ‘beyin göçü’ tartışmalarının 
içerisinde buluyoruz. Sizin bu 
konudaki görüşlerinizi alabi-
lir miyiz?
Bizim görüştüğümüz gençler li-

sedeydi. Gençlerin lisede meseleye 
bakışıyla üniversite dönemindeki ba-
kışları farklı olabilir. Gençlere şöyle 
bir soru yöneltmiştik, “fırsatınız olsa 
nereye gitmek isterdiniz ve ne için?” 
Orada değişik ülkeler sıralamışlardı.  
Çoğunluğu gezmek, ilgi duydukları 
yerleri görmek için yurt dışına git-
mek istiyordu. Okumak, özellikle 
kalmak için gitmek isteyen öğrenci-
nin  oranı düşüktü. Ama bunu lise-
liler için söylüyorum. Üniversitede 
eğilimler değişiyordur. Öte yandan, 
üniversiteler arasında da Boğaziçi 
Üniversiteli bir öğrenci ile taşrada 
bir üniversitede okuyan öğrencinin 
bu konudaki tercihleri de farklı ola-

caktır.  Bu konuda bir araştırma ya-
parken şuna bakmak lazım: 80’lerde 
90’larda ODTÜ’lü, Boğaziçili öğ-
rencilerin kaçı Türkiye’de kalmak 
istiyordu, şimdi kaçı kalmak istiyor? 
Şimdi bazı yerlerde zaten yurtdışına 
gitmek gibi bir gündem yok. Türkçe 
eğitim almış, yeteri maddi olanakları 
olmayanlar böyle bir bağlantıyı kur-
makta güçlük çekebiliyor. Ancak ya-
bancı dil ile eğitim alanların yurt dışı 
bağlantıları daha güçlü olabiliyor. 
Hatta şimdi bazı özel liseleri ailele-
rin tercih etme nedeni Türkiye’deki 
müfredattan bağımsız biçimde doğ-
rudan belirli bir ülkenin müfredatı 
üzerinden eğitime devam etmele-
ri. Türkiye’de üniversite sınavına 
girmeyip Almanya ve Fransa gibi 
ülkelerde doğrudan üniversiteye de-
vam etmeyi hedefliyorlar. Bu konu-
da “sayı çok arttı” diyemiyorum, en 
azından bizim araştırmamızdan öyle 
bir veri bulunmuyor. Ama toplumun 
bir kesiminde kurumlara olan güven 
azalmaya başladı. Eskiden çocuk iyi 
bir üniversiteye girerse, sonrasında 
iyi bir iş bulur inancı daha güçlüydü. 
Artık aileler ve gençler buna şüphey-
le yaklaşıyor. Bunu klasik işsizlikten 
kaynaklı olarak da düşünmüyor; bili-
yor ki belli torpiller, bağlantılar üze-
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rinden insanlar işe girmeye başladı. 
Yani meritokrasinin inandırıcılığını 
daha da kaybettiği bir dönemdeyiz. 
Uzun süredir yapılan,  kurumsallaş-
mış merkezi sınavlara bile insanların 
güveni kalmadı. Gençlerin yurt dı-
şına gitme eğilimine gelirsek, genç-
lerden hangi profilin kaybedilmeye 
başlandığına bakmalı. Şimdi Türkiye 
genelinde eğilim görece düşük olabi-
lir, ama Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ’deki 
öğrencini, yani ilk yüzde 1 girmiş öğ-
rencileri kaçırmaya başladıysan bu 
ciddi bir sorun teşkil edebilir. Tam 
da “beyin göçü” tartışmalarının ar-
kasında bu soruna dikkat çekilmek 
isteniyor. Ancak bu konunun ele alı-
nış biçimini de ayrıca sorunlu görü-
yorum. Şöyle sunuluyor: “Yönetimin 
yanlışlarından dolayı gençlerimizi, 
böyle değerli bir beşeri kaynağımızı 
kaybediyoruz.” Oysa gitmeyen, gi-
demeyen gençler açısından da dü-
şünmek gerekiyor. Gençleri bir “ya-
tırım” meselesi gibi görmek yerine 
gençlerin nasıl bir ülke, toplum iste-
diğini anlamak gerekiyor. Sadece ilk 
yüzde 1’de olanın değil, mesela kur-
ye olarak çalışan veya AVM’de satış 
temsilcisi olarak çalışan gencinde na-
sıl bir ortamda çalışmak ve yaşamak 
istediğini sorgulamak gerekiyor. Bu 
yüzden tartışmayı daha farklı biçim-
de ele almak lazım. 

Ne var ki bu meselede önceliği 
gençten ziyade topluma veriyoruz. 
“İşimize yarayacak gençler!” gidi-
yor. Belki de gerçekten de genç gi-
decek kendisine daha iyi bir hayat  
kuracak ve belki onlardan da başka 
gençler ilham alacak. Nitekim Aziz 
Sancar ve Canan Dağdeviren bu-
radaki  bir sürü meslektaşlarından 

daha çok gençler tarafından ilgi gö-
rüyor. Benzer biçimde yurt dışında 
başka öğretim üyeleri var ve ülkedeki 
tartışmalara, gündeme daha özgür-
ce dâhil oluyor. Bu tür katkılar da 
kıymetli olabilir. Eğer biz toplumun 
“yararı,” dönüşümü diye önemsiyor-
sak eskisi gibi mutlaka bir kurumun 
içinde bulunmak ve çalışmak gerek-
miyor. Yeter ki ulusaşırı bağları kur-
ma ve sürdürme hedefiniz olsun ve 
insanlar bu süreçlere katılmalarının 
anlamlı sonuçları olabileceğini gör-
sünler. Bu yüzden tartışmayı bilindik 
“beyin göçü” yaklaşımı üzerinden 
kurmanın yeterli olmadığını düşü-
nüyorum. Daha farklı bir yaklaşımla 
bu konunun değerlendirilmesi gere-
kiyor. Hatta, bazen “geri geliyorlar” 
diye karşı bir sav paylaşılıyor. Ama 
geri gelenlerin başına ne geldiğine, 
deneyimlerine de bakmak da yarar 
var. Çünkü geliyorlar atıl kalıyorlar, 
bulundukları kurumlarda bir şey an-
latamıyorlar. 
 › Hocam gençlerin STK’lara 

yönelik ilgilerine de baktık 
demiştiniz. Bunu biraz açar 
mısınız?    
Biz aslında gençlerin nasıl bir 

STK yapısında daha bağlantılı, etkin 
olabileceğini anlamaya çalıştık. Bu  
bana göre bir sendika veya başka bir 
dernek için de geçerli bir soru. Bazı 
modellerde tepede bir yönetici ve 
STK kadrosu oluyor, altta da genç 
ve gönüllülerin çalıştığı bir yapı. Her 
şeye karar veren tepedekiler oluyor, 
diğerlerine de bir “eleman” gibi ba-
kılıyor. Bu organizasyon tarzı olduk-
ça sorunlu. Birincisi, genç bir yere 
dâhil oluyorsa o oluşumun içinde 
yer alabileceğini bilmesi gerekiyor. 
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İkincisi, bir organizasyona veya et-
kinliğe dâhil olduktan sonra zaman 
içinde kendini bu alanla ilgili beceri-
lerde aşamalı olarak geliştirdiğini de 
hissedebilmeli. Etkinliklerin içinde 
çeşitli aşamaların olması ve bu aşa-
malara nasıl geçebileceğini gençlerin 
öngörebilmesi önemli. Son olarak 
organizasyonlar gençler karşısında 
inandırıcılıklarını kaybetmek istemi-
yorlarsa, “vaat ettikleri” ile “yaptık-
larının” tutarlı olmasına azami özeni 
göstermeliler. 

  
 › Dinledikleri müzik türlerine 

dair bir bulgu elde edebil-
diniz mi? Bizim zamanımız-
da, tek kanallı televizyon ve 
radyo ile şansımıza ne çıkar-
sa onu dinlerdik. Evde teyp 
varsa, büyüklerin alabildiği 
bir kaset varsa onu dinleye-
bilirdik. Bu da müzik zevkinin 
şekillenmesine doğrudan etki 
ederdi. Yabancı bir şarkı ve 
şarkıcıyı öne çıkardığınızda 
“bu bizim kültürü yansıtmı-
yor” tepkileri ile karşılaşılırdı. 
Şimdiki gençlerin imkânları 
bu konuda daha geniş. Genç-
lerin müzik ve müzik türleri 
ile ilişkileri nasıl, araştırmala-
rınızda buna dair bir farklılık 
tespit ettiniz mi? 
Gençlerde dinledikleri müzikler 

açısından geniş bir yelpaze ve çeşit-
lilik var. Dinledikleri ve beğendik-
leri müzik üzerinden birbirlerini de 
kısmen konumlandırıyorlar. Mesela 
yerli pop dinlemek biraz daha “ba-
sit” algılanıyor. Nasıl ki bizim zama-
nımızda Halk Müziği, Türk Sanat 
Müziği, Klasik Müzik ya da arabesk 

dinlemek bir konuma karşılık geli-
yorsa, şimdiki gençler arasında da 
yeni ayrımlar oluşmaya başlamış. 
Bazıları da “ben her türlü müziği” 
dinlerim deyip geçiştiriyor. Bizim 
zamanımızda protest müziğe olan 
ilgiye benzer bir yaklaşım şimdi rap 
için geçerli. Nitekim Ezhel’e ve onun 
gibi gruplara yönelen ilgide bu eleş-
tirel, sorgulayan, politik tutumu gö-
rüyorsunuz. Gençlerin müzik ilgileri 
açısından benim için en ilginç bilgi 
gençler arasında Uzakdoğu kültü-
rüne özellikle K-pop’a (Kore Pop) 
ilginin arttığını öğrenmekti. Aslında 
K-Pop, televizyonlarda ana akım 
medyada pek yer almıyor, ama özel-
likle lisedeki kız öğrenciler arasında 
takipçileri, hayranları var. Maddi 
durumu biraz daha düşük olan  ke-
simlerde K-pop’ın etkisi daha fazla 
görülüyor. Biraz önce eskiden “bizim 
kültürümüzde yok” diyerek eleştiril-
diğini belirttiniz. Türkiye’de devam 
eden “bizim kültür” meselesi daha 
çok Batı-Doğu gerilimi üzerinden 
sürdürülüyordu ve bu ikilem üzerin-
deki imge ve algılara referans veri-
liyordu. Şimdi gençler K-pop diye 
bir kültüre ilgi duymaya başlayınca, 
yetişkinler alışageldikleri doğu-batı 
ekseni üzerinden bu eğilimleri değer-
lendirmekte güçlük çekiyor. Böylece, 
eski zıtlıkların dışına çıkmaya da bir 
vesile oluyor. Öte yandan, müzikle il-
gili özellikle bir konuyu vurgulamak 
isterim. Aslında lise yıllarında aileler 
gençlerle daha az iletişim kurma fır-
satı buluyorlar, ortaokula göre daha 
az faaliyeti birlikte yapıyorlar. Genç-
ler arkadaşlarıyla daha fazla zaman 
geçirmeyi tercih ediyorlar. Çoğu aile 
ancak birlikte alışverişe giderken 
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veya şehirlerarası araba ile yolculuk 
yaparken otomobilde birlikte şarkı 
dinleyip, söylediklerini ifade ediyor-
du. Aynı arabada yolculuk boyunca 
hem gençlerin hem de yetişkinlerin 
sevdikleri müzikler çalabiliyor. Bir 
bakıma, o mekânda (yani araba-
da) mecburen bir aradasınız; çünkü 
uzun sürecek bir yolculukta iki taraf  
da diğerinin beğenilerini öğreniyor 
ve paylaşıyor, dolayısıyla çift taraflı 
bir kültürel aktarım mümkün oluyor. 
Yetişkinler sokakta başka bir gencin 
müzik tarzını dinlese belki “yaban-
cı müzik”  diye yadırgayacak ya da 
tepki gösterecek, ama kendi çocuğu 
dinlediğinde önemsiyor, anlamaya 
çalışıyor. Kuşaklar arası çift taraflı 
aktarım ve dönüşüm potansiyelini 
göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bir 
sürü muhafazakâr ailenin çocuğu da 
yabancı müzik dinliyor, muhtemelen 
aile de duyuyor ve kulak alışkanlığı 
oluyor. O yüzden “bizim kültürü-
müz” dediğimiz şeyin de bayağı es-
nediğini düşünüyorum, özellikle mü-
zik alanında.

 › Siyasilerin gençlere bakışı-
na daha önce değinmiştiniz; 
peki gençlerin siyaset kuru-
muna bakışı nasıl, ilgileri var 
mı? Özellikle sosyal medya 
ile etkileşimlerinin bunda et-
kisi nedir?
Gençlerin üzerinde televizyonun 

etkisi çok azalmış durumda, artık ne-
redeyse televizyon izlemiyorlar, onun 
yerine internet ve sosyal medya kul-
lanıyorlar, farklı dijital platformlarda 
vakit geçirmeyi, görünür olmayı ter-
cih ediyorlar. Ne yazık ki bu eğilimin 
bilgisini alan siyasetçiler, şirketler ve 

çeşitli kurumlar, bu yeni alanlara da 
müdahil olmaya çalışıyorlar. 

 › Dejenere ediyorlar.
Evet, dejenere ediyorlar. Yani sa-

dece siyaset değil şirketler de öyle, bir 
bakıyorsun sosyal medyanın içinde-
ler. Sosyal medya vs. yönlendirilecek 
bir yere dönüşmeye başlıyor. Artık 
televizyonlardaki siyaset programı 
formatı, 4-5 kişinin oturup saatlerce 
konuştuğu programları gençler pek 
dinlemiyorlar. Bu tür programların 
formatını yeniden düşünmek gere-
kiyor. Oysa sosyal medya üzerinden 
bilgi, görsel vs. paylaşımları var ve iz-
ledikleri bazı komik videoların arka-
sında bile politik meseleler var. Çoğu 
zaman “tiye alınan” her şeyin arka-
sında bir siyaset var. Bence siyasetle 
ilgileniyorlar. Özellikle de son za-
manlarda gençlerin doğrudan kendi-
sini ilgilendiren meselelerde tepeden 
hamleler yapıldı, örneğin bir gecede 
sınav sistemi değişiyor. Gençler belki 
siyasetle bu kadar ilgilenmezdi, ama 
kurumlarda yapılan tepeden ve ani 
değişiklikler kendisini doğrudan et-
kiliyor. Şimdi bütün bunlar gencin 
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kurumlara ve siyaset alanının kendi 
hayatını şekillendirmesi anlamında 
siyasete bakışını, etkiliyor diye düşü-
nüyorum.

 › O zaman maddi yaşam koşul-
ları doğal olarak gençlerin si-
yasete eklemlenmesi zorunlu 
kıldı diyebilir miyiz? 
Hem maddi yaşam koşulları hem 

de yaşam anlayışı, hayat tarzı. Yani 
iki türlü siyasete dâhil oluş var. Bi-
rincisi kendilerinin nasıl bir hayat 
sürmek istediklerine dair yaklaşım ve 
öngörüleri üzerinden iktidara bakış-
ları bir siyaset yapmayı içeriyor za-
ten. Yani hiç siyasi olmasa bile, me-
sela sendikaya ilgi duymamak bile bir 
siyaset. Demek ki bu yapılar, kurum-
lar gence hitap etmiyor, bu da bir si-
yaset. İkincisi, bakıyor ki, bir yanıyla 
da seçimler ve onun üzerinden gelen 
parti siyaseti kendi  gündelik hayatını 
daha fazla etkilemeye, sınırlandırma-
ya başlamış. Bu daha kurumsallaşmış 
parti siyasetin sonuçlarını etkilemeye 
yönelik yeni hamleler, kıpırdanma-
lar başlıyor gibi. Daha önceden “80 
sonrası gençlik apolitik görünüyor, 
ama değil” tartışması zaten vardı. 
Bir de üçüncü bir süreç var, eski si-
yasetçilerin siyaseten önerdikleri me-
selelerle gençlerinki değişmeye baş-

ladı. Gençler sadece gündelik hayat 
değil, küresel iklim değişikliği gibi 
konuları da daha fazla önemsiyor. 
Eskiden de küresel ısınma gündeme 
getiriliyordu, ama o zaman daha in-
san temelli biçimde doğaya ve diğer 
canlılara yaklaşılıyordu. Şimdi insan-
ların diğer canlılarla olan ilişkilerini 
ve olumsuz etkilerini daha kapsamlı 
biçimde sorguluyorlar. 

Siyasi partilerin söylemlerine 
baktığımız zaman bu yeni yaklaşım-
lara yeteri kadar yer verilmiyor. Ona 
bir iklim sorunu, ekoloji sorunu gibi 
bakılıyor. Oysa ekoloji tartışmasının 
etrafında toplum, dünya ve diğer 
canlılarla olan ilişkiyi yeniden tanım-
lama, anlamlandırma gayreti söz ko-
nusu. Benzer biçimde toplumsal cin-
siyet konusundaki yaklaşım farkı da 
ilginç.  Muhafazakâr ailelerin çocuk-
ları bile toplumsal cinsiyet meselele-
rine ebeveynlerinden daha hassaslar. 
Nitekim, lisede gençler aslında ken-
di profilinin dışındaki insanlarla bir 
araya gelmeye, konuşmaya ve tartış-
maya ilgi gösteriyor. Örneğin “ateist-
ler” ile tartışmayı seviyorlar; çünkü 
o merak ettikleri bir alan, din(ler) 
üzerine konuşmak istiyorlar. Dolayı-
sıyla bir sınıfta ve okulda gençlerin 
profilleri açısından heterojenlik var-
sa, çeşitlilik varsa gençlerin diğerle-
riyle kurdukları iletişim ve etkileşim 
öğretici oluyor. Daha homojenleşmiş 
okullarda bu tür etkileşimler azalıyor 
aslında.

 › Hocam sanırım dolaylı ola-
rak bütün konu başlıklarımızı 
konuşmuş olduk. Gençemek 
okuyucuları adına size çok 
teşekkür ederim.
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Uluslararası spor oyunları ara-
sında en prestijlisi hangisi sorusunun 
yanıtı sanırız Olimpiyatlardır.  Olim-
piyatların birçok farklı dalı içerisinde 
barındırması onu ayrı kılan en önem-
li özelliğidir kuşkusuz.

Olimpiyatlarda farklı ülkelerden 
gelen binin üzerinde sporcu bireysel 
ve takım olarak mücadele eder. 

Temelleri MÖ 8. yüzyılda Olim-
piya’da gerçekleştirilen antik oyunla-
ra dayansa da modern oyunların ilki 
1896 yılında, Pierre de Coubertin’in 
Uluslararası Olimpiyat Komitesini 

(IOC) kurması sonrasında gerçekleş-
tirildi. 1924 yılında, kış sporları etkin-
liklerinin yer aldığı Kış Olimpiyatları 
düzenlenmeye başlandı .

Olimpiyat değerleri: Mükemmel-
lik, Dostluk, Saygı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
tarafından olimpiyat değerlerini de 
içeren bir davranış/hareket kalıbı 
ortaya konuyor ve bu da Olimpizm 
olarak adlandırılıyor . Olimpik Ant-
laşma’da ifade edildiği şekliyle Olim-
pizmin orijinal değerleri “çabayı 
teşvik etmek”, “insan onurunu koru-

2022 Kış 
Olimpiyatlarının 
Ardından

gençemek
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mak” ve “uyum geliştirmek”ti.  IOC, 
bu değerlerin zamanla, evrim geçir-
diğini ve şimdi daha çağdaş terimler-

le ifade edildiğini belirtiyor.
Mükemmellik için çabala-

mak ve insanları olabilecek-
lerinin en iyisi olmaya teşvik 

etmek.
Olimpiyat Oyunları’na özgü 

olan dostluğu kutlamak (birkaç yıl-
da bir insanları bir araya getiren bir 
etkinlik olarak).

Birçok farklı şekilde 
saygı göstermek: ken-

dinize, kurallara, ra-
kiplerinize, çevreye, 
halka vb.

IOC’ye göre, bu, 
rekabetlerinizi bir kena-

ra bırakma fikridir. Bizi ayıran-
dan çok birleştiren şeyler var.

Olimpizm, beden, irade ve zi-
hin niteliklerini dengeli bir bütünde 

yücelten ve birleştiren bir yaşam fel-

sefesi olarak tanımlanıyor. Sporu kül-
tür ve eğitimle harmanlayan Olim-
pizmin hedeflerinin çabanın verdiği 
haz, iyi örneğin eğitimsel değeri ve 
evrensel temel etik ilkelere saygı te-
melinde bir yaşam biçimi yaratmak 
olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda 
da  “olimpik Hareket’in amacı, dost-
luk, dayanışma ve adil oyun ruhuyla 
karşılıklı anlayışı gerektiren, hiçbir 
ayrım gözetmeksizin ve olimpiyat 
ruhuyla yapılan spor yoluyla gençleri 
eğiterek, barışçıl ve daha iyi bir dün-
yanın inşasına katkıda bulunmaktır” 
denilmektedir.

Olimpiyatlarla ilgili bu girişi yap-
tıktan sonra biraz da Pekin 2022 Kış 
Olimpiyatlarına bir göz atalım; ne 
dersiniz?

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 
4-20 Şubat tarihleri arasında ger-
çekleştirildi.  Madalya sıralamasında 
Norveç 16 Altın, 8 Gümüş 13 bronz 
ve toplamada 37 madalya ile birinci 
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sırada yer aldı. İkinci sıradaki Alman-
ya’nın toplamda 27 almasını dikkate 
aldığımızda, Norveç’in başarısı daha 
belirgin hale gelmektedir.  Aşağıdaki 
tabloda ilk 15 madalya sırlamasını 
görebilirsiniz.

 Pekin Kış Olimpiyatlarında öne 
çıkan bazı rakamlara bakalım. Aşağı-
da, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyun-
ları’ndan bazı önemli rakamlar veril-
miştir:
• Yarışmalar 19 gün sürdü,
• Müsabakalarda 2.897 sporcu yer 

aldı.
• 7 spor türü /15 disiplin.

• 109 madalya etkinliği gerçek-
leştirildi.

o 12 Karışık (Kadın-Erkek)/
Açık etkinlikler.

o Yeni etkinlikler: Kadın Mono-
bob; Serbest Stil Kayak Kadın 
ve Erkek Freeski Büyük Hava; 
Kısa Parkur Sürat Pateni Kar-
ma Takım Bayrak Yarışı; Ka-
yakla Atlama Karma Takım 
NH; Serbest Stil Kayak Kar-
ma Takım Antenleri; ve Kar-
ma Takım Snowboard Cross.

• 17 Olimpiyat rekoru kırıldı.
• 2 Dünya rekoru kırıldı.
• 29 Ülke (Ulusal Olimpiyat Komi-

tesi -NOC) madalya kazandı.
• 91 Ülke.
• 1 ülke Kış Olimpiyatlarındaki ilk 

altın madalyalarını kazandı
o Yeni Zelanda (2 altın: Erkekler 

Freeski Halfpipe + Women’s 
Snowboard Halfpipe).

  Türkiye’nin 1984 Saraybosna 
Kış Olimpiyatlarıyla başlayan se-
rüveninde olduğu gibi, ne yazık ki 
7 sporcu ile katıldığımız Pekin 2022 
Kış Olimpiyatlarında da madalya 
çıkmadı. 

Hedef  2026 Milan/Cortina!
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Göçmen İşçilerde 
İşçi Sağlığı ve  

İş Güvenliği - 1

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Nail DERTLİ

A.  Ölüm Çok Veri Yok: 
Göçmen İş Cinayetlerinin 
İzini Sürmek

Her yıl 2,78 milyon kişinin işle 
ilgili kaza ve hastalıklardan öldüğü 
tahmin edilmektedir. Araştırmalar 
göçmen işçilerin, mesleki yaralanma-
lar ve meslek hastalıkları açısından 
daha fazla risk altında olduğunu gös-
termektedir. Buna rağmen göçmen 
işçilerin işle ilgili ölümlerine dair veri 
eksikliği çok ciddi boyuttadır. Bu ek-
siklik göçmen işçi cinayetlerinin izini 
sürmeyi zorlaştırdığı gibi, sorunun 
sağlıklı bir şekilde kavranmasını da 
engellemektedir. 

1. Göçmen İşçilerin Uzun 
Süren İhmali

Ülkeler düzeyinde iş kazası ve 
meslek hastalıklarının kayıt altına 
alınması, bu kayıtların iyileştirilme-
si, standardize edilmesi yönündeki 
çabaların yüzyılı aşan bir geçmişi 
vardır. Dahası iş kazası ve işle ilgili 
ölümlere ilişkin bölgesel ve küresel 
veri setlerinin oluşturulmasına yöne-
lik uzun yıllara dayalı çabalar da söz 
konusudur. Ancak bölgesel ve küresel 

düzeydeki girişimlerde, göçmen işçi-
lerin ayrı bir grup olarak izlenmesi-
nin yakın zamana kadar gündeme 
gelmediği görülmektedir. Örneğin 
uluslararası düzeyde iş kazalarına 
ilişkin temel veri kaynağı konumun-
da olan ILO’nun istatistik veritabanı 
ILOSTAT’ta, 90 ülkeye ait ölümlü/
ölümlü olmayan iş kazası verisi bu-
lunmaktadır. Ancak bunların yalnız-
ca 37’si göçmenlik durumuna ilişkin 
ayrıştırma içermektedir (1). Aslında 
ILO 2019 yılına kadar ülkelerden iş 
kazalarına ilişkin göçmenlik statüsü-
nü de içeren bir döküm talep etme-
miştir. Benzer şekilde Avrupa Birliği 
genelinde iş kazasına bağlı yaralan-
malar ve ölümlere ilişkin istatistikler 
derleyen Eurostat da rapor veren ül-
kelerden kaza geçiren işçinin uyruğu 
hakkında bilgi toplamaktadır; ancak 
değişken isteğe bağlıdır ve Eurostat 
göçmen statüsüne göre ayrıştırılmış 
veri sunmamaktadır (1). 

2. Varolan Veriler Yetersiz ve 
Güvenilir Değil 

Göçmenlik durumuna ilişkin ay-
rıştırma içermemesinin yanı sıra ülke, 
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bölge ya da uluslararası düzeydeki ve-
rilerin önemli bir sorunu da kapsama 
ilişkindir. Bu veri setleri çoğu durumda 
kayıtdışı ya da kaçak çalıştırılan göç-
menleri kapsamamaktadır. Bazı du-
rumlarda göçmen işçilerin yoğun bir 
şekilde istihdam edildiği sektörler bile 
(tarım gibi) kapsam dışında kalabil-
mektedir. Bu gibi nedenlerle mevcut 
istatistiklerin güvenilirliği tartışmalıdır. 
Bu noktada Türkiye örneği çarpıcıdır. 
Türkiye’de iş kazaları ve meslek has-
talıklarına ilişkin temel veri kaynağı, 
SGK’nın yıllık olarak yayınladığı ista-
tistiklerdir. Bu istatistikler önemli kap-
sam sorunları taşıdığı için haklı olarak 
çokça eleştirilmektedir. Dahası SGK 
istatistikleri göçmenlik durumuna iliş-
kin bir ayrım içermemektedir. Ancak 
kurumun ILO’ya gönderdiği istatistik-
lerde göçmen ve göçmen olmayan işçi 

Bilindiği gibi iş kazaları işle 
ilgili sağlık sorunlarının küçük 
bir bölümünü oluşturur. Meslek 
hastalıklarının kazalardan 
altı kat daha fazla işçinin 
ölümüne neden olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak göçmen 
işçilerin mesleki hastalıklara bağlı 
ölümlerinin kaydı son derece 
sınırlıdır. Oysa ki çalışmalar, 
göçmen işçilerin kimyasallara, 
pestisitlere, toza, gürültüye daha 
fazla maruz kaldıkları işlerde 
çalıştırıldıklarını, bu maruziyet 
nedeniyle göçmenlerin bir dizi 
meslek hastalığına ve nihai 
ölümlere maruz kalma olasılığının 
daha yüksek olabileceğini 
göstermektedir.

ayrımını yaptığını ILO veri tabanın-
dan görüyoruz. Buna göre SGK’ya 
(dolayısıyla ILO’ya göre) Türkiye’de 
2016-2020 dönemini kapsayan 5 yıl-
da iş cinayetlerinde sadece 47 göçmen 
işçi ölmüştür. Oysaki basın taraması-
na dayalı belgeleme çalışması yapan 
İSİG Meclisine göre aynı dönemde 
iş cinayetinde yaşamını yitiren göç-
men işçi sayısı en az 507’dir. Görüldü-
ğü gibi SGK’nın ILO’ya ilettiği sayı, 
İSİG Meclisi’nin tespit ettiğinin yüzde 
10’u bile değildir1. Aradaki fark çok 
büyük ölçüde SGK’nın kapsam dışı 
bıraktığı iş ve istihdam statülerinden 
kaynaklanmaktadır. 

Bilindiği gibi iş kazaları işle ilgili 

1 ILOSTAT verileri (https://ilostat.ilo.org/data) 
ile İSİG Meclisi iş cinayetleri raporlarından 
(https://isigmeclisi.org/is-cinayetleri-raporlari) 
yararlanılarak hesaplanmıştır. 
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Ayrıca araştırmalar aynı 
sektörlerde aynı işi yapsalar 
da göçmen işçilerin iş kazası 
oranlarının ve bağlı ölümlerin 
yerli işçilerden daha yüksek 
olabildiğini göstermektedir. 
Göçmen işçilerin istihdam ve 
çalışma koşullarının yanısıra 
göçmen statüsünden kaynaklı 
maruz kaldıkları  insan hakları 
ihlalleri ve sorunlar (şiddet, 
istismar, insan kaçakçılığı vb) 
işyerinde savunmasızlıklarını 
(dil bilmeme, sendikalaşama 
vb) artırarak sağlık risklerini 
tetiklemektedir. 

sağlık sorunlarının küçük bir bölü-
münü oluşturur. Meslek hastalıkları-
nın kazalardan altı kat daha fazla iş-
çinin ölümüne neden olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak göçmen işçilerin 
mesleki hastalıklara bağlı ölümlerinin 
kaydı son derece sınırlıdır. Oysa ki ça-
lışmalar, göçmen işçilerin kimyasalla-
ra, pestisitlere, toza, gürültüye daha 
fazla maruz kaldıkları işlerde çalıştı-
rıldıklarını, bu maruziyet nedeniyle 
göçmenlerin bir dizi meslek hastalı-
ğına ve nihai ölümlere maruz kalma 
olasılığının daha yüksek olabileceğini 
göstermektedir.

B. Mevcut Durum Üzerine 
Kısa Bir Giriş: 3 Temel 
Tespit
1. Göçmen İşçilerde Ölümlü 

İş Kazası Riski Daha 
Yüksek

İşçi sağlığı alanında dünyanın 
farklı yerlerinde yapılan araştırmalar, 

göçmen işçilerin iş kazası geçirme, 
meslek hastalığına yakalanma ya da 
işle ilgili nedenlerle yaşamını yitirme 
olasılığının daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Yukarıda göçmen 
işçilere ilişkin verilerinin kısıtlılığına 
işaret ettiğimiz ILO istatistiklerine 
dayalı, yakın tarihli bir araştırmada, 
işçilerin göçmenlik statüsüne ilişkin 
verilerin mevcut olduğu ülkelerin 
%73’ünde ölümcül iş kazası oranla-
rının göçmen işçiler arasında daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir (3). 
Aynı şekilde ABD’de bir araştırmada 
da göçmen işçilerin ölümlü iş kazası 
geçirme oranının göçmen olmayan 
işçilerden %15 daha yüksek olduğu 
görülmüştür (2). Dünyanın farklı yer-
lerinden benzer sonuçlara ulaşan çok 
sayıda araştırma vardır. Bu durum 
sıklıkla göçmen işgücünün zor, tehli-
keli ve kirli olarak nitelendirilen işler-
de yaygın olarak istihdam edilmesi ile 
ilişkilendirilmektedir. 

2. Sorun Göçmen İşçilerin 
Tehlikeli İşlerde 
Yoğunlaşmasından İbaret 
Değil

Göçmen işçilerin yaygın olarak 
inşaat, imalat, madencilik ve tarım 
gibi tehlikeli mesleklerde çalıştırıldığı 
bir gerçektir. İş kazasına bağlı ölüm-
lerin göçmen işçiler arasında daha 
yüksek olmasında bu yoğunlaşmanın 
etkisi de vardır. Ancak iş kazası gö-
rülme oranlarının farklılığını sadece 
göçmen işçilerin ağır ve tehlikeli ola-
rak nitelendirebileceğimiz işkolların-
da yoğunlaşması ile açıklamak, işçile-
rin göçmenlik durumundan kaynaklı 
olarak işçi sağlığı alanında yaşadıkları 
engel, sorun ve kırılganlıkları görün-
mez kılmaktadır. Oysa ki göçmen 
işçiler, istihdam ve ücret ayrımcılığı, 
kötü çalışma ve yaşam koşulları, sos-
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yal korumaya erişim eksikliği ve dil 
ve kültür engelleri başta olmak üzere 
işle ilgili ek risk faktörleri ve sağlığın 
olumsuz sosyal belirleyicileri ile karşı 
karşıya kalabilirler (4). 

Ayrıca araştırmalar aynı sektör-
lerde aynı işi yapsalar da göçmen 
işçilerin iş kazası oranlarının ve bağ-
lı ölümlerin yerli işçilerden daha 
yüksek olabildiğini göstermektedir. 
Göçmen işçilerin istihdam ve ça-
lışma koşullarının yanısıra göçmen 
statüsünden kaynaklı maruz kaldık-
ları  insan hakları ihlalleri ve sorun-
lar (şiddet, istismar, insan kaçakçılığı 
vb) işyerinde savunmasızlıklarını (dil 
bilmeme, sendikalaşama vb) artıra-
rak sağlık risklerini tetiklemektedir. 
Göçmen işçiler çoğunlukla ağırı sı-
cak/soğuk gibi çevresel tehlikelere 
maruz kalmakta;  kimyasallara, tok-
sin ve pestisitlere yüksek oranda ma-
ruz kalmakta, tehlikeli/koruyucusuz 
makinelerle çalıştırılmakta, güvenlik 
standartlarını ihmal etmek zorunda 
bırakıldıkları hızlı çalışma baskısına 
maruz kalmaktadır. Çalıştıkları işler 
güvencesiz ve düzensizdir, kayıtdışılık 
yüksek, çalışma süreleri uzun, ücret-
ler düşüktür.  Çalışma izni olmayan 
ve işini kaybetme, hatta sınır dışı edil-
me riskiyle karşı karşıya olan göçmen 
işçiler için çalışma koşulları daha da 
kötüdür. Tüm bu koşullar, göçmen 
işçileri, aynı sektörde aynı işi yapsalar 
bile, yerli işçilerle karşılaştırıldığında, 
daha yüksek ölüm ve yaralanma ris-
kine maruz bırakmaktadır.

3. Kadın Göçmen İşçilerin 
Çifte Yükü:

İşçi sağlığı alanında kadın işçilerin 
sağlık ve güvenlik ihtiyaçları uzun bir 
süre göz ardı edilmiştir. İşçi sağlığı iş 
güvenliği alanında geleneksel vurgu, 

Hemen her alan araştırmasının 
ortaya koyduğu gibi, göçmen 
kadın işçiler düşük ücretler, 
sağlık tehlikeleri, cinsel sömürü 
ve temel haklarının yok sayılması 
gibi çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bunun 
yanı sıra göçmen kadınlar bir 
taraftan göçmen olarak rollerini 
sürdürmek zorunda oldukları bir 
yandan da cinsiyet eşitsizliğine 
maruz kaldıkları için ayrımcılığa 
uğrama noktasında çifte 
dezavantajlı durumundadırlar. Bu 
yönüyle kadınların göç örüntüsü, 
Bu yönüyle göçmen kadın işçilerin 
sağlık güvenliği,  özel politika 
gerektiren bir nitelik taşımaktadır. 

büyük ölçüde inşaat ve madencilik 
gibi sektörlerde çoğunlukla erkek-
ler tarafından yürütülen tehlikeli iş-
lerde risk önleme üzerine olmuştur.  
Kadınlar tarafından yapılan işlerin 
tehlikesiz, güvenli işler olduğu varsa-
yılmıştır. Oysa ki, sağlık ve güvenlik 
düzenlemeleri ve araştırmalarının 
ağırlıklı olarak erkekler tarafından 
yapılan işlere odaklanması, kadın 
işçilerin mesleki yaralanma/ölüm/ 
hastalıklarının büyük ölçüde göz ardı 
edilmesini, yetersiz teşhis sorunlarını, 
eksik raporlanmasını ve tazmin edil-
memesi sonuçlarını doğurmuştur (5). 
Bugün göçmen kadın işçilerin sağlık 
ve güvenlik sorunları ele alınırken 
toplumsal cinsiyete ilişkin benzer kli-
şeler yaratılarak göçmen kadın işçile-
rin sağlık güvenlik sorunları görün-
mez kılınmaktadır.

Göçmen işçilerin %44,3’ünü ka-
dınların oluşturduğu tahmin edil-
mektedir (2). Kadın göçmen işçiler, 
sektör ve meslek bazında erkek işçi-
lerden farklı işlerde (ev işleri vb gibi)  
yoğunlaşmaktadır.   Cinsiyete dayalı 
bu yatay ayrışma geleneksel bakış 
açısıyla göçmen kadınların yaralan-
ma, hastalık hatta ölümlerinin tespit, 
raporlama ve tazminine ilişkin ben-
zer sorunlara yol açmaktadır. Oysa ki 
göçmen kadın işçiler erkek meslektaş-
larından daha yüksek sağlık riskleriyle 
karşı karşıya kalabilirler. Dikkat çeki-
ci bir örnek tarım sektöründe çalışan 
kadınlara ilişkindir. Bir araştırmaya 
göre, tarım işçilerinin azgelişmiş ül-
kelerde %43’ünü ve gelişmiş ülkeler-
de %20’sini kadınlar oluşturmasına 
rağmen, potansiyel olarak pestisit 
maruziyetiyle ilişkili olarak, kadın-
larda yemek borusu ve mide kanse-
ri oranları erkeklerden daha yüksek 
bulunmuştur. Benzer bir şekilde Av-
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Yoğunluğu değişmekle birlikte 
dünyanın her tarafında göçmen 
işçilerin, işçi sınıfı içerisindeki 
ağırlığı gittikçe artıyor. Bugünün 
işyerleri hiç kuşku yok ki, 
geçmişe göre etnik yönden çok 
daha çeşitli. Aynı fabrikada, 
tarlada, atölyede, tezgahta 
bazen birbirlerinin dillerini hiç 
bilmeyen işçiler yoğun bir emek 
sömürüsüne maruz kalıyorlar. 
Bu çeşitlilik, sendikalar ve 
işçi örgütleri açısından, işçi 
sınıfının sermaye karşısındaki 
birliğinin sağlanmasına yönelik 
kimi sorunları da beraberinde 
getiriyor.  Ne yazık ki sendikalar 
başta olmak üzere kurumsal 
işçi örgütlenmelerinin bu soruna 
yeterince ilgi göstermemesi, sınıf 
içi bölünmüşlüğü derinleştirerek 
işverenlerin elini güçlendiriyor.

rupa Birliği’ndeki işçiler üzerinde ya-
pılan bir araştırmada, araştırmacılar 
göçmen kadınların yerli işçilere göre 
işle ilgili sağlık ve güvenlik risklerinin 
daha yüksek olduğunu bildirmekte-
dir (%15,9’a karşı %11,0). 

Hemen her alan araştırmasının 
ortaya koyduğu gibi, göçmen kadın 
işçiler düşük ücretler, sağlık tehlikele-
ri, cinsel sömürü ve temel haklarının 
yok sayılması gibi çeşitli sorunlarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Bunun 
yanı sıra göçmen kadınlar bir taraf-
tan göçmen olarak rollerini sürdür-
mek zorunda oldukları bir yandan da 
cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldıkları 
için ayrımcılığa uğrama noktasında 
çifte dezavantajlı durumundadırlar. 
Bu yönüyle kadınların göç örüntüsü, 
Bu yönüyle göçmen kadın işçilerin 
sağlık güvenliği,  özel politika gerek-
tiren bir nitelik taşımaktadır. 

Tezgah Kardeşliği Kan 
Kardeşliğine Dönüşürken
Yoğunluğu değişmekle birlikte 

dünyanın her tarafında göçmen iş-

çilerin, işçi sınıfı içerisindeki ağırlığı 
gittikçe artıyor. Bugünün işyerleri hiç 
kuşku yok ki, geçmişe göre etnik yön-
den çok daha çeşitli. Aynı fabrikada, 
tarlada, atölyede, tezgahta bazen bir-
birlerinin dillerini hiç bilmeyen işçiler 
yoğun bir emek sömürüsüne maruz 
kalıyorlar. Bu çeşitlilik, sendikalar ve 
işçi örgütleri açısından, işçi sınıfının 
sermaye karşısındaki birliğinin sağ-
lanmasına yönelik kimi sorunları da 
beraberinde getiriyor.  Ne yazık ki 
sendikalar başta olmak üzere kurum-
sal işçi örgütlenmelerinin bu soruna 
yeterince ilgi göstermemesi, sınıf  içi 
bölünmüşlüğü derinleştirerek işve-
renlerin elini güçlendiriyor. Emekçi-
lerin payına ise göçmen olsun ya da 
olmasın daha fazla kan ve gözyaşı ka-
lıyor.  Tezgah kardeşliği, bir anlamda 
göçmen ve göçmen olmayan işçilerin 
fabrikalarda yanarak, madenlerde/
tezgahlarda ezilerek yaşamını yitir-
dikleri,  ölü bedenlerinin yol kenar-
larına atıldığı bir kan kardeşliğine 
dönüyor (6). Önümüzdeki sayıda, bu 
kader ortaklığının işçilerin sağlığı ve 
güvenliği açısından taşıdığı anlamı ve 
sendikaların bu alandaki sorumluluk-
larını tartışacağız. 

Kaynaklar: 
(3) Brian, T. (2021) Occupational Fatalities among 

International Migrant Workers: A Global Review 
of Data Sources. International Organization for 
Migration (IOM). Geneva.

(4) Moyce, S. C., & Schenker, M. (2018). Migrant 
workers and their occupational health and safety. 
Annual review of public health, 39, 351-365.

(5) Gammarano, R. (2020) COVID-19 and the new 
meaning of safety and health at work. ILO blog 
post, 30 April. Available at https:// 
ilostat.ilo.org/covid-19-and-the-new-meaning-of-
safety-and-health-at-work/.

(6) Ujita, Y., Douglas, P. J., & Adachi, M. (2019). 
Enhancing the health and safety of migrant 
workers. Journal of Travel Medicine.

(7) TUC (2017) Gender in occupational safety and 
health, https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/
GenderHS2017.pdf.

(8) Akdeniz, E. (2020) Kardeş Kanı Dökülür mü Hiç?, 
Evrensel, 3 Ağustos 2020, https://www.evrensel.net/
yazi/86867/kardes-kani-dokulur-mu-hic



Şubat 202258

AB’de 2020’de gençler (15-29 yaş arası) arasındaki şiddetli maddi ve sosyal 
yoksunluk oranı %7 idi. 2019 ile karşılaştırıldığında, bu yüzde 2 puan arttı 
(s). Toplam nüfus içinde ağır maddi ve sosyal yoksunluk oranı aynıydı (%7). 

AB Üye Devletleri arasında, 2020’de ciddi maddi ve sosyal yoksunluk ya-
şayan gençlerin en yüksek oranı Romanya’da (%24) kaydedildi, onu Bulgaris-
tan (%21) ve Yunanistan (%16) izledi. Öte yandan, mevcut verilere sahip 26 
Üye Devletin 11’inde oran %3’ten azdı: Lüksemburg, Hırvatistan, Estonya, 
Finlandiya, Slovenya, Polonya, Hollanda, Çekya, Kıbrıs, İsveç ve Avusturya.

RAPORLARDAN

2020’de Pandeminin de 
Etkisiyle Gençlerin Maddi 
ve Sosyal Yoksunluğu 
Ciddi Bir Şekilde Arttı

gençemek
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RAPORLARDAN

2020 ile 2019 karşılaştırıldığında, gençler için ciddi maddi ve sosyal yok-
sunluk oranındaki en büyük artışlar Romanya, İrlanda ve Almanya’da kay-
dedildi (tümü +3 puan; İrlanda ve Almanya için zaman serilerinde kırılma). 
Bu arada, en büyük düşüşler Slovakya (-2 puan), Finlandiya, Yunanistan ve 
Hırvatistan’da (tümü -1 puan) kaydedildi.

Alt yaş grupları arasında 2020 ile 2019 karşılaştırıldığında, Romanya 15-
19 yaşındakiler ile 25-29 yaşındakiler arasında ciddi maddi ve sosyal yoksun-
luk oranlarında (yüzde +4 civarında) en büyük artışları kaydetti. 20-24 yaş 
grubunda ise en büyük artış İrlanda’da kaydedildi (+5 puan). 

Ölçeğin diğer ucunda, en büyük düşüşler Slovakya (15-19 yaşındakiler 
arasında -4 puan), Malta (20-24 yaşındakiler arasında -3 puan) ve Yunanis-
tan’da (iki puan arasında -2 puan) kaydedildi. 25-29 yaşındakiler). 

Kaynak:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/-/EDN-20220210-1
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Pandemiden iki yıl sonraya denk 
gelen bu haftalarda, ülkemiz Omicron 
varyantının yayılması sonucu artan bu-
laşla boğuşuyor.  Pandemi nedeniyle 
Ulusal Sağlık Servisi’nin yeniden baskı 
altında olması ve iki milyondan fazla 
İtalyan’ın evde mahsur kalmasıyla çok 
görünür ve gerçek olan risk, hayal ede-
bileceğimiz sonuçlarla birlikte daha da 
kısıtlayıcı önlemleri zorunlu kılmakta-
dır.

 CGIL’in başından beri savunduğu 
gibi, aşı herkes ve herkes için gereklidir 
ve tam olarak bir pandemi içinde oldu-
ğumuz için, aşıların serbestleştirilmesini 
ve tüm ülkelerin bunlara erişme olası-
lığını güçlü bir şekilde desteklemek ge-
rekir. Bu nedenle Avrupa’nın “Salgında 
kar yok” girişimine güçlü bir şekilde 
bağlı kaldık (https://noprofitonpande-
mic.eu/it/).

“Kâr” hakkında, onu nasıl anla-
yacağımızı bilseydik (toplumsal kar 
bağlamında), etrafımızı saran çevre-
nin korunmasından, kamu ve evrensel 
bir Ulusal Sağlık Hizmeti ile başlayan 
ortak malların bakımına kadar birçok 
alanda, salgının bize bir miras olarak 
bırakabileceği pek çok ders var.  Halkı, 

giderek yaygınlaşan sosyal ve ekono-
mik kırılganlıklardan korumak, aynı 
zamanda eğitim ve çalışmaya erişimi 
şimdi olduğundan daha az eşitsiz hale 
getirebilmek kamusal” ve “evrensel” ol-
manın yegane özellikleridir.

Burada, sendika olarak pandemi 
acil durumu sırasında, her bir işyerle-
rinde, eşit şekilde koruyan önlemlerin 
alınması için Hükümetin faaliyetle-
ri ile karşılaştırılacak kadar yapmaya 
çalıştığımız çaba ve ortak çalışmalar 
bulunmaktadır. 2020’nin ilk aylarında 
patlayan krizden en kırılgan ve en çok 
etkilenenler açısından ücret koruması 
temelinde hareket ettik. Aynı zamanda, 
pandemi acil durumuna gelmiş, eşit-
sizlikleri, üretim sistemindeki ve işgücü 
piyasasındaki zayıflıkları ve yıllar için-
de giderek yatırım yapılmayan kamu 
hizmetlerini hem kalite hem de insan 
kaynağı açısından bir araya getiren ül-
kemiz için yeniden bir proje ve vizyon 
önerdik.

Aslında, gençler ve kadınlarla bir-
likte ülkenin Güneyi ücret ve istihdam 
bakımından en büyük eşitsizliklerin 
yoğunlaştığı yerler. Pandeminin neden 
olduğu okullarda ve üniversitelerde 

PANDEMİ

Pandemi Sürecinde İtalya’da 
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yüz yüze öğretimin askıya alınması bu 
eşitsizlikleri önemli ölçüde artırdı. Ne 
yazık ki, bu durum, eğitim kalitesi ve is-
tihdam fırsatları bağlamında gençlerin 
gelecekleri üzerinde nasıl olumsuz etki 
yaptığını bize gösterdi.

 Ulusal CGIL Di Vittorio Vakfı tara-
fından yapılan yeni bir araştırma, salgın 
öncesi verilerle 2021’in son çeyreğine 
ilişkin verileri karşılaştırarak ülkemiz-
deki istihdam durumunu analiz etti: 

Ekonomik toparlanmanın yavaş da olsa 
başlamış görünüyor; ek istihdam da % 
80’ı belirli süreli sözleşmelerden oluş-
makla birlikte ve neredeyse daha önce 
ulaşılmayan 3 milyon eşiğini aşmıştır. 
Kadınlar ve 35 yaş altı çalışanlar için  
düşük ücretli ve belirli süreli sözleşmeli 
veya gönülsüz yarı zamanlı (part-time) 
sözleşmeli iş pozisyonlarının yoğunlaş-
tığı tespit edilmiştir (Raporun tamamı 
için: https://fondazionedivittorio.it/it/
crescono-precari-scendono-salari-lalt-
ra-faccia-della-ripresa).

CGIL’a bağlı, Kamu Hizmeti Sen-
dikası,  2018 yılındaki son Kongresi’n-
den bu yana kamuda olağanüstü işe 
alım planı kampanyasını başlatmıştır. 
Şimdi, AB’nin, Yeni Nesil AB ile baş-
lattığı Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık 
Planı’nın yarattığı büyük fırsattan ya-
rarlanmak önemlidir. İtalyan Kamu 
Yönetimi, gençlerle nasıl konuşulacağı-
nı bilen iyi ve kaliteli istihdam yarata-
bilecek harika bir yol gösterici olabilir 
ve olmalıdır. Çeşitli ihtiyaçlara cevap 
verebilecek yeni profesyonel pozisyon-
lara, kariyer yollarına ve büyümeye 
ihtiyacımız var. Sadece ülkenin moder-
nleşmesi için değil, özellikle ülkemizde 
iş bulamayan, artan sayıda yurt dışına 
çıkmak isteyen gençliğe güvencesizliğe 
karşı güvenilir ve saygın bir müfredatla 
cevap vermek gerekli. 

 Bugün İtalya’da Kamu Yönetimi 
sektöründe, yaş ortalaması 50’dir. Diğer 
yandan 3,2 milyon işçi istihdamı ile son 
20 yılın en düşük seviyesinde.  Önümüz-
deki 5 yıl içinde 300 binden fazla işçinin 
de emekli olacağı tahmin ediliyor. Sade-
ce eksik istihdamı karşılamakla kalma-
yıp, aynı zamanda belediyeler ve kişisel 
hizmetler gibi en büyük işçi çıkışının 
yaşandığı (istihdamın daraldığı)sektörler 
başta olmak üzere tüm sektörlerde he-
men yatırım ve işe alım yapmak gerekir.
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Avrupa kıyaslamasında da İtalya 
“mağlup” görünüyor: İtalya’da kamu 
çalışanları toplam çalışanların az bir 
kısmını oluşturuyor.  Bugün İtalya’da iş-
çilerin %13,4’ü kamu sektöründe çalışı-
yor. Kamu istihdam oranı, diğer Avrupa 
ülkeleri ile kıyaslandığında, Fransa’dan 
(5,6 milyon kamu çalışanı, toplam iş-
gücünün %19,6’sı), Birleşik Krallık’tan 
(%5,2 milyon kamu çalışanı, toplam 
işgücünün %16’sı) veya İspanya’dan 
(%3,2 milyon kamu çalışanı, toplam 
işgücünün %15,9’u) daha düşük;   Al-
manya’dan ise (4,8 milyon kamu çalı-
şanı, toplam işgücünün %10,8’i) daha 
yüksek. Bu ülkelerle karşılaştırıldığın-
da, İtalya’daki memur oranı da daha 
düşüktür: çalışanlar arasında memur 
oranı İtalya’da  %5.6, Fransa’da  % 
8.4, İngiltere’de % 7.8 ve İspanya’da 
% 6.8’dir. Kamu hizmetlerine yapılan 
yatırımın kademeli olarak azaltılması, 
Kamu İdaresinin çalışan başına sürekli 
eğitim günlerindeki uygulamasıyla da 
iyi bir şekilde temsil edilmektedir: çalı-
şan başına sadece 1,2 gün. 

Ulusal Reform Programı’nın eylem 
planlarında dijitalleşme ve örgütsel ino-
vasyona yatırımı için ayırılan 1,7 mil-
yar Euro yeterli olacak mı? Muhteme-
len hayır, son yılların olumsuz eğilimini 
tersine çevirmek adına kaynak, yenilik 
ve iyi istihdam enjekte etmek ve daha 
fazla çaba gerekiyor.

Halka verilen hizmetlerin kalitesini 
ve Kamu Yönetimini hem profesyonel-
lik hem de maaş açısından genç nesil-
lere cazip hale getirmek için örgütsel 
yeniliğe ihtiyaç vardır. Aslında, hem 
ulusal toplu pazarlık açısından hem de 
çalışma koşullarını iyileştirme taahhüt-
lerimiz bakımından sendika enerjimizi 
harcadığımız ve harcayacağımız yer 
burasıdır. Buradaki amaç, sözleşme-
lerin, akıllı çalışma gibi, yönetilen ve 

müzakere edilen yeni profesyonel pro-
filleri ve esnek çalışma yöntemlerinin 
kabul edilmesini ve benimsenmesini 
sağlamaktır. Kısa bir süre önce, çeşitli 
sözleşme yenilemelerinde uygulanma-
ya başlanan akıllı çalışma konusunda 
Kamu Yönetimi Bakanı ile bir anlaşma 
imzaladık. Bu çok yenilikçidir ve her 
bir işyeri düzeyinde iyi yönetilirse, hem 
yaşam kalitesi hem de organizasyonsel 
yenilik açısından gerekli yanıtları sağla-
yabilir.

Elbette, kamu çalışmaları iyi bir 
istihdam ve salgın sonrası verimli bir 
iyileşme için gerekli tüm cevapları sağ-
layamaz. Özellikle gençler arasında 
güvencesiz istihdam “belası” eski bir 
sorundur, ancak son yıllarda yasal mü-
dahalelerle daha da ağırlaşmıştır. Gü-
vencesizliğe dair düzenlemeler çoğaldı 
ve hatta en kırılgan işçileri ezen aşağı 
yönlü bir rekabet olan iş sistemi için 
daha uygun hale getirdi. Ulusal CGIL, 
yılda ortalama 10 bin avronun altında 
maaşa sahip 5 milyondan fazla kadın 
ve erkek işçi olduğunu hesapladı. Bu-
nunla birlikte çok az korunan, güven-
cesiz, mesleki şantaja ve çoğu zaman 
süre olarak haftayı geçmeyen belirli sü-
reli iş sözleşmelerine maruz kalan çok 
sayıda işçi var.

Şimdi, İyileşme ve Dayanıklılık 
Planı ve pandemi nedeniyle üretken 
sisteme sağlanan devasa kaynaklarla, 
üretken toparlanmayı iyi istihdama 
bağlamak gerekiyor.  Başka bir seçenek 
yok, daha doğrusu sadece bir tane var, 
yön değişikliği olmaması durumunda 
eşitsizliklerin artacağı ve onlarla bir-
likte toplumsal çatışmanın kaçınılmaz 
olacağı açıktır. Biz CGIL olarak bunun 
böyle olmaması için çalışacağız. İyi is-
tihdam insanlar, ülke ve üretken sistem 
için iyidir. Mümkün olan tek gelecek 
bu.

PANDEMİ
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Dergimizin bir önceki sayısında 
Assassin’s Creed Syndicate oyunu hak-
kında bir inceleme yazım yayınlanmış-
tı. Bu sayıda ise sizlere bir oyunu değil 
oyun oynama platformunu tanıtaca-
ğım. Çünkü artan döviz kurlarını da 
göz önüne alırsak genç emekçiler için 
güncel oyunlar çalıştıracak bilgisayar 
veya konsollar şöyle dursun oyunla-
rın kendisini bile satın almak imkansız 
hale geldi. Bu noktada bulut teknoloji-
si bir çıkış yolu olabilir. 

Bulut teknoloji sistemleri akıllı te-
lefonlarla beraber hayatımıza girdi. 
Önce telefonlarımızda yer açmak için 
her an kullanmadığımız resim, video, 
belgeleri depoladığımız ekstra depola-
ma alanı hizmeti veren Icloud, Drop-
box, Google Drive gibi uygulamalarla 
tanıştık. Artık dosyalarımızı kendi kı-
sıtlı saklama alanımız yerine dünya-
nın başka yerlerindeki kiraladığımız 
sunucularda depolayabiliyoruz. Bulut 
teknolojinin hayatımıza girdiği sonraki 
alan ise müzik ve film oldu. Artık tek 
tek albüm, film DVD’si satın almak 
yerine on binlercesini içinde barındı-
ran Spotify, YouTube Music, Netflix, 
Prime Video gibi online kütüphaneler-
den dinleyip izleyebiliyoruz. Tabii yine 

aylık bir ücret karşılığında. Son olarak 
buluta taşınan eğlencemiz ise oyun 
oldu. Yukarıdaki hizmetleri kiralayan 
teknoloji devlerinin neredeyse her bi-
rinin artık bir de online olarak oyun 
oynayabileceğimiz platformları var. 
Google’ın Stadia’sı, Microsoft’un Xc-
loud’u, Sony’nin PlayStation Now’ı ve 
son olarak Nvdia’nın Ge Force Now’ı 
bulut oyun alanın çeşitli örnekleri ola-
rak sayılabilir. 

Bulut oyun teknolojisi kabaca ta-
rif  edecek olursak, internet bağlantısı 
üzerinden bir sunucuda yüklü olan 
oyunu evinizdeki cihazlardan oyna-
manızı mümkün kılıyor. Bizim kendi 
cihazımızda verdiğimiz komutları ağ 
üzerinden alıp yüksek işlem gücü olan 
bilgisayarlarda işleyip bunun sonucu 
olan videoyu tekrar bizim cihazımızın 
monitörüne yansıtıyor. Böylece kendi 
depolama alanımızı, işlemcimizi, ek-
ran kartımızı kullanmadan en güncel 
oyunları oynayabiliyoruz. Tabii ki bu 
süreçte internet hızı ve stabilliği en kri-
tik nokta. Oyun sırasında herhangi bir 
donma takılma yaşanmaması için hızlı 
bir internet bağlantısı gerekiyor. Ülke-
mizin internet altyapısının durumu ve 
ücretlendirmedeki fahişliği bulut oyun 

TEKNOLOJİ

“Bulut”ların 
Üstünde Yaşamak

Ali Can KAYA
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teknolojisine geçişteki önümüzdeki en 
büyük engel gibi duruyor. Buna rağ-
men ben 25 mgb hızındaki internet 
bağlantımla Ge Force Now üzerinden 
yüksek işlem gücü gerektiren oyunları 
1080p çözünürlükle neredeyse takılma 
yaşamadan oynayabildim. Örneğin 
bir önceki yazımda incelediğim Assas-
sin Creed Sydnciate’i kendi cihazımda 
oynarken yaşadığım sıkıntıları hiç ya-
şamadan bulut oyun teknolojisi saye-
sinde oynayabildim.

Bulut teknolojisi sayesinde bilginin, 
müziğin, filmin, oyunun erişilebilirliği 
artıyor ve daha geniş kitleler bu hiz-
metlere daha ucuza ulaşabiliyor. Fakat 
diğer yandan, tükettiğimiz bu şeyler 

üzerindeki hakkımız ve belirleyiciliği-
miz de günden güne azalıyor. Yuka-
rıda saydığımız hizmetlerde ortak bir 
örüntüyü fark etmişsinizdir; kiralama. 
Bir diğer dikkat çekici nokta ise birkaç 
şirketin bu alanı domine etmesi. Yani 
insanların nasıl filmler izleyeceğine, 
nasıl oyunlar oynayacağına, nasıl mü-
zikler dinleyeceğine müdahale etmek 
çok kolay. Bir ürünü/hizmeti üreten 
ve tüketenden çok, onun kiralandığı 
platforma sahip olanların belirleyici ve 
hâkim olduğu bir sistem sizce de bir-
çok sıkıntıya gebe değil midir?

Yazının başında bulut teknolojisinin 
bir çıkış yolu olabileceğinden bahsettim 
fakat yazımı bitirirken şunu da eklemek 
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isterim ki; teknolojik ilerlemeler kendi 
başlarına toplumu ilerletemezler. Daha 
eşitlikçi ve adil bir toplum olmaksızın 
yeni teknolojiler yalnızca ona sahip 
olan avantajlı dar bir gruba hizmet ede-

cektir. Demem o ki iyi müzik dinlemek, 
iyi film izlemek, iyi oyun oynamak yani 
kısaca daha iyi bir hayat sürmek istiyor-
sak bir şeyleri kiralamaktan çok fazlası-
nı yapmamız gerekiyor.

TEKNOLOJİ
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Radiohead, Dünya’nın en po-
püler İngiliz rock gruplarından biri 
olmasına rağmen, grup üyeleri hak-
kında çok az bilgiye ulaşılmaktadır. 
Grubun üyeleri başlıca, Thom Yorke 
(solist), Jonny Greenwood (gitarist ve 
piyanist), Colin Greenwood (bass gi-
tarist), Ed O’Brien (gitarist ve back 
vocal) ve Philip Selway (perküsyonist). 

Radiohead üyeleri ilk defa 
1985’de Abingdon Erkek Okulu’nda 
‘On a Friday’ adıyla bir araya gelir.  
Bu isimle grup aslında, müzik oda-
sındaki herhangi bir prova günlerini 
kastetmektedirler. Kuruldukları an-
dan bugüne bakıldığında, grup popü-
lerlik uğruna kendi tarzından ödün 
vermemesiyle yeterince özgün bir 
çizgi çizmiş ve kült bir dinleyici kitlesi 
kazanmıştır. Bunun yanı sıra, hiçbir 
zaman tek düze kalmamış ve birçok 
farklı türlerdeki müzisyenlerden il-
ham almışlardır. Bunlardan en basta 
gelenler; REM, Bjork, Miles Davis, 
Aphex Twin, Neil Young, Pixies and 
David Bowie.

Diğer gruplardan farklı bir atmos-
fere sahiptirler. Grupta en çok dikkati 
çeken özellik farklı düzenlemeleri ve 
gitarı olduğundan farklı kullanmala-

rıdır. 3 gitarı etkin şekilde ambiyans 
oluşturur şekilde kullanırlar ki ner-
deyse hiçbir grup denememiştir bunu 
o ana dek. Net bir takım çalışması 
vardır, hiçbir grupta olmadığı kadar 
bağımlıdır elemanlar birbirine. 

Grubun farklı tarzlarda müzik 
yapmasındaki en büyük belirleyici 
kişi, grubun solisti, Thom Yorke’tur. 
Genelde sözleri o yazmakta ve yeni 
bir parça yazarken bile, ne kadar etki 
altında kalmak istemese de, kendini 
farklı tarzlarda müzikler dinlemekten 
alıkoyamadığını dile getirmiştir.  Ben-
ce bu bir sanatçının, eserini besleyen 
ve onu bir sonraki noktaya taşıyan, 
içgüdüsel bir dürtüdür. Ve, onların 
müziğinin bu kadar derin ve etki bı-
rakıcı olmasının altında, bu müzikal 
zenginliğin yansıması bir etken diye 
düşünüyorum.

İlk single’ları ‘Creep’i, EMI müzik 
şirketiyle beraber 1992’de çıkarmış-
lardır. İngiltere’de o dönemde eleş-
tirmenler tarafından fazlasıyla eleşti-
rilseler de, Amerika’da hızla popüler 
hale gelmişlerdir. ‘Creep’, grubun 
halen en çok dinlenilen ve tanınırlık 
kazanmasında çok büyük katkısı olan 
bir parçadır. Daha sonra, grubun ilk 

Popülerlik Uğruna Kendi 
Tarzından Ödün Vermeyen Grup:

RADIOHEAD
Ayşen İdil 
MİLLİOĞULLARI *

* University of Arizona, Vocal Performance 
bölümünda asistan ve doktora öğrencisi.
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albümü olan, ‘Pablo Honey’de de yer 
almıştır. 

Grubun tanınmasında en çok rolü 
olan başlıca albümleri kronolojik sı-
rasıyla; Pablo Honey, The Bends, Ok 
Computer ve Kid A’dır. Grubun me-
lankolik tarafını, yine daha çok gru-
bun solisti Thom Yorke’un çocuklu-
ğunda yasamış olduğu zorluklardan 
dolayı halen kendi içinde aşamadığı 
sıkıntıların öne çıkardığı düşünülü-
yor. Thom Yorke, bir röportajında, 
kendi içinde yaşadığı bu zorlukları 
müzik yapmak sayesinde aşabildiğini 
ve üretirken en çok kendi iç dünyasını 
yansıttığını, kendini böyle ifade ede-
bildiğini dile getirmiştir. Onların bu 

kadar sıra dışı ve biraz da olsa aykırı 
bir grup olmaların altında, belki de 
bu samimiyet yatıyordur. Bu melan-
kolikliğin izini her albümlerinde gör-
mekle beraber, ‘Ok Computer’ adlı 
albümlerinden sonra, grubun solisti 
Thom Yorke, biraz da olsa rock tar-
zından saparak, elektronik, jazz ve 20 
yy klasik müziğinden de esinlenerek 
‘Kid A’ albümünü çıkardı. Özelikle, 
bu albümde, Thom Yorke, kişisel ol-
mayan ve özet şeklinde sözler yazmış 
ve bu sözleri cümlelerin içinden kesip 
alarak, gelişigüzel birleştirmiştir. Bu 
albümü çift albüm şeklinde çıkarmak 
istemişler, fakat çok yoğun olacağı 
için, ‘Kid A’ albümünden sekiz ay 
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sonra, ‘Amnesiac’ albümüyle tamam-
lamışlardır. 

Grup 1997 tarihinden sonra gitar 
temelli müzikten vazgeçmiştir, gelen 
ilgiden de yorulduğunu belirterek, 
klavye etkili yoğun deneysel müzik 
yapmaya karar verir. Bu tarihler Ra-
diohead’in 2. yarısı olarak da yorum-
lanabilir. 

Son olarak 2003’de bir albüm 
yayınlayan grubun vokalisti Thom 
Yorke 2006 yılında birde solo albüm 
çıkartmıştır. Grubun gitaristi olan 
Jonny Greenwood’un da Bodysong 
adında yoğun jazz, elektronik altya-
pılı, yaylılar ve syntzlerle düzenlediği 
enstrümantal bir albümü bulunmak-
tadır.

‘Kid A’ albümü, En İyi Alternatif  
Grup alanında ‘Grammy’ ödülünü 
almış ve aynı zamanda, Yılın En İyi 
Albümü alanında ‘Grammy’ adayı 
olmaya layık görülmüştür. 

Grubun başlıca kült parçaları:
- High and Dry 
- My Iron Lung, (1995’de çıkar-

dıkları ‘The Bend’ albümün-
den),

- Paranoid Android  
- Karma Police, (1997’de çıkar-

mış oldukları ‘OK Computer’ 
albümünden),

- Everything In Its Right Place, 
(2000 yılında çıkardıkları ‘Kid 
A’ albümünden).
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696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen 
işçilere yaptırılan işlerin,  

“İş Koşullarında Esaslı Değişiklik” ve 
“İşverenin Genişletilmiş Yönetim Hakkı” 

bağlamında değerlendirilmesi
İş sözleşmesinin esaslı unsurları olan 

işçinin iş görme borcu ile bunun kar-
şılığında işverenin ücret ödeme borcu, 
işin nerede ve ne zaman görüleceği, 
işyerindeki çalışma süreleri, yıllık izin 
süreleri, ödenecek ücretin ekleri, ara 
dinlenmesi, evlenme, doğum, öğre-
nim, gıda, maluliyet ve ölüm yardımı 
gibi sosyal yardımlar çalışma şartları 
arasında sayılabilir.  Ayrıca Anayasa 
ve kanunlarda yer alan çalışma hak ve 
koşulları, toplu ya da bireysel iş sözleş-
mesi, personel yönetmeliği ve benzeri 
kaynaklar ve işyeri uygulamasından 
doğan işçi ve işveren ilişkilerinin bü-
tünü, çalışma şartları olarak dikkate 
alınmalıdır.

4857 sayılı İş Kanununun 22. Mad-
desinde yer alan düzenlemeye göre 
işveren, iş sözleşmesiyle veya iş söz-
leşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği, işyeri iç yönetmelikleri ve 
benzeri kaynaklar ya da işyeri uygu-
lamasıyla oluşan çalışma koşullarında 
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçi-
ye yazılı olarak bildirmek suretiyle ya-
pabilir. Bu şekle uygun olarak yapılma-
yan ve işçi tarafından altı işgünü içinde 
yazılı olarak kabul edilmeyen değişik-
likler işçiyi bağlamayacaktır.

Örneğin sözleşmelerde yer almadığı 

halde uzun süre ödenerek iş yeri uygu-
laması halini alan prim ödemelerini, 
işveren yayınladığı bir iç genelge ile 
işçinin kabulü olmaksızın kaldırama-
yacaktır.  

Söz konusu madde ile kanun koyu-
cu işçiyi korumak ve işverenin işçinin 
isteği dışında tek taraflı olarak çalışma 
şartlarını değiştirmesine engel olmak 
istemiştir.

İş sözleşmesinde, gerektiğinde çalış-
ma şartlarında değişiklik yapabileceği-
ne dair düzenlemeler bulunması ha-
linde, işverenin genişletilmiş yönetim 
hakkından söz edilir. 

Örneğin işçinin işverenin Türki-
ye genelinde diğer işyerlerinde geçici 
ve sürekli görevlendirebileceğine dair 
bireysel iş sözleşmelerine konulan ka-
yıtlar işverenin genişletilmiş yönetim 
hakkı kapsamında olup İşveren, yöne-
tim hakkını kötüye kullanmamak ve 
sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla 
işçinin çalışma şartlarında değişiklik 
yapma hakkını sürekli olarak kazanmış 
olmaktadır. İşveren yönetim hakkını 
objektif  olarak kullanılmalıdır. Geniş-
letilmiş yönetim hakkı sırf  işçiyi feshe 
zorlamak için kullanılamaz. Örneğin 
iş sözleşmesinin feshini sağlamak için 
sözleşme hükmü gereği işçinin başka 

Av. Emel Kirez ŞENCAN

Tez-Koop-İş Sendikası Hukuk Bürosu
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bir ilde görevlendirilmesi yönetim hak-
kının kötüye kullanılması niteliğinde-
dir.

İşverenin yönetim hakkı kapsamın-
da işin gereklerine uygun olarak ve 
geçerli nedenlerle yaptığı değişiklikler, 
çalışma şartlarında esaslı değişiklik ola-
rak nitelendirilemeyecektir.

Hangi değişikliğin esaslı değişik-
lik veya ne tür değişikliklerin yönetim 
hakkı kapsamında bulunduğu her so-
mut olayda değerlendirilerek bir ka-
rar verilmelidir. Gerekirse bu konuda 
hukuki destek alınmalıdır. Çünkü iş-
verenin değişiklik talebinin kabul veya 
reddi şeklinde verilecek karar iş akdi-
nin feshi ile sonuçlanabilecek bir dizi 
işveren işlemine yol açabilecek süreci 
başlatır.  

Öncelikle yasanın ifadesi ile böyle 
bir değişikliğin yazılı olarak yapılma-
sı gereklidir. İşçi sözlü olarak yapılan 
değişikliğin kendisine yazılı olarak bil-
dirilmesini istemelidir.  Yazılı bildirim 
ileride doğacak uyuşmazlıklarda ispat 
vasıtası olarak ihtiyaç duyulacak bir 
belgedir. Bu yasal çerçevede işçi yapı-
lan değişikliğin esaslı nitelikte bir deği-
şiklik olduğunu veya işverenin yönetim 
hakkını kötüye kullandığını düşünü-
yorsa değişikliği kabul etmek zorunda 
değildir. Esasen altı iş günü içinde yazı-
lı kabul beyanını işverene bildirmemiş-
se bu değişiklik işçiyi bağlamayacaktır. 
Ancak kabul beyanını yazılı verme-
yen işçi örneğin görevlendirildiği yeni 
işyerinde veya yeni işinde çalışmaya 
başlayıp uzun bir süre çalışmasını sür-
dürürse değişikliği zımnen kabul etmiş 
olacaktır. 

Ücretin düşürülmesi de iş koşul-
larında esaslı bir değişikliktir. Ancak 
işçinin bu değişikliğe uzun süre sessiz 
kalması kabul anlamını taşımaz.  Eksik 
ödenen ücretlerini 5 yıllık zamanaşımı 

dolmadan yasal olarak talep hakkına 
sahiptir.  

4857 sayılı Kanun’un 22. madde-
sinde çalışma şartlarında esaslı deği-
şiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini 
haklı olarak feshedebileceği öngörül-
memiş olmakla birlikte, çalışma şart-
larının değiştirilmesi aynı zamanda 
mevcut iş şartlarının uygulanmaması 
anlamına geldiğinden,  Kanunun 24/
II-f. bendinde belirtilen işçinin haklı 
fesih sebepleri arasında yer almaktadır. 

Öte yandan işverenin yazılı olarak 
yaptığı iş koşullarındaki değişikliğin 
işçi tarafından kabul edilmemesi halin-
de işverenin de fesih hakkı söz konusu 
olabilecektir. Bu halde işçinin işe iade 
davası yoluyla konuyu yargıya taşıması 
mümkündür.

Yargılamada, yapılan değişikliğin 
esaslı değişiklik olup olmadığı, yöne-
tim hakkının objektif  veya kötüniyetle 
kullanılıp kullanılmadığı incelenecek 
feshin geçersizliği ve işe iade konusun-
da bir karar verilecektir. Bu durumda 
yargılamanın uzun süreceği, işe iade 
kararı alınsa bile işverenin 4-8 ay şek-
linde belirlenen tazminatları ödemek 
suretiyle işe başlatmayabileceğinin de 
gözden uzak tutulmaması gerekmek-
tedir.
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Bu genel bilgiler ışığında 696 sayılı 
KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçen 
alt işveren işçilerinin yaşadığı duruma 
değinmek isteriz.

Bilindiği üzere bu durumdaki işçiler 
02.04.2018 tarihinde alt işveren işçisi 
olarak ihale sözleşme ve şartnamele-
rinde belirlenen görevleri, ücretleri ile 
diğer mali ve sosyal hakları korunarak 
sürekli işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Bu kişiler alt işverende uzun yılardır 
muvazaalı biçimde, ihale sözleşme ve 
şartnamelerinde belirlenen görevleri 
dışında örneğin hizmet alım sözleşme-
lerinde temizlik işçisi olarak gösterildi-
ği halde büro ve teknik işlerde çalıştırıl-
mışlardır. Aralarında 10 yıl veya daha 
uzun süre hiç temizlik işi yapmayanlar 
bulunmaktadır.

Kamuda sürekli işçi kadrolarına 
geçirildikten sonra da uzun süre büro, 
masa başı evrak işleri ve teknik işlerde 
çalıştırılmışlardır. Ancak, son aylarda 
bu durumda olan işçilere temizlik işleri 
verilmekte, dahası bazılarına da yap-
tıkları işler yanında temizlik işleri de 
yaptırılmaktadır.

Pek çok hukukçu gibi biz de uzun 
süre büro vb. işlerde çalıştırılmaları ne-
deniyle bu işçilerin işlerinin değiştirile-
meyeceği,  hukuken artık işyeri uygu-
laması haline gelmiş olan işleri dışında 
temizlik işlerinde çalıştırılamayacakları 
kanaatindeyiz.  

Bu konuda henüz bir yargı kararı 
bulunmamakla birlikte; Sendikamızca 
emsal olması için bir İl Müdürlüğün-
de görev yapmakta olan işyeri sendika 
temsilcimizin görev değişikliği nedeni 
ile açılmış olan bir dava bulunmakta-
dır. Temsilcimiz gerek alt işveren nez-
dinde çalıştığı dönemde gerekse kad-
roya geçirildiği tarih sonrasında uzun 
yıllar büro işlerini yürütmüş olmasına, 
fiilen temizlik işi yapmamasına rağmen 

kendisine temizlik işlerinde görevlendi-
rildiğine dair bir yazı tebliğ edilmiştir. 
Bunun üzerine “ kendisinin gerek alt 
işveren nezdinde çalıştığı dönemde 
gerekse kadroya geçirildiği tarih sonra-
sında uzun yıllar büro işlerini yürütmüş 
olduğu, bu durumun işyeri uygulama-
sına dönüştüğü, hiç bir zaman fiilen 
temizlik işi yapmadığı, temizlik işinde 
görevlendirilmesinin iş koşullarında 
esaslı değişiklik teşkil ettiği ve bu deği-
şikliğe muvafakatının bulunmadığı ay-
rıca kendisinin işyeri sendika temsilcisi 
olduğu, bu sebeple ilgili yasa gereği gö-
rev ve görev yerinin değiştirilemeyece-
ği” belirtilerek görevlendirmeye itiraz 
edilmiştir. Yargı süreci devam etmekte 
olup verilecek kararın aynı sorunlar-
la karşılaşan işçiler bakımından emsal 
olacağı düşünülmektedir. 

Uygulamada yaşanan sorunların 
kaynağı 696 sayılı KHK’da uygulama-
ya yönelik bir detay bulunmamasıdır. 
Uygulama tamamı ile idareye bırakıl-
dığından; kötüye kullanıma da oldukça 
açıktır. İl ya da ilçe müdürlüklerinde yö-
netici pozisyonunda bulunan kişiler, iki-
li ilişkilerinin iyi olduğu ve yakınlığının 
bulunduğu işçilerin süregelen görevle-
rinde çalışmalarına ses çıkarmazken; 
söz konusu işçiler dışındakilere temizlik 
görevi dayatmasında bulunmaktadırlar. 
Unutulmamalıdır ki; işverenin yönetim 
hakkı İş Hukukunun temel ilkelerinden 
olan “ Eşit Davranma” ve “ Ölçülülük” 
ilkeleri ile sınırlıdır.  

Görüldüğü üzere yaşanan sıkıntılar 
münferit olmadığı gibi binlerce işçiyi 
ilgilendiren toplumsal bir sorun hali-
ne dönüşmüştür. Her yaşanan soru-
nun dava konusu yapılması mümkün 
olamayacağından İş ve işyeri barışının 
sağlanması bakımından sosyal taraf-
ların iyiniyetli yaklaşımları önem arz 
etmektedir. 

HUKUK
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“Reddedilenlerin Salonu”ndan Başlayan Bir Sanat Hikâyesi:

İzlenimcilik
İzlenimci resimleri, özellikle bazılarını, mesela hemen aşağıdaki tabloyu her 
yeniden gördüğümde, karşımda gördüğüm şeyin, gün ışığının, yağan karın, 
şehirlerin, sokakların veya insanların tam da bir şemsiyenin hafifliğinde bir anda 
uçabileceğini, ortadan kaybolabileceğini düşünür, sanki tüm o ışıklar, şehir-
ler, sokaklar, insanlar o tuvale bir anlığına uğramışlar da hemen, gözlerimi 
kırptığım anda gidebilirlermiş gibi hissederdim. 

Claude Monet, Şemsiyeli Kadın – Madam Monet ve Oğlu [La femme à l’ombrelle – Madame Monet et 
son fils, 1875]
Kaynak: https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Claude_Monet_-_Woman_with_a_Parasol_-_
Madame_Monet_and_Her_Son_-_Google_Art_Project.jpg  [Erişim tarihi: 15.11.2021]

Meral AKBAŞ
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Şimdi bugün izlenimciliğin tarihi ve gelişimi üzerine sınırlı da olsa biraz oku-
muşken aklıma Karl Marx ve Friedrich Engels’in 1848 yılında kaleme aldık-
ları Komünist Manifesto’da geçen şu cümle geliyor: “Katı olan her şey buharlaşıyor!” 
Öncelikle bu cümlenin geçtiği paragrafı iki farklı çeviriyle burada alıntılamak 
isterim. İlki, Sol Yayınları’nın 1998 yılı baskısından; bu baskıyı Muzaffer Er-
dost çevirmiş: “Üretimin sürekli altüst oluşu, bütün toplumsal koşullardaki 
kesintisiz sarsıntı, sonu gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva çağını bütün 
daha öncekilerden ayırdeder. Bütün sabit, donmuş ilişkiler, beraberlerinde ge-
tirdikleri eski ve saygıdeğer önyargılar ve görüşler ile birlikte çözülüyorlar, bütün yeni-o-
luşmuş olanlar kemikleşemeden eskiyorlar. Yerleşmiş olan ne varsa eriyip gidiyor, kutsal 
olan ne varsa lanetleniyor ve insan, kendi toplumsal durumlarına ve karşılıklı ilişkilerine 
sonunda ayık kafa ile bakmak zorunda kalıyor.”1 Bu ilk çeviride sözünü ettiğim cüm-
le, yerleşmiş olanın eriyip gitmesi olarak tercüme edilmiş. Diğer çeviri ise, Marshall 
Berman’ın Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi başlığıyla Türkçeye 
çevrilen kitabında yer alıyor: “Peşlerinde kadim ve hürmete şayan bir önyargılar ve 
kanaatler silsilesini sürükleyen tüm durgun, donuk ilişkiler silinip süpürülüyor; yeni ortaya 
çıkan her şey daha kemikleşemeden miadını dolduruyor. Katı olan her şey buharlaşıp gidiyor, 
kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar hayatlarının gerçek koşullarıyla ve 
diğer insanlarla ilişkileriyle… yüzleşmeye zorlanıyor.”2 Yerleşmiş, kabul edilmiş ola-
nın birinde eriyip gittiği, diğerinde ise buharlaştığı bu iki farklı çeviriyi bu metne 
taşımamın sebebi, belki de 19. yüzyılın ikinci yarısındaki toplumsal dönüşü-
mün her şeyi yok eden, dönüştüren, yeni ilişkiler var eden ve fakat bununla 
beraber kendi yarattığını da her an ortadan kaldırma ihtimalini, coşkusunu 
ve gücünü elinde tutan sarsıcılığını yeniden ve bir kere daha vurgulamak. 
İzlenimcilik akımı, tam da Komünist Manifesto’da anlatılan o katı ve acımasız 
kapitalist dünyanın şekillendiği ve diğer yandan da bu katı ve acımasız yeni 
dünyanın kendinden önceki tüm kuralları, düşünceleri, inançları yerinden et-
tiği bir toplumsallığın içinde(n) doğup gelişiyor.

Salonlar, 19. yüzyılın sonuna kadar sanat yapıtlarının sergilendiği, kamusal 
alana açıldığı, insanların sanat eserleriyle karşılaştığı, sanatçıların görünür-
leştiği, sanat eserlerinin satılması için olanakların açıldığı, yeni sanatçıların 
kendilerini tanıtma şansı yakaladıkları bir “sanat olayı” olarak değerlendiri-
lebilir.3 Bununla birlikte, salonların sanatı, sanat eserinde işlenecek konuları 
ve bağlamları, sanatçıyı bu kadar belirlemesi, buradaki üretimi de zamanla 
hegemonikleştirir. Dönemin sanatının belirleyicisi bu salonlar olur. Dola-
yısıyla, salonlara kabul edilenler dönemin sanatının normunu belirlerken, 
kabul edilmeyen sanatçı ve eserler sanatın dışına atılır, görmezden gelinir ve 
hatta alaya alınır. Fakat yukarıda da anlattığım üzere, toplumun dönüşümü 
sanatı, sanatçıyı, sanattan beklenenleri, sanatın alıcısını da değiştirir, dönüş-
türür: “… anıtsal ‘cilalı yüzey’ resimleri, sanata ilgi duymaya başlayan ve en kalabalık 
izleyici kitlesini oluşturan yeni orta sınıfın beğenilerine hitap etmez olmuştur.”4 Artık 

1 Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, çev. Muzaffer Erdost (Ankara: Sol Yayınları, 1998), s. 14. 
2 Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ ve Bülent Peker 

(İstanbul: İletişim, 2003), s. 35.
3 Ahu Antmen, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar (İstanbul: Sel, 2019), s. 13.
4 A.g.e., s. 14.
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yeni bir izleyici ve alıcı kitlesi sahneye çıkmıştır ve bu sınıf “akademik sanat 
anlayışının hiyerarşik olarak en düşük değeri atfettiği konulara”, gündelik yaşamın, 
doğa manzaralarının resmedildiği bir anlayışa ilgi duymaktadır.5 Dönemin 
aristokrasisine karşı gelişen bu tavır aslında aynı dönemde akademinin bas-
kıcı tavrına karşı çıkan Gustave Courbet, Édouard Manet ve Claude Monet 
gibi dönemin sanatçılarının salon karşıtı duruşlarıyla buluşur. Bu eleştirel 
duruş daha sonrasında bir protestonun başlamasına ve III. Napolyon’un 
kararıyla Reddedilenler Salonu’nun açılmasına sebep olur. Avangard sanatçı-
lar artık reddedilmiş olsalar da salonda, yani kamusal hayatın içinde, farklı 
toplumsal sınıf ların gözleri önünde, “eleştirmenlerin ve halkın alay konusu olmuş” 
olsalar da yine de orada ve görünürdür.6

1863 yılındaki bu ilk reddedilenler sergisinde en fazla eleştirilen tablo, Manet’nin 
Kırda Öğle Yemeği adlı eseridir. Daha sonra “modern sanatın dönüm noktalarından 
birini” işaret edecek bu tablonun o dönem bu kadar kızgınlık yaratmasında, 
Mark Powell-Jones’e göre tabloda kullanılan resim tekniğinin kısmen payı bu-
lunur; fakat esas sebep, iki genç adamın muhtemelen seks işçisi olan iki genç 
kadınla dostluk kurması ve keyifli bir biçimde beraber vakit geçirmesidir.7 

Édouard Manet, Kırda Öğle Yemeği [Le déjeuner sur l’herbe, 1862-1863]
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rda_%C3%96%C4%9Fle_Yeme%C4%9Fi#/media/Dosya: 
Edouard_Manet_-_Luncheon_on_the_Grass_-_Google_Art_Project.jpg [Erişim tarihi: 15.11.2021]

5 A.g.e., s. 14.
6 A.g.e., s. 14.
7 Mark Powell-Jones, Sanatçılar, Akımlar, Yapıtlar: Empresyonizm (İzlenimcilik) (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2016), 

s. 34. Ahu Antmen de dönemin eleştirmenlerinin bu tabloyu kullanılan resim tekniği açısından “desen temelini 
fazla sert, ışığı fazla çiğ, renkleri fazla ham diye[rek]” eleştirdiklerini belirtir; Ahu Antmen, Sanatçılardan Yazılar 
ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, s. 14.  
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Burada bana kalırsa ilginç olan bir diğer nokta da, kadınlardan ve adamlar-
dan birinin onları seyreden muhtemel kişilere bakıyor olmasıdır. Bu bakışlar 
sanki bizi tabloya, tabloda yaşanan o ana, o gündelik hayat parçasına davet 
eder ve orada yaşananın bir parçası yapar; yaşamın dışına atılan, ayıplanan 
deneyimler hayatın içine böylece yeniden dahil edilir. Tablodaki dünyayla 
tablonun dışındaki dünya artık birleşmiştir ve bu birleşme tabloda resmedi-
lenin aslında gündelik hayatın bir parçası olduğu gerçeğini de öne çıkarmış, 
hatırlatmış olur. 

Kırda Öğle Yemeği’ni protest ve devri için devrimci yapan şeylerden bir diğe-
ri de, aslında bu tablonun kendisinden önce yapılan iki farklı eserle, Tiziano 
veya Giorgone’nin Kırda Konser’i ve esas olarak da Raphael’in Paris’in Yargısı 
adlı eserinin Marcantonio Raimondi tarafından yapılmış gravürü ile konuş-
makta olmasıdır. Manet bu tabloyu yaparken Raimondi’nin gravüründeki 
su perisi ve iki deniz tanrısının pozlarını kopya eder, fakat bu pozlar gün-
cellenmiş ve sekülerleştirilmiştir. Bu yer değiştirmeyle ilgili Powell-Jones’in 
yorumu şöyle: “Tablonun geçmişin büyük sanatına yaptığı gönderme, Manet’nin ken-
disini eski ustaların halefi olarak gördüğünü düşündürse de, ironik bir biçimde o anlayışı 
yıkmaya dair bir yöntem de olabilir”.8 Ayrıca bu yer değiştirme, yani mitolojik 
anlatıların parçası olan perilerin, tanrıların, yani aslında kahramanların 
yerini o günün dünyasının figürlerinin alması ve bu figürlerin sanki aslın-
da eski dünyanın kaidelerine kafa tutarcasına, mitolojik resimlerdeki kutsal 
çıplaklıktan farklı bir biçimde insana ait “doğal”, sıradan bir çıplaklıkla, tüm 
çıplaklıklarıyla resimden bize bakıyor olmaları, Ahu Antmen’in de deyişiyle, 
“düpedüz başkaldırı”dır.9 

Bu başkaldırının bir parçası olarak izlenimci ressamlar, olduğunu bildiğimiz 
değil de gördüğümüz renkleri resmederler. Artık tuvale akılda ölçülüp tar-
tılan, akılla karar verilen yansımaz; gerçek gün ışığının altında, açık havada, 
doğada, kar yağarken göze görünen aktarılır. Böyle bir eğilim, doğayı artık 
insanın düzenlediği ve yönettiği bir alan olarak tanımlamaz; doğa “kendi 
başına ve kendisi için övgüye değer”dir.10 İzlenimci bir çerçeveden doğaya yak(ın)
laşmak, yeniden bakmak, doğada uzun zaman geçirmek, tablolarda kullanı-
lan renkleri ve perspektif anlayışını da derinden etkiler: “Monet ve arkadaşları, 
açık havada çalışmanın bir sonucu olarak, geleneksel manzara ressamlarının onayladık-
ları kasvetli renklendirme ve kahverengi gölgelerin doğaya aykırı olduğuna giderek daha 
fazla ikna oldular.”11 Mesela Monet, tuvaline artık koyu renkli astar yerine 
beyaz bir astar vurmaktadır;  Pierre Auguste Renoir ve Jacob-Abraham-Ca-
mille Pissarro daha parlak paletler kullanmaya başlarlar. Doğaya dair bu 
yakın gözlemler resimlerde kullanılan gölge tekniklerini de değiştirir, artık 
siyah ve kahverengi gölgeler yoktur. Çünkü gölgeler çevrelerindeki nesne-
lerin rengini alırlar. Gölgeler gibi resimlerdeki konturlar, keskin sınırlar da 
8 Mark Powell-Jones, Sanatçılar, Akımlar, Yapıtlar: Empresyonizm (İzlenimcilik), s. 34.
9 Ahu Antmen, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, s. 14.  
10 Mark Powell-Jones, Sanatçılar, Akımlar, Yapıtlar: Empresyonizm (İzlenimcilik), s. 6.
11 A.g.e., s. 12.
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artık resmin dışına atılır; “su, sis, çiçek yığınları, rüzgârda dalgalanan çayırlar… 
konturlu olamıyordu.”12 İzlenimci ressamlar zamanla kısa ve hızlı fırça darbe-
lerini daha çok tercih etmeye başladılar, resimlere küçük renk dokunuşları 
yaparak “tıpkı ışığın doğada yaptığı gibi, farklı renkler arasında canlı bir etkileşim 
yaratma olanağı buldular.”13 Sadece doğayı değil, kentleri, caddeleri, kafeleri de 
resmettiler. Hatta aynı mekânların farklı zaman ve mevsimlerde resimlerini 
yaparak geçici ışık ve atmosfer koşullarını resmin amaçlarından biri haline 
getirmiş oldular. Örneğin, Pissarro’nun Montmartre Bulvarı’nı bir kış saba-
hında, bir bahar günü, gece, bulutlu bir havada, öğleden sonra yağmur altın-
da resmettiği farklı tabloları vardır. Monet de Saman Yığınları adlı serisinde 
hasat edilmiş buğday yığınlarını iki sene boyunca farklı saat, mevsim ve 
havalarda aynı teknikle resmeder; bu seride yirmi beş tablo bulunmaktadır. 
Bu yöntem izlenimcilerin geçip giden, uçucu anları yakalama çabalarıyla da 
ilişkilidir. İzlenimci tabloların çoğunlukla yarattığı o bitmemişlik, tamam-
lanmamışlık hissi belki biraz da ressamların gördükleri anları hızla, kaybet-
mek istemeyerek tuvale yansıtmalarından ileri gelir. O an artık tuvaldedir, 
tuvale yansıyan anın öncesi ve sonrasında ne olacağı bilinmez; anın kendisi, 
öncesi ve sonrası ancak duyumsanabilir, hissedilebilir. 

İzlenimci Bir Kadın Ressam: 
Berthe Morisot
Bu metni yazmaya baş-
larken izlenimci bir kadın 
ressamın bir tablosunu se-
çip anlatmak ve bir kadın 
sanatçı tarafından yapılan 
izlenimci bir resmin anlamı 
üzerine düşünmek, bu tab-
lonun izlenimciliğin tarihsel 
hikâyesi içinde nereye otur-
duğunu tartışmak istedim. 
Bu tartışmayı yürütmeden 
önce “alaycı, provokatif, ikon 
kırıcı”14 olarak tanımlanan 
Linda Nochlin’in yazdığı 
ve feminist sanat tarihinin 
temel metni olarak kabul 
edilen Neden Hiç Büyük Sa-
natçı Kadın Çıkmadı? başlıklı 
makaleyi okurken, sanat ta-
rihine feminist bir yöntem-

12 A.g.e., s. 13.
13 A.g.e., s. 14.
14 Linda Nochlin, Kadınlar, Sanat ve İktidar, çev. Süreyyya Evren (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018), arka 

kapak yazısı.  
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le yeniden bakmanın farklı yollarının tartışıldığı bir yerde Berthe Morisot 
ismiyle karşılaştım: “… Berthe Morisot’nun aslında düşünüldüğü kadar Manet’ye 
bağımlı olmadığını göstermek…”15 İşte bu ifade beni Nochlin’in Morisot’nun Sü-
tannesi: İzlenimci Resimde Çalışmanın ve Boş Zamanın İnşası başlıklı baş-
ka bir makalesine ve dolayısıyla Morisot’nun izlenimci tablolarına taşıdı.16    

Berthe Morisot, Sütanne ve Julie [Nourrice et bébé, 1879]
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/387661480406628953/ [Erişim tarihi: 15.11.2021]

İlginç bir tesadüf olarak Nochlin de benim bu metnin hemen başında işaret 
ettiğim o ünlü cümleye başvurarak bu tabloyu anlatmaya başlamıştı: “Çok 
daha farklı koşullarda söylenmiş olsa da Karl Marx’ın akıllarda kalan meş-
hur deyişi “katı olan her şey buharlaşıyor” pekâlâ Morisot’nun resmini özetlemek 
amacıyla kurulmuş da olabilirdi”.17 Gerçekten de resme bakıldığında hemen ilk 
görünen şey, sınırların, herhangi bir kontur çizgisinin bulunmaması, bir-
birinin içine akan figürler; resmedilen o anı hissettiren fırça darbeleri, tit-
reşimler, iç içe geçen ve beraber kıpraşan renkler; herhangi bir eskiz ya da 
desen çalışmasının, geometrik hesapların yapılmadığı, katı formların veya 

15 Linda Nochlin, “Neden Hiç Büyük Sanatçı Kadın Çıkmadı?”, Kadınlar, Sanat ve İktidar içinde, s. 147.
16 Linda Nochlin, “Morisot’nun Sütannesi: İzlenimci Resimde Çalışmanın ve Boş Zamanın İnşası”, Kadınlar, Sanat 

ve İktidar içinde, s. 43-59.
17 A.g.e., s. 43.
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ayrıntılı betimlemelerin olmadığı bir dünya temsili; yine Nochlin’in ifade-
siyle: “Ne arka plana karşı figür kalmış, ne atmosfere karşı katı form, ne eskizle deneme-
ye karşı ayrıntılı betimleme, ne de kompozisyonun veya anlatının her zamanki karmaşık-
lıkları”.18 Fakat bu resimde görünen bu bulanıklık, daha doğru bir ifadeyle 
sınırların iç içe geçerek ya da birbirine doğru açılarak ortadan kaybolması, 
aslında birbirinden çok farklı iki kadının, yani Julie’nin annesi Berthe Mo-
risot’nun ve sütannesi Angéle’in “sınıflarının çizdiği sınırlar üzerinden burada 
birbirleriyle yüzleş[mesi]” anlamını da taşıyor.19 Nochlin’in beni çok etkileyen 
bu yorumuna göre, izlenimci resimde sınırların ortadan kalkması, resmin 
toplumsal sınırları, sınıf ları, farkları dışladığı anlamına gelmiyor. “Her şeyin 
buharlaşıyor gibi” göründüğü bu resmin arka planında aslında 19. yüzyılda 
Fransa’da kırsal bölgelerden gelen yoksul köylü kadınları, sütannelik mesle-
ğini ve yoksul kadınların artık satılan, pazarda bir değişim değeri olan, bir 
metaya dönüşmüş sütünü, bu sütü ve kadınların emeğini satın alan üst sı-
nıftan ve hatta kendileri çalışmak zorunda olan işçi ve zanaatkâr sınıfından 
kadınların yaşam hikâyelerini içeren bir toplumsal sınır ve sınıf anlatısı var. 
Nochlin’e göre, bu tablosunda Morisot “sanat tarihindeki en alışılmadık, belki de 
eşi benzeri olmayan” bir şeyi yapıyor: “Bir kadının kendi bebeğini emziren başka bir 
kadını resmetmesini”.20 Berthe Morisot kendi tablosunun yüzeyinde bir bur-
juva, zengin bir kadın olarak kendi yaşamıyla, bir başka sınıftan kadınla 
sürdürdüğü ilişkisiyle karşı karşıya geliyor, yüzleşiyor. 

Marshall Berman modern olma tecrübesini “paradoksal bir birlik” olarak ta-
nımlar; sürekli bir biçimde parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çe-
lişkinin, belirsizlik ve acının, dolayısıyla “serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi 
ve dünyayı dönüştürmek olanakları” ile “sahip olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her şeyi, 
olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortam”ın modernite deneyiminde 
hep yan yana durduğunu anlatır.21 Sanıyorum benim için de hem izlenim-
ciliğin tarihi gelişimini okurken, farklı sanatçıların eserlerine bakarken ve 
hem de Berthe Morisot’nun kendi eserinde kendisiyle, kendi sınıfıyla yüz-
leşme ihtimalini düşünürken etkilendiğim şey, Berman’ın modern olmakla 
ilgili ortaya koyduğu zıtlıkların yan yanalığını, değişen ve aslında “sürekli 
kendi kuyusunu kazan bir dünya”nın22 sancılarını izlenimci tabloların bir kıs-
mında izleyebilmek, daha doğrusu hissedebilmekti. Üstelik zıtlıkların yarattı-
ğı o muhtemel keskinliği eriten ya da buharlaştıran, tüm o zıtlıkları renklerle, 
farklı gölgelerle, yumuşak fırça dokunuşlarıyla, bazen de noktalarla birbi-
rine doğru açan izlenimci tabloların, sürekli değişen, yıkan ve yeniden ku-
ran, ve aslında sürekli değiştiği için tamamlanma ihtimali öngörülemeyen 
modernite deneyimi üzerine düşünmek için geniş bir his ve duygu(lanım) alanı 
açtığını söylemek mümkün görünüyor. 

18 A.g.e., s. 43.
19 A.g.e., s. 44.
20 A.g.e., s. 44.
21 Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi, s. 27.
22 Komünist Manifesto’daki “… burjuvazinin ürettiği, her şeyden önce, kendi mezar kazıcılarıdır” cümlesine bir 

göndermedir; Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, s. 26.
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Hoşgeldin
Ne zaman olmayacaksın anlasam

oğul sevgiler yitiririm, içimin bir yerinde

tarifsiz bir acının, tanrısız mekanlarında bulurum kendimi

geleceksin, biliyorum, yazmaya sebep

ellerimi üstüme sürüyorum, sana dokunacak diye

Baharların kokusunu duyuyorum hasretliğinde

Dileğim kalmayasın uzak, içim yanıyor

Özleminden arta kalan zamanda, ara sıra özlüyorum

şarkılar söylüyorum

Bunca heba dizeler, oturmuş yakıyorum

 ne desem seni söyleyecek.

Sen Bilmeden
Kanatlı bir sevda gibiydi hayat,

tüylerinden aşklar dökülen

Sularında genç kız ayakları, 

göğsünde gül kokusu

Boylu boyunca uzanmış, çiçekli eteklisi

Zamana kıyamıyorum,

uyansa, gidecek gibi ömrümden
Alaettin BİLEM
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Kulüp’te “Karşılaştık”, 
Şimdi “Yüzleşme” Zamanı!

Dünyanın herhangi bir yerinde, bi-
rilerine göre etnik, dini ya da ideolojik 
açıdan ötekiyiz. İnsan ötekileştirmeye 
maruz kalmış olsa bile, yani empatiyi 
geçtim kendisi bizzat yaşamış olsa bile, 
üstünlüğü, çoğunluğu yani gücü elde 
ettiği ilk fırsatta bunu karşısındakine 
yaşatmaktan imtina etmiyor. Tarih bu-
nun örnekleriyle dolu ne yazık ki.

Yakın tarihten bir kesiti izleyiciye 
sunan Kulüp dizisi “Öteki”lerden, on-
ların yaşadıklarından haber veriyor… 

Kasım ayında dijital platformlar-
dan biri olan Netflix’te yayına girdi-
ğinden beri büyük ilgiyle karşılanan 
ve Türk yapımları arasında bu plat-
formdaki en çok izlenen dizi olan Ku-
lüp, 1940’lar ve 50’ler Türkiye’sinde, 
orta-alt sınıf  Yahudilerin yoğunlukta 
olduğu bir semt olan Galata’yı ve bu 
insanların yaşam mücadelelerini anla-
tıyor. O dönemde Türkiye’de kimlik, 
toplumsal cinsiyet ve siyaset ilişkisinin 
Müslüman olmayanları nasıl etkiledi-
ğine odaklanıyor.

Dizi Türkiye’deki “ötekiler”den 
olan Türk Yahudileri tarafından da 
çok önemsendi. O döneme objektif  
yaklaşan az sayıda yapım olduğunu da 
eklemek gerek elbette. Kulüp’ten önce 
bu meseleyi bu denli odak noktasına 
alan, Türkiye’de yaşayan gayri Müs-
limlerin yaşadıklarını dert eden bir ya-
pım var mıydı? Geçmişte, sayıları çok 
da fazla olmasa da azınlık kimliği, siya-
set ve toplum ilişkisine değinen, Salkım 

Hanım’ın Taneleri ve Güz Sancısı filmleri 
geliyor akla. Onlar da meseleyi bu ka-
dar aleni biçimde ele almamıştı. İşte bu 
yüzden dizi hakkında yapılan yorum-
ların başında “çok cesur” bir iş olduğu 
geliyor. Bu “cesur” ifadesi elbette göre-
celi. Bu “hassas” meseleyi dert eden bu 
yapıt için yeterince “cesur” olamadığı 
yorumları da var elbette. Fakat yine de 
kutuplaşmanın dibine kadar hissedildi-
ği günümüz Türkiye’sinde bu mesele-
yi işlemiş olmaları takdire değer değil 
midir?

Kulüp’ün senaryosu Türk gayri 
Müslimlerin hayatını, özellikle kadın 
Türk gayri Müslimlerin yaşadığı zor-
lukları, haksızlıkları gerçek bir hikaye-
den yola çıkarak ele almış bir senaryo. 
Projenin sahibi Banu Denizer. Dizideki 
başrol karakterlerden biri olan Matilda 
Asero Banu Denizer’in anneannesi ve 
Raşel de annesi. Denizer anneannesi 
ve annesinin 1940’lardan 50’lerin so-

Şafak Rüzgar YILDIZ
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nuna kadar olan dönemde yaşadıkla-
rını kaleme almış ve sonunda senaryo-
laşan bu hikaye sinematografik açıdan 
da otoriteleri ikna eden bir iş olmuş. 

Dizi iki sezon ve toplamda 10 bö-
lümle derdini anlatmaya çalışıyor. İlk 
sezonda daha çok Varlık Vergisi’nin 
gayri Müslimlere yapılan haksızlıklara, 
ikinci sezonda ise 6-7 Eylül Olayları’ı-
na vurgu yapıyor. Yakın tarihimizde 
yaşanmış bu travmatik olaylarla yüzle-
şilebilmesi için de kıymetli bir iş olmuş. 

Bir dönem dizisi Kulüp… Öyle 
olunca doğrudan sanat ekibinin işine 
odaklanıyor insan. Kostümler, saç bi-
çimleri, dekor, dönemin İstiklal Cad-
desi’nin tasviri ve her sahnede figü-
ranlara kadar bu söylediklerime dikkat 
edilmiş olması yine dizinin alkış alan 
bir diğer özelliği. Fakat bunlara özen 
gösterilmemesi bir dönem işi için çok 
amatörce olurdu, bunu da söylemek 
gerek. 

Dizide temel mekanlardan biri 
İstiklal Caddesi diğeri de Kulüp İs-
tanbul isimli eğlence mekanı. İstiklal 
Caddesi’ndeki kozmopolitlik Kulüp 
İstanbul’da da izleniyor. Yahudiler, Er-
meniler, Rumlar ve Türkler bir arada 
çalışıyor. Ana karakterlerden biri olan 
Mathilda da Kulüp’te çalışanlar ara-
sında. 

Dizinin ilk sahnesi bir tabancayla 
ateş edilmesi ve aynı anda güvercinle-
rin uçmasıyla başlıyor. Savaş ve barış 

metaforik olarak ilk sahneden izleyiciye 
aktarılıyor. Sonrasında o silahın neden 
ateşlendiğin belli periyotlarla gördüğü-
müz flashback’lerle öğreniyoruz…

Müziklere değinmeden olmaz. 
Müzikleri sevdiler, ben de sevdim. Di-
zinin ses getirmesini sağlayan etken-
lerden biri de müzikleri. Selim Songür 
alışılmışın dışında bir müzik tarzını o 
dönemin eğlence kültürüne adapte 
etmeye çalışıyor. Birkaç hazin dene-
meden sonra ona inan birini buluyor 
ve bizler de diziden sonra tekrar tekrar 
dileyeceğimiz şarkılara sahip oluyoruz. 

Özetle dizi sinematografik başarısı 
bir yana, memlekette alıştığımız genel 
“öteki” resmedilişini yıkması açısından 
önemli. Yani burada sadece azınlıkla-
rı kastetmiyorum. Türkiye’de medya 
kadınları, LGBTİ+ bireyleri ve diğer 
birçok grubu nasıl resmediyor bir dü-
şünün. Bu grupların daha fazla öteki-
leşmesini perçinleyecek biçimde olum-
suz resimlerin yaygınlığı arasında bu 
yapım gerçekten son zamanlara sıkça 
dile getirilen “helalleşme”, “yüzleşme” 
kavramlarına hizmet edecek ve örnek 
olacak güzel bir iş olmuş. 

Hikâyeyi anlatandan senaryolaştı-
rana, müzikleri yapandan söyleyene, 
oyunculardan teknik ekibe kim katkı 
sunmuşsa teşekkür etmek lazım ki bize 
böyle bir karşılaşmayı sağladılar. Kar-
şılaştık, şimdi önyargılardan kurtulup 
yüzleşme zamanı…
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Yoga bir spor olmanın ötesinde suna-
bileceği başka şeyler de var. Vücudu 
tonlandırıp, zinde kalmanızı sağlar-
ken, zihninize dikkat ediyor. Dahası, 
sonrasında kendinizi mutlu, enerjik 
ve her şeye hazır hissetmenize yardım 
ediyor.

Arkeolojik kazılar sonucunda bulu-
nan, yoga yapan insan figürleri ince-
lendiğinde, yoganın tarihinin en az 
5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu 
görülmüştür.

Hint felsefesine göre yaşadığımız 
dünya ve hatta evren kalıcı değildir, 
belirli dönemlerde yok olup tekrar var 
olmaktadır. Genelde dünya su bas-
maları ile yok olur ve sular çekildik-
ten sonra tekrar yeni bir yaşam me-
deniyeti ortaya çıkar. Bir üst gezegen 
sisteminden dünyaya tekrar geldiği 
düşünülen insanların başka bilgiler 
ile birlikte yoga bilgilerini de getirdiği 
anlatılmaktadır. 

Kökeni Hindistan’a uzanan yoga, fi-
ziksel ve zihinsel disiplinler bütününü 
anlatmak için kullanılan bir terim. 
Hindistan’da kullanılan Sanskritçe’de 
her kelimenin türediği bir kök harfi ve 

her harfin bir anlamı var. Yoga için de 
kök harf  “yuj”. “Yuj” kelime kökünün 
de “yoga” kelimesinin de bir çok anla-
mı var, ki bu durum da yoganın kap-
samlı yapısıyla oldukça uyumlu. “Yuj” 
kavuşma, bir araya gelme, birleşme, 
karşılaşma ve yöntem anlamlarını 
içeren bir kök. Yuj’dan türeyen «yo-
ga”nın anlamlarından sadece birkaçı 
ise şöyle; birleştirmek, kontrol etmek, 
boyunduruk altına almak.

Yoganın amacı kişinin ruhsal ve be-
densel dengesini sağlayarak huzur 
bulmasını sağlamaktır. Yoga yapan 
kişi kendini tanımaya başlar, kişi ken-

Yoga:
Bir Spordan Öte 

Gizem RIZAOĞLU
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dini ve bedenini derinlemesine tanı-
dıkça evrenin uyumunu yakalar. Yo-
ganın temel felsefesi bu esasa dayanır. 
Kişi bu sayede her canlıya ve dünyaya 
karşı derin bir sevgi beslemeye başlar. 
Yoga yapan kişi önemsiz, anlamsız 
şeyler için üzülmez ve kendini yıprat-
maz. Kısaca zihnin ve bedenin uyum 
içerisinde çalışmasıyla evrenle bütün-
leşir ve yaşamsal bir enerji ile dolar.
Bugün halen yoganın sekiz adımı ola-
rak bilinen ve referans gösterilen bu 
sistemi şu şekilde özetleyebiliriz;

1.  Yama: Sekiz basamaklı yoga yol-
culuğunun ilk adımı olan ve geri 
çekilme olarak da bilinen Yama, 

zarar vermemek, doğruluk, çal-
mamak, nefsi kontrol etmek gibi 
evrensel ahlaki disiplinlerden olu-
şuyor.

2.  Niyama: İkinci basamak olan Ni-
yama kişisel disiplini işaret ediyor. 
Gözlem olarak da bilinen Niyama 
saf  olma, şükretme, okuma ve ha-
tırlama gibi disiplinleri barındırı-
yor.

3.  Asana: Yoga duruşu veya yoga 
pozu anlamına gelen Asana, üçün-
cü basamağı oluşturuyor.

4.  Pranayama: Dördüncü basa-
makta ise nefes ile ilgili, ki nefes, 
yogada yaşam enerjisi olarak kabul 
ediliyor. Pranayama basamağı nefe-
sin, yani yaşam enerjisinin, kontro-
lünü içeriyor.

5.  Pratyahara: Tecrit olarak da bi-
linen beşinci yoga basamağı Pratya-
hara, duyguları veya duyu organla-
rını geri çekmek anlamına geliyor.

6.  Dharana: Bu basamak konsant-
rasyon ve odaklanma ile ilişkilendi-
riliyor.

7.  Dhyana: Yoga yolculuğunun ye-
dinci basamağı olan Dhyana medi-
tasyon olarak da adlandırılan bir 
aşama.

8.  Samadhi: Son basamak, yani 
aydınlanma adımına Samadhi adı 
veriliyor. Özgürleşme olarak da 
bilinen bu basamakta meditasyon 
nesnesi ile bilincin birleşmesi he-
defleniyor.

Bu sekiz basamaklı sistemde adımla-
rın her biri bedensel, zihinsel ve ruhsal 
bilinç aşamalarını ve farkındalıkları 
temsil ediyor. Pek çok yoga pratiğinde 
genel olarak Asanalara, nefes egzersiz-
lerine ve meditasyona ağırlık verilse 
de, geriye kalan beş basamağı da uy-
gulamasak da bilmekte fayda var.
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Mağara alegorisi, Yunan filozof  Pla-
ton’un Devlet adlı eserinin yedinci bö-
lümünde Sokrates’in ağzından ortaya 
atılan Antik Çağ felsefesinin en önemli 
alegorilerindendir.

Mağara alegorisine1  göre insanlar 
doğumdan ölüme kadar bir mağara 
içinde el bileklerinden, boyunlarından 
ve ayak bileklerinden bu mağaraya zin-
cirlenmişlerdir. Yalnızca önlerinde bu-
lunan duvara bakabilecek pozisyonda 
bağlı bir şekilde hapsedilmişlerdir. Bu 
insanların görebildikleri tek şey mağa-
raya ışığı sızan ateşin önünden geçen 
insanların, hayvanların veya nesnele-
rin gölgeleri; duyabildikleri ise yine bu 
insanların ve hayvanların seslerinin 
yankılarıdır. Mağaradaki insanların 
hayatları görüp duydukları bu gölge ve 
seslerin gerçekliğine inanmakla geçiyor. 
Bütün hayatları boyunca gördükleri bu 
gölgelerin ve seslerin gerçek olmaya-
bileceğinden en küçük bir şüphe dahi 
duymuyorlar. İşte tam olarak bu nok-
tada Platon’ un geliştirdiği varsayıma 
göre, içeride bulunan bir kişi zincirlerin-

1 Alegori, bir düşünceyi, davranışı veya eylemi 
daha kolay kavratabilmek için düşüncenin 
yerini tutabilecek simgelerle, simgesel sözlerle, 
benzetmelerle göz önünde canlandırma işi.

den kurtuluyor ve mağarada dolaşma-
ya başlıyor ve görüyor ki gerçek sanılan 
gölgeler tamamen yansımadan ibaret-
tir aslında. Kurtulan kişi mağaradan 
dışarı çıkar. Gözlerini açmaya çalışır 
fakat ışıktan dolayı geçici körlük yaşar. 
Çünkü hep karanlıktaydı ve ilk kez ışığı 
görüyordu. Belli bir zaman sonra gözle-
rini açar ve önce en iyiyle yani güneşle 
karşılaşır. Daha sonra çevresini inceler 
ve gerçeklik ile tanışır. Duvarda gördü-
ğü nesnelerin aslında gerçek olmadığı-
nın onların birer yanılsama olduğunun 
farkına varır.

Matrix serisinin ilk filmini hatırla-

SANAT TARİHİ

Platon’un Mağara Alegorisi:

Zincirlerimizi 
Kıralım

Tuğçe TAŞDELEN 

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu, Uzman
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yanlarınız var mı aranızda? Morpheus 
Neo’ yu Matrix’ den çıkarttır ve sonra-
sında küvezlerin olduğu bir sahne gelir 
karşımıza. Şunu anlatmak ister aslında 
Neo daha önce hiç doğmamıştır yani 
daha önce gerçek hayatta bulunmamış-
tır. Daha sonra Neo küvezden düşer ve 
gemiyle kurtarılır. Gemiye alındıktan 
sonra Neo bir süre gözlerini açamaz 
ve hareket edemez. Çünkü gözlerini ve 
kaslarını daha önce hiç kullanmamıştır. 
Fakat bunun farkına gerçek dünyaya ge-
çince anlar. Bu sahne Platon’un mağara 
alegorisinden ilham alınarak yapılmıştır.

Mağaradan çıkan kişi tekrar mağa-

raya döner gördüklerini anlatmak için. 
Fakat zincire bağlı insanlar serbest olan 
kişinin bu anlattıklarını duyunca onun 
delirdiğini düşünürler. Eğer kendileri 
de mağaradan çıkarsa onun gibi delire-
ceklerini düşünürler yani kısacası ger-
çekle yüzleşmeye cesaret edemezler. Ve 
dolayısıyla serbest kalmayı reddederler.

Mağara alegorisi burada biter fakat 
mağara, zincir, kurtulan insan ve gölge-
ler bunlar gerçek hayatta bazı kavram-
ları sembolize eder. Mağara; toplumu, 
zincir; toplum içerisinde insanı sınır-
layan, insanı belli kalıplara girmeye 
zorlayan hukuki, dini, ahlaki kuralla-
rını, mağaraya zincirlenmiş insanlar; 
toplumun temel parçası olan bireyi, 
kurtulan insan; bilge kişiyi filozofu, göl-
geler; toplum tarafından belirlenen ve 
benimsenen doğruları sembolize eder.

Burada anlatılmak istenen şey aslın-
da özgürlükten uzak ve toplum tarafın-
dan belirlenmiş doğruların çizgisinde, 
kendi mağaralarında yaşayan insanlar. 
Bizler anlayabildiklerimiz kadarını ka-
bul edip kendi anlayışımızın ötesinde 
bir anlayışı ve anlatılanı kabul etmiyo-
ruz. Evet, doğruyu bulmak ve duymak 
rahatsız edicidir. Bu yüzden zihnimiz 
karanlığı ve esareti seçer. Ama özgür 
olmak ve gerçek ile yüzleşmek cesaret 
ister. Bizim konfor alanı sandığımız 
alan aslında değil, bizi sınırlayan ka-
lıplara girmemizi sağlayan bir alan bu. 
Bu alandan çıkıp gerçeği arayıp aydın-
lanmayı hedeflemeliyiz. İçinizden ‘‘bu 
çokta kolay değil!’’ diyorsunuz diye tah-
min ediyorum ama kolay olan ne var 
ki. Evet zorlanacağız belki, belki adapte 
olmak çok zaman alacak ama sonunda 
özgürlük ve hakikatle karşılaşacağız. 
Sizde Alice2  gibi tavşan deliğinde neler 
olduğunu merak etmiyor musunuz? 
2 Alice Harikalar Diyarı’ ndaki Alice’ den 

bahsedilmektedir.
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2021 yılında dünya genelinde en 
çok dinlenen sanatçısı Porto Riko’lu 
sanatçı Bad Bunny oldu.  Bunny, 9.1 
milyardan fazla dinlenmeyle Latin 
trap ve reggaeton müzik türünün son 
yıllarda öne çıkan ismi konumunda.

Türkiye’de en çok Ezhel 
dinlendi!
Ezhel, Türkiye’de 2021 yılının da 

en çok dinlenen sanatçısı oldu. Böy-
lece Ezhel üste üste dördüncü kez 
dinlenen sanatçı olurken; Türkiye’de 
en çok dinlenen sanatçıların listesi 
şöyle bir göz atalım;
1.	 Ezhel
2.	 UZI
3.	 Sezen Aksu
4.	 Duman
5.	 Çakal

 

2021 yılında Türkiye’de en çok 
dinlenen şarkılar listesinde SEFO’ya 
ait “Bilmem mi?” şarkısı ilk sırada 
yer aldı.

1. “Bilmem Mi?” – Sefo

Derleyen: gençemek

Spotify:
2021’de Müziğin “En”leri...
2021’i geride bıraktığımız bu günlerde, 2021 yılına ait farklı konulardaki 

tutumlarımızın dökümü de ortaya çıkmaya başlıyor. 2021 yılının da müzik 

alanının “en çok”ları Spotify tarafından açıklandı. 
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2. “Seni Dert Etmeler” – Madrigal
3. “Krvn” – UZI
4. ”Bul beni” – Ezhel
5. “Martılar” – EDIS

2021 yılında Türkiye’de en çok 
dinlenen albümler listesinin ilk sıra-
sında UZI’nin Kan albümü yer aldı.

1. Kan – UZI
2. Begefendi – Bege
3. Belki Alışmam Lazım – Duman
4. Özlüce Trap Boys – Reckol
5. Made in Turkey- Murda

2021 yılında dünya genelinde en 
çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk 
iki sırasında sırasıyla Bad Bunny ve 
Taylor Swift yer aldı.

1. Bad Bunny 
2. Taylor Swift 
3. BTS
4. Drake 
5. Justin Bieber

2021 yılında dünya genelinde en 
çok dinlenen şarkıları listesinde Oli-

via Rodrigo’ya ait “drivers license” 
ilk sırada .

1.	 “drivers license” – Olivia Rodrigo
2.	 “MONTERO (Call Me By Your 

Name)” –  Lil Nas X 
3.	 “STAY (with Justin Bieber)” – he 

Kid LAROI 
4.	 “good 4 u” – Olivia Rodrigo
5.	 “Levitating (feat. DaBaby)” – Dua 

Lipa 

2021 yılında dünya genelinde en 
çok dinlenen albümlerine baktığı-
mızda da, En çok dinlenen şarkısı-
nın yer aldığı Olivia Rodrigo’ya ait 
SOUR albümünü görüyoruz. 

1.	 SOUR, Olivia Rodrigo
2.	 Future Nostalgia, Dua Lipa
3.	 Justice, Justin Bieber
4.	 =, Ed Sheeran
5.	 Planet Her, Doja Cat
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Kars ilimiz Doğu Anadolu böl-
gemizin kuzeydoğusundadır. Anado-
lu’muzun en eski gizemli ve büyük uy-
garlıklarına ev sahipliği yapmış muh-
teşem şehirlerinden biridir. Sarıkamış 
ilçesi ise Kars’ın 50 km güneyindedir. 
Horasan’da kurulan Selçuklu-Türk 
İmparatorluğunun İslam tefekkürü-
nü dünyaya yayma, Selçuklu nizam 
medeniyetini, Türk hâkimiyetini 
Orta Asya’dan Ege sahillerine, Kaf-
kaslardan Yemen’e kadar olan bölge-
lerde kurma ve yaşatma amacıyla 16 
Ağustos 1064 tarihinde Alparslan’ın 
ordularıyla Bizans Kalesi Ani şehrin-
de, Kars kalesinde, Allahü Ekber ve 
Soğanlı Dağlarında hakimiyet kur-
masıyla Sarıkamış da bir Türk vatanı 

olmuştur. O tarihten sonra Sarıkamış 
bir çok savaşa ve mücadeleye ev sa-
hipliği yapmıştır. Ancak bizim için en 
dramatik olanı Osmanlı – Rus savaş-
ları sırasında 15-22 Aralık 1914 tarih-
lerinde 60 bini donarak olmak üzere, 
toplam 78 bin şehidin verildiği Sarı-
kamış faciasıdır. Günümüzde halen 
hava koşulları müsait olduğu sürece 
22 Aralık tarihinde 60.000 şehidimiz 
anılmaktadır. Tarihi ve tabiatı anlat-
makla bitmez ama biz tarih kısmını 
burada keselim. 

Sarıkamış’ın tabiatını öne çıkaran 
en önemli niteliklerinden birisi, özel-
likle dünyada sadece Avrupa da Alp 
dağlarında ve Sarıkamış da yağan 
kristal kardır. Bu karın özelliği, yağar-

GEZİ

Kayak Severlere Duyurulur:
Sarıkamış Kış 
Sporlarının Merkezi 
Konumuna Geliyor

Ufuk AKCAN
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ken asla lapa lapa yağmaz; kristal ta-
necikleri şeklinde yağar ve ezilmedik-
çe toz gibidir. Bu özelliği kayak sporu 
için büyük bir avantajdır. 

Yılın büyük bir bölümünün gü-
neşli geçmesine rağmen kar, ilk yağdı-
ğı günkü tazeliğini yitirmeyip, kayak 
severlere pırıl pırıl bir pistte, güvenle 
kayma zevkini yaşatmaktadır. Sarıka-
mış’ta bulunan kayak pistleri sarıçam 
ormanlarıyla çevrili olduğundan rüz-
gara karşı korunaklıdır ve pistlerde çığ 
tehlikesi bulunmamaktadır. Dünya-
nın en uzun kayak pistlerinden birine 
sahiptir ve “Türkiye’nin lnsburg’u” 
diye de adlandırılır. Kayak merke-
zi, ilçe merkezinin güneydoğusunda 
Cıbıltepe (Bayraktepe) 2634 m’dedir; 
batısında Süphan dağı 2900 m, batı-
sında Ağbaba 2810m yer almaktadır.

Ülkemizde birçok kayak merkezi 
vardır. Bunların arasında Sarıkamış 
hak ettiği yeri yeni yeni almaya baş-
ladı. Kış turizmi için turizmcilerinde 
ilgisini çekmeye başladı. Her sene 
devlet teşviki ile yeni yeni oteller ya-
pılmaya ve kalkınmaya başladı.

Kayak merkezine de ciddi yatı-

rımlar yapılıyor; üç sene öncesine ka-
dar skipasslar1 çok eski ve üstü açıktı. 
Orta kafe denilen pistlerin merkezin-
de sayabileceğimiz yerle zirve arasına 
son derece modern üstü kapalı skipass 
yapıldı, artık daha hızlı ve daha çok 
kayakçı taşınabiliyor zirveye. Daha 
önce sadece orta kafede ve Karanlık-
dere de dinlenmek için kafe vardı, son 
yatırımlarla zirveye de büyük modern 
bir restoran yapıldı.

Oteller ve kayakevleri de bu sü-
reçte güzel yatırımlar yaptılar. Mal-
zeme kalitesi ve eğitmen sayıları arttı. 
Üstelik hala ülkemizde en ucuz mal-
zeme ve eğitim ücretleri ile hizmet 
veriyorlar. 

Pistlerden bahsedecek olursak:
Toplam Pist Uzunluğu 25 km’dir. 

Pistler 2 etaplı olup, zirveden 1.etapa 
kadar 5 pist, 1.etaptan aşağıya kadar 
ise 2 pist vardır. İlaveten zirveden Ka-
ranlık Dereye 2 pist inmektedir. Bu 
bölgede 200 m’lik half-pipe (snowbo-
ard) pisti bulunmaktadır.

Yandaki şekilde görüldüğü gibi 
her seviyede kayak veya snowboar 
yapanlar için uygun pistler vardır. Bi-
rinci kısım dediğimiz bölgenin en üst 
yeri Orta Kafe diye isimlendirdiğimiz 
yerdir. Buradan aşağıya daha çok eği-
tim ve yeni başlayanlar içindir 1. ve 2. 
Pistin olduğu bölgedir.

Orta Kafe’den yukarısı yani ikinci 
kısım ise zirvedir. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu 
pistlerin bulunduğu bölgedir.

Üç nolu pist yeni başlayanlar için 
uygundur mavi zorluk derecesindedir. 
3500 metre uzunluğunda bölgenin en 
uzun pistidir.

Dört nolu pist zirveden Orta Ka-
fe’ye kadar 2800 metre uzunluğunda 
her seviyede sporcular için kırmızı 

1 Kayak yapılacak noktaya kayaklarla varmanızı 
sağlayan telli taşıma cihazı

GEZİ
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zorluk seviyesinde ve en kalabalık 
pisttir. Pistin ortasından ara pist ile 5 
nolu piste bağlanabiliyorsunuz.

2800 metre uzunluğundaki 5 nolu 
pist, Sarıkamış’ın en dik eğimine sa-
hip, en zor, en heyecanlı , eğlenceli, 
hızlı ve siyah zorluk seviyesindedir. 
Sarıkamış’ta 5 nolu pistten kaymaya 
başlayanlara usta gözü ile bakılır.

6 ve 7 nolu pistler Cıbıltepe’nin gü-
neyinde soğuğu ve rüzgarı ile meşhur 
Karanlıkdere’dedir. Aslında zevkli ve 
eğlenceli pistlerdir. Tek problemleri 
başlangıç noktasına varmadan yakla-
şık yüz metre kadar düzlük olması… 
Bu arada bol bol baton vurulur ama 
sonra:

6 nolu pist 2400 metre uzunlu-
ğunda siyah zorluk derecesinde ileri 
orta ve ileri seviyedeki sporcular için 
uygun sarı çamların arasında muhte-
şem bir pisttir; nasıl kaydığınızı anla-
madan bitiyor.

7 nolu pist 2800 metre uzunluğun-
da, kırmızı zorluk derecesinde, orta ve 
ileri seviyedeki sporcular için uygun-
dur. Sarıkamış’ın en soğuk pisti olma-
sına rağmen kaymaya doyamayacağı-
nız harika bir pisttir. Bütün gününüzü 
burada kayarak geçirebilirsiniz, asla 
sıkılacağınızı sanmıyorum. Sarıka-
mış’da Karanlıkdere pistlerinden kay-
maya doymak imkansızdır.

8 nolu pist zirveden Orta Kafe’ye 
doğru 2750 metre uzunluğunda, kır-
mızı zorluk derecesinde orta ve ileri 
seviyedeki sporcular için uygun bir 
pisttir. Pistin ortasından ara pist ile 
yarı offpist 5 nolu piste bağlanabili-
yorsunuz; özellikle ara pist çok eğlen-
celi ve heyecanlıdır.

K pisti kızak pistidir şuan kullanıl-
mıyor.

Kayak ve snowboar malzemeleri 
kaliteli ve Türkiye’deki en ucuza kira-

GEZİ

6Nolu Pist

Cıbıltepe

layabileceğiniz yer burasıdır desek ya-
nılmayız. Skipasslar hafta içi ve hafta 
sonu olmak üzere iki ana tarifeden 
satılıyor ve buda Türkiye’nin en ucuz 
tarifesi.

Sarıkamış’ta öne çıkan eksiklik 
ise saat 17:00 da pistler kapandıktan 
sonra çok fazla vakit geçirecek alter-
natifin olmayışı. Pistler kapandıktan 
sonra yapacak şey şehir turu veya 
havuzu olan otellerde havuz eğlence-
sidir. Gece hayatı maalesef  yok! Son 
derece sakin, sesiz bir şehir sizi bek-
liyor. Belki “onca yol yapıp Sarıka-
mış’a gelip de sadece kayacak mıyız?” 
diyebilirsiniz. Evet, inanın, tatiliniz 
bittiğinde seneye tanıdıklarınızı da 
toplayıp tekrar Sarıkamış’a gitmenin 
planlarını yapıyor olacaksınız. Biz se-
neye tekrar gitmek için arkadaş grubu 
yapmaya başladık. Sarıkamış da gö-
rüşmek dileği ile sağlıcakla kalın.
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Kayak merkezinden Sarıkamış 
manzarası 

Karanlıkdere manzaraları
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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: 31 Mart 2022)
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İnternet: www.tezkoopis.org Elektronik posta: sendika@tezkoopis.org

Toplu İş Sözleşmesi Bürosu: tis@tezkoopis.org Örgütlenme Bürosu: orgutlenme@tezkoopis.org
Eğitim Bürosu: yayin@tezkoopis.org Muhasebe Bürosu: muhasebe@tezkoopis.org Hukuk Bürosu: hukuk@tezkoopis.org

ADANA 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mustafa Oğuz
Kurtuluș Mah. Cumhuriyet Cad. 
MNS İș Merkezi No: 50 K: 6 No: 28
Seyhan / Adana
Tel: 0322 363 34 63 Faks: 0322.363 34 83
http://adana1.tezkoopis.org
adana1@tezkoopis.org

ANKARA 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mustafa Kirman
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/16
Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312 231 74 95 Faks: 0312 231 74 96
http://ankara1.tezkoopis.org
ankara1@tezkoopis.org 

ANKARA 2 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mustafa Özgen 
Necatibey Cad. No: 84/4 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312 229 43 07 Faks: 0312 229 18 47
http://ankara2 .tezkoopis.org
ankara2@tezkoopis.org

ANKARA 3 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Cemal Yarga
Necatibey Cad. No: 84/7 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312 229 43 07 Faks: 0312 229 18 47 
ankara3@tezkoopis.org

ANKARA 4 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Levent Koç
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/18
Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312 231 74 98 Faks: 0312 231 74 97
http://ankara4.tezkoopis.org
ankara4@tezkoopis.org 

ANTALYA ŞUBESİ
Șube Bașkanı Barıș Özdemir
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı
Yüce2 Apt. Kat: 2 D: 3 Antalya 
Tel: 0242 242 91 05 Faks: 0242 248 15 89
http://antalya.tezkoopis.org
antalya@tezkoopis.org 

BURSA ŞUBESİ
Șube Bașkanı Bülent Çetin
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. No: 3 A Blok
D: 4 Osmangazi/Bursa 
Tel: 0224 224 29 37  Faks: 0224 224 29 37
http://bursa.tezkoopis.org
bursa@tezkoopis.org 

DİYARBAKIR ŞUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Pekgöz
Yașar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G  
Ofis / Diyarbakır
Tel: 0412 228 59 68  Faks: 0412 228 59 68
http://diyarbakir.tezkoopis.org
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ŞUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Meral
Mithat Pașa Mah. Londra Asfaltı Rasathane Yanı 
No: 2 Kat: 3 Edirne
Tel: 0284 212 14 95 Faks: 0284.212 14 95
http://edirne.tezkoopis.org 
edirne@tezkoopis.org 

ERZURUM ŞUBESİ
Șube Bașkanı Hakan Kurt
Gez Mah. Karaveli Sok. Șimșek Apt. Kat: 2 
Erzurum 
Tel: 0442 234 60 89 Faks: 0442 233 88 02
http://erzurum.tezkoopis.org
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ
Șube Bașkanı Hasan Hüseyin Yılmaz 
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İș Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskișehir
Tel: 0222 221 45 26 Faks: 0222 220 83 74
http://eskisehir.tezkoopis.org
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ŞUBESİ
Șube Bașkanı Bilal Öztokmak
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İș Merkezi 
Kat: 2 No: 201 Gaziantep
Tel: 0342 323 33 43 Faks: 0342 323 33 43
http://gaziantep.tezkoopis.org
gaziantep@tezkoopis.org 

KOCAELİ ŞUBESİ
Șube Bașkanı Engin Șevket Șimșek
Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205/1 Sok. 
No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli  
Tel: 0262 646 18 49 Faks: 0262 646 67 64
http://kocaeli.tezkoopis.org
kocaeli@tezkoopis.org 

SAMSUN ŞUBESİ
Șube Bașkanı Tarık Sayın
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İșhanı 
No:1 Kat:6 D:35 İlkadım/Samsun
Tel: 0 362 431 55 41 Faks: 0 362 431 55 42
http://samsun.tezkoopis.org  
samsun@tezkoopis.org 

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Özcan Kopal
Osmanağa Mah. Kuș Dili Cad. Volkan İș Hanı 
No: 26 Kat 4
Tel: 0216 450 14 02 Faks: 0 216 338 92 64
http://istanbul1.tezkoopis.org
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Hasan Dere
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Șimșek Apt. 
No: 3/6 Kat: 3 Șișli-İstanbul 
Tel: 0212 232 39 47 - 0212.232 39 92 
Faks: 0212 232 28 57
http://istanbul4.tezkoopis.org
istanbul4@tezkoopis.org 

İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Selahattin Karakurt
Büyükdere Cad. No: 64/8 Kat: 3 
Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: 0212 347 40 77 Faks: 0212 347 40 78
http://istanbul5.tezkoopis.org
istanbul5@tezkoopis.org 

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mert Özen
Șair Eșref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601 
Alsancak-İzmir
Tel: 0232 463 52 59 Faks: 0232 463 54 72
http://izmir.tezkoopis.org
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mahmut Çetinkaya
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İș Hanı 
No: 5/1 Kat: 1 D: 13 Çankaya-Konak-İzmir
Tel: 0232 421 43 45 - 0232 421 43 37
Faks: 0232 421 43 92
http://izmir2.tezkoopis.org
izmir2@tezkoopis.org 

MUĞLA ŞUBESİ
Șube Bașkanı Hüseyin Yıldız
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1
Menteșe-Muğla
Tel: 0252 213 19 55 Faks: 0252 213 19 14
http://mugla.tezkoopis.org
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ŞUBESİ
Șube Bașkanı Șerif Tașören
Mithatpașa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5 
Zonguldak
Tel: 0372 253 40 39 Faks: 0 372 251 52 72
http://zonguldak.tezkoopis.org
zonguldak@tezkoopis.org 

KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Konya Bölge Temsilcisi: Hüsnü Yiğit
İhsaniye Mah. Derviș Hilmi Sok.
Ali Șapçıoğlu Apt. No: 13/1
Selçuklu - Konya

Genel Bașkan
Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri

Genel Eğitim Sekreteri
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Hakan BOZKURT
İsmail AYDIN
Çağdaș DUYAR
Sebahattin ŞEN
Levent KOÇ
Mehmet PEKGÖZ
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