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Tez-Koop-İş’in değerli ve genç üyeleri

İktidar “kıdem tazminatını fona devretme” planını sürekli gündeme getirmeyi alış-
kanlık edindi. Herhalde işçilerin nabzı yoklanıyor. Sendikaların vereceği tepkilere göre 
ya hemen uygulamaya geçirmek istiyor ya da sosyal tarafların uzlaşması lazım diyerek 
planı ileri bir tarihe sürekli erteliyor. Bunu yaparken de işçilerin bir dizi başka hakkını 
tırpanlamaya çalışıyor. Kıdem tazminatını fona devretmeyi ertelemiş görünüp, torba 
yasa ile 25 yaş altına ve 50 yaş üstüne “belirli süreli iş sözleşmesi” yapmayı olanaklı 
kılan esnek çalışma dayatmasını geçirmek istiyor. 

İş kanununa göre belirli süreli iş sözleşmesi ancak “belli bir işin tamamlanması veya 
belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif  koşullara bağlı” olarak yapılabilir. Üst 
üste birden fazla belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığında sözleşme süresiz sözleşmeye 
dönüşür. Patronlar uzun süredir “esneklik” talep ederek bu koşulların yumuşatılmasını 
istiyorlardı. Bu tam bir kölelik düzenidir.

Yani çalışma yaşamı bütünüyle esnekleştirilmek isteniyor. Bu kapsamda telafi çalış-
masının iki aydan altı aya çıkartılmasını isteyen patronların bu talebi iktidar tarafından 
yaşadığımız salgın bahane edilerek dört ay olarak kısmen karşılandı bile. İşverenler, 
kıdem ve ihbar tazminatı yükünden kurtulmak, esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygın-
laştırmak için iki madde önermişti. Bunlardan biri iki aylık deneme süresinin altı aya 
çıkartılmasıydı. Bu madde özellikle genç işçilerin altı ay kölelik koşullarında çalıştırılıp 
sonra herhangi bir kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden kapı dışarı edilmesini sağla-
yacaktı. Diğer bir madde ise belirli iş sözleşmelerinin üst üste dört defa yapılabilmesini 
öngörüyordu. Bu madde de yine işçilerin kıdem ve ihbar hakkını gasp etmeyi, ayrıca 
halihazırdaki iş kanununda istisnai olarak kabul edilen belirli süreli sözleşmeyi genel 
kural haline getirmeyi amaçlıyordu.

İktidarın “istihdam kalkanı” adı altında bir torba yasa halinde hazırladığı plan, 
patronların istediğinden fazlasını veriyor. İktidar, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri tama-
men kuralsız ve güvencesiz bir şekilde patronların kâr hırsına terk ediyor. Belirsiz süreli 
iş sözleşmesi iş güvencesi kapsamında olmanın bir şartı olduğu için işçiler güvenceden 
çıkarılıyor ve işe iade davası açmanın da yolunu kapatmak istiyorlar. Bu eğer hayata 
geçerse özel sektördeki fiilen taşeron çalışmanın, asıl işleri de kapsayacak şekilde yay-
gınlaştığını görürüz. Bunun sonucu 25-50 yaş arasındaki işçiler için de son derece kötü 
olacaktır. Bu yaş grubunun dışında kalanlar işten çıktığı takdirde yeniden iş bulmakta 
güçlük çekecek, patronlar ucuz ve güvencesiz olduğu için 25 yaş altı ve 50 yaş üstü 
işçileri tercih edecek, dolayısıyla işçiler yeniden iş bulmak için daha düşük ücretlere 
razı olmak zorunda kalacaktır. Bu saldırı işçilerin kıdem ve ihbar hakkını gasp etmeyi 
hedeflediği gibi tüm işçi sınıfını asgari ücrete doğru itme amacını da gütmektedir.

Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Ancak bu düzenleme de bu çizginin içindedir. 
25 yaş altına ve 50 yaş üstüne esnekliği, tüm işçi sınıfına asgari ücreti ve sefaleti dayatan 
torba yasaya karşı genel grev genel direniş bizim cevabımız olacakır.

Önümüzdeki günler bu mücadelelere hazırlıklı olmalıyız.

Dayanışmayla…

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Genel Başkan

Asıl Mücadele Şimdi Başlıyor

‘‘İktidarın 

“istihdam 

kalkanı” adı 

altında bir 

torba yasa 

halinde 

hazırladığı 

plan, 

patronların 

istediğinden 

fazlasını 

veriyor.’’

BAŞKANDAN

1Eylül 2020



2 Eylül 2020

TARİHİMİZDEN

50 yıl önce gerçekleşen genel işçi direnişi, günümüzde sürdürülen sendikal, 

demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine ışık tutmaktadır. 15-16 

Hazirancıların haklarını korumak üzere gösterdikleri bilinçli ve örgütlü 

sınıfsal tepki, baskı ve dayatmalara karşı suskun ve tepkisiz kalmamak 

gerektiğini açık biçimde kanıtlamıştır.

Ülkemiz sosyal ve sendikal tarihinin en önemli olaylarından biri olan 15-

16 Haziran 1970 direnişçilerinin açtığı yol, bugün ve gelecekte demokrasi, 

sendikal ve sosyal haklar mücadelemizi aydınlatmaya devam edecektir. 

Çünkü 15-16 Haziran demek, haksızlıklara karşı örgütlenmek demektir; 

sınıfsal ve sosyal tepki göstermek demektir ve direnmek demektir…
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TARİHİMİZDEN

Sendikamız Tarihinden Onurlu Bir Sayfa: 
1987 Migros Grevi
Sendikamızın 57 yıllık tarihinde 20 Ağustos 1987’de başlayan Migros Grevi onurlu bir 
yere sahiptir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin izlerini taşıyan yoğun baskı ortamında 
gerçekleştirilen greve 1100 işçi katıldı ve grev büyük zorluklar içinde 132 gün sürdü. 
Sendikamız tarihine altın harflerle kazınan grev, ücretlerde önemli artış ve sosyal 
haklarda yüzde 300 gibi ileri kazanımlarla bitirildi.

1987 Migros grevcilerini 33 yıl sonra bir kez daha onurla ve gururla selamlıyoruz.
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Konfederasyonumuz Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu) kıdem tazminatı fonunun yeniden 
gündeme getirilmesi üzerine 29 Haziran 2020 tarihinde 
Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı kitlesel basın toplantı-
ları düzenledi.

Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve 
yöneticileri, işyeri temsilcileri ve işçilerin katılımıyla ger-
çekleştirilen basın toplantısında, kıdem tazminatı hak-
kını geriye götürecek her müdahalenin genel grev ne-
deni olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu kararın Türk-İş’in 
21’inci, 22’inci ve 23’üçüncü Genel Kurulunda oy birli-
ğiyle alınmış olduğuna dikkat çekildi. 

29 Haziran 2020 tarihinde saat 11.00’da Türk-İş Ge-
nel Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasına 
Tez-Koop-İş Sendikası da katıldı. Genel Sekreter Ha-
kan Bozkurt, Genel Mali Sekreter İsmail Aydın ve Ge-
nel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen ile Ankara 1 No’lu 
Şube Başkanı Mustafa Kirman kitlesel basın toplantısı-
na katılanlar arasındaydı.

Ankara’da yapılan basın toplantısında metni Türk-İş 
Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin okudu. 

Zengin’in okuduğu basın metni aynen şöyle:

“Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Dördüncü Top-
lantısı 26 Haziran 2020 Cuma Günü Ankara’da, Konfe-
derasyonumuz genel merkezinde yapılmıştır. Gündemin 
temel konusu “Kıdem Tazminatı” olmuş ve yapılan de-
ğerlendirmeler sonrasında aşağıdaki hususların duyu-
rulmasına karar verilmiştir:

1-  Hükümet tarafından gündeme getirilen tamam-
layıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin 
kıdem tazminatı hakkı yeniden düzenlenmek ve 
zaman içinde ortadan kaldırılmak istenmektedir. 
Kıdem tazminatı işçinin ailesiyle birlikte geleceği-
nin güvencesidir. İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı 
koruma sağlamaktadır. İşçiler, kıdem tazminatını 
her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir 
parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı 
bir hak olarak görmüştür.

2-  İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemimize giren 
kıdem tazminat, zamanla düzenlenerek geliştiril-
miş ve günümüze kadar getirilmiştir. Günümüzde, 
kıdem tazminatı müessesinin ortadan kaldırılarak 
bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı emeklilik sis-
temi” olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı 
kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyu-
na sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı-
50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli 
sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını 
ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak ni-
teliktedir.

3-  Tüm dünyayı etkisi altına almış Covid-19 salgınının 
etkileri ülkemizde de devam etmektedir. Başta işçi 
sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, ücretli çalışan-

SENDİKAMIZDAN

Kıdem Tazminatımıza Dokunma!
Türk-İş: “Kıdem Tazminatı Hakkını Geriye 
Götürecek Her Müdahale Genel Grev 
Nedenidir”

6 Eylül 2020



SENDİKAMIZDAN

ların temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. Yaşanan 
bu sorunlara karşı çözüm üretilmesi gerekirken, 
kıdem tazminatı değişikliği konusunun yeniden 
gündeme getirilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir 
yaklaşım değildir.

4-  Hem işçilerin hem de işverenlerin gündemi küre-
sel salgın Covid-19’in yol açtığı olumsuz ekonomik 
koşulların üstesinden gelinmesidir. Toplumun geniş 
kesimlerinin beklentisi ve talepleri de bu yöndedir. 
Ne bundan önceki dönemde ne de bu süreçte sos-
yal tarafların kıdem tazminatının kaldırılarak yeri-
ne tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesine 
ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Böyle 
bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma 
hayatının huzurunu bozmuştur. İşçileri ve ailelerini 
endişeye sevk etmiştir. 

5-  Türk-İş Başkanlar Kurulu, her yıl farklı adlar ve 
değişikliklerle gündeme getirilen ve kıdem tazmina-
tında mevcut düzenlemeye göre hak kaybına neden 
olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifa-
de etmektedir.

6-  Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-
İş’in kırmızıçizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. 
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı 
hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem taz-
minatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması 
gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yö-
nelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepki-
si ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır. 

7-  Türk-İş Başkanlar Kurulu, bugün çalışanlar ve ge-
lecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının 
mevcut haliyle korunmasından yanadır. Kıdem 
tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye ka-
tılım ve onay verilmeyecektir. Konfederasyonumu-
zun 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında 
“kıdem tazminatı” ile ilgili olarak oybirliğiyle alı-
nan kararın gereği yerine getirilecektir.

8-  Türk-İş Başkanlar Kurulu, önümüzdeki günler-
de yaşanacak gelişmeler dikkate alınarak sürekli 
toplantı halinde olacak ve Konfederasyonumuz 
tarafından sürdürülen çalışmaların daha sonraki 
aşamaları belirlenecektir. Bunun ilk adımı olarak 
29 Haziran 2020 Pazartesi günü, 81 ilde Türk-İş 
Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve yöne-
ticileri, işyeri temsilcileri, işçilerin katılımıyla basın 
toplantısı düzenlenecektir.”
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SENDİKAMIZDAN

Kıdem Tazminatı Fonunun 
yeniden gündeme getirilmesi 
üzerine Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Başkanı Haydar Özde-
miroğlu 12 Haziran 2020 tari-
hinde bir açıklama yaptı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 
(TES) ile ilişkilendirilerek kurul-
ması hedeflenen fon karşısında 
işçi sendikalarına ve Türk-İş’e 
önemli görevler düştüğü vur-
gulanan açıklamanın tamamı 
şöyle: 

“Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgınının et-
kisini sürdürdüğü bir ortamda, yıllardır inatla ve ısrarla 
gündeme getirilen Kıdem Tazminatı Fonu dayatması, 
“İstihdam Kalkanı Paketi” bağlamında bir kez daha gün-
deme getirildi. 

Kıdem Tazminatı Fonu’nun oluşturulmasını kapsayan 
proje, kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Ancak daha 
önceki yıllarda yapıldığı gibi kıdem tazminatı, emeklilik 
sistemi ile ilişkilendirilerek Fona geçişin amaçlandığı be-
lirtildi. Buna göre Kıdem Tazminatı Fonu “Tamamlayıcı 
emeklilik” modeline bağlı olarak oluşturulacak. Çalışan-
lar 60 yaşından önce işten çıkmaları durumunda ancak 
çok kısıtlı koşullarda ve çok az miktarlarda kıdem tazmi-
natlarını alabilecekler. 

Gündeme getirilen projenin ayrıntıları açık biçimde gün-
deme getirilmemekle birlikte, bazı basın yayın organlarına 
kamuoyu oluşturmak; toplumsal algı ve koşullandırma ya-
ratmak üzere bilinçli biçimde sızdırıldığı ve hatta bazı işçi 
konfederasyonu yöneticileriyle paylaşıldığı anlaşılmaktadır. 
Birçok kez açıkladığımız gibi Tamamlayıcı Emeklilik 
Sistemi (TES) ile ilişkilendirilerek kurulması hedeflenen 
Kıdem Tazminatı Fonu, tüm işçiler için güvence anlamı-
na gelen kıdem tazminatından yararlanmayı tümüyle sı-
nırlandıran ve hatta genel olarak yararlanmayı olanaksız 

kılan bir proje niteliğindedir. Bu 
yönüyle doğrudan ve katıksız 
biçimde emeğin sosyal hakları-
na, güvencelerine saldırı niteli-
ğindedir. 

Bu saldırının etkisiz kılınması 
için öncelikle işçi sendikalarına 
ve özellikle konfederasyonumuz 
Türk-İş’e önemli görevler düş-
mektedir. Çünkü işçilerin hak-
ları ve güvenceleri sendikaların 
var oluş şartıdır.

Buradan Türk-İş yönetimine 
çağrı yapmayı bir görev sayıyoruz: “İstihdam Kalkanı Pa-
keti” ile açıklanan Kıdem Tazminatı Fonu oluşturmaya 
dönük yasa önerileri, kendilerine ulaştırılmış ise hemen 
sendikalarla ve kamuoyuyla paylaşılmalı; Konfederasyo-
numuzun son üç genel kurulunda alındığı gibi 5-7 Aralık 
2019 tarihinde toplanan Türk-İş 23. Genel Kurulu’nda 
bir kez daha karar altına alınan kıdem tazminatına do-
kunmanın genel grev nedeni olduğu kararı özellikle vur-
gulanmalıdır. Burada unutulmaması gereken en önemli 
nokta, milyonlarca insanın can derdinde ve geçim kaygı-
sında bulunduğu bir ortamda, sermaye ve sözcülerinin 84 
yıllık bir kazanım olan kıdem tazminatı hakkını ortadan 
kaldırma operasyonundan asla vazgeçmediğidir. Bu yak-
laşıma sendikaların vereceği yanıt, ilkeli, kararlı ve ödün-
süz bir tutum olmalıdır.”

Özdemiroğlu: “Halkımız Can Derdinde, 
Sermaye Kıdem Derdinde”

Kıdem tazminatı bir işveren yükümlülüğü 
olarak kalmalıdır. Kıdem tazminatında 
kazanılmış hak demek, bir işçi bugün nasıl 
kıdem tazminatı alıyorsa çocuğunun da yarın 
aynı şekilde kıdem tazminatı alması demektir. 
Eğer “Şimdiye kadar olanları koruyalım, işe 
yeni girenleri feda edelim” derseniz gelecek 
nesiller bunu unutmaz. 

25 yaş altı-50 yaş üzeri işçilerin esnek 
çalışmasını teşvik eden düzenleme, bu işçiler 
için:
•  Kıdem tazminatını ortadan kaldıracak
•  Gelir kaybı yaratacak
•  Patronların ödeyeceği sigorta primini 

düşürecek
•  Sendikalaşmayı zorlaştıracak
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SENDİKAMIZDAN

Çocuk işçiliği, çalışma yaşamının en önemli sorunlardan 
biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda büyük bir utanç 
kaynağı olarak da varlığını korumaya devam ediyor.

Çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, onların 
potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zi-
hinsel gelişimleri açısından zararlı işlerde çalışma olarak 
tanımlanan çocuk işçiliği, ucuz ve esnek bir işgücü bi-
çimi olarak kullanılmaktadır. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO)’nün açıkladığı verilere göre dünya genelinde 
5-14 yaşları arasında 152 milyon çocuk işçi, yaş aralığı 
17 yaşa kadar genişletildiğinde ise 170 milyona yakın 
çocuk işçi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu (UNICEF)’na göre ise dünya üzerinde her 10 
çocuktan 1’i çalışıyor; bunların yarıya yakını ise tehlikeli 
çalışma koşullarıyla karşı karşıya bulunuyor. 

Türkiye’de de durum küresel ölçekle karşılaştırıldığında 
daha iç açıcı değildir. Resmi olmayan rakamlara göre 2 
milyon çocuk işçinin olduğu tahmin edildiği Türkiye’de, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2019 İş Cinayet-
leri Raporuna göre, 14 yaş ve altı en az 29 çocuk işçi; 
15-17 yaş arası en az 38 çocuk işçi hayatını kaybetmiştir.

Çocuk işçiliği, çalışma yaşamının önemli sorunları olan 
güvencesizlik ve kayıt dışı çalışmayla bir araya gelmekle 
birlikte çocukların eğitim hakkının da bir engelleyicisi-
dir. UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne göre, genellikle 
6-11 yaşları arasında olan ilköğretim çağındaki 61 mil-

yon ve genellikle 12-15 yaşları arasında olan ortaokul 
çağındaki 60 milyon çocuk okula gitmiyor. Oysa Türki-
ye’nin de taraf  olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme, her çocuğun bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli 
bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul eder. Buna 
ek olarak, ILO 182 sayılı Kötü Şartlardaki Çocuk İş-
çiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İliş-
kin Acil Önlemler Sözleşmesi, çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldırılmasında eğitimin önemini vurgular. Buna göre 
çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine dahil 
olmalarının önlenmesi; çocukların kötü şartlardaki ço-
cuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları, sosyal uyumları ve 
rehabilitasyonları için gerekli ve uygun doğrudan yar-
dım sağlanması; çocukların kötü şartlardaki çocuk işçi-
liğinden uzaklaştırılmaları için ücretsiz temel eğitim ve 
mümkün ve uygun olduğu takdirde mesleki eğitim sağ-
lanması alınması gereken önlemler arasındadır.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede, uluslararası alanda gün-
deme gelen ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını 
hedefleyen sözleşmeler ve bildirgelerin öngördüğü ön-
lemler tam ve kesintisiz uygulamalarıyla hızla hayata 
geçirilmelidir.

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini engelleme-
yen, onların saygınlıklarını güvence altına alan, özgü-
venlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde 
katılmalarını kolaylaştıran koşullar için adımlar atılma-
lıdır. Bu çerçevede Türkiye de taraf  olduğu uluslararası 
sözleşmelere uygun davranmalı ve kapsayıcı uygula-
maları işler kılmalıdır. Buna ek olarak, her çocuk için 
ayrımsız biçimde parasız ve nitelikli eğitim sağlanmalı; 
onların bu hakkını engelleyen her davranış, tutum ve uy-
gulama derhal yasaklanmalıdır.

ILO’nun 2002 yılında ilan ettiği 12 Haziran Dünya 
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde, çocukların her 
türden gelişimini engelleyen çocuk işçiliğinin en büyük 
insan ve çocuk hakları ihlalleri arasında olduğunu vur-
guluyoruz.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Günü: Çocuk İşçiliği 
Engellenmelidir
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Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemi-
roğlu, 7 Haziran 2020 tarihinde TELE 1 TV’de yayım-
lanan ve Mustafa Balbay’ın sunduğu ‘Ankara Rüzgarı’ 
programına konuk oldu.

Koronavirüs salgınına ve salgının çalışma yaşamı üze-
rindeki etkilerine değinen Özdemiroğlu, “Covid-19 bir 
meslek hastalığı; yeni tip koronavirüs ise mesleki tehlike 
olarak sayılmalıdır” dedi.

Özdemiroğlu’nun konuşmasından bazı satır başları şöyle:

3  Karantina sürecinde AVM’lerin geç kapatıldığını ifa-
de ettiğimiz gibi, aynı zamanda erken açılmasının da 
büyük bir yanlış olduğunu, virüsün yayılımında ikinci 
dalgayı tetikleyebilecek en önemli yerlerden biri oldu-
ğunu dile getirdik. Sağlık Bakanlığına ve tüm Bilim 
Kurulu üyelerine gönderdiğimiz yazıda, ‘AVM’leri 
açmayın’ dedik.

3  AVM’ler salgının yayılımı açısından tehlike yerlerin 
başında geliyor. Dünyanın dört bir yanından bilim in-
sanları virüsün nesneler üzerinde yaşadığını tartışıyor. 
Eğer bu doğruysa, AVM girişlerinde ateş ölçmek ne 
fayda? Mal kabul noktaları, taşıma noktaları, depo-
lama sistemleri ve daha birçok bölümü var bu mer-
kezlerin. Buralarda virüsü nasıl kontrol edeceksiniz?

3  Çalışanlar, sağlıkları ile çalışmak arasında bir tercih 
yapmaya zorlandı. Bu durum kabul edilemez.

3  Bu salgın sonrasında çalışanları, emekçileri çok büyük 
sorunlar bekliyor. Bu sorunlar bir krize dönüşecek. Bu 
krizin çözümü için birlikte davranmalıyız. Ortak ka-

nallar, araçlar bulmalıyız.

3  Bir gün uyandık ve ‘taşeron işçilere kadro verildi’ ha-
berini gördük. Türkiye’nin kanayan yarası taşeron-
larda çalışanlara kadro verilecekse, bunun altyapısını 
sendikalarla, konfederasyonlarla tartışmak ve süreci 
her boyutuyla planlayarak hayata geçirmek gerekirdi. 
Türkiye’nin en büyük konfederasyonu Türk-İş’in bu 
süreçten haberi yok.

3  Taşeronda çalışanlar kadroya geçirildi ama “2020’ye 
kadar sözleşme yapamayacaksınız”, “eğer çalıştığınız 
yerde toplu iş sözleşmesi varsa idari haklardan fay-
dalanacaksınız ama mali hükümlerden faydalanama-
yacaksınız” dendi. Bu bir aldatmacadır. Kadro böyle 
olmaz. 

Programa ayrıca Prof. Dr. Ali Demirsoy da telefon bağ-
lantısı yoluyla katıldı. Demirsoy, 5 Haziran Dünya Çev-
re Günü nedeniyle küresel krizi değerlendirdi ve yeni 
tip koronavirüsün küresel krizin bir sonucu olduğunu 
vurguladı.

Haydar Özdemiroğlu: “AVM’lerde Koruma 
Önlemleri Yetersiz”

SENDİKAMIZDAN
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Gezegenimiz kelimenin tam anlamıyla bir felakete sü-
rükleniyor. Bu felaket ekolojik yıkımdır. Zehirli kimya-
salların, fosil yakıtların ve nükleer enerjinin tüm zarar-
larının bilinmesine rağmen yoğun kullanımı, orman ve 
tarım alanlarının hızla darlaştırılması, ekonomik ranta 
dönen kaotik kentleşme ve iklim krizi bu felaketin kay-
nağıdır.

Bunların yanı sıra, karbon salınımının sıfırlanamaması, 
hava sıcaklığı artışının engellenememesi, teknolojik ge-
lişmelerin çevreye ve doğal yaşama yönelik yıkıcı etkile-
rinin durdurulamaması, ekolojik yıkımı tetikliyor.

Oysa gezegenimizde yalnız değiliz. Bitkiler, bakteriler, 
böcekler, mantarlar ve diğer canlılar, ekosistemimizin 
sürdürülebilirliği açısından olmazsa olmazdır. İnsanlı-
ğın Covid-19 küresel salgınını yaşadığı bugünlerde, eko-
sistemlerin varlığını olumlu yönde devam ettirebilme-
sinin, hastalıkların yayılmasının önlenmesinde önemli 
bir unsur olduğu asla unutulmamalıdır. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı’nın “Dünyanın Yok Oluşu ve Pandemile-
rin Yükselişi” başlıklı raporuna göre; ormanların tahrip 
edilmesi ve bozulmasıyla birlikte insanlar yeni mikrop-
lara ve onlara konakçılık yapan yabani türlere maruz 
kalmaktadır. 

Dünyanın fiziki ve biyolojik yasalarını ve toplumsal alanı 

tehdit ederek birçok boyutta etkisini gösteren iklim krizi, 
ekolojik yıkım ve çevre kirliliği, aynı zamanda çalışma 
yaşamını da etkisi altına alıyor. “Isı stresi” Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmalarında önemli bir 
konu başlığı haline geliyor. Buna göre dışarıda çalışan ve 
yüksek ısıya maruz kalan işçiler, ekolojik yıkımla iç içe 
gelişen iklim krizinden büyük ölçüde etkilenecek ve çok 
daha olumsuz koşullar içinde üretecektir. Bu durum iş 
sağlığı ve iş güvenliği bakamından büyük bir risktir. Ay-
rıca, ekolojik yıkımın gelecekte zorunlu göç dalgalarına 
yol açarak istihdam yapısını etkileyeceği de bir gerçektir.

Ekolojik yıkımın yol açtığı felaketi ortadan kaldırmanın 
tek yolu, doğanın korunmasını temel alan etkin çevre 
politikalarının, bilimsel kurallar ve ilkeler doğrultusun-
da uygulanmasıdır. Bu, çok taraflı bir çözüm sürecini 
zorunlu hale getirmektedir. Çözüm arayışlarına omuz 
vermek üzere her türden demokratik araçlar ve kanal-
lar kurulmalı, başta sendikalar ile meslek örgütleri ve 
demokratik kuruluşlar olmak üzere toplumsal yaşamın 
önemli unsurları bu sürece dahil edilmelidir. 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde, gezegenimizin geleceğinin in-
sanlığın geleceği olduğunu hatırlatıyoruz. 

Sağlıklı gezegen ve sağlıklı çevre, sağlıklı toplumlar de-
mektir.

5 Haziran Dünya Çevre Günü: “Sağlıklı 
Gezegen ve Sağlıklı Çevre, Sağlıklı 
Toplumlar Demektir”

SENDİKAMIZDAN
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Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un polis 
şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başla-
yan ırkçılık karşıtı protesto eylemleri devam ediyor.

Siyahi bir Amerikalı olan George Floyd’un beyaz bir 
polis tarafından öldürülmesi sonucu on binlerce insanın 
katıldığı eylemler, ırkçılığa karşı büyük bir adalet çağrı-
sına dönüştü.

UNI Küresel Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Christh 
Hoffman, konuyla ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihin-
de bir açıklama yaptı ve “adalet çağrısına katılıyoruz ve 
ırkçılığı ortadan kaldırmak için mücadelenizi destekli-
yoruz” dedi.

Hoffman’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

UNI Küresel Sendikalar Birliği adalet çağrınıza katılmak-
ta ve ırkçılığı ortadan kaldırmak için mücadelenizi des-
teklemektedir. Sendikacılar olarak biliyoruz ki, ırk ayrım-
cılığının olduğu bir dünyada ekonomik adalet olamaz. 
Bizim amacımız sesi kısılanlarına ses vermek ve renk veya 
inançtan bağımsız olarak tüm işçileri güçlendirmektir. 

Korkunç polis şiddetine karşı, öfke ve acı protestolarını 

destekliyoruz. Protestoların bastırılması için daha agre-
sif  taktikleri destekleyen Başkan Trump’ın açıklamaları 
karşısında tedirginliğinizi paylaşıyoruz. 

Bu eylemler, keder acı ve öfke anıdır. Ancak bu an, aynı 
zamanda köklü değişiklikler için bir umut anıdır. 

Irkçılığa karşı mücadele herkesin mücadelesidir.

UNI Küresel Sendikalar Birliği: “Irkçılığı 
Ortadan Kaldırmak İçin Mücadeleyi 
Destekliyoruz”

SENDİKAMIZDAN
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11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren alışveriş merkezleri (AVM) 
yeniden açılırken Sendikamızın da aralarında olduğu çok sayı-
da kuruluş ve bilim insanı bu kararın yanlış ve erken olduğunu 
vurguladı. 

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da 
11 Mayıs 2020 tarihli Cumhuriyet gazetesinde gelişmeleri de-
ğerlendirdi.

Mustafa Çakır’ın hazırladığı haber aynen şöyle:

“AVM ve büyük fabrikaların yeniden faaliyete 
geçmesi ile birlikte özel sektör bugün büyük oranda ye-
niden işbaşı yapacak. Ancak uyarılara karşın açılacak 
olan AVM’lerde salgına nasıl engel olunacağı, işe git-
mek zorunda olan, küçük çocuğu bulunan işçilerin ne 
yapacağı, zaten zorda olan emekçinin ise her gün maske 
için kaynak ayırıp ayıramayacağı gibi birçok soru yanıt 
bekliyor.

AVM’ler bugün yeniden açılıyor. Buralarda çalışan bin-
lerce işçi de bugün işbaşı yapacak. AVM’lerde örgütlü bu-
lunan Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı işçiler sosyal medya 
üzerinden “AVM’lere gitmiyoruz” kampanyası başlattı. 
İşçiler, “Sahillerde dahi yürüyüş yapma yasağının olduğu 
bir yerde, kapalı alanlarda çalışanların ve halkın sağlığını 
nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Ayakkabı, kişisel bakım, 
giyim, kozmetik hiçbirisi acil ihtiyaç değil. Bu AVM’leri 
neden açıyoruz?” soruları ile tepkilerini dile getirdi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemi-
roğlu, AVM’lerle ilgili şimdiye kadar hiç gündeme geti-
rilmeyen bir konu olduğuna dikkat çekerek, şu uyarıda 
bulundu: “Depolardan gelen tedarik mallar AVM’ye 
arka kapılardan giriyor. Diyelim ki depoda malı yük-
leyen kişide virüs var. AVM’ye gelen ürüne de bulaştı. 
AVM’ye girişte ürün kontrol edilmiyor ki sadece insan-
ların ateşine bakılıyor. Böylece ürün ile birlikte virüs de 
AVM içine girmiş olacak. Herkese bulaşacak. Asıl fela-
ket bu. Bilim Kurulu, mallarla birlikte virüs de taşını-
yor mu, taşınmıyor mu? Bunun yanıtını verebiliyor mu? 
Bu sorunun yanıtı verilemiyorsa AVM’lerin açılmasına 
nasıl izin veriliyor? Felaket olur. AVM’ler açılmamalı. 
Ancak oradaki çalışan arkadaşlarımızın bütün ücret ve 
sosyal hakları verilmeli.”

‘AVM SAHİPLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR’

Özdemiroğlu, ayrıca havalandırma sistemi nedeniyle 
AVM’nin 4. katında bulunan virüsün çok rahat bir şe-
kilde 1. kata taşınabileceğine de dikkat çekti.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Baş-
kanı Aziz Koçal ise “Yalnızca AVM sahiplerinin eko-
nomisini düşünerek yapılan bir normalleşmeyi kabul 
edemeyiz” dedi.

Tüketicilerden AVM’lere gitmemelerini isteyen Koçal, 
şöyle devam etti: “Alışveriş merkezlerinden dükkân ki-
ralayan esnafımız bir metrekareye İstanbul’da ortalama 
47 dolar, Anadolu’da ise 38 dolar kira ödüyor. Belli ki 
AVM patronlarını, buralarda dükkân kiralayan esnafın 
yüksek kiraları ödeyemeyeceği ve dükkânları boşaltacağı 
korkusu ve endişesi sarmıştır. AVM patronlarının zarar 
etme korkusunun tüketiciler alışveriş merkezlerine gidip 
alışveriş yapsın mantığı ile çözülmesi mümkün değildir. 
AVM’lerden dükkân kiralayan esnafların da rahatla-
ması için AVM patronlarının dolar bazlı yaptıkları kira 
sözleşmelerinden vazgeçerek, yüksek fiyatlı sözleşmeleri 
güncel reel ödenebilir kiralara çekerek güncelleme yap-
maları çözümün bir parçasıdır. Tüketicinin sağlığı ön 
plana alınarak çözüm üretmelidir.”

Kaynak: 11.05.2020 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi”

BASINDAN

“AVM’lerin açılmasına tepkiler sürüyor”
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SÖYLEŞİ

İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği

 › Hoş geldin Pınar, ben öncelik-
le şunu sorayım, İşçi Sağlığı İş 
Güvenliği Ankara Meclisi ne 
zaman kuruldu, neler yapıyor-
sunuz, ne tür faaliyetler yapı-
yorsunuz, kısaca anlatabilir 
misin?
Ankara İSİG Meclisi 2018 Ma-

yıs’ında kuruldu hatta yarın da ikinci 
yıl dönümü. 2 yıldır faaliyetlerimi-
ze devam ediyoruz. Aslında Ankara 
İSİG Meclisi var olan bir işçi sağlığı 
güvenliği mücadelesinin bir Anka-
ra yereli olarak kuruldu 2 yıl önce. 
Bugün de yoluna öyle devam edi-
yor. İSİG Meclisi 2011 yılında artan 
iş cinayetlerine karşı yükselen sınıf  
hareketinin bir ürünü olarak kurul-
muştu. Özellikle Tuzla tersanelerinde 
yaşanan iş cinayetlerine bir tepki bü-
yümüştü o dönem. Böyle bir müca-
delenin ürünü olarak 2011 yılından 
bu yana sürdürülen İstanbul merkezli 
bir İSİG Meclisi faaliyeti, daha sonra 
Kocaeli’nin, Ankara’nın, İzmir’in ve 

Bu sayıda işlemeye çalıştığımız konulardan biri işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu. 

Üstelik Covid-19 salgını sırasında bu konu çok daha fazla önem kazandı. Bu çerçevede 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin kurucularından Pınar Abdal ile 2020 Mayıs’ında bu 

sayı için yaptığımız söyleşiyi yayımlıyoruz.

SÖYLEŞİ: 
Mustafa Kemal 
COŞKUN

Diyarbakır’ın eklendiği şehir meclis-
leri ile örgütlenen bir işçi sağlığı ve 
güvenliği mücadelesine dönüştü.

Ankara İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Meclisi de farklı işkollarından işçile-
rin, hekimlerin, iş güvenliği uzmanla-
rının, avukatların, sendika ve odalar-
dan pek çok insanın bir araya gelerek 
kurduğu bağımsız bir meclis olarak 
mücadelesine başladı.

 › Raporlar yayınlıyor sanırım.
Evet raporlar yayınlıyor. En dü-

zenli olarak yaptığı şeylerden bir ta-
nesi aylık ve yıllık iş cinayetleri veri-
lerini açıklamak İSİG Meclisi’nin. İş 
cinayetlerinin raporlarını yayınlamak 
önemli bir mücadele hattı bizim için, 
çünkü aslında bu veriler devletin ya-
yınlaması gereken verilerken Tür-
kiye’de, başta iş cinayetleri olmak 
üzere işçi sağlığı ve güvenliği alanına 
ilişkin kamuoyundan gizleme, örtbas 
çabasına karşı işçilerin ölümlerinin 
gizlenmemesi için bu iş cinayetlerini 
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düzenli olarak işçilere ve halka du-
yuruyoruz. Ölen her işçinin çalışma 
koşulları, yaşam koşulları, ailesiyle 
ilgili bilgileri de vererek bu ölümleri 
yalnız sayı olarak ele alan ve böyle 
algılatmaya çalışan politikalara karşı 
ölenlerin insan olduğunu, dahası işçi 
oldukları için öldüklerini anlatmaya, 
böylelikle ölümlerin sınıfsal yanını or-
taya koymaya çalışıyoruz.

İşçilerin ölümlerinin gizlenmeme-
si için mücadele ederken somut ola-
rak belirli şeylere itiraz etmiş oluyo-
ruz aslında. Bunların ilki yaşananın 
“öngörülemez” bir kazalar olduğu. 
Biz tam aksine belirli bir üretim bi-
çimi ve politikaların sonucu olarak 
yaşanan ölümlerin her birinin ön-
görülebilir ve önlenebilir olduğunu 
söylüyoruz. Bu sebeple de bunun “iş 

kazası” değil, “iş cinayeti” olduğuna 
vurgu yapıyoruz. İş kazası dediğimiz 
şey, ölümleri her zaman kadere ve fıt-
rata indirgeyen ve faili belli olmayan 
bir tanımlamadır, oysaki bunların iş 
cinayeti olduğunu söylenmek aynı 
zamanda bu süreci kaza gibi tarafları 
belirsiz bir tanımlamadan çıkarıp fai-
li aramaya ve hesap sormaya götüren 
bir hat. 

Meselenin diğer yanında işçi sağlı-
ğı ve güvenliğinin yalnızca işyerinde-
ki “iş sağlığı ve güvenliği” tedbirleri-
ne indirgenmesi var. Biz işçi sağlığı ve 
güvenliği alanının yalnız işyerindeki 
işçi sağlığı ve güvenliği kurallarından 
ibaret teknik bir mevzu olmadığını, 
aksine işçiye dayatılan bütün çalışma 
ve yaşam koşullarıyla birlikte kav-
ranabilecek çok yönlü ve sınıfsal bir 
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mevzu olduğunu savunuyoruz. Bu 
bakımdan işçinin ücreti, barınma ve 
beslenme koşulları, iş güvencesi, ula-
şımı gibi pek çok şeyin de işçi sağlığı 
ve güvenliği unsuru olduğunu söyle-
yerek güvencesiz ve örgütsüz çalışma 
koşullarına karşı olmayı da esas alan 
bir mücadele yürütüyoruz. 

Biz 2018’e kadar yürütülen İSİG 
Meclisi’nin merkezi politikalarını ye-
rellere yayan ve üretim alanını göre-
bildiğimiz, buradaki güvencesiz ko-
şullara ses çıkarabildiğimiz, bulundu-
ğumuz her yerde işçi sağlığı ve güven-
liği koşullarına müdahale edebildiği-
miz ve üretim alanının farklı yerlerin-
de duran emekçileri bir araya getirip 
bir örgütlenme kurabildiğimiz bir ça-
lışma olarak adlandırılmıştık Ankara 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisini. 
Çalışmalarımıza farklı alanlarda ve 
işkollarındaki çalışma koşullarını ele 
alan Ankara’nın bir emek haritasını 
çıkararak başladık. Bu emek hari-
tası aynı zamanda Ankara’nın bir 
güvencesizlik haritasıydı, çünkü bir 
memur ve güvenceli işçi kenti olarak 
adlandırılan Ankara’nın son derece 
güvencesiz çalışma koşullarının gi-
derek yaygınlaştığı bir işçi kenti ol-
duğunu gösterdi. Ankara’da 20 işko-
lunda çalışan işçilerle yürüttüğümüz 
işçi sağlığı ve güvenliği araştırmamız 
da bu sonucu pekiştirdi. Güvencesiz 
çalışmanın olduğu alan ve kitlelere 
odaklanan alan çalışmaları yaptık. 
Bunun bir yanını mülteci/ göçmen 
işçiler, bir yanını çocuk işçiler, sokak 
çalışanları, sanayi işçileri oluşturdu. 
Bunun yanı sıra bir Hukuk Komis-
yonu kurduk ve başta Ankara’daki iş 
cinayetleri ve işçi sağlığı ve güvenliği 
alanını ilgilendiren her şeye hukuksal 

anlamda da müdahale edebilmek, bu 
süreci işçilerin tek başına bırakıldığı 
tekli vakalar olmaktan çıkarmaya ça-
lıştık. Mücadelenin bilgisini üretmek 
üzere, geçtiğimiz yaz Ankara İSİG 
Akademisi’ni kurduk. Bu akademide 
yaz boyunca her hafta işçi sağlığı ve 
güvenliğinin farklı bir boyutunu ele 
alarak tartışmalar yürüttük işçilerle. 
İş cinayetlerinin yaşandığı hemen her 
alana giderek gözlemler yaptık, cina-
yetin neden göz göre göre geldiğini 
halka duyurduk.

İSİG Meclisi toplamda bir ağ ör-
gütlenmesi temel olarak, ama tek ba-
şına bir ağ örgütlenmesinden ibaret 
değil. Ayda bir yaptığımız ve herke-
se açık düzenli toplantılar en büyük 
karar organımız aynı zamanda. Hi-
yerarşik bir örgütlenmeden ziyade 
kararların meclis içerisinde kolektif  
bir biçimde alındığı bir çalışma yön-
temimiz var.

 › Bir şey soracağım Ankara’ya 
özgü olarak, Ankara’da daha 
çok hangi sektörlerde iş ka-
zası yoğun, elinizde böyle bir 
bilgi var mı?
Tabii ki zaten bunların kaydını tu-

tuyoruz. Bizim çalışmaya başladığı-
mız dönem özel bir dönemdi, 2018. 
2018’den sonra özel olarak Anka-
ra’da biz mülteci-göçmen iş cinayet-
lerine tanıklık etmiş olduk daha çok, 
ama sektörler bazında değerlendire-
cek olursak Türkiye’nin genelinde 
olduğu gibi inşaatı işkolunu saymak 
gerekiyor öncelikle. Ankara’da tarım 
istihdamı yoğun olmadığı için Tür-
kiye verilerden farklı olarak tarım ilk 
sıralarda değil. İnşaatla beraber dü-
şünülerek yine taşımacılık da en fazla 
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iş cinayetinin yaşandığı işkollarından 
birisi. En fazla iş cinayeti yaşanan iş-
kollarının temel özelliği güvencesizli-
ğin, kötü çalışma koşullarının, kayıt 
dışı çalışmanın ve örgütsüzlüğün de 
ön plana çıkan işkolları olması.

 › Peki, son döneme gelelim. Bu 
virüs meselesi biliyorsun daha 
çok da işçileri etkiliyor aslın-
da, çalışmak zorunda olduk-
ları için, evden çıkmak zorun-
da oldukları için. Çok böyle 
zorunlu olmayan sektörlerde 
olan insanlar bile çalışıyorlar. 
Bu virüs genel itibariyle işçi 
sınıfını nasıl etkiledi sence?
Pandemi süreci aslında bizim yıl-

larca söylediğimiz her şeyi pür ü pak 
biçimde ortaya koydu. Birincisi bu 
salgının en önemli karakteri Türki-
ye’de ve dünyada -çünkü dünya ge-
nelinde zaten bütün ülkelerin aynı 
ya da benzer stratejileri izlediğini 
gördük salgın sürecinde- meselenin 
tek başına bir sağlık sorunu olmaktan 
çıkıp sınıfsal bir şeye dönüşmesiydi. 
Çünkü ülkelerin tümü bu süreçte ka-
pitalizmin işleyişine dönük bir stra-
teji izleyerek işçi sınıfını bu salgının 
denekleri haline getiren bir politika 
yürüttüler. Türkiye’de de biz bunu ilk 
başta zaten mevcut politikalarda gör-
dük. Salgının ilk günlerinde çıkartı-
lan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
zaten salgın süresince iktidarın sınıf-
sal tercihlerini yansıtmış oldu. Bu pa-
ketten işçiler adına emekli ücretleri, 
salgın maddi desteği gibi 1-2 kandır-
maca dışında bir şey çıkmamış oldu. 
Üretimin devamlılığı ve sermayenin 
bu süreci en az zararla atlatması esas 
alındı ve kaynakların sermayenin ta-

lepleri doğrultusunda kullanılacağı-
nı gösteren borçlarının ertelenmesi, 
teşvikler vesaire birçok şey görmüş 
olduk bu pakette. Bu, aslında iktidar 
sermaye ilişkisini çok net bir biçimde 
ortaya çıkardı. 

Salgının ilk günlerinden itibaren 
bu politikaların bir ürünü olarak, 
“evde kal” ya da kendi OHAL’ini ilan 
etme çağrıları yapıldı, ama her ikisi de 
işçi sınıfının geniş bir kesimi için ge-
çerli şeyler değildi. Özellikle mavi ya-
kalıların bu süreçte iş yerlerine gitmek 
ve çalışmak durumunda olduklarını 
gördük. Hasta ve ölüm oranlarının 
en fazla üretim merkezlerinin bulun-
duğu işçi yoğun kentlerde görülmesi, 
salgının bir işçi sınıfı hastalığı ve sınıf  
sorununa dönüştüğünü kanıtladı.

 › İşyerleri ne tür bir tablo karşı-
mıza çıkıyor?
Salgın sürecinde işyerlerinde gör-

düğümüz tablo, var olan güvence-
sizliğin üzerine de bir de virüse kar-
şı korunmasızlığın eklenmiş halinin 
göstergesiydi. İşçi sağlığı ve güvenliği 
alanını belirleyen baskın ve resmi dil 
toplamda tehlike ve risklerin kayna-
ğının iki şey üzerinden tanımlıyor: 
Çalışma ortamı ve işçinin hatası. Sal-
gın sürecinde de işçilere yönelik alı-
nacak önlemlerin basit biçimde mas-
keye indirgendiğini gördük. İlk başta 
bunu bile vermekte direnç gösterdi 
işverenler. İşyerlerinde gördüğümüz 
manzara, sermaye yanlısı politika-
larla elleri güçlenen patronların fır-
satçılığı ile daha da kuralsızlaşan ve 
saldırganlaşan bir çalışma düzeni bu 
süreçte. Bunun sonucu olarak virüs 
işyerlerinde hızla artarken alınmayan 
önlemler. Mart sonu itibariyle tek tek 
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vakalar ortaya çıkmaya başladı işyer-
lerinde, ama özellikle büyük ve mar-
ka değeri olan işyerleri işçilerden ve 
kamuoyundan vakaları gizlediler. İş 
yerlerinde vakaların hızlı bir biçimde 
yayıldığı, artık sayılar 10’lara varınca 
ve filyasyon çalışması yapılmaya baş-
ladığında ortaya çıktı. 

Bu dönemde salgını bahane ede-
rek işten atmalar, işçilere ücretsiz izin 
ya da yıllık izinlerini kullandırma da-
yatması, işçileri koruyacak tedbirleri 
almaksızın üretimi sürdürme ısrarı, 
kişisel koruyucu ekipmanların dahi 
sağlanmaması, kimi zaman bunların 
işçilere parayla satılması ya da ücre-
tinden kesilmesi uygulamaları işyerle-
rinde yaygın olarak görülen uygula-
malara dönüştü. Üretimin ve hizme-
tin sektör ve işyerlerinde aşırı/yoğun 
çalışmanın dayatılması, işyerlerinde 
Covid-19 vakaları görülmesine rağ-
men hiçbir önlem dahi almaksızın 
çalışmanın devam ettirilmesi yaygın 
biçimde rastladığımız manzaralar 
oldu. Bu koşulların somut bir çıktısı 
olarak salgının ilk iki ayında bizim 
tespit edebildiğimiz kadarıyla 128 işçi 
Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bunun dışında alınmayan İSİG 
tedbirleri diye tırnak içerisinde söy-
leyebileceğimiz şeyler var. Pek çok 
sektör ve işyerinde, önlemler yetersiz 
kaldığını ya da alınan önlemler gös-
termelik olduğunu gördük. İşçiler 
kişisel koruyucu ekipman temin edil-
meden birbirine yakın biçimde çalış-
tırılmaya devam etti. Yemekhaneler-
de, işçi servislerinde ve kimi zaman 
toplu taşımada sıkışık bir şekilde işe 
gidip gelmeye zorunlu bırakıldı, “bi-
reysel hijyenlerine” dikkat edecekleri 
koşullar ve zamanları olmadı.

Bu süreçte çoğunlukla bazı işyer-
lerinde üretime 15- 20 gün ara veril-
mişti. Bunların çoğu da vakalarının 
artması sonucu üretime ara vermek 
zorunda kalan işyerleriydi, yoksa ön-
lem almak ve işçilere bir hak tanımak 
üzere ara verilmemişti. Özellikle bü-
yük fabrikalarda: metal fabrikaların-
da, petrokimya fabrikalarında, tekstil 
fabrikalarında, büyük ölçekli işyer-
lerinde üretim nisan sonu itibariy-
le tekrar başlamış oldu. Bu da şunu 
gösteriyor aslında, salgın işyerlerinde 
yayılmaya devam edecek.

İşçileri salgından koruyabilmek 
üretim ısrarını, güvencesiz koşulları, 
işçilerin yan yana çalıştığı çalışma or-
ganizasyonu ve ortamını değiştirmek 
gerekiyor. Oysaki var olan çalışma ko-
şulları ve emek politikaları ile salgının 
işçiler ve onların aileleri arasında ya-
yılmasını önlemek mümkün değil. Bu 
yüzden aslında salgının ilk gününden 
bu yana zorunlu olmayan sektörlerde 
üretim durdurulsun, salgın sürecinde 
işçilere iş ve gelir güvencesi sağlansın, 
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devlet işçileri ve halkın sağlığını koru-
mak ve gelir sağlamak görevini yerine 
getirsin ve kaynaklar halk için kulla-
nılsın diyoruz ısrarla.

 › Bir şey soracağım, en son bir 
şey okumuştum ben, korona-
virüsten ölen işçilerin ölümü 
iş kazası olarak sayılmayacağı 
konusunda bir şey okumuş-
tum, siz duydunuz mu? 
Evet, hocam şöyle, şimdi iş kazası 

ve meslek hastalığı zaten bu süreçten 
bağımsız olarak da Türkiye’de tanı, 
tedavi ve tazmin noktalarında işçiler 
bakımından fiili güçlüklerin yaşandığı 
bir alandı. Yani pratikte işçi hastaneye 
gidip meslek hastalığı tanısı koydur-
maya çalıştığında da örneğin bir dizi 
bariyerle karşı karşıya kalıyordu. Fıtık 
olan bir kadın işçiye evde de aynı işleri 
yaptığının, bu sebeple fıtık olma olası-
lığının söylenmesi ve meslek hastalığı 
tanısı konulmaması gibi. SGK’nın 7 
Mayıs’ta yayınladığı özel genelgeyse 
bunun çok daha ötesinde bir şey. SGK 
Genelgesi bir kere salgın sürecinde 
işçinin hukuki hak arama yollarını 
kaldırmak için yapılmış oldu. Yoksa 
zaten pratikteki zorluklarla yine kar-
şılaşacaktık ama bu özel bir durum. 
Diğer yandan işçinin çalışırken Co-
vid-19’a yakalanması pek çok alanda 
kanunda tanımlandığı üzere “mesleki 
risklere maruziyet sonucu ortaya çı-
kan hastalık”tır, böyle olmadığı du-
rumlarda bile işçi böyle tehlikeli bir 
süreçte çalışmaya mecbur bırakıldığı 
için bu hastalığa yakalanmakta. Bu 
yüzden genelge hem hukuki olarak 
hatalı hem de sermaye yanlısı bir ter-
cih. İSİG Meclisi olarak, Covid-19 
sebepli hastalık ya da ölüm halinin iş 

kazası ve meslek hastalığı kapsamına 
alınmasının, geniş kitlelerce sahiple-
necek bir kampanyaya dönüştürmeye 
çalışıyoruz. Bu süreçte önemli vurgu-
larımızdan bir tanesi oldu bu.

 › Anladım peki bir şey daha 
sorabilir miyim, son bir soru 
daha doğrusu. Virüsün özel-
likle yaygın olduğu sektörler 
var mı mesela hizmet sektö-
rü, sanayi, mesela AVM’lerde 
çalışanlar, böyle bir bilginiz 
var mı hangilerinde daha çok 
çıkıyor bu tür vakalar?
Şimdi bu virüs bakımından, salgın 

bakımından aslında belirli sektörler 
ön plana çıkıyor. Bunlar da en başta 
sağlık çalışanları, market işçileri, kar-
go ve depo işçileri, belediye işçileri. 
Aslında hizmet sektörü dediğimiz 
sektör ön plana çıkmış oldu bu sü-
reçte. Zaten salgının yayılması bakı-
mından da ölümler bakımından da 
bu işyerlerinin işkolları olan ticaret/
büro, sağlık, konaklama, belediye/ge-
nel işler işkolu ön plana çıktı. Üretim 
baskısının yoğun bir hal aldığı, fazla 
çalışmanın dayatıldığı, yan yana ça-
lışmanın olduğu, halkla temasın çok 
yüksek olduğu işyerlerinde virüs hızlı 
bir biçimde yayılıyor. Örneğin market 
işçilerinde bu durumu çok net olarak 
görüyoruz. Marketler bu süreçte bir 
taraftan cirolarını artırırken, bir ta-
raftan da işçilerin bu kardan hiçbir 
biçimde pay alamadığı, üç dört saat 
fazla çalışmanın ve üretim baskısının 
ayyuka çıktığı işyerleri oldu. Kargo iş-
çileri de bunun bir örneği; bir taraftan 
salgın sürecinde tırnak içinde ayrıca-
lıklı dediğimiz evde kalabilen kitlelere 
tüketim özendirmesi yapıldı ve kargo 
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işçilerinin bugünkü iş yükü birkaç kat 
artmış oldu. Kargo patronları yeni işçi 
istihdam etmek yerine var olan işçile-
ri daha fazla çalıştırarak karşılıyorlar 
bu talebi. Bu alanların yanında orta 
ve büyük ölçekli, yan yana çalışmanın 
yoğun olduğu, üretim bandı çalışma-
sının olduğu fabrikalarda hızla yayıldı 
virüs. 

 › Ne fabrikası anlamadım?
Petrokimya fabrikaları, metal fab-

rikaları, tekstil fabrikaları gibi büyük 
ölçekli iş yerlerinde de işçiler arası 
temasın fazlalığı ve işyeri ortamının 
kalabalık olması hızla yayılmasına 
neden oldu virüsün.

 › Peki çok teşekkür ederim Pı-
nar sana, sohbetimize katıl-
dığın için. Aklıma gelmişken 
şunu da sorayım. Ne yapmak 
gerekiyor peki? Siz ne öneri-
yorsunuz?
Şunu söyleyebiliriz belki ek ola-

rak: Salgın sürecinde Türkiye’de 
derinleşen sınıfsal yarılma dünya-
nın pek çok ülkesinde de yaşanıyor. 
İşçilerin yasada tanımlı ücretli izin, 
işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri ve 
çalışmaktan kaçınma hakkını dahi 
eylemlerle, grevlerle aldığı sert bir 
süreçle karşı karşıyayız. İtalya’da, İs-
panya’da, Fransa’da, ABD’de işçi sı-
nıfı bu saldırılara eylemlerle, grevlerle 
karşılık veriyor. Ana talepler üretimin 
durdurulması, üretim ve hizmetin 
arttığı işyerlerinde aşırı ve yoğun ça-
lışma dayatmasından vazgeçilmesi ve 
İSİG tedbirlerin alınması. 

Türkiye’de de buna benzer şeyler 
var. Türkiye işçi sınıfı da kendilerini 
gözden çıkaran çalışma koşullarına 

karşı, dünya işçileriyle benzer talep-
lerle eylemler düzenliyor, iş bırakıyor. 
Mesela bu süreçte market işçilerinin 
mücadelesi ve örgütlenme deneyim-
leri bunlardan bir tanesi. Salgının 
ilk iki ayında onlarca işyerinde ya-
pılan eylemlerle aldırılan tedbirlerin 
ve durdurulan üretimin, yasal ya da 
meşru hakların, işçilerin yaşamını ko-
ruma mücadelesinin fiili mücadeleler 
üzerinden örgütlenmesi gerektiğinin 
işaretini veriyor. Bu noktada, her iş-
yerinde işçi sağlığı/salgın komiteleri 
gibi işçi sınıfının eseri bir işçi sağlığı 
ve güvenliği mücadelesi her zaman-
kinden ziyade kritik bir önem taşıyor.

 
 › Anladım, peki çok teşekkür 

ederim Pınar.
Ben teşekkür ederim hocam. 

SÖYLEŞİ
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Derginin geçtiğimiz sayısı için ya-
zarken Covid-19 sanıyorum sadece 
Çin’in Wuhan bölgesiyle sınırlıydı. 
O zaman tesadüfi olarak Blog’lar 
ve Wordpress üzerinden çalışmanın 
yeni biçimlerine, özellikle de “dağı-
tılmış iş gücü” kavramı üzerinden 
evden ya da istediğimiz herhangi bir 
yerden çalışabilmenin avantajlarına 
ve dezavantajlarına değinmiştik. Çok 
geçmeden koronavirüs tüm dünyaya 
yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından pandemi ilan edildi. Bu yazıyı 
yazdığım Mayıs’ın ilk haftalarında 
ise yeni normalle birlikte “Kontrol-
lü Sosyal Hayat” tanımı yavaş yavaş 
hayatımıza girmeye başlarken bü-
yükşehirler arası ulaşım hâlâ yasak-
lıydı. Türkiye’de çoğunluğu beyaz 
yakalı çalışanlar olarak ifade edebi-
leceğimiz bir kesim hızlı ve zorunlu 
bir şekilde evden çalışma pratiğini 
uygulamaya geçti. Bir anda iş haya-
tı evin her tarafına yayıldı ve evden 
çalışanların tüm zamanlarını ele 
geçirdi. Evde mi işte mi olduğunun 
ayırdına varmakta zorlanan insanlar 
zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarı-

lan, ücretsiz izindeyken çalıştırılan 
veya bu dönemde işsiz kalan ya da 
kalacak milyonları düşünerek hâlâ 
bir iş sahibi olduğu için şükretmeye 
zorlandı. Bu durumda her gün on-
larca görüntülü konuşmayla birlikte 
uzayan ve karşılığı ödenmeyen mesai 
saatleri ile verilmeyen öğle aralarının 
lafını etmeye değmezdi. Bir taraftan 
bu pandemi sürecinden sağ çıkabi-
lecek miyiz diye düşünürken perfor-
mans baskısı da yanı başımızdaydı. 

Bu süreç, evde kalan herkese 
emeğin yeniden-üretimi için gerekli 
faaliyetlerin önemini tekrar hatırla-
tırken toplumsal cinsiyete dayalı eşit-
siz iş bölümü de daha fazla görünür 
oldu. Evle iş arasındaki sınırlar muğ-
laklaşırken yemek, bulaşık, temizlik, 
çamaşır döngüsü durmadan devam 
ediyor. Kreşlerin ve okulların kapan-
ması, 65 yaş üstüne getirilen sokağa 
çıkma yasağı ve gündelikçi veya ba-
kıcı olarak çalışanların bu süreçte ça-
lışamaması sonucunda her türlü ba-
kım emeğinin ne kadar elzem olduğu 
da ortaya çıktı. 

SANAL ÂLEMDEN

#EvdeKal-ma,
İşe Git!

Adem YEŞİLYURT
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#EvdeKal çağrılarıyla birlikte 
sözde can sıkıntımızı giderecek liste-
ler tüm sosyal medyayı işgal ediyor. 
Dizi/film önerilerinden tutun kitap 
listelerine, evde yogadan meditasyo-
na, çeşitli ekmek yapımı tariflerin-
den online gezilen müzelere hiçbir 
eksiğimiz kalmadı. Elbette herkesin 
bu durumla baş etme stratejisi farklı. 
Lakin insan evde otururken bile sü-
rekli bir şeyleri kaçırıyorum hissine 
kapılır mı? İngilizce haliyle FOMO 
yani “fear of  missing out” şeklinde kı-
saltılan bu durum, okulda ve çalışma 
hayatında sürekli yarışmak zorunda 
bırakılmış kitleler için oldukça sıra-
danlaşmış gözüküyor. Bir taraftan 
da alışveriş siteleri üzerinden tüke-
tim pompalanmaya devam ediyor. 
Oysa tüm dünyayı saran ve henüz 
ilacı veya aşısı bulunmamış bir virüs 
dönemini bir tür matem havası içe-
risinde yaşarken bir durup nefes al-
mak, nasıl yaşadığımız üstüne biraz 
düşünmek mümkün değil mi? Hem 
varsa da “boş zamanımız”, bıraka-
lım herkes istediği gibi geçirsin vakti-
ni. Tembellik herkesin hakkı…

Tabi hizmet ve perakende sektö-
rü çalışanları hariç! 

Salgının farklı sınıflar 
üstündeki etkisi 
aynı gemide olup 
olmadığımız sorusu 
vesilesiyle çok 
tartışıldı. Ama Hacı 
Sabancı’nın boğaza 
nazır yalısının 
bahçesinde spor 
yaparken çektirip 
paylaştığı fotoğrafı 
üstüne gelen 
eleştirilere “sakin ol 
champ.. evdeyim” 
şeklindeki cevabıyla 
sınırlar netleşti. Ev 

derken aynı şeyi 
anlamadığımız 

ayan beyan 
ortaya çıktı. 

Birkaç yıl evvel çalışma hayatıyla 
boş zaman arasındaki gelgitler üzeri-
ne kafa yorarken Ekşisözlük’te açılan 
“işe gitmek için araba almak için işe 
gitmek”1 başlığı dikkatimi çekmişti. 
Bu başlıkta çalışan sınıfların girdiği 
borç sarmalına bir tür kısır döngü 
olarak dikkat çekiliyordu ama bazı 
anlam kargaşaları oluşunca “işe ara-
bayla gidebilmek için çalışmak”2 şek-
linde daha düz bir ifadeyle değiştirildi. 
Ben de koronavirüs tüm gündemimizi 
esir aldığından beri yaşananlar üstü-
ne tekrar düşünürken çalışmak için 
işe gitmek zorunda olanların içine 
düştüğü kısır döngüye dikkat çekmek 
istedim. Yani her yerden #EvdeKal 
çağrıları yapılırken işe gitmek zorun-
da olan market çalışanları, depo gö-
revlileri, kargo çalışanları, özel güven-
lik personelleri, bankacılar, belediye 
işçileri ve tabi ki sağlık çalışanları gibi 
çalışmak zorunda olanların durumu-
na… Derginin bu sayısında görece-
ğiniz gibi, Gazete Duvar’daki köşesini 
çalışanlarla yaptığı söyleşilere ayıran 
Pınar Öğünç’ün yazılarında seslerini 
duymak mümkün. 

Salgının farklı sınıflar üstündeki 
etkisi aynı gemide olup olmadığı-
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mız sorusu vesilesiyle çok tartışıldı. 
Ama Hacı Sabancı’nın boğaza nazır 
yalısının bahçesinde spor yaparken 
çektirip paylaştığı fotoğrafı üstüne 
gelen eleştirilere “sakin ol champ.. 
evdeyim” şeklindeki cevabıyla sınır-
lar netleşti. Ev derken aynı şeyi an-
lamadığımız ayan beyan ortaya çıktı. 

Zorunlu olarak evden çalışma sis-
temine geçen şirketler salgın sonrası-
nı planlarken bu durumun getirdiği 
avantajlardan ilelebet yararlanmak 
niyetinde gözüküyor. Twitter, şimdi-
den isteyen çalışanlarının salgın son-
rasında da evden çalışmaya devam 
edebileceğini duyurdu. İşverenler 
bu şekilde plazaların yüksek kirala-
rından, ofis mobilya ve malzemele-
rinden, ulaşım masraflarından, öğle 
yemeği ve çay-kahve giderleriyle 
elektrik-su-doğalgaz faturalarından 
kurtulmuş oluyor. Tabi çalışanlar 
arasında sosyalleşme, dayanışma 
ve örgütlenme imkânlarının önü de 
otomatik olarak kesiliyor. Sosyal gü-
vencelerini de kaybettikleri takdirde 
çalışanlar kendilerini tamamen gü-
vencesiz ve esnek bir çalışma biçimi 
içerisinde buluyorlar.3 Çalışma hayatı 
hızla değişirken kazanılmış hakları-
mızı savunmanın zamanı, şimdi de-
ğilse ne zaman?

Yıldırım Türker, Radikal’deki4 bir 
yazısında şair Federico Garcia Lor-
ca’nın şu mısralarını hatırlatmıştı;

“Ölürsem
açık bırakın balkonu
Çocuk portakal yer
(balkonumdan görürüm onu)
Orakçı ekin biçer
(balkonumdan duyarım onu)
Ölürsem açık bırakın balkonu!”

Bugün eğer bir 
balkonunuz varsa -ki 
oldukça şanslısınız 
demektir-, kafanızı 
uzattığınızda çalışmak 
için işe gitmek zorunda 
olanların yüzlerini 
görürsünüz. Aslında 
gördüğünüz hayatın 
devam edebilmesi için 
gerekli tüm gücün 

bugün çalışmak 
zorunda olan işçi 

sınıfının elinde 
olduğudur.

SANAL ÂLEMDEN

Bugün eğer bir balkonunuz varsa 
-ki oldukça şanslısınız demektir-, ka-
fanızı uzattığınızda çalışmak için işe 
gitmek zorunda olanların yüzlerini 
görürsünüz. Aslında gördüğünüz ha-
yatın devam edebilmesi için gerekli 
tüm gücün bugün çalışmak zorunda 
olan işçi sınıfının elinde olduğudur. 
Bu salgın süresinde sınıflar arasın-
daki eşitsizlik gittikçe derinleşirken 
sosyal medyada sıkça paylaşılan Ko-
lombiya’dan İspanyolca bir pankart 
da durumu özetler nitelikte; “Karan-
tinanın romantize edilmesi sınıfsal 
bir ayrıcalıktır!” 

1 https://eksisozluk.com/ise-gitmek-icin-araba-
almak-icin-ise-gitmek--4253860

2 https://eksisozluk.com/ise-arabayla-
gidebilmek-icin-calismak--4692072

3	 Evden	çalışanların	yaşadıkları	zorluklarla	
ilgili	ayrıntılı	bir	haber	için	bkz.	“Evden	
çalışmak	yan	gelip	yatmak	değil”;	https://
journo.com.tr/evde-kalanlar-iki

4 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/yildirim-
turker/ikindi-sazliklarinda-adi-federico-
olmak-1005892/
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Salgın sona ermeden AVM’ler 
başta olmak üzere işyerleri açıldı. 
İşyerlerine ulaşıma olanak sağlayan 
toplu taşıma araçları üzerindeki 
kısıtlamalar kaldırıldı. İşverenle-
re virüsün yayılmasını engellemeye 
yönelik, çoğu durumda işyerinin ve 
eklentilerinin mekânsal olarak yeni-
den düzenlenmesini de içeren birçok 
önlem alma yükümlülüğü getirildi. 
Bunlar işkollarına göre listelendi ve 
ilan edildi. Peki, işyerleri ne kadar 
denetleniyor? İşyerleri etkin bir şekil-
de denetlenmiyorsa, yayınlanan bu 
düzenlemelerin bir anlamı var mı? 

İş Teftişi: Mevzuat ve 
Uygulama Arasındaki Açı
Devletin çalışma ilişkilerine mü-

dahalelerinin tarihi basit bir gerçeği 
ortaya koyuyor: Çalışma yaşamında 
işçileri korumaya yönelik yasal dü-
zenlemelerle, işyerindeki fiili uygu-
lamalar arasında çoğu zaman son 
derece geniş bir açı vardır. Bu açı 
kamusal yaptırım yetkisi ile donatıl-
mış bir iş teftiş aygıtı ile daraltılabilir 

ya da tümüyle ortadan kaldırılabilir. 
Aksi halde, özellikle sendikal örgüt-
lülüğün düşük, işçi hareketinin zayıf  
ve dağınık olduğu koşullarda, işçi-
leri korumaya yönelik yasal düzen-
lemeler kağıt üzerinde kalan dilek 
ve temenni olmanın ötesine gitmez. 
Sosyal politika tarihi, bunun sayı-
sız örnekleri ile doludur.1 Ancak tek 
başına bir teftiş örgütünün varlığı 
da sorunu çözmez. Çeşitli ülkelerin 
deneyimleri iş teftişinin üç unsurun 
sağlanması ile başarıya ulaştığını 
göstermektedir.

Bunlardan ilki, iş teftiş örgütünün 
işverenlerden bağımsız olması ve işve-
renlerin baskısından etkilenmeyecek 
bir örgütsel yapıda olmasıdır. Bağım-
sızlığın ayrılmaz bir parçası, müfet-
tişlerin işyerlerine işverenin rızasına/
iznine bağlı olmadan girebilmesidir. 
İkincisi, teftiş örgütünün yeterli per-
sonel ve teknik ekipmanla desteklen-
mesidir. İngiltere deneyimi bu iki un-
sur sağlanmadığı için pek çok sosyal 
politika önleminin uygulama alanının 

Korona salgınından önce Türkiye’de işyerlerinin yalnızca %1’i denetleniyordu. Salgının ekonomik 

etkileri de gözetilirse, hükümetin önümüzdeki günlerde işçiler yerine “işletmeleri ve istihdamı” 

koruma önceliğinin iş teftişlerini daha da azaltacağı açık. Emekçilerin işverenin insafına terk edildiği 

salgın günlerinde üretim noktasında sermaye denetim ve tahakkümünün sınırlandırılması işçilerin 

sağlık ve güvenliğini sağlanmanın tek yolu. 

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Nail DERTLİ

Korona Günlerinde 
İş Teftişi
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son derece sınırlı kaldığını göstermek-
tedir. Örneğin, işe kabulde asgari yaş 
koşulu getiren 1819 tarihli yasa işve-
renlerden bağımsız bir iş teftiş örgüt-
lenmesi yaratamadığı için uygulana-
mamıştır. Keza 1867’de 1200 maden 
ocağını denetlemekle görevli sadece 
12 müfettiş olduğu için etkin bir de-
netim yapılamamıştır.2

Gerçek İlerleme İşçi 
Katılımıyla Sağlanıyor
Üçüncüsü, denetim faaliyetine 

işçilerin ve işçi temsilcilerinin katı-
lımıdır. Araştırmacılar işyerlerinde 
gerçek bir iyileşme sağlayan temel 
unsurun bu olduğunu belirtmektedir. 
İşçilerin teftiş örgütünün bir parçası 
olmasının ilk örneği 1872 yılında 
İngiltere’de madencilik sektöründe 
ortaya çıkmıştır. Bu tarihte ilk kez 

GÜVENLİ ÇALIŞMA

madenciler madenleri denetlemek 
ve eksikleri tespit etmekle görevli 
kendi temsilcilerini atama hakkı ka-
zandılar.3 İşçi hareketi ve sendikala-
rın aynı hakkı kendi ülkelerinde de 
talep etmesi ile birlikte bu örnek za-
manla diğer ülkelere yayıldı, ülkelere 
göre çok çeşitli biçimler aldı. Örne-
ğin Fransa’da işçiler bu hakka 214 
madencinin yaşamını yitirdiği bir iş 
cinayetinin ardından 1890’da erişti-
ler. Her ne kadar neoliberal karşı sal-
dırı sonrasında bugün Avrupa’da bu 
tarihsel kazanım geniş ölçüde tasfiye 
edilmiş, hemen hiçbir yerde işçi tem-
silcilerinin denetim alanında yeterli 
hakları olmasa da, pek çok ülkede 
bir biçimde varlığını koruyan teftiş 
mekanizması içerisindeki işçi temsil-
ciliği ve işçi katılımı uygulamaları bu 
kazanımların mirasıdır. 

Binanın yapı kullanım 

gereksinimleri gözetilerek, 

malzeme ve yapı 

elemanlarının seçimine 

özen gösterilerek, 

yangın tehlikesi hesaba 

katılarak mevzuata 

uygun projelendirilmesi 

ve inşası işyerlerinde 

yangın güvenliği için temel 

unsurdur 
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Son unsurla ilgili önemli bir nok-
ta da iş teftişinin oluşum sürecine 
ilişkindir. Tarihsel olarak iş teftişi 
sisteminin kurulması örgütlü işçi ha-
reketinin yükselmesi ile aynı döne-
me denk gelir.4 Bu basit bir tesadüf  
değildir. İşçi katılımı da dahil olmak 
üzere iş teftişi, emeğin sendikal ve 
siyasal gücünün arttığı dönemlerde 
kurumsallaşmıştır. Bugün ILO’nun 
teftiş krizi olarak nitelediği şeyin5, 
neoliberalizmin yükselişi karşısında 
işçi hareketinin güç kaybetmesiyle 
de yakın ilişkisi vardır. 

Türkiye’de İşyeri 
Denetimleri Yetersiz
Türkiye’de iş teftişi son derece 

yetersizdir. Teftiş örgütünün bağım-
sızlığını gölgeleyen siyasal baskılar, 
müfettiş sayısının yetersizliği, işçi 
katılımına yer verilmemesi ve sen-
dikalarla işbirliğinden uzak çalışma 

yapısı sistemin etkin işlemesini kısıt-
layan başlıca etkenlerdir. Bu kısıtlar, 
işyerlerinin sağlıklı bir şekilde denet-
lenmesini ve işverenlerin mevzuat 
yükümlüklerine uygun çalışma orta-
mı sağlamaya zorlanmasını engelle-
mektedir. Nitekim Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 
yayınladığı yıllık raporlar Türkiye’de 
denetim faaliyetlerinin yetersizliğine 
ilişkin güçlü veriler sunmaktadır.6 
Buna göre 2018 yılında, Türkiye’de 
kayıtlı işyerlerinin %0,7’si işçi sağlığı 
iş güvenliği yönünden, %0,3’ü işin 
yürütümü yönünden denetlenmiştir. 
Her iki teftiş türü birlikte değerlen-
dirildiğinde bile denetlenen işyerleri-
nin oranı yalnızca %1’dir. Teftişlerde 
ulaşılan toplam işçi sayısı ise toplam 
istihdamın %7’si ile sınırlıdır. Başka 
bir deyişle iş teftişleri Türkiye’de çalı-
şanların %93’üne ulaşamamaktadır.7

GÜVENLİ ÇALIŞMA
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Her yıl yüzlerce işçinin iş kaza-
larında yaşamını yitirdiği, binler-
cesinin sakatlandığı gözetilirse, söz 
konusu olan son derece kısıtlı ve 
yetersiz bir denetimdir. Müfettiş sa-
yısının azlığı kuşkusuz bunda etkili-
dir. Müfettiş başına yaklaşık 30 bin 
çalışanın düştüğü Türkiye, ILO’nun 
iş denetiminin sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi için önerdiği sayı-
nın oldukça uzağındadır.8 Mevcut 
müfettiş sayısı ile son derece iyimser 
varsayımlar altında bile Türkiye’de 

bir işyeri ancak 26 yılda bir kez de-
netlenebilir durumdadır.9

İşçinin Korunmasından 
İşletmenin Korunmasına
Ancak denetim yetersizliğini sa-

dece personel eksikliği ile açıklamak 
mümkün değildir. 2009-2018 yıllarını 
kapsayan on yıllık dönemde müfettiş 
sayısının kayıtlı işyeri ve sigortalı işçi 
sayısına oranında bir değişiklik olma-
masına rağmen10, gerçekleştirilen iş 
teftişlerinin sayısı %70 azalarak 56 
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Yıllar

TEFTİŞLER TEFTİŞLERDE ULAŞILAN İŞÇİ SAYILARI İŞYERİ SAYISI VE TEFTİŞ EDİLEN İŞYERLERİNİN ORANI

İşçi Sağlığı 
Güvenliği 
Teftiş Sayısı

İşin 
Yürütümü 
Teftişi

TOPLAM

İş Sağlığı 
Güvenliği 
Teftişlerinde 
Ulaşılan İşçi 
Sayısı

İşin 
Yürütümü 
Teftişlerinde 
Ulaşılan İşçi 
Sayısı

TOPLAM İşyeri Sayısı

İşçi Sağlığı 
İş Güvenliği 
Yönünde 
Teftiş Edilen 
İşyerlerinin 
Oranı %

İşin 
Yürütümü 
Yönünden 
TeftiŞ Edilen 
İşyerlerinin 
Oranı %

Teftiş Edilen 
İşyerlerinin 
Oranı 
(TOPLAM 
%)

2008 23.443 39.119 62.562 875.186 689.680 1.564.866 1.170.248 2,0 2,0 5

2009 19.709 36.386 56.095 876.325 772.026 1.648.351 1.216.308 1,6 1,6 5

2010 17.284 29.685 46.969 2.211.717 1.557.007 3.768.724 1.325.749 1,3 1,3 4

2011 15.902 19.469 35.371 1.548.973 1.484.359 3.033.332 1.435.879 1,1 1,1 2

2012 11.533 26.598 38.131 1.069.622 967.003 2.036.625 1.538.006 0,7 0,7 2

2013 8.858 14.646 23.504 841.216 1.370.105 2.211.321 1.611.292 0,5 0,5 1

2014 14.174 9.157 23.331 1.101.484 1.076.931 2.178.415 1.679.990 0,8 0,8 1

2015 13.296 8.008 21.304 1.144.387 1.063.161 2.207.548 1.740.187 0,8 0,8 1

2016 14.287 9.361 24.284 1.123.146 1.285.547 2.408.693 1.749.240 0,8 0,8 1

2017 10.804 8.008 18.812 945.674 923.784 1.869.458 1.874.682 0,6 0,6 1

2018 12.649 6.303 18.952 1.069.656 923.784 1.993.440 1.879.771 0,7 0,7 1
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binden 18 bine gerilemiştir. Oysa-
ki aynı dönemde kayıtlı işyeri sayısı 
%55, kayıtlı işçi sayısı %75 artmıştır 
ve bunun sonucu olarak teftiş edilen 
işyerlerinin oranı %5’ten %1’e gerile-
miştir. Türkiye’nin hızlı ve geniş çaplı 
bir mülksüzleşme ve işçileşme süre-
cini deneyimlediği 2000’li yıllardaki 
bu azalma, devletin iş teftişine ilişkin 
yaklaşımındaki değişimin de bir gös-
tergesidir. Yeni yaklaşımda öncelik, iş 
hukukundaki kurucu paradigmasının 
değişmesine benzer bir şekilde, işçi-
lerin korunup kollanmasından ‘işlet-
meleri ve istihdam düzeyinin’ korun-
masına kaymıştır. Denetim faaliyeti 
işletmelerin rekabet edebilirliklerine 
zarar vermeyen bir ‘rehberlik’ faaliye-
tine dönüşmüştür. 

Kriz Dönemlerinde Denetim 
de Azalıyor 
Kriz dönemlerinde bu öncelik 

daha da belirginleşmektedir. Gerek 
2008 gerekse 2017’deki ekonomik 
krizlerde devletin çalışma yaşamını 
teftişe yönelik faaliyetlerini gevşettiği 
gözlemlenmektedir. Bunun somut bir 
göstergesi her iki kriz döneminde de 
teftiş gören işçi sayısının ciddi ölçüde 
azalmasıdır. Önümüzdeki günlerde 
korona salgının yol açtığı ekonomik 
krizin büyümesi ve mevcut istihdam 
krizini daha da derinleştirmesi bek-
lenmektedir.11 2008 ve 2017 kriz de-
neyimleri gözetildiğinde, güncel kriz 
koşullarında hükümetin zaten yeter-
siz olan denetim faaliyetlerini daha 
da azaltacağı öngörülebilir. 

Kolektif Bir Deneyim Olarak 
“Normalleşme”
İnisiyatifin işverene bırakılması 

durumunda hemen hiçbir sağlık ve 
güvenlik önleminin alınmadığı koro-

na salgınının zirvede olduğu günlerde 
pek çok sektör ve işkolunda görüldü. 
Önümüzdeki günlerde işverenlerin 
yaklaşımında bir değişim olmayacağı 
açık. İşyerlerinden dışarıya yansıyan 
haberler de bu doğrultuda: İşyerin-
de fiziki mesafeyi korumaya olanak 
sağlayacak mekânsal düzenlemelerin 
yapılmaması, önlem almanın maske 
takmaya indirgenmesi, yapılan işe 
göre maske takmanın yol açtığı türev 
sorunlarla ilgilenilmemesi, mümkün 
olduğu ölçüde kişisel koruyucuların 
(maske, eldiven, siperlik vb.) mali yü-
künün işçilerin üzerine yıkılması gibi 
uygulamalar hemen her sektörde kar-
şımıza çıkan ortaklıklar. Bu nedenle 
Gaziantep’te bir fabrikada ateşi yük-
sek çıkan işçilere yüzlerini yıkatıp ateş 
düşük çıkınca çalıştırmaya devam 
edilmesi12 şeklindeki “normalleşme” 
bir anlamda Türkiye işçi sınıfının ko-
lektif  deneyimini yansıtıyor. 

Tüm bunlar korona salgınının bü-
tün çıplaklığıyla ortaya koyduğu üreti-
min toplumsal niteliği ve toplumsal re-
fahın sağlanmasında işçilerin yaşamsal 
rolüne rağmen, üretim noktasında iş-
verenin neredeyse sınırsız tahakkümü-
nü de gözler önüne seriyor. Denetim 
faaliyetinin azaltılması, sermayenin 
tahakkümünü derinleştirirken, işçile-
ri korumasızlığa terk ediyor. İşçilerin 
sağlığı sermayenin üretim noktasında-
ki tahakkümünün sınırlandırılmasın-
dan geçiyor. Korona günlerinde, ülke 
genelinde farklı sektörlerde “çalışmak-
tan kaçınma hakkının” kullanıldığı iri-
li ufaklı eylemleri bu tahakküme karşı 
bir itiraz olarak okumak da mümkün. 
Bu itirazın talepler manzumesinin bir 
parçası da, iş teftiş kurulunun yöneti-
minde, denetim faaliyetlerinde temsi-
liyet ve söz hakkı olmalı. 

Dip Notlar

1	 Bu	konuda	bakınız:	Cahit	Talas	(1990)	
Toplumsal	Politika,	Ankara:	İmge;	Howard	
P.	Marvel	(1977)	Factory	Regulaton:	
A	Reinterpretation	of	Early	English	
Experience. The	Journal	of	Law	and	
Economics, 20(2):	379-402	ve	Laurent	
Vogel	(2016)	Inspection	and	Unions:	
“convergence	and	maybe	more…”,	
Hesamag	14:	18-21.

2	 Laurent	Vogel	(2016)	Inspection	and	
Unions:	“convergence	and	maybe	more…”,	
Hesamag	14:	18-21.

3	 Laurent	Vogel	(2016)	Inspection	and	
Unions:	“convergence	and	maybe	more…”,	
Hesamag	14:	18-21.

4	 Philippe	De	Baets	(2003)	“The	labour	
inspection	of	Belgium,	the	United	
Kingdom and Sweden in a comparative 
perspective.” International	Journal	of	the	
Sociology	of	Law 31,	no.	1	(2003):	35-53.

5	 D.	Weil	(2008). A	strategic	approach	to	
labour	inspection.	International	Labour	
Review,	147(4),	349–375.

6	 Raporlar	için	bakınız:	https://ailevecalisma.
gov.tr/rtb/contents/faaliyetler/denetim-
faaliyetleri/	(Son	Erişim:	6.06.2020)

7	 Hesaplamalar	bakanlığın	teftiş	istatistikleri,	
SGK	işyeri	ve	sigortalı	istatistikleri	ve	TÜİK	
işgücü	istatistiklerinden	yararlanılarak	
yapılmıştır.	Teftişlere	ilişkin	metinde	geçen	
tüm	hesaplamalar	bu	verileri	temel	
almaktadır.	

8	 ILO,	iş	denetiminin	sağlıklı	bir	şekilde	
yürütülebilmesi	için	müfettiş	başına	
sanayileşmiş	ülkeler	için	10	bin,	gelişmekte	
olan	ülkeler	için	15	bin,	geçiş	ekonomileri	
için	20	bin,	az	gelişmiş	ülkeler	için	40	bin	
çalışanı	makul	kabul	etmektedir.	

9	 Uzmanlar,	bir	iş	müfettişinin	hafta	tatilleri	
ve	genel	tatil	günlerinde	çalışmayıp	bunun	
dışında	hiç	yıllık	izin	kullanmasa	ve	sürekli	
çalışsa	bile	bir	yılda	denetim	yapabileceği	
iş	yeri	sayısının	en	fazla	74	olduğunu	
belirtmektedir.	Hesaplama	bu	varsayımlara	
dayanmaktadır	(Bkz:	Murat	Özveri	(2017)	
“Denetim	Şart	ama	Kim	Tarafından?”,	
Evrensel,	27.09.2017).

10	2009	ve	2018	yılları	için	söz	konusu	oran	
%0,05’tir.

11	Ebru	Voyvoda	ve	A.	Erinç	Yeldan	(2020)	
“Covid-19	Salgının	Türkiye	Ekonomisi	
Üzerine	Etkileri	ve	Politika	Alternatiflerinin	
Makroekonomik	Genel	Denge	Analizi”,	
https://yeldane.files.wordpress.
com/2020/05/covid_voyvodayeldan_
v2_31mayis.pdf

12 https://twitter.com/mturkmenn27/
status/1268851916504797188
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Bu satırlar yazıldığında küresel 
bir pandemiyle savaşıyoruz. Hayat 
bir biçimde durmuş durumda. Ba-
zıları için tabii. Ülkemizde genel bir 
karantina uygulanmadığı için işçile-
rimiz işlerinin başında. Fabrikalar 
çalışıyor. İnşaatlar devam ediyor. 
Kamu çalışanlarımız öyle. Ve min-
nettar olduğumuz sağlık emekçileri-
miz, onlar mecburen işlerinin başla-
rındalar. Bu satırlar okunduğunda, 
dilerim pandemi belki bir nebze geri-
mizde kalmış olur. Biraz nefes alıyor 
oluruz. Mümkün olduğu kadar az 
kayıp, insanlık, modern tıp bilimi ve 
dayanışma adına daha çok kazançla. 

Ama memleketimiz spor dün-
yasının temel konusu pandemi yü-
zünden sekiz hafta kala ara verilen 
Türkiye futbol liglerinin durumu. Bu 
yaz yapılması planlanan uluslararası 
birçok büyük futbol organizasyonu, 
mesela Euro 2020 gibi dev bir şam-
piyona bile ertelendi. Çoğu branşta 
ligler tescillendi. Bu yaz neredeyse 
dünyada hiçbir spor dalında hiçbir 
organizasyon olmayacak.

Ancak Türkiye liglerinin durumu 
hâlâ büyük bir muamma. Ülkemizde 
ve dünyada salgının ne derece yayıl-
maya devam ettiği ve ne kadarının 
kontrol altına alındığı konusunda 
bilim insanları/hekimler henüz fi-
kir birliğine varmamışken, çok sıkı 
uyarılarına devam ederken Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat 
Özdemir’in açıklamaları epey tepki 
çekti. 

Özellikle “Takımlar hazırlanırken 
sık sık Corona testi yaparak yollarına 
devam edecekler. Pozitif  çıkanları 
ayıracağız, diğerlerine test yaparak 
devam edeceğiz.” cümleleri. Uzun 
açıklamanın sadece bu cümleleri 
bile bizi endüstriyel futbol karşısında 
futbolcuların ve spor emekçilerinin 
durumlarını düşünmeye sevk etmeli. 
“Aldığımız kararlar, görüşme yaptı-
ğımız tarafların bir tarafı da yayıncı 
kuruluş. Digiturk futbolda önemli bir 
gelir elde ettiğimiz kurum. Dört bü-
yüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 
40-45’i, diğer kulüplerin gelirlerinin 
yüzde 75-80’i bu kurumdan. Takım-

Dünyanın Tüm 
Spor Emekçileri 
Birleşin!

Elif  ÇONGUR
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Dünya futbol tarihinin 

“gelmiş geçmiş en iyi orta 

saha oyuncularından biri” 

olarak kabul edilen Brezilyalı 

Socrates,  sadece futbol 

üzerine değil, ülkesinin ve 

dünyanın sorunları üzerine 

kafa yoran bir futbolcudur. 

Futbolun, ona yaşadığı 

ülkeyi öğrettiğini söylerken, 

askeri diktatörlükle yönetilen 

ülkelerinin gerçeğini 

değiştirmeleri gerektiğini fark 

eder ve harekete geçer. 

larda virüs çıksa dahi diğerlerine test 
yapıp, yolumuza devam etmek istiyo-
ruz.” cümleleri de öyle.

Tam bu noktada daha evvel an-
lattığım, dünya futbol tarihine “Co-
rinthians Demokrasisi” diye 
geçen meseleyi kısaca anlatacağım. 
Sonra daha yakına geleceğim. Dün-
ya futbol tarihinin “gelmiş geçmiş 
en iyi orta saha oyuncularından 
biri” olarak kabul edilen Brezilyalı 
Socrates,  sadece futbol üzerine de-
ğil, ülkesinin ve dünyanın sorunları 
üzerine kafa yoran bir futbolcudur. 
Futbolun, ona yaşadığı ülkeyi öğret-
tiğini söylerken, askeri diktatörlükle 
yönetilen ülkelerinin gerçeğini değiş-
tirmeleri gerektiğini fark eder ve ha-
rekete geçer. İşe Corinthians Kulü-
bü’nün yönetiminin oyunculara karşı 
tavrını değiştirmek için mücadele 
etmekle başlar. Kulübün oyuncular 
üzerinde kurmak istediği tahakküme 
karşı çıkar. Hareket sonunda, futbol-
cular artık kulüp yönetiminin verdiği 
emirlere itaat etmek yerine, tüm ka-
rarların kendilerinin de öznesi olduk-
ları oylamalarla alındığı demokratik 
bir döneme girerler. Üstelik artık 

takımda sahaya hangi oyuncuların 
çıkacağından, antrenman saatlerine 
kadar takımı ilgilendiren her şey se-
çimlerle yürümeye başlar. Üstelik sa-
dece oyuncular değil, malzemecisin-
den teknik kadrosuna kadar takımın 
bütün bileşenlerinin katılımıyla. Bu 
anlayışla yoluna devam eden Corint-
hias, 1982’de şampiyon olduğunda 
futbolcuların üzerinde “Demokra-
si” yazan tişörtler vardır. Şampiyon-
luk demokrasi sloganlarıyla kutlanır. 

Bizim de dünyadaki bu dev örne-
ğe çok benzer bir dev ismimiz vardır: 
Metin Kurt. Derler ki “Metin Kurt 
Türkiye futbolunun Spartaküs”üdür. 
Futbola Altay’da başlar, PTT’de oy-
nar ve sonra Galatasaray’da forma 
giyer. 1970-73 yıllarında üst üste üç 
kez şampiyon olan Galatasaray’ın 
vazgeçilmez futbolcularından biridir. 
Uzun yıllar, Ümit Milli, A Genç Mil-
li ve A Milli formaları giyer.

Ama bu başarılardan çok başka 
dertleri vardır Metin Kurt’un. Hal-
kın sorunlarına yakın olmak ister. 
O yüzden maçlarda halka en yakın 
yerin çizgi olduğunu düşündüğü 
için çizgide bekler. Bundan sebep 
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lakabı “Çizgi Metin” olur. Hiçbir 
zaman yöneticilerin olduğu tarafta 
oynamayı sevmez, kapalının önünde 
oynamamak için bir devre sağ açık, 
bir devre de sol açık oynar. Ve son-
ra sporcular ve tüm spor emekçileri 
üzerine düşüncelerini yoğunlaştırdığı 
bir dönem başlar. 

“Hiçbir şut emekçinin kalesine 
girmesin” diye “Futbolcu sendikası 
kuralım.” der. Üzerine hemen Tür-
kiye futbol tarihindeki ilk sporcu 
grevini örgütler. Ve elbette Galata-
saray’dan uzaklaştırılır. Galatasaray 
olduğu için söylemiyorum yanlış an-
lama olmasın, işine gelmeyen hangi 
kulüp olsa uzaklaştırılırdı zaten. Ve 
elbette hiçbir kulübün işine gelmezdi.

Ama vazgeçmez. Tarihe geçmiş 
olan  “Futbol arsada güzel, borsada 
kirli ve çirkin” fikrinin peşinden koş-
maya çok kararlıdır. Her türlü yal-
nızlığına rağmen 2009 yılında “Spor 
Emekçileri Sendikası”nı (Spor-Sen), 
2010’da ise “Devrimci Spor Emek-
çileri Sendikası”nı (Spor Emek-Sen) 
kurar. Hedefi asla sadece futbolcular 
değildir. Tüm spor emekçilerini ör-
gütlemek ister. Çaycıyı, aşçıyı, mal-
zemeciyi, şoförü, çimleri sulayanı, 
fileleri gereni, yani sporun bütün 
bileşenlerin kucaklayan bir “Spor 
İşçisi Yasası”nın çıkarılması için öm-

rünü vakfeder. Metin Kurt’un derdi 
bunlarla da bitmez. Tribünlerdeki 
şiddetle de derdi vardır. Tüm kavgası 
boyunca tribündeki küfürle, ırkçılık-
la, cinsel ayrımcılıkla mücadele eder. 
Diyebiliriz ki yalnız başına. 

Brezilyalı meslektaşı Socrates, 
aktif  futbol yaşantısı devam ederken 
sürdürdüğü tıp eğitimini tamam-
layarak hekim olmuş, bir de felsefe 
doktorası yapmıştır. Futbolu bırak-
tıktan sonra, bir süre Brezilya’nın 
fakir kasabalarında gönüllü olarak 
doktorluk yapar, yoksul halka sağlık 
hizmeti taşır. Verdiği bir röportajda,  
“Corinthians’ın şampiyon olduğu bir 
Pazar günü ölmek istiyorum” diyen 
Sokrates, 4 Aralık 2011 Pazar günü 
57 yaşındayken hayata veda eder. 
O Pazar günü Corinthians, altı yıl 
aradan sonra şampiyon olur. Cena-
ze töreninde yüz binler arkasından 
yürür. Metin Kurt ise futbol emekçi-
leri için verdiği mücadelenin sonun-
da 2012 Ağustos ayında aramızdan 
ayrılır. Ardından nefis bir şarkı söy-
lenir: “Metin Kurt gibi yalnızız ceza 
sahasında!”

Şimdi, tam da bu günlerde mes-
leklerine ve kendilerine saygısı olan 
bütün spor emekçilerinin örgütlen-
mesini, bayrağı Metin Kurt’tan dev-
ralmalarını, Sokrates’in de ruhunu 
şad etmelerini bekliyoruz. Bu gücün 
kendilerinde olduğunu bilmelerini 
istiyoruz. Özellikle futbolcuların öz-
nesi oldukları bir meselede söz sahibi 
olacak bir konuma gelmelerini, di-
ğer bileşenleri de örgütlenmelerine 
dahil etmelerini arzuluyoruz. Yoksa 
endüstriyel futbol/ endüstriyel spor, 
sporcu sağlığı, spor emekçisi sağlığı 
filan dinlemez oynatır herkesi böyle. 
O yüzden cümlemiz şu: Dünyanın 
Tüm Spor Emekçileri, Birleşin!

(…) başarılardan çok başka 

dertleri vardır Metin Kurt’un. 

Halkın sorunlarına yakın 

olmak ister. O yüzden 

maçlarda halka en yakın 

yerin çizgi olduğunu 

düşündüğü için çizgide bekler. 

Bundan sebep lakabı “Çizgi 

Metin” olur. Hiçbir zaman 

yöneticilerin olduğu tarafta 

oynamayı sevmez, kapalının 

önünde oynamamak için bir 

devre sağ açık, bir devre de 

sol açık oynar.
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Bu çalışma, COVID-19 salgınından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri 
sonucunda evden çalışma pratiklerinin Türkiye işgücü piyasasındaki yaygın-
lığını ve farklı boyutlardaki (meslek, sektör, bölge) durumlarını ve bu durum-
ların mevcut eşitsizliklere olan etkisini göz önüne alarak değerlendirmektedir.

Bu amaçla, başka bir araştırmada ABD ekonomisi için uygulanan me-
todoloji TÜİK’in hane halkı işgücü anketi verilerine uyarlanmış, Türkiye 
işgücü kesiminin yüzde 24’ünün evden çalışabildiği ve bu oranın ABD’nin 
ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altında olduğu tespit edilmiştir. Türkiye 
özelinde daha derin irdelendiğinde bu evden çalışabilirlik oranının sektörlere, 
bölgelere ve mesleklere göre farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Daha sonra, 
evden çalışabilirliğin eşitsizliklerle ilişkisi incelenmiş ve yüksek gelirli, üniver-
site ve üstü eğitim düzeyine sahip, kayıt altında çalışan ve kadın çalışanların 
genel olarak evden çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ula-
şılmıştır.

ARAŞTIRMALARDAN

Merkezi İstanbul’da bulunan İstanPol Enstitüsü’nün yayınladığı ve Uğur Aytun ile Cem 

Özgünel’in hazırladığı “COVID-19 Sonucunda Evden Çalışabilirlik ve Eşitsizliğe Etkileri: Türkiye 

İçin Politika Önerileri” başlıklı rapor evden çalışmanın Türkiye işgücü piyasasındaki yaygınlığını 

ve farklı boyutlarını ortaya koyan kapsamlı bir çalışma. Bu çalışmanın çalışanlar açısından bazı 

önemli sonuçlarına sayfalarımızda özet olarak yer veriyoruz.

COVID-19 Sonucunda 
Evden Çalışabilirlik 
ve Eşitsizliğe Etkileri
Türkiye İçin Politika Önerileri
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Farklı Boyutlarda Evden Çalışabilirliğin Durumu
Ana meslek grupları itibariyle kimlerin evden çalışabileceği her bir ana 

meslek grubu için ortalamalar alınarak hesaplanmıştır. Sırasıyla görüleceği 
gibi yöneticiler, profesyoneller ve büro hizmetinde çalışan kişilerin işlerinin 
yarıdan fazlasını evlerinde yürütebileceği anlaşılmaktadır.

Diğer meslek gruplarında ise evden çalışabilirliğin hızla düşüşe geçtiği 
görülmektedir. İşlerini en düşük biçimde evden yürütebilecek kişiler ise sa-
natkarlar, nitelik gerektirmeyen meslekler ve tarım, ormancılık ve su ürünleri 
çalışanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Grafik 1:  Evden Çalışabilirliğin Ana Meslek Gruplarına Dağılımı
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ARAŞTIRMALARDAN

‘‘Evden çalışabilirlik bölgesel bazda ele alındığında 
hizmetler sektörünün ve eğitimli nüfusun önemli bir 
paya sahip olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de diğer 
bölgelere göre daha yüksek bir evden çalışabilme imkanı 
vardır. Bununla beraber, imalat sanayii payı yönünden 
bu bölgelerle benzer ancak hizmetler sektörü ve eğitimli 
nüfus payının düşük, inşaat sektörü payının yüksek 
olduğu Kayseri bölgesinde evden çalışabilme imkanı 
daha düşüktür.’’
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Rapora göre eğitim, bilimsel ve teknik faaliyetler (örn. akademisyenler) 
ile bilgi ve iletişim sektörleri çalışanları işlerinin yarısından fazlasını evden 
yapmaya en müsait gruplardır. Bununla beraber kalan 16 sektörün 15’i iş-
lerinin yüzde 60’tan fazlasını evden yürütememektedir. Dahası, madencilik 
imalat, inşaat ve tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde ise bu oran yüz-
de 80’den fazladır.

Raporun bir başka önemli bulgusu evden çalışabilirlik ile ücret payı dağılı-
mı arasındaki ilişki. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, iki sektör dışında 
evden çalışabilenlerin yüksek ücret aldıklarıdır. Bu oran tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektöründe iki katına kadar çıkmakla birlikte tüm sektörler bazında 
ortalaması yüzde 18’e karşılık gelmektedir. Yirmi iki alt endüstriyi kapsayan 
ve anahtar sektörlerden sayılan imalat sanayiinde ise bu oran yüzde 36’dır.

İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de evden çalışanlar ücretler-
den daha az pay almaktadır.

Evden Çalışabilmede Türkiye’nin Dünyadaki Konumu
Rapora göre makro düzeyde Türkiye’nin evden çalışabilirliği yüzde 24 

olarak hesaplanmıştır. ABD ekonomisi için evden çalışma oranı yüzde 37’dir. 
Bu açıdan Türkiye evden çalışma konusunda, özellikle geri kalmış bölgeler-
deki endüstriyel çeşitlilik ve beşeri sermaye artışları yoluyla kendi seviyesini 
artırabilir durumda. ABD ekonomisinde evden çalışanların ücret payları da 
yüzde 46 olarak hesaplanmış. Bu oran İngiltere, İsveç, Danimarka, Norveç 
gibi ülkelerde yüzde 40’ın üzerinde. Türkiye ise Meksika ile benzer konumda-
dır. Raporun yazarlarına göre bu durum gelişmekte olan ülkeleri ve yükselen 
piyasa ekonomilerini sosyal mesafe önlemleri süresince yüksek ihtimalle zor 
durumda bırakabilir.

Evden Çalışılabilirlik Ve Eşitsizlikler
Raporun en önemli bulgularından biri, evden çalışma ve eşitsizlik ilişkisi. 

Burada şu noktalara dikkat çekiliyor:
 › Her meslek grubu içerisindeki üniversite mezunu sayısı arttıkça evden ça-

lışma da ortalama olarak artış göstermektedir. Özellikle üç büyük kentteki 
üniversite mezunları ortalama olarak işlerinin yarısından fazlasını evden 
yürütebilirken, diğer bölgelerin çoğunda bu oran yüzde 40’ın üzerindedir. 
Üniversite derecesinin altında eğitim alan çalışanlarda ise evden çalışma 
tüm bölgelerde yüzde 20’nin altında seyretmektedir. Bu perspektiften ba-
kıldığında düşük eğitimlilerin koronavirüsün yayılımını azaltmak ama-
cıyla alınan evden çalışma tedbirlerinden olumsuz etkilenecek kesimler 
olabilecekleri söylenebilir.

 › Gelir dilimi arttıkça evden çalışabilirlik de artmaktadır. Bu ilişki üçüncü 
çeyreğe kadar hafif  oranlarda artış gösterirken en üst dördüncü çeyrek-
ten sonra yüzde 30’un üzerine çıkmaktadır. Dolayısıyla buradan da düşük 
gelirlilerin işyerlerinin kapanması durumunda bu durumdan en çok etki-
lenen kesimler olduklarını görebiliriz. Aşağıdaki grafik bu durumu göster-
mektedir.

ARAŞTIRMALARDAN
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Grafik 2: Evden Çalışabilirlik İle Çeyreklik Gelir Dilimleri
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Sonuç ve Öneriler
Rapor yazarları bu veriler ışığında bir takım politika önerileri sıralıyor:

 › Evden yürütülemeyeceği için bu salgın sürecinde işlerini sürdürmeyen ke-
simlerin kısa vadede dramatik gelir kaybı yaşamaması gelir destekleri su-
nulması ve işsizlik artışının yavaşlatılması için politikalar geliştirilmelidir.

 › Halihazırda uygulanan kısa çalışma ödeneği ve diğer araçların kayıtdışı 
olarak çalışan kesimi dikkate almadığı görülmektedir. Bu kesimin Türkiye 
özelindeki önemi ve krize karşı kırılganlığı da göz önüne alındığında en 
kısa zamanda bu grubu da kapsamı içine alan politika araçlarının gelişti-
rilmesi gerekmektedir.

 › Politika yapıcılar, kriz döneminde işini kaybeden gruplara, yukarıda bah-
setmiş olduğumuz kısa vadeli desteklerinin dışında, orta ve uzun vadede 
çeşitli destekler vermelidir. Bu kesimlerin hızlıca işgücüne dönmelerini 
destekleyecek politikaların ve teşviklerin oluşturulması bu yönde atılabile-
cek ilk önemli adımdır.

 › Bir kişinin evden çalışabilmesi için gerekli temel bilgisayar kullanımı gibi 
dijital becerilere ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bu bağlamda Türkiye’nin her bölgesine hızlı internet altyapısının 
gitmesi, bu bölgelerde yaşayan insanların ise bilgisayar kullanımı ve ben-
zeri temel becerilere sahip olması gerekmektedir. Bunun için ise, okullarda 
öğrencilere ve halihazırda işgücünde bulunan kişilerin erişebileceği bilgi-
sayar okur-yazarlığı eğitimlerinin sunulması önem arz etmektedir.

ARAŞTIRMALARDAN
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Yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı 
olarak mutfak harcamasında görü-
len gerileme Ağustos ayında da de-
vam etti. Böylece son üç ayda mutfak 
harcaması tutarı -nispeten- azaldı. 
Ancak, özellikle dar ve sabit gelirli 
kesimlerin elde ettiği ücret/maaş ge-
lirinin yetersizliği ve fakat yapılması 
gereken zorunlu harcamaların sevi-
yesi, hayat pahalılığı sorununun sü-
rekliliğini ortaya koydu.

Milyonlarca çalışanın ve emek-
lisinin aylık gelirlerinin asgari ücret 
düzeyinde veya altında olduğu, işsiz-
liğin ülkenin yakıcı sorunu olmaya 
devam ettiği, koruyucu sosyal poli-
tikalar çerçevesinde sağlanan nakdi 
ödemelerin yetersizliği temel alın-
dığında, ülkede hayat pahalılığının 
varlığı önemli olmaktadır.

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu) çalışanların 

geçim şartlarını otuz üç yıldan bu 
yana aralıksız olarak her ay düzenli 
olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sı-
nırı” araştırması sonuçlarıyla ortaya 
koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasına göre 
2020 Ağustos ayında;

 4 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi 
için yapması gereken aylık gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 
2.383,76 TL,

 4 Gıda harcaması ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer aylık harcamalarının top-
lam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 
7.764,69 TL,

 4 Bekar bir çalışanın ‘yaşama 
maliyeti’ ise aylık 2.891,65 TL 
oldu.

TÜRK-İŞ BÜLTENİ

 ›Gıda fiyatları düşüyor, hayat pahalılığı devam ediyor…

 ›Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.384 TL, yoksulluk sınırı 7.765 TL

 ›Mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,94 geriledi, yıllık artış yüzde 15,79

 ›Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 2.892 TL

Konfederasyonumuz Türk-İş her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları gerçekleştiriyor. Devletin 
yayınladığı resmi rakamlar açlık ve yoksulluğun geldiği noktanın üzerini çoğu zaman örtüyor. Gerçeğin 
açıkça görülebilmesi için Türk-İş’in 2020 Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınlıyoruz.

Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı

Ağustos 2020
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 Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Ağustos 
2019

Aralık 
2019

Temmuz 
2020

Ağustos 
2020

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 571.72 596.19 659.69 653.51

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 473.53 495.64 553.06 546.88

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda 
Harcaması

609.25 643.28 713.33 707.71

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda 
Harcaması

404.23 427.59 480.36 475.65

Açlık Sınırı 2.058.72 2.162.70 2.406.46 2.383.76

Yoksulluk Sınırı 6.705.94 7.044.62 7.838.62 7.764.69

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gıda fiyatları genel bir eğilim olarak 
artmamış ve bu durum mutfak harcamasını olumlu etkilemiştir. Dört kişilik bir 
ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı yılın ilk sekiz ayı itibariyle 
önceki yılsonuna göre 221 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam 
harcama ise 720 TL artış göstermiştir. Son bir yıl itibariyle bakıldığında, ortaya 
çıkan ek harcama gereği gıda için 325 TL, toplam hanehalkı harcaması için 
1.059 TL’dir.

Mutfak enflasyonunda yaz durgunluğu hayat pahalılığı sorununu kısmen 
perdelemektedir. Devletin resmi verilerinde bile, yoksul kesimlerin gıda ve ko-
nut (kira, elektrik, yakıt, su) harcamaları aile bütçesinde ağırlıklı yer kaplamak-
tadır. Yılbaşından bu yana yürürlükte olan net asgari ücret 2.324,70 TL’dir. 
Dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması tutarı olan açlık sınırını bile 
karşılamamaktadır. Asgari ücret, dört kişilik ailenin insan onuruna yaraşır bir 
hayat sürdürebilmesi için yapması gereken harcamaya bir ayın ancak 9 günü 
için yetmektedir.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan gıda endeksi ile TÜİK tarafından hesap-
lanan gıda fiyatları endeksindeki aylık değişim aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 
Gıda fiyatlarındaki değişimin yönü ve hızı birbirine paralel bir gelişim göster-
mektedir. Özellikle son üç ay itibariyle gerileme net olarak görülmektedir. An-
cak önümüzdeki aydan başlayarak gıda fiyatlarında artış beklenmektedir.

TÜRK-İŞ BÜLTENİ
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TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 
2020 Ağustos ayı itibariyle şu şekilde olmuştur:

 4 Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken as-
gari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,94 oranında geriledi.

 4 Yılın ilk sekiz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,22 oranında oldu.
 4 Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 15,79 oldu.
 4 Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,67 olarak hesaplandı.

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim

Ağustos 
2017

Ağustos 
2018

Ağustos 
2019

 Ağustos 
2020

Bir önceki aya göre değişim 
oranı (%)

0.47 4.26 -0.80 -0.94

Bir önceki yılın Aralık ayına göre 
değişim oranı (%)

5.07 12.71 6.06 10.22

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
değişim oranı (%)

10.51 20.45 13.59 15.79

12 aylık ortalamalara göre 
değişim oranı (%)

6.30 12.05 22.19 12.67

2020 Ağustos ayı itibariyle TÜRK-İŞ hesaplamasına temel alınan gıda 
ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişim şu şekilde olmuştur:

 4 Süt, yoğurt, peynir grubunda; önemli bir fiyat değişikliği olmadı. Ancak, 
süt ürünlerinde yarım-tam yağlı ayırımı çok belirgin olmadan fiyat farklı-
lığı dikkati çekerken, beyaz peynir, farklı markalarda 800-900-1000 gram 
kutularda satıldığından fiyatı gerilemiş gibi algılanabilmektedir.

 4 Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; kurban 
bayramı sonrası et ve sakatat ile tavuk fiyatı değişmedi. Ağırlıklı olarak sa-
tılan kültür balıkları fiyatı da aynı kaldı. Tavuk fiyatı ile yumurta fiyatı da 
değişmedi. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, 
barbunya vb.) fiyatlarında geçen aya göre bir değişiklik olmadı.

 4 Yaş sebze-meyvedeki fiyat gerilemesi bu ay da mutfak harcamasını rahat-
latan temel faktör oldu. Mevsime bağlı olarak bazı ürünler pazar tezgah-
larında görülmez oldu. Geçtiğimiz ay gerileyerek 7,23 TL olarak hesap-
lanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,59 TL’ye geriledi. Bu 
ay hem sebzenin hem de meyvenin ortalama kilogram fiyatı geriledi. Seb-
ze ortalama kilogram fiyatı 5,88 TL olarak hesaplanırken (geçen ay 6,63 
TL), önceki ay 8,04 TL olan meyve ortalama fiyatı bu ay 7,54 TL oldu. 
Hesaplamada bu ay 16 sebze ve 12 meyve olmak üzere, toplamda 28 ürün 
dikkate alındı. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazarda 
yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek 
tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam 
miktarından hareket edildi.

 4 Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu 

TÜRK-İŞ BÜLTENİ
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grupta; bu ay önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Ancak dövizdeki yük-
selmeye bağlı olarak ithal ürünlerinde fiyat artışı olacağı belirtildi.

 4 Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı zeytinyağı ve ayçi-
çeği yağı fiyatında değişiklik olmazken, margarin fiyatı arttı. Açık satılan 
siyah ve yeşil zeytin fiyatı bu ay aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, 
ayçekirdeği vb.) ürünlerinde ufak tutarda fiyat ayarlaması yapıldı. Baharat 
ürünleri (kimyon, nane, karabiber vb.) ile çay ve ıhlamur değişmedi. Bal, 
reçel, pekmez, şeker ve tuz fiyatı aynı kaldı, salça ucuzladı.
Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye 

girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısının sınırlı 
ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda, elde edilen gelir birden 
fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına “insanca geçim için” ya-
pılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır.

TÜRK-İŞ’in bu araştırması alanında ilktir. Daha sonra bu alanda yapı-
lan benzeri çalışmalara da örnek olmuştur/olmaktadır. “Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı” çalışmasında hesaplamaya temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, 
Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarları sürekli ve dü-

zenli dolaşılarak doğrudan tespit edilmektedir. TÜİK tarafından derlenen fi-
yat verileri kullanılmamakta, ancak gelişmeleri değerlendirmek ve kıyaslama 
yapmak için sonradan izlenmektedir. Çalışma bu niteliğiyle bağımsızdır.

Konfederasyonumuz her ayın son haftasında ve TÜİK açıklamasından 
yaklaşık bir hafta önce hesaplama sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır ve 
bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” ni-
teliğini de taşımaktadır.

TÜRK-İŞ BÜLTENİ
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 
68’inci kuruluş yıldönümünü tüm dünyada bu yıl yaşanan 
pandemi nedeniyle buruk bir şekilde kutlamaktadır. Başta 
sağlık çalışanları olmak üzere, üretimlerini ve toplum hiz-
metlerini fedakârca sürdüren tüm işçilere bu vesileyle bir 
kez daha teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunu-
yoruz. 

Türk işçisinin örgütlü mücadelesi zor şartlardan geçe-
rek bugünlere gelmiştir. 31 Temmuz 1952 tarihinde 10 fe-
derasyon ve işçi sendikaları birliğinin bir araya gelmesiyle 
kurulan TÜRK-İŞ, bugün 34 üye sendika ile birlikte, en 
çok üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonudur. Bütün 
işkollarında ve ülkenin dört bir yanında temsil edilmektedir. 

İşçi hareketlerinin tüm ülkede bilinçli bir düzeyde ge-
lişmesi, çalışma sahasında ekonomik ve sosyal hayatın bü-
tününde etkisini göstermesi, sendikacılık hareketinin temel 
amacı olmuş, bu amaç TÜRK-İŞ tarafından temsil edile-
rek topluma gereği gibi yansıtılmıştır.

Ülkemizin, örgütlü en büyük sivil gücü olan Türkiye’de 
işçilerin en üst düzeyde temsilcisi TÜRK-İŞ, bugünkü dü-
zeyine gelinceye kadar, yıllar boyunca yılmaz bir mücadele 
vermiştir.

TÜRK-İŞ

TÜRK-İŞ 31 Temmuz 1952 tarihinde bir araya gelen 10 federasyon ve işçi sendikaları birliği tarafından 

kuruldu. Bu yıl kuruluşunun 68. Yılı. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 

Ergün ATALAY’ın açıklaması şu şekildedir:

TÜRK-İŞ’in
Kuruluşunun
68. Yılı!
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TÜRK-İŞ, kuruluşundan günümüze işçilerin hizme-
tinde geçirdiği 68 yıllık dönemde ülke menfaatlerini her 
şeyin üzerinde tutan bir misyon üstlenmiş, çalışma haya-
tının bütün sorunlarına bu perspektif  içinde yaklaşmıştır. 
Sorunların öncelikle sosyal taraflar arasında görüşülerek 
uzlaşmayla çözümünden yana olmuştur. TÜRK-İŞ ku-
rulduğundan bu yana, ülkenin refahı ve birliğinin ko-
runması temelinde, kuruluş amacı olan işçilerin hak ve 
özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için onurlu müca-
delesini, tüm zorlu şartlara rağmen, sürdürmektedir. 

TÜRK-İŞ, üyesi olsun olmasın, sadece işçilerin değil 
aynı zamanda tüm çalışanlarla, emekli dul, yetim ve di-
ğer dar ve sabit gelirlilerin sorunlarını çözme çabasını her 
zaman ortaya koymuştur. Mağdurun ve yoksulun yanın-
da yer almış, hakkı ve adaleti savunmuştur. 

Başta çalışanlar olmak üzere, iktisaden zayıf  kesimle-
rin hak ve çıkarlarının geliştirilmesi ve korunması, ancak 
demokratik rejim içinde mümkündür. TÜRK-İŞ her za-
man askeri darbelere karşı olmuş, çoğulcu özgürlükçü ve 
katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla ülkede 
yerleşmesi mücadelesini temel faaliyeti olarak kabul et-
miştir. 

TÜRK-İŞ şimdiye kadar 23 Olağan Genel Kurul dö-
nemini geride bırakmıştır. Dört yıl sürecek 24. Çalışma 
Döneminde izlenmesi gereken temel sendikal politikalar 
demokratik şekilde belirlenmiştir. Konfederasyonumuz, 
bir bütün olarak, alınan kararların hayata geçirilmesi ka-
rarlılığını korumaktadır. 

Ekonomik olarak yeterli, çevresel olarak sürdürülebi-
lir ve sosyal açıdan adil olan yeni bir ekonomik sistem 
kurulması gerekmektedir. İnsan kaynaklı iklim değişikli-
ğinin etkilerini yaşadığımız bu dönemde başlıca yaşam 
kaynağımız olan su kaynakları azalmakta, bunun netice-
sinde de temiz su kaynakları hızla tükenmektedir. Ülke-
miz su fakiridir. 

TÜRK-İŞ, çocuklarımızın sağlıklı bir çevre, sağlıklı 
bir toplum içinde yetişmesi için, gerekli şartların sağlan-
masına çaba göstermiş ve eğitime öncelik verilmesi ge-
rektiğinin her zaman bilincinde olmuştur. Sağlıklı yetişen 
genç kuşakların çalışma hayatına girdiğinde insan onu-
runa yakışır işlerde çalışabilmesini temin etmek, öncelikli 
hedeflerimizdendir. Sonraki kuşaklara gururla miras bı-
rakabileceğimiz bir ülke olabilmek yolunda, sosyal devlet 
ilkeleri ile demokrasi ve hak özgürlüklerinin sıkı bir savu-
nucusu olmaya devam etmekteyiz. 

Günümüzün küresel salgın koşullarında işlerini kay-
beden, geçim sıkıntısına düşen çalışanların ve ailelerinin 
durumunu iyileştirmek için girişimlerimiz devam etmek-

tedir. Ekmek, barış ve özgürlük mücadelesinde 68 yılı gu-
rurla geride bırakan TÜRK-İŞ bundan sonraki yıllarda 
da örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılması 
ve işçilerin insan onuruna yaraşır şartlarda çalışabilmesi 
için sendikalarımızla birlikte yaptığı onurlu mücadelesine 
devam edecektir.

TÜRK-İŞ, Türkiye’nin sadece tüketen değil, üreten 
ve tüm dünyaya kendi ürettiklerini satan bir ülke olma-
sını istemektedir. Ancak üreten işçilerin, çağdaş sendikal 
hak ve özgürlüklerinden yararlanan, insan onuruna ya-
raşır bir şekilde, demokratik toplum içinde hayatlarını 
sürdürmelerini sağlamak da çalışmalarının ana eksenini 
oluşturmaktadır. 

TÜRK-İŞ’in kurucuları ve işçi hareketinin öncüle-
rini rahmetle anarken, Konfederasyonumuzun 68’inci 
kuruluş yıldönümünün, başta TÜRK-İŞ topluluğu ol-
mak üzere tüm çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz.

Bu yıl konfederasyonumuzun kuruluş yıldönümüne 
denk gelen Kurban Bayramı’nın tüm İslam âlemine sev-
gi, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. 

Günlük yaşamın her alanında ve bayramlaşmalar ile 
dini vecibelerin yerine getirilmesi sırasında sosyal mesafe 
kurallarına uyulmalı, maske kullanımına dikkat edilme-
lidir. Bu vesileyle, genel halk sağlığını korumak ve Co-
vid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için herkesin 
dikkatli olmasının önemli olduğunu tekrar hatırlatmak 
istiyoruz.

TÜRK-İŞ
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Üniversite 
Mezunlarının İşgücü 

Piyasasındaki yeri
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üniversite lisans mezunlarının iş-
gücü piyasası performanslarını “bölüm bazında” değerlendiren “Üni-Veri” 
başlığı altında bir rapor yayınladı.1 Bu sayede farklı bölüm mezunlarının iş-
gücü performansları değerlendirilebiliyor ya da iki farklı bölümü işgücü per-
formansı çerçevesinde karşılaştırılabilir.

Raporda iş bulma süresi, iş ile mezun olunan bölüm arasındaki nitelik uyuş-
mazlığı ve ilk işe başlama verileri ilginç sonuçlar veriyor. Bu rapordaki veriler 
TÜİK verileri ile de zaman zaman çelişiyor. Bu nedenle rapora geçmeden 
önce Türkiye’deki işsizlik oranlarına bakmakta fayda var.

Türkiye’nin ekonomik anlamda en ciddi sorunlarından biri işsizlik. 2018 yı-
lında düzenli miktarlarda artarak, Ekim 2018 itibarıyla %11,6’ya ulaşan iş-
sizliğin daha da tırmanması olası görünüyor. Özellikle üniversite mezunları 
arasında yüksek seyreden işsizlik oranları, lise mezunlarını seçecekleri üniver-
site bölümleri konusunda da daha dikkatli olmaya yöneltiyor.

1	 	https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri?process=sectionProfile&sectionProfile=244

Berfin Diren YAVUZ 
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Eğitim ve işsizlik arasındaki ilişkinin belirlenmesi, eğitimin işgücünün niteli-
ğinin sinyali olması nedeniyle önemlidir. Bu çerçevede ekonomik teori, eği-
tim seviyesi arttıkça işsizliğin azalacağını ifade eder. Ancak Türkiye’de eğitim 
düzeyine göre işsizlikteki gelişmelerin teorik beklentilere uyum göstermediği 
görülmektedir. Yani Türkiye’de eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlikte beklenen 
azalma ortaya çıkmamaktadır. Türkiye genelinde farklı eğitim düzeylerine 
sahip olanların işsizlik oranlarına bakıldığında, işsiz kalanların çoğunlukla il-
kokul mezunu olduğu ve ilkokul mezunlarını da lise ve dengi okul mezunları-
nın izlediği görülmektedir. Gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’de asgari 
ücretin oldukça düşük ve istihdam edilenleri koruyan kurumsal yapının zayıf  
olması, düşük eğitim seviyelerinde işsizlik oranının göreceli olarak daha dü-
şük olmasının nedenidir.2

Diğer taraftan ülkemizde üniversite mezunu işsizlerin oranı da genellikle 
yüksek seyretmektedir. Aşağıdaki tablo eğitim durumu ile işsizlik oranlarını 
göstermektedir.

Tablo 1: Eğitim Düzeyi ve İşsizlik Oranları

Kaynak:	TÜİK,	İşgücü	İstatistikleri

2	 	E.	Yasemin	Uyar	Bozdağlıoğlu,	https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/843324
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Tablodan görüleceği gibi üniversite mezunu işsiz sayısı, 2019 yılı itibariyle, 
okuma yazma bilmeyenlerden ve ilkokul mezunlarından daha yüksektir. 

TÜİK verilerine göre mezun olunan bölüme göre işsizlik oranı da çeşitlilik 
göstermektedir. Örneğin en yüksek işsizlik oranları sanat, bilgisayar bilimleri 
(mühendislik hariç) ve gazetecilik bölümlerinden mezun olanlarda görülmek-
tedir. En düşük işsizlik oranları ise mühendislik, sağlık ve eğitim alanından 
mezun olanlarda ortaya çıkmaktadır (Bkz. Tablo 2).

Tablo 2: Mezun Olunan Alana Göre İşsizlik Oranları

Kaynak:	TÜİK,	İşgücü	İstatistikleri 

Şimdi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin birkaç verisini tartış-
maya geçebiliriz. Yayınlanan verilerde toplam 60 bölüm var ancak burada 
temsil yeteneği olduğunu düşündüğümüz sadece 15 bölüme ilişkin verileri 
tartışacağız. 

Üni-Veri’nin verilerinden ilki, üniversite mezunlarının iş bulma süresi ile ilgi-
li. Aşağıdaki tablo buna ilişkin verileri gösteriyor.
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Tablo 3: İş Bulma Süresi

Tablodan görüleceği gibi, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Gıda mühendis-
liği dışında kalan bölümlerin hemen hepsinde 12 ay ve üzeri iş bulma oranı 
%30’un üstünde. Genel itibarıyla mühendislik mezunlarının fen ve sosyal 
bölümlerden mezunlara göre daha avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak her 
mühendislik bölümü böyle bir avantaja sahip değil elbette. Nitekim Çevre ve 
Ziraat Mühendisliklerinde de bu oran %30’un üzerinde. Hatta Ziraat Mü-
hendisliği en yüksek orana sahip (%45,3).

Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, bu bölümlerden 
mezun olan gençlerin hali hazırda çalıştıkları işlerin eğitimini aldıkları alanlar 
ile ne derecede uyumlu olduğu. Nitekim beden eğitimi bölümünden mezun 
olup ilk 6 ay içerisinde bir kargo şirketinde dağıtımcı ya da bir markette kasa 
görevlisi olarak işe girmiş de olabilir ve bu durum tamamen bir nitelik uyuş-
mazlığına örnektir. Aşağıdaki tablo bu ilişkiyi gösteriyor.
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Tablo 4: Nitelik Uyuşmazlığı

Öncelikle bir önceki tablo ile benzer bir durum karşımıza çıkıyor. Nitekim, 
mühendislik bölümlerindeki uyumluluk diğer bölümlere göre daha yüksek. 
Ancak bu noktada Üni-Veri’nin veri toplama sürecinde yöntemsel olarak 
önemli bir sorun var. Her ne kadar araştırmada ILO’nun meslek sınıflan-
dırmasının kullanıldığı belirtilmiş olsa da yeterli bir açıklama bulunmuyor. 
Örneğin Sosyoloji Bölümünden mezun olup Felsefe Öğretmenliği yapanlar 
(%44,14) niteliğe uygun çalışma olarak belirlenmiş. Oysa Sosyoloji mezunla-
rının yapacağı iş, daha çok kamu kurumlarında ya da özel kurumlarda sos-
yolog olarak çalışmaktır. Benzer olarak tarım, orman ve balıkçılık sektöründe 
çalışan ziraat mühendislerinin oranı sadece %16,4. Ancak yukarıdaki tabloda 
niteliğe uygun işlerde çalışan ziraat mühendislerinin oranı %56,5 olarak ve-
rilmiş. Başka hangi sektörleri ziraat 
mühendisliğine dahil ettiklerine iliş-
kin bir açıklama verilmemiş. 

Bir başka sorun, sektörler belirle-
nirken içerisine nelerin katıldığının 
açıklanmamış olması. Örneğin “ida-
ri destek ve hizmet faaliyetleri” ola-
rak belirtilen sektöre nelerin dahil 
edildiğini bilemiyoruz. Bu nedenle 
bir üniversitede hocalık yapan Arke-
olog ile bir müzede müdürlük yapan 
Arkeolog hangi sektöre dahil ediliyor 
bilinmiyor.

Bizce en önemli verilerden birisi de 
ilk işe başlarken alınan ücret. Burada 
sadece asgari ücret ile işe başlayanla-
rın verilerini paylaşacağız. Aşağıdaki 
tablo buna ilişkin verileri gösteriyor.
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Tablo 5: Asgari Ücret ile İşe Başlama

Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik mühendislikleri hariç, bütün bölümlerde as-
gari ücretle işe başlama oranı %55’in üzerinde. Yani şanslı olup bir iş bulabil-
diyseniz ilk işe başladığınız zaman alacağınız ücretin asgari ücret olma olası-
lığı %50’den daha fazla. Bu aynı zamanda bu mezunların çoğunun kamuda 
değil özel sektörde çalışmaya başladığını gösterir. Nitekim Üni-Veri’de bu du-
ruma ilişkin veriler de var. Öğretmenlik, Tıp ve İslami Bilimler dışındaki tüm 
diğer bölümlerden mezun olanların oranı %50’nin altında. Kamuda çalışma 
konusunda Tıp mezunlarının oranı neredeyse %95, İslami Bilimler alanında 
%90 ve Öğretmenlik alanında yaklaşık %75. Bu veri şu anki iktidarın politik 
ve ideolojik hedeflerini de gösteriyor kanımızca.

Genel olarak söylenirse bu veriler, mezunların önemli bir kısmının 12 ay ya 
da daha uzun sürelerde iş bulabildiğini, niteliğiyle uygun işlerde çalışmayan 
oranının da yüksek olduğunu, daha çok özel sektörde istihdam edildiklerini ve 
ilk işe başlarken ücretlerinin asgari ücret olduğunu göstermektedir. Durum, 
yeni mezunlar açısından hiç de iç açıcı değildir.
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Kara Kız
Kırmızıyı severdi annesi, çok ya-

kışırdı üstelik tülbendinin altından 
sarkan bukle bukle saçlarına. Henüz 
yirmisinde gencecik bir kadındı. 

Erkenden işe gitmişti kocası. Gece 
boyu karnı ağrımış, korkmuş, söyle-
yememişti. Huysuzlanırdı uykusu bö-
lündüğünde. Sabahı sabah etmiş kıv-
ranıp durmuştu. Bir tuhaflık vardı bu 
ağrı da. Vakit gelmişti ancak ilk doğu-
mundaki gibi değildi hissettikleri.

Balkabağım dediği, sapsarı topaç 
gibi oğlu mızıldandı. Uyanmasın di-
yerek sedirin yanındaki beşiği usulca 
sallamaya başladı. Karnını ovalarken 
mutfak camından dışarıya baktı. Ga-
ripti o gün gökyüzü. Çamurlu sokak-
lar hiç olmadığı kadar boş ve sessizdi.

 Zemheri ayazı herkesi eve kapat-
mış sobalarda yanan fındık kabuğu-
nun dumanı gökyüzünde gri bir bu-
lut oluşturmuştu.

 “İki teneke kabuk kaldı bizde de, 
bugün yarın biter” diye iç geçirdi.

Hiçbir zaman toptan almazdı ko-
cası bittikçe alırdı kabukları. Küfeyle 
gönderirdi.

Titrek bacaklarıyla yokuşu zor 

çıkan İdris emminin getirdiği odun 
ve kabukları içeriye taşırken utanırdı. 
Pencere perdelerini gizlice sıyırarak 
bakan komşuların gözü önünde, sü-
rekli içeriye odun ve kabuk taşımak 
gururunu incitirdi. Üstelik hamiley-
di.

Buruk gülümseme kapladı yüzü-
nü. Kocası buna hiç aldırmazdı. O 
değil miydi “balkabağına hamiley-
ken, ayakları ıslanmasın diye dereden 
kendisinin sırtına binerek geçen”?

Ne vardı sanki o da on çuval ka-
buğu dökse kapının önüne, perde ar-
kasından acıyarak bakmasa komşula-
rı. Onlar da diğerleri gibi üşümeden 
geçirse kışı.

Birden gözü toprak yolun tam 
karşısındaki Şükriye hanım teyzenin 
evine takıldı.

Kabuk almak için dışarı çıktığını 
gördü.

“Ne zarif  bir kadın” diye düşü-
nürken bir sancı daha saplandı karnı-
na, nefesinin kesildiğini hissetti.

Zar zor sokak kapısına yürüdü, 
kapıyı açtığında buz gibi ayaz yüzü-
nü tırmaladı.

Canan FALCIOĞLU
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den mi babası durmadan kafasına 
vuruyordu yolda yürürken? Oysa 
babasıyla aynı yöne doğru yürümeye 
çalışıyor, sadece onun hızına yetişe-
miyor, hızlı gideceğim derken sürekli 
düşüyordu. Ters mi gidiyordu acaba, 
bu yüzden mi yiyordu o tokatları?

İki sarı oğlan daha doğurdu an-
nesi. Babasının bedeninde açtığı za-
manla siyaha çalan morluklara renk 
katan, iki sarı oğlan. Kırmızıyı sever-
di annesi oysa.

Moru yakıştırmıştı babası ona. 
Gözleri mor, dudakları mor, kolları 
mordu daima.

Okula başladı kara kız.

Kırmızı pantalonunu çıkarıp, si-
yah bir önlük giydirdi annesi ona. 
Beyaz bir yaka takıp, kocaman beyaz 
kurdelasını kafasına adeta zımbala-
yıp, balkabağına “kardeşinin elini 
bırakma sakın” diyerek okula gön-
derdi. Geride iki çocuk daha vardı. 
Nasıl götürecekti ki onu okula?

Çabuk büyürdü mahallede ço-
cuklar. Ağabey, abla oluverirlerdi 
daha çocuk olmadan.

Ne uzun gelmişti yol ağabeyinin 
peşinde okula giderken. “Kara bö-
cek” derdi ağabeyi ona, “kara Fat-
ma”.

Nefret ederdi ondan “balkabağı 
sende” derken onu incitemediğini 
bilir, sarışın olmadığına içerlenip du-
rurdu. Annesinin ilk göz ağrısı, evin 
gözdesiydi “bal kabağı”

Birden durdu ağabeyi “Şura 

“Şükriye hanım teyze” diye çığlık 
atarken dizlerinin üzerine çöktü der-
manı kesilmişti.

…….

İki gün annesinin çığlıkları hasta-
neyi yırtmış; deprem olmuş, yangın 
çıkmıştı yoksul mahallede. 

Ters geliyordu bebek. Haklıydı 
annesi, bu defa ki farklıydı.

“Bu da sarışın” demişti. 

Kucağına verdiklerinde, kızının 
kapkara saçları içerisindeki bir tutam 
bir tutam sarıdan medet umarak.

“Yok dediler, o kara kız.”

“Ne zor doğurdum seni”

“Ah! Sen beni öldürüyordun, par-
ça parça ettin, ters geldin ters gidi-
yorsun” derdi annesi doğum hikâye-
sini anlatırken.

Niye zor doğmuştu, ters doğmak 
neydi, niye ters gidiyordu? Bu yüz-
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da okul, sen git, ben sana yetişirim 
“dedi.

“Şurası neresiydi, hangisiydi 
okul, daha önce hiç gitmemişti, neye 
benziyordu ki?

Tam soracaktı, ağabeyi çoktan 
kaybolmuştu. 

Yürüdü, yürüdü, yürüdü...

Korku dolu telaşla, sağa sola gi-
derken yolunu kaybetti. 

“Şurasını” bulamadı, kaybolmuş-
tu. Gözlerinden yaşlar akmaya baş-
ladı. Gözyaşlarını annesinin ütüleyip 
cebine koyduğu mendiliyle silerken; 
birden babasının dükkânına gittikle-
rinde üzerinden geçtikleri köprüyü 
gördü. Tam ortasında durup, aşağı-
ya tükürdüğü. Tükürüğü düşerken 
keyifle seyreder ve bu yüzden babası 
kafasına vurur” geç kalıyoruz çabuk 
ol “derdi.

Hatırladı; bu kurbağalı dere de-
dikleri yerdeki o kemer köprüydü.

Köprüden geçtikten sonra çıkar-
ken nefes nefese kaldığı ve küçücük 
bacakları için hiç bitmeyecekmiş gibi 
gelen yokuşu hatırladı.

Yokuşun tam ortasındaki Pinti 
Ahmet emminin bakkalı da oraday-
dı. Küf  kokusuyla karışık ucuz şe-
kerleme kokusu geldi burnuna çok 
sevindi. 

Evleri o yokuşun başındaydı. 
Köprüye çıktı koşarak, aşağıya baktı. 
Tükürmek gelmedi içinden. Bir an 
önce eve gitmeliydi. 

Annesi geldi aklına sonra yine 
korktu. Ne diyecekti ki ona?

Korku dolu çaresizlikle tırmanır-
ken yokuşu, Ahmet emminin sümük-
lü kızı Nesrin cırlak sesiyle bağırmış-
tı.

“Aaaa! Okuldan kaçmış”.

Hiç aldırış etmedi. Önceden olsa 
kızardı. Duymazdan geldi.

Evin önünden geçemezdi. Annesi 
görürdü. İnandıramazdı onu okul-
dan kaçmadığına.

Arkadan dolaştı. Boyundan uzun 
peye tırmanarak, evlerinin yanında-
ki mahallelinin çöp döktüğü inşaata 
girdi. Cam kırıkları ve dikenler gö-
zünü korkutmuştu ama abisinin geliş 
saatine kadar buradan başka bir yer-
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de saklanamazdı. Çok pis kokuyordu 
ortalık.

Bir yer buldu, oturdu. Oturmaya 
çalışırken elini cam kesti, kanı silme-
ye çalışırken önlüğü ve bembeyaz 
yakası kan içinde kaldı. Titiz kadındı 

annesi. Çok kızacaktı yine. Kaç kez 
dayak yemişti, kardeşlerinin bile üstü 
kirlense ona kızardı.

“Sen ablasın, anne yarısı, ben 
ölürsem onlara sen bakacaksın sahip 
çıkacaksın” derdi sürekli.

Çok korktu, gözyaşlarına hakim 
olamıyordu. Ağlayarak uyuya kaldı.

Şükriye hanım teyze, çöp dökmek 
için geldiğinde buldu onu. 

“Anneme söyleme” diye yalvar-
mıştı.

Annesine söyledi… 

Koşarak geldi annesi, dehşetle 
açılmış gözlerini ona dikerek” Okul-
dan mı kaçtın sen? “Başımın belası” 
diyerek kollarından kavradı küçük 
bedenini. 

Yaşama dair bütün kızgınlık ve 
öfkesini alırken “neden?” diye bir 
kez bile sormadı.

Şükriye hanım teyze kurtardı onu 
annesinin elinden.

Bir hafta okula gidemedi. Elinde-
ki cam kesiklerine üç dikiş attılar.

Bal kabağı geldi okuldan. Başı-
nı okşayıp sofranın en baş köşesine 
oturttular.

Okulun ilk günüydü. Kara bir 
önlük giydirmişlerdi. Kurdelesi ka-
yıp, beyaz yakası kan içindeydi.

“Ters geldin, ters gidiyorsun” 
neydi, o gün anlamıştı.
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Emekçileri İzlemek 

Mustafa Kemal Coşkun’un An-
kara Üniversitesinde açtığı Kültürel 
Çalışmalar isimli doktora dersi kap-
samında yazılmış 9 makaleden oluşan 
Emekçileri İzlemek, hem amaçladığı şey 
hem de bunu gerçekleştirme başarısı 
dolayısıyla alkışı hak ediyor. İnceledi-
ğimiz kitap; akademik ders ortamının 
formel bağlamında, kuramsal çerçe-
vesi belirli kılınmış bir konu için bir 
araya gelmiş araştırmacıların, toplu 
ve tutarlı bir verimi olarak zaten de-
ğerli. Bu bir yana, seçilen konunun 
kendi önemi üzerinde de duralım. 
Emekçileri İzlemek’te; köyden kente 
göçü, kentte bir emekçi sınıfının oluş-
masını, sınıfsal bilincin gelişimini, bu 
bilincin bireyden bireye aktarımını 
ve sömürüye karşı örgütlü ve/veya 
gündelik direniş pratiklerini ele alan 
9 yerli filmin incelemesini buluyoruz. 
Bu filmler yapım yılları sırasıyla şun-
lar: Karanlıkta Uyananlar (Ertem 
Göreç, 1964), Bitmeyen Yol (Duygu 
Sağıroğlu, 1965), Diyet (Ömer Lütfi 
Akad, 1974), Maden (Yavuz Özkan, 
1978), Bereketli Topraklar Üze-
rinde (Erden Kıral, 1980), Çark 
(Muzaffer Hiçdurmaz, 1987), Zen-
gin Mutfağı (Başar Sabuncu, 1988), 
Başka Dilde Aşk (İlksen Başarır, 

2009) ve Toz Bezi (Ahu Öztürk, 
2015). Genel itibariyle, haklarında 
yapılmış çalışmaların sayısının az ol-
madığı bu filmlerin, ilk kez bir kitap 
kapsamında incelenmesinin özgün 
bir değeri var. Bu yönüyle Emekçileri 
İzlemek’in, araştırma alanının temel 
başvuru kitabı olma işlevini göreceği-
ni en baştan, rahatlıkla saptayabiliriz. 

Emekçileri İzlemek’in “Toplum 
Analizi ve Sanat” başlıklı sunuş ya-
zısında Çoşkun, burada derlenen 
makalelerin, sanat eleştirisini han-
gi yönden rehber edindiğinden söz 
ediyor. Buna göre kitabın bir iddiası, 
seçilen filmlerin anlattıkları tarihsel 
durum ve toplumsal koşulları gerçek-
çi biçimde yansıtabildikleri. Burada 
gerçekçiliğin ölçütü olaraksa “tipik-
liğin” kullanıldığını okuyoruz: Sanat 
eserlerinin, anlattıkları dönem, kişi ve 
durumların tipik özelliklerini içerip 
içermemesinin önemine değinen ya-
zar, incelenen dokuz filmin de tipiklik 
ölçütünü karşıladığını belirtiyor (s. 
12-13). Coşkun bu bahsin ardından, 
kitapta takip edilen kavramsal ve te-
matik bakış kalıplarını bize tanıtıyor. 
Bunları aslında kitabın alt başlığı 
olan “Sinemamızda Sınıf, Kültür, Bi-
linç ve Direniş” bir çırpıda özetliyor. 

*Bu yazı, SEKANS Sinema Kültürü Dergisi’nin (sekans.org) e11 

numaralı sayısında (Ağustos 2019) yayınlanmış kitap eleştirisinin, 

yazarı tarafından kısaltılmış versiyonudur. 

Cem KAYALIGİL
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“tarih bölümü” diyeceğim makale 
bölümlerinde, inceledikleri filmin 
yansıttığı dönemin toplumsal, siyasi 
ve ekonomik koşullarını tanıtıyorlar. 
Bunun ardından, yukarıda andığı-
mız bakış kalıplarının merceğinde, 
filmin kendisine eğiliyorlar; filmden 
alınma replik, çekim ve sahnelerin 
bu kalıplara nasıl uyduğunu, toplum 
bilim kuramcılarının söyledikleriyle 
destekleyerek gösteriyorlar. Bu şema 
benzerliği, makalelerin birbirleriyle 
olan dilsel ve kavramsal-kuramsal 
tutarlılığının da etkisiyle, Emekçi-
leri İzlemek’e bütünlüklü bir kimlik 
kazandırıyor. 

Gelgelelim kitabın genel kurgu-
sundaki büyük bir sorun, bu bütünlü-
ğün bulanıklaşması yönünde bir karşı 
ağırlık yaratıyor. Makalelerin kitapta, 
bir süreklilik oluşturmayacak şekil-
de, bağımsız birimler halinde bırakıl-
masından söz ediyorum. Emekçileri 
İzlemek’in “İçindekiler” sayfasındaki 
sıralamaya baktığımızda, gerekçesiz 
bir rastlantısallıkla karşılaşıyoruz. 
Bunu niye bir sorun olarak gördüğü-
mü açayım. Emekçileri İzlemek, tarihin 
somut akışını, ona koşut giden bir 
film üretimi üzerinden incelemenin 
ardında. Makalelerin sırası da bu 
yüzden önemli: Böyle bir kitapta ele 
alınan her filmin, komşuluğundaki 
filmlerle birlikte, okuru bir süreklilik-
le yüzleştirmesini beklediğimiz için. 
Makalelerin akla yatkın bir sıralama 
takip etmemesi, kitabın kurgusunu 
kesintili ve atlamalı kılıyor. Bu yüz-
den de, incelenen tarihsel gerçekliğin 
layığıyla görülebilmesi için, dağınık 
yapboz parçalarıyla okurun uğraşması 
gerekiyor. Hiç olmazsa filmlerin ya-
pım yılları başta, toplu olarak belir-
tilmeli ve makaleler birbirini, okurun 
rahatlıkla kavrayabileceği bir sırayla 

Biraz açmak için diyebiliriz ki kitap 
için seçilmiş filmler, ele aldıkları ta-
rihsel dönemin belli boyutlarını nasıl 
yansıttıkları yönünden inceleniyor. Bu 
boyutlar ise sınıf  kültürü ve bilinci, daya-
nışma ve direniş (mücadele ve örgütlen-
me) ve gündelik hayat olarak saptanı-
yor. Coşkun, amaçlarının “kapsamlı 
bir film eleştirisi yapmak” olmadığını 
not etme ihtiyacı duyuyor (s. 14). Ni-
tekim, büyük toplamda hedeflenen 
asıl şeyin, anılan tematik bakış kalıp-
larının, bu soy filmleri (ve tabii sınıflı 
toplum yapısı gerçekliğini) anlamak-
taki kullanışlılığı hakkında ikna edici 
bir söz ortaya koymak olduğu açıkça 
görülebiliyor. 

Kitapta derlenen makalelere ge-
lecek olursam, en başta söylemek 
istediğim şey, hemen hemen hepsi-
nin iki ayaklı bir şemayı izlediği ve 
bu bakımdan birbirine benzediği 
(okur için büyük avantaj). Bu genel 
şemayı şöyle özetleyebiliriz: Yazarlar 
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izlemeliydi. 
Bu eleştiriyle birlikte, kitabı tanı-

tırken makaleleri okur için anlamlı 
bir sıraya dizme sorumluluğunu üst-
lenmemin gerekliliği ortaya çıkıyor. 
Bunu şöyle yapacağım: İncelenen 
9 filmi, yansıttıkları tarihsel dönem-
lere göre üç gruba ayıracağım. Bu 
dönemlerde, siyasi ve toplumsal 
alanda öne çıkan gelişmeleri kısaca 
sıralayacağım. Sonra da birer birer, 
kitaba alınan makalelerde, yazarların 
filmleri ele alırken nelere odaklandı-
ğından bahsedeceğim. 

1950 ve 1960’lar - Marshall Pla-
nı kapsamında tarımdaki gelişmeler 
ve ihracata dayalı kalkınma; büyük 
toprak sahiplerinin varlıklarını 
artırırken köylünün sömürüye açık 
hale gelmesi; şehre göç, köylülüğün 
“tamamlanmamış dönüşümü” (s.69); 
1961 Anayasası ile işçilerin kavuştu-
ğu grev ve sendika hakları; yabancı 
sermaye ile yerli sermaye arasındaki 
çatışmalar. (Filmler: Bereketli Top-
raklar Üzerinde, Bitmeyen Yol, 
Karanlıkta Uyananlar, Diyet)

Yazar Evrim Yılmaz, Or-
han Kemal’in aynı adlı roma-
nından uyarlanan Bereketli Top-
raklar Üzerinde için yazdığı 
makalede, işçilerin, içsel bir denge 
arayışıyla sömürüye rıza gösterirken, 
onun sistematik içeriğini yanlış 
tanılamalarının etkilerine işaret ediyor 
(s. 113-115). Bunun dışında, şehirde 
dayatılan bireycilik ile şehre taşınılan 
dayanışmacı değerlerin çarpışmasına 
(s. 115-116) ve vasıflı işçilerin diğer 
işçilere kıyasla daha yüksek bir sınıf  
bilincine sahip olmalarına (s. 118-
119) ilişkin çözümlemeler de sunuyor. 

Özlem Göze Okur, Bitme-
yen Yol’un yönetmeni Sağıroğ-
lu’nun bir “organik aydın görevini 

üstlendiği”ni saptıyor (s. 66). Bun-
dan sonra da Bitmeyen Yol’daki 
işçilerin sınıf  bilincinin, Gramscici üç 
aşamalı gelişim sürecinin ilk aşamasında 
olduğunu gösteriyor. İşçilerin birbir-
leriyle çıkar birliği içerisinde olmayış-
larını ve dolayısıyla politik bir bilince 
de kavuşamayışlarını filmin yansıttığı 
tarihsel gerçeklikle açıklıyor (s. 67). 

Türkiye sinemasının ilk işçi filmi 
olmasıyla tanınan Karanlıkta Uya-
nanlar hakkındaki makalede de sınıf  
bilincine sahip karakter azlığı, döne-
min gerçekleriyle bağlantılandırılıyor 
(s. 150). Yazar Mustafa Doğacan 
Sümer, filmdeki dayanışma mekan-
larının çeşitleri (fabrika ve mahalle) 
ve buna bağlı dayanışma biçimlerine 
bakıyor; işçi dayanışması için sınıfın 
ve maddi koşulların birleştirici güçte 
olmasını irdeliyor (s. 154-155). 

Diyet’in incelemesinde Taylan 
Özden, filmin sonunun muğlaklığı-
nı; birey olarak işçinin bilinçlenme 
görünümlerinin çelişkili yapısına ve 
yönetmen Akad’ın da çözümlemeye 
girişmeyen bir durum saptamasında 
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bulunuyor olabileceğine bağlıyor (s. 
169). 

1970’ler - Küçük burjuvazi ile 
büyük burjuvazi arasındaki çatışma 
ve bunun paralelinde, sınıf  bilinci 
güçlenmiş, eylemlilik halindeki işçi 
varlığının iyiden iyiye belirleyicilik 
kazanması (Filmler: Zengin Mutfa-
ğı, Maden).

Vasıf  Öngören’in aynı isim-
li, 1977 tarihli tiyatro oyunundan 
uyarlanan Zengin Mutfağı üzerine 
yazan Erdem Çolak, kendi ince-
lemesinin kuram ayağını, “aşağıdan 
tarih anlayışıyla sınıfın bir ilişkiler 
bütünü olduğuna dair özneci sınıf  
oluşumu yaklaşımı”na dayadığını 
belirtiyor (s. 19). Bu bakışla, filmdeki 
Lütfü Usta karakterinin iç çelişkileri-
ni, kendi bilinçlenme ve siyasileşme 
sürecine olan katkıları yönünden ele 
alıyor. Senaryoda yer verilen gizli dire-
niş pratiklerini özneci yaklaşımın olum-
lanmasıyla ilintilendiriyor (s. 28). 

Başak Turan’ın Maden’i ince-
leyen çalışmasında, Halkacı Kadın 
karakterinin yansıttığı gerçek duru-
mun tartışıldığı bölüm (s. 135vd.) 
öne çıkıyor. Yazar, “Halkacı Kadın 
karakteri ile ilgili asıl çelişki, [erkek] 
işçilerin onu, onun da işçileri ken-
dinden daha aşağı bir konumda gör-
mesidir” (s. 138) yorumunu yapıyor. 
Emek mücadelesinin bütüncülleşme-
sinin önündeki deneyim farklılığı engeline 
işaret ediyor. 

12 Eylül’ün ardından, 1980’ler-
den günümüze —Emek hareketinin 
ve sınıf  temelli siyasetin baskılanma-
sı; neoliberal düzene, serbest piyasacı 
ve dış müdahalelere açık ekonomiye 
geçiş; kimlik siyasetinin dolaşım de-
ğerinin yükselişi (Filmler: Çark, 
Başka Dilde Aşk, Toz Bezi).

Nursel Arslan imzalı “Çark 

Kimin İçin Dönüyor?”, 8 sayfa sü-
ren tarih bölümüyle göz dolduruyor. 
Arslan burada, Türkiye siyasetinin 
ve toplumunun 1960-1990 yılları 
arasında yaşadığı dönüşümlere ilişkin 
çok iyi bir özet sunuyor. Kitabı eline 
alan okura, sunuş yazısının hemen 
ardından bu bölümü okumasını öne-
rebilirim (s. 80-88). 

Hasan Kürşat Akcan ise maka-
lesinin başlığına yerleştirdiği iddianın 
altını dolduran, ele aldığı filmi “başka 
bir dilde okuyan”, etkileyici bir Baş-
ka Dilde Aşk çözümlemesi sunuyor. 
Çağrı merkezi çalışanlarının emek 
rejimini kavramsallaştırmak ve filmi 
böyle bir yönden ele alabilmek için, 
“maddi olmayan”, “duygulanımsal” 
emeğe ilişkin kuramlara (Hardt ve 
Negri, Akalın, Emirgil) başvuru-
yor. Filmin emekçi karakterlerinin ça-
lışma koşullarını, mekânsal, zaman-
sal, bedensel ve duygusal boyutlarıyla 
kuşatan bir bakış ortaya koyuyor (s. 
47-50). Filme ilişkin önyargılarımın 
Akcan’ın çalışması sayesinde sarsıl-
dığını söylemeliyim. 

Son olarak, Toz Bezi için Hü-
seyin Kırmızı’nın kaleme aldığı 
makalede; iki temizlik işçisi kadının 
arasındaki dayanışmanın, sınıfsal içe-
rikten yoksun olup “bölüşüm düze-
yinde” kaldığı saptaması kayda değer 
(s. 34-35). 

Emekçileri İzlemek, toplamdaki gü-
cünü, neyi ne için yazdığını iyi bilen 
araştırmacıların politik angajmanında 
ve entelektüel heyecanında buluyor. 

Emekçileri İzlemek
Hazırlayan: Mustafa Kemal Coşkun

Kor Kitap
2017 / 180 sf. 
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Yasa değişikliği ve 
engelleme çabaları
15-16 Haziran 1970’te gerçekle-

şen eylemlerin arkasında yatan so-
mut gelişme, sendikal özgürlükleri 
ortadan kaldırmayı amaçlayan ve 
bu doğrultuda 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nda değişiklikler öngören 
bir yasa tasarısıydı. Söz konusu ta-
sarıyla, kanunda birçok değişiklik 
yapılmakla birlikte özellikle “Sendi-
ka, federasyon ve konfederasyonların 
kuruluş şartları” başlığı altındaki 9. 
maddesi ile “Kuruculuk-yöneticilik” 
başlığı altındaki 11. maddesinde ya-
pılmak istenen değişiklikler sendikal 
haklara saldırının merkezindedir. 
Yapılmak istenenler şu şekildedir:1

• Bir işçi sendikasının Türkiye ça-
pında faaliyet gösterebilmesi için 
kurulu bulunduğu işkolunda çalı-
şan işçilerin en az 1/3’ünü temsil 
etmesi gerekir (Madde 9).

• İşçi federasyonlarının aynı işko-
lunda mevcut sendikalardan en 
az 2’sinin bir araya gelmeleri ve 
o işkolunda çalışan işçilerin en az 
1/3’ünü temsil etmeleri gerekir 
(Madde 9).

• İşçi konfederasyonları, (a) ve (b) 
fıkralarına göre sendika ve fede-
rasyonlardan en az 1/3’ünü ve 
Türkiye’deki sendikalı işçilerin en 
az 1/3’ünü üye sıfatiyle bir ara-
ya gelmeleri suretiyle kurulurlar 
(Madde 9).

İŞÇİ SINIFI TARİHİNDEN

Gökhan ALPUĞAN

Türkiye işçi sınıfı 50 yıl önce tarihinin en büyük eylemlerinden birine 

imza attı. 150 bin işçi, 15-16 Haziran günlerinde iki gün boyunca 

yaptıkları yürüyüşlerle, kendi elleriyle kurdukları sendikalarını 

savunmak ve mücadeleyle kazandıkları hakları korumak için 

görkemli bir mücadeleye girişti. Sendikal özgürlükleri kısıtlamayı 

amaçlayan yasaya karşı verilen bu mücadele aynı zamanda Türkiye 

işçi sınıfı açısından önemli bir eşiğin aşıldığı bir dönüm noktasıdır. 

O tarihten itibaren Türkiye işçi sınıfının yükselen mücadelesi ancak 

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle sekteye uğratılmıştır. 50. yılında 15-

16 Haziran’ı bugünün mücadelesine ışık tutan bir mücadele olarak 

görmek ve hatırlamak gerekiyor.

Türkiye işçi sınıfının ayağa kalkışı: 

15-16 Haziran 1970
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• Bu kanuna göre işçi sendikası 
kurabilmek için sendikanın kuru-
lacağı işkolunda en az üç yıldan 
beri fiilen çalışır olmak şarttır 
(Madde 11).

• Türkiye’de en çok işçiyi temsil 
eden işçi konfederasyonu veya 
konfederasyona bağlı sendikalar 
uluslararası meslekî teşekkül ku-
rabilirler (Madde 11).

Söz konusu tasarı, Nisan 1970’te 
Geçici Komisyon’da kabul edilip 
ardından 3 Haziran’da Meclis Baş-
kanlığı’na sunulmuş, 11-12 Haziran 
günlerinde hızlı bir şekilde görüşül-
müştür. Adalet Partisi (AP), Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) ve Güven 
Partisi’nin (GP) desteklediği yasa ta-
sarısına karşı sadece 4 vekil ret oyu 
kullanmış, tasarı 230 oyla kabul edil-
miş ve 13 Haziran’da Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı’na gönderilmiş-
tir (Ret oyu verenler, CHP’den Şeref  
Bakşık, Millet Partisi’nden Suna Tu-
ral ve Hilmi İşgüzar ve TİP’ten Rıza 
Kuas’tır).2

İŞÇİ SINIFI TARİHİNDEN

Yasa tasarısının ortaya çıkmasıyla 
birlikte yasanın çıkmasını engelle-
mek için çalışmalara başlayan DİSK, 
tasarının Meclis’e gelmesiyle birlikte 
çalışmalarını da hızlandırmıştır. 3 
Haziran’da toplanan DİSK Yönetim 
Kurulu tasarının incelenmesi için bir 
komisyon, yapılacak eylemleri or-
ganize edecek Eylem Komitesi, bir 
dizi diplomatik görüşme yapacak 
olan Uyarı Heyeti kurulması kararı-
nı almıştır. Anayasa’ya aykırı olan bu 
düzenlemeye karşı 5 Haziran’dan iti-
baren DİSK’in örgütlü olduğu işyer-
lerinde Anayasal Direniş Komiteleri 
kurulmaya başlanmıştır. Uyarı He-
yeti Ankara’da cumhurbaşkanı, baş-
bakan, MGK genel sekreteri, CHP 
genel sekreteri ve tabii senatörlerle 
görüşmeye ve randevu almaya ça-
lışmıştır; fakat sadece CHP ve bazı 
tabii senatörlerle görüşme gerçekleş-
tirebilmişlerdir.3

DİSK’in yasanın geri çekilme-
si için Ankara’da yürüttüğü bir dizi 
görüşme sonuçsuz kalmıştır. Fakat 
hem DİSK başkanı Kemal Türk-
ler’in Başbakan Süleyman Demirel’e 
gönderdiği mektup, hem de işyerle-
rinden Anayasal Direniş Komiteleri 
adına Ankara’ya çekilen uyarı telg-
rafları yaklaşan mücadele günlerinin 
habercisi olmuştur. Mektup ve telg-
raflarda Anayasa’ya aykırı olan yasa 
tasarısının geri çekilmediği takdirde 
direnme haklarının kullanılacağı 
açıkça ifade edilmiştir. 

Adım adım büyüyen 
mücadele
Yasa meclisten daha yeni geç-

mişken DİSK 14 Haziran günü 
Merter’de DİSK’e bağlı bütün sen-
dikaların yönetim kurullarının ve 
doğrudan fabrikalardan gelen işyeri 
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temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirir. Yaklaşık 800 kişinin 
katıldığı toplantıda birçok fabrika-
dan toplantıya katılan işçiler sırayla 
söz alıp görüşlerini ifade etmiştir. İş-
çilerin kürsüden yaptıkları konuşma-
lar mücadele kararlılığını çok net bir 
şekilde göstermiştir: Arçelik’ten bir 
işçi; “Bugün en mutlu günümüz-
dür. Bugün bizlerin fabrikada 
çalışan işçilerin sözlerinden bi-
zim düşmanlarımızın korkması 
gerek”, Türk Demir Döküm fabri-
kasından bir işçi; “Bizler Demir 
Döküm işçileri olarak karar al-
dık, and içtik, yarından itibaren 
Anayasal hakkımız olan direnişe 
geçeceğiz”, Haymak Sanayi fabri-
kasından başka bir işçi; “Arkadaş-
lar ben yarın sabahtan itibaren 
şartelleri basıyorum.”4

Merter toplantısında iş durdurup 
fabrika içinde beklemek, fabrikanın 
bulunduğu semtte pankartlarla yürü-
yüş yapmak, genel greve gitmek gibi 
birçok eylem önerisi dile getirilmiştir. 
DİSK yönetimi telefonların dinlen-
diği bu koşullarda iletişimin zorluğu-
nu göz önüne alarak bölge ve şube 
yöneticileri ile sendika temsilcilerini, 
Merter Toplantısı’nda konuşulanla-
rın çerçevesinde, alacakları kararlar-
da ve eylemlerinde serbest bırakmış-
tır.5 Toplantıda ayrıca 17 Haziran’da 
Taksim Meydanı’nda merkezi bir 
miting yapılması kararı alınmış, 15 
Haziran günü gerekli başvurular ya-
pılmış ancak valilik mitinge izin ver-
memiştir. 

Mecliste neredeyse oybirliğiyle 
kabul edilen yasaya karşı işçiler “Gü-
cümüz birliğimizden gelir” diyerek 
fiili mücadeleye başlamıştır. İki gün 
boyunca İstanbul-İzmit sanayi böl-
gesine yayınlan işçi eylemlerinin ilk 

adımı Silahtarağa’daki Sungurlar ve 
Demirdöküm fabrikalarının gece var-
diyalarında başlamıştır. Bu sırada her 
vardiya değişiminde kart basılıyor, 
işçiler tezgâhların başına geçiyorlar 
ama çalışmıyorlardı. 15 Haziran sa-
bahı fabrikalarda önce oturma ey-
lemleri, ardından yerel düzeyde yü-
rüyüşler gerçekleştirildi. 16 Haziran 
günü yürüyüşlerin güzergâhı şehir 
merkezlerine döndü. Bir yürüyüş kolu 
Üsküdar’ın sınırlarında bulunan Oto-
san Fabrikası’ndan, İstanbul-Ankara 
yolunun 40. kilometresindeki Arçe-
lik’e doğru E-5 üzerinden yürümeye 
başladı. E-5’in iki tarafında bulunan 
fabrikalardan, Maltepe-Tugay Yolu 
ve Kartal-Yakacık yolu üzerindeki 
fabrikalardan çıkan işçiler Haymak 
fabrikası önünde toplandı. Gebze’de-
ki fabrikaların işçileri ise İstanbul’a 
doğru yürüyordu. Bir kol da İstin-
ye’den Levent’e doğru yürüyüşe geçti. 
Paşabahçe’deki işçiler Üsküdar’a doğ-
ru yola çıktı. İzmit’teki işçiler Kandı-
ra Sapağı’na doğru yürüdü. Topkapı 
bölgesindeki fabrikalarda çalışan iş-
çiler Edirnekapı’da toplanmak üzere 
yollara düştü. Silahtar ve Kâğıtha-
ne’de toplanan işçiler bu semtlerdeki 
tüm fabrikalara doğru yürüyüş yapa-
rak direnişi yaygınlaştırdı.6 
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Birçok yürüyüşün önü asker ve 
polislerle kesildi, işçi yataklarından 
gelen yürüyüş kollarının birleşmesi-
ni önlemek için Haliç’in iki yakasını 
birbirine bağlayan köprüler kapa-
tıldı. Birçok yerde ciddi çatışmalar 
yaşandı. İşçiler birçok bölgede bari-
katları aşarak yürüyüşe devam etti. 
Bu yürüyüşlere katılanlar sadece 
DİSK üyesi işçilerden oluşmuyordu. 
Çoğu yerde Türk-İş üyesi işçiler ile 
bağımsız sendikalardan da bu göste-
rilere önemli sayıda katılım olmuştur. 
Metal sektöründen petrole kadar bir-
çok işkolunda yüzü aşkın fabrikadan 
işçinin katıldığı bu eylemlerde sayı 
ilk gün 70 bine, ikinci gün 150 bine 
ulaşmıştır. Hiçbir şekilde işçileri dur-
duramayan hükümet, ancak sıkıyö-
netim ilan ederek durdurabilmiştir. 
Olaylarda beş kişi ölmüş, 200’e yakın 
kişi yaralanmış ve yüzlerce kişi tutuk-
lanmıştır. 

Sıkıyönetim ilanının ardından 
işçiler sokaklardan çekilse de bazı 
fabrikalarda eylemler devam etmiş, 
sıkıyönetim süresini fırsat bilen iş-
verenler işten atma saldırısına baş-

lamış ve 1100 işçi işten atılmıştır.7 
Cumhurbaşkanı söz konusu yasayı 6 
Ağustos 1970 tarihinde onaylamış ve 
yasa, 12 Ağustos 1970 gün ve 13577 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
masına rağmen uygulanamamıştır. 
15-16 Haziran eylemlerinin yarattığı 
etki ile birlikte Anayasa Mahkemesi, 
8-9 Şubat 1972 günlerinde yasanın 
temel maddelerinin iptaline karar 
vermiştir.

15-16 Haziran olayları çoğunluk-
la “direniş” olarak ifade edilir. İşçi 
sınıfı burjuvazinin bir saldırısına kar-
şı kazanılmış mevzilerini savunmak 
için yola çıkmış olsa da, gerek iki gün 
boyunca gerek sonrasında işçi sınıfı-
nın devletle bütün kurallara meydan 
okur biçimde karşı karşıya gelmesi 
sıradan bir direnişten daha fazlasını 
ifade eder. Bu eylemleri yarı kendi-
liğinden bir ayaklanma olarak ifade 
etmek daha doğru olacaktır.8 

İŞÇİ SINIFI TARİHİNDEN
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Tam da bu yazıyı yazmaya başla-
dığım 30 Mart günü ve bundan 167 
yıl önce (1853) Hollanda’nın Brabant 
Bölgesi Groot-Zundert köyünde dün-
yaya geldi Vincent Van Gogh. Bir köy 
papazı olan babası Theodorus ve an-
nesi Anna’nın Vincent’tan başka beş 
çocuğu daha vardı. Anna, Elizabeth, 
Cornelius, Wilhelmein ve hayatı-
nın son anına kadar ona destek olan 
Theo. 

Theo, Vincent’ın hayatında çok 
önemli bir yere sahiptir. 1873 yılında 
Vincent’ın Lahey’deki sanat galerisin-

de işe başlamasından, 1890 tarihinde-
ki ölümüne kadar mektuplaştılar. Bu 
mektuplar ölümünden sonra derlene-
rek kitap haline getirilir. 1996 yılında 
Pınar Kür’ün çevirisi ile “Theo’ya 
Mektuplar” adıyla okuyucusu ile 
buluşur. Vincent’ın yazdığı bu mek-
tuplarda, kimi zaman sevincini, kimi 
zaman üzüntüsünü, hayata bakışını, 
resim aşkını ve içine düştüğü bunalı-
mın onu nasıl ölüme kadar sürükledi-
ğini görürüz. 

Vincent 12 yaşına geldiğinde Ze-
venberg’teki bir yatılı okula gönderilir. 
Ailesinden uzak kalması kendini yal-

SANAT TARİHİ

Ressam Van Gogh
Ben işime ruhumu ve kalbimi verdim. 
Bu süreçte aklımı kaybettim. 

Vincent Van GOGH

Rıza KOCABIYIK

Vincent ve Theo (sağda)
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nız hissetmesine ve içine kapanması-
na yol açar. Okul hayatı da pek başa-
rılı gitmez ama büyük ihtimal resme 
olan yeteneği bu yaşlarda ortaya çı-
kar. 4 yılın sonunda eve döndüğünde 
ne yapacağını bilmez haldedir. 

1868 yılında Amcası Gent’in 
yardımıyla Lahey’deki “Goupil and 
Cie” sanat galerisinin temsilcisi ola-
rak çalışmaya başlar. Sonra Brüksel’e, 
oradan Londra’ya gönderilir. Genç 
Vincent’in şansı açılmıştır. Resim yap-
mayı seviyordur. Kara kalem çalışma-
ları vardır ve bu iş tam ona göredir. 
Bu sayede birçok sanatçı ile tanışma 
fırsatı bulur. Onların yapıtlarını ince-
ler ve kendi çalışmaları için örnek alır. 

Brixton’da kaldığı ev sahibinin kızı 
Eugenie Layer’den hoşlanmaya baş-
lar. Layer’e aşkını ilan ettiğinde, kız 
başka biri ile nişanlandığını söyleyip 
Vincent’i reddeder. Bu Vincent için 
bir yıkım olmuştur. Orada daha fazla 

kalamaz ve sanat galerisinden kendi-
ni başka bir yere göndermesini ister. 
Yeni adresi Paris’tir ama artık kendini 
işine veremez ve büyük bir yalnızlık 
hisseder. Bir yıl sonra yani 1876 yılın-
da sanat simsarlığı işini bırakır. 

İçinde bulunduğu bunalım onu 
dine daha da yakınlaştırır. Onunla 
aynı adı taşıyan büyük babası Vin-
cent Van Gogh gibi babası da rahip-
tir. Rahiplik bir aile geleneği olmuştur. 
Babası aileden gelen bu geleneği sür-
dürmesini ister. Babasının çabalarıyla 
teoloji okumaya yönelir. Lakin rahip-
lik için yeterli bulunmaz ama yine de 
Belçika’da fakir bir kömür madeni ka-
sabasında misyonerlik yapmasına izin 
verilir. Buradaki fakir madencilerin 
yaşamlarından o kadar çok etkilenir 
ki, kilisenin onun için gönderdiği her 
şeyi onlarla paylaşır. Hatta yatağını 
bile onlara verip, kendisi samandan 
bir yatakta yatmaya başlar. Bu arada 
madencilerin yaşamlarını çizimlerine 
yansıtır. 

1879 yılında kendisini ziyarete ge-
len rahipler, onun içler acısı hayatını 
gördüğünde şaşkına dönerler. Vin-
cent onları gördüğüne sevinir, yar-
dım edeceklerini düşünmüştür, lakin 
yanılır. “Rahiplik Mesleğinin Saygın-
lığını Zedelediği” gerekçesi ile işine 
son verilir. Durumu öğrenen kardeşi 
Theo, hemen yanına gider. Onu sefil 
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bir halde madenciler için uğraşırken 
bulur. Theo’nun çabalarıyla sonunda 
eve dönmeye ikna olur. 

Ailesinin yanına dönen Van Gogh 
resim sanatı üzerine kitaplar okuyup, 
resimler yapmaya başlar. Günlük ha-
yata dair ne gördüyse çizer. Hollan-
da’nın muhteşem doğasını ve günlük 
hayatın içindeki köylüleri resmetmek 
onu rahatlatır. Ailesi ile vakit geçir-
mek ona iyi gelir. Ta ki kendinden 
yedi yaş büyük, iki çocuk sahibi kuze-
ni Kee’den hoşlanmaya başladığı vak-
te kadar. Kee’ye evlenme teklif  eder. 
Kee ise bu teklifi kesin olarak redde-
dince bu aşk onda saplantı derecesine 
dönüşür. O kadar ki Kee’nin evine 
gidip onla konuşmak istediğini söyler. 
Kee’nin babası bunu kabul etmez ve 
gitmesini söyler. Van Gogh çıldırmış 
gibidir. Elini yanan bir mumun üze-
rine uzatıp onunla konuşmasına izin 
verilene kadar elini çekmeyeceğini 
söyler. Tartışmanın sonunda oradan 
ayrılır. Bu olay babası ile arasının 
açılmasına sebep olur. 1881 yılında 
evinden ayrılıp Lahey’de yaşayan ve 
aynı zamanda ünlü bir ressam olan 
Mauve’nin yanına gider. Ondan re-
sim tekniği konusunda dersler alır. 
Mauve resim araç gereçleri konusun-
da ve maddi olarak da Van Gogh’a 
destek verir. Bir barda tanıştığı Chris-
tine adında bir fahişe ve çocuğu ile bir 
süre beraber yaşar. Hem parasal zor-
luk hem de ailesinin tepkisi üzerine 
ondan ayrılır. Eve geri döndüğünde 
komşusu Margot Begeman ile bera-
ber olmaya başlar. Yine ailesi tarafın-
dan engellenir. Özel hayatında hiçbir 
şey istediği gibi gitmiyordur. 1885’te 
babasının ölümü ile iyice yıkılır. Aynı 
yıl ünlü “Patates Yiyenler” tablosunu 
yapar. 

1886 yılında Paris’e kardeşi 
Theo’nun yanına gider. Theo Sanat 
simsarlığı yapmaktadır. Tablo satışı 
sayesinde maddi durumu gayet iyidir. 
Burada Theo sayesinde birçok ünlü 
ressam ile tanışma fırsatı yakalar. 

Japon sanatına hayranlık beslediği 
bir dönemdir. O zamanlar Japonya 
dışarıya kapalı bir devlettir. Hollan-
da’ya götürülen bazı Japon baskıları, 
ressamların büyük ilgisini çeker. Özel-
likle “Kanagawa Açıklarında Büyük 
Dalga, 1829-1832” resmi bunlardan 
biridir. Van Gogh’un içinde dile ge-
tiremediği coşkun bir insan sevgisi 
ve merhamet duygusu vardır. Bunu 
kelimelerin yardımı olmadan boya-
larla tabloya, 19. Yüzyılın üçüncü 
çeyreğinde etkili olan izlenimcilik 
(empresyonizm) akımının etkisinde 
kalarak yapar. İzlenimcilik, doğa un-
surlarının kişinin içinde oluşturduğu 
duygusal izleri yansıtmayı hedefleyen 
bir sanat akımıdır. Atölyede çalış-
mazlar. Çünkü kapalı bir mekandaki 
ışık onlar için doğal değildir. Bu yüz-
den resim sehpalarını nehir kıyıları-
na, ormanlara ve tarlalara taşırlar. 
Amaçları doğrudan tabiattan ilham 
alarak resim yapmaktır. Boyaları ka-
rıştırmazlar, bazen büyük bir katman 
halinde tuvale sürerler. Saf  rengi, di-
ğer renkler ile karıştırınca özelliğini 
kaybettiğini düşünürler. Işığın günün 
farklı saatlerindeki nesne üzerindeki 
etkisi, onların ruh halini de değiştir. 
Bu sayede bunu resme aktarırlar. Van 
Gogh bu akım etkisinde resimlerini 
yapar. Lakin bunun sınırlarının dışına 
çıkarak kendi kişisel üslubundan ve 
duygularından da bir seyler ekleyerek 
kendi tarzını ortaya çıkarır. Sonraki 
dönemde bu üslupta resim yapanlar 
Art izlenimciler (Post empresyonizm) 
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cent bunalıma girer ve kulağını keser. 
Kestiği kulağı sevgilisi olan bir fahi-
şeye gönderir ve hastaneye kaldırılır. 
7 Ocak 1889’da hastaneden çıkar. 4 
Şubat’ta ikinci krizi geçirir. İki hafta 
sonrada üçüncüsünü. Ruhen çökmüş 
vaziyettedir. Onun bu bunalım hali 
Arles kasabası halkını tedirgin eder, 
imza toplayarak hastanede kalmasını 
isterler. Saint-Remy’de Nisan sonuna 
kadar kalır. 17 Nisan’da kardeşi Theo 
evlenir. 8 mayısta tekrar hastaneye 
dönmek zorunda kalır Vincent. Yıl 
sonuna kadar inişli çıkışlı bir dönem 
geçirir. 31 Ocak’ta Theo’nun oğlu 
olur. Adını Vincent Wilhem koyar. 
17 Mayıs 1890’da Vincent, Theo’yu 
ziyaret etmek için Paris’e gider ve bir 
müddet onunla kalır. 

21 Mayıs’ta inzivaya çekilmek ve 
tedavisi için Auvers’e gider. Burada 
ona Doktor Gachet bakar ve iyi dost 
olurlar. Hatta Gachet’in birçok port-
resini yapar. İyi yapıtlarının çoğunu 
bunalımda olduğu son iki senede yap-
mıştır. 

Hala sırrı çözülemeyen bir 27 
Temmuz günü resim yapmak için git-
tiği tarlada kendini karnından vurur. 
Bir başkası tarafından mı vurulduğu 
ya da intihar mı etmek istediği hala 
gizemini korumaktadır. Bu olaydan 
iki gün sonra, 29 Temmuz günü di-
linden son sözleri dökülür ve hayatını 
kaybeder. 

Görseller:	https://tr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

adını alır. Terim ilk kez, kendisini de 
bu kümeye dahil eden Roger Fry ta-
rafından, 1910 yılında Grafton Gale-
ri’de açılan sergiye verilen “Manet ve 
Post Emprosyonistler” başlığında kul-
lanılır. İzlenimci gelenekle ilişkili olan 
bu ressamların en tanınmışları, Van 
Gogh, Cezanne ve Gauguin’dir

Van Gogh,1888 yılında ressam 
Lautrec’in tavsiyesi ile Fransa’nın gü-
neyinde daima güneşli ve sıcak bir yer 
olan Arles kasabasına gitmeye karar 
verir. Eylül ayında ünlü Sarı Ev’e ta-
şınır. Arles’in tarlalarda çalışan köylü-
leri, doğası Van Gogh’un yeteneği ile 
birleşince harika tablolar ortaya çıkar. 
Durmadan resim yapar. Yalnızlıktan 
sıkılmıştır. Kardeşi Theo’nun da ara-
cılığı ile ressam Gauguin’i Arles’e da-
vet eder. Aynı evi paylaşıp, resim yapar 
ve resim sanatı hakkında durmadan 
konuşurlar. Bu arkadaşlık fazla uzun 
sürmez. Gauguin, Vincent’in inişli 
çıkışlı ruh halinden, evdeki karma-
şadan, çiğ boya yemesinden ve hatta 
çok rüzgârlı bir havada resim yapmak 
için inat etmesinden dahi bıkmıştır. 
23 Aralık gecesi Gauguin’in artık git-
mek istemesi tartışmaya yol açar. Vin-
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KİTAP

Sosyal Politika-
İktisat Yazıları 

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya Armağan

EKONOMİDEN 
SENDİKAL HAREKETE
Kitap 4 ana bölümden oluşuyor. 
“Türkiye’nin Ekonomi Politiği”, “Sı-
nıf  Mücadelesi ve Sendikacılık”, “İş 
Hukuku” ve “Sosyal Politika, Emek 
ve Göç” bölümlerinden oluşan kita-
bın ilk makalesi Prof. Dr. Korkut Bo-
ratav tarafından kaleme alınan “Neo-
liberal Dönemde Kur Hareketleri ve 
Dış Bağımlılık” başlığını taşıyor. Tür-
kiye’nin 21. Yüzyılda izlediği iktisadi 
güzergâhın giderek ağırlaşan bir dış 
bağımlılıkla sonuçlandığına dikkat 
çeken Prof. Dr. Boratav, makalesinde 
döviz kuru hareketleriyle ekonominin 
dış bağımlılığı arasındaki ilişkileri in-
celiyor. 

Kitabın ilk bölümünün ikinci ma-
kalesi Prof. Dr. Oğuz Oyan tarafın-

dan yazıldı. “Türkiye’de Gelişmeci 
Anayasal Düzenden İkinci Cumhu-
riyet’in Anayasasına” başlıklı makale 
2017’de kabul edilen Anayasa deği-
şikliklerinin sonuçları değerlendirili-
yor.

Prof. Dr. Aziz Konukman’ın “Tür-
kiye’de Sermaye Birikimi Çerçevesin-
de Yeni Rejim’in İnşa Süreci” başlıklı 
makalesinin konusu ise son Anayasa 
değişikliğiyle oluşturulmaya çalışılan 
yeni siyasal rejimin özellikleri.

“Türkiye’de Radikal Devletçiliğin 
Kısa Hikayesi: Devlet Sanayi Ofisi 
ve Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası 
Örnekleri” başlıklı makale Dr. Orkun 
Saip Durmaz imzasını taşıyor. 

Kitabın ilk bölümünde yer alan 
son makale ise “Yerli Üretim, Sek-
törel Serencam ve Kimi Öneriler” 

“Sosyal Politika-İktisat Yazıları- Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya 

Armağan” başlığıyla çıkan, kitapta, işçi ve emekçilerin gerek 

sendikal etkinlikleri gerekse Türkiye’nin ekonomik sorunlarına 

odaklanan makaleler yer alıyor. Hasan Tahsin Benli, Elif 

Hacısalihoğlu, Denizcan Kutlu ve Güven Savul tarafından yayına 

hazırlanan kitap, başta işçiler olmak üzere bütün emekçilerin 

yaşadığımız dünyayı ve ülkeyi ekonomi ve sosyal haklar açısından 

anlamasını kolaylaştıran makalelerden oluşuyor.

Nurettin ÖZTATAR
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yer alırken, eylemlerin sonuçları da 
makalenin odaklandığı konular ara-
sında.

Gazeteci Dr. Atilla Özsever “İşçi 
Sınıfı ne zaman Ayağa Kalkar?” baş-
lıklı yazısında 1961 Anayasası sonrası 
dönemde yaşanan gelişmeler özetle-
niyor. Makalede, Saraçhane Mitin-
gi ve Kavel Grevinden 1989 Bahar 
Eylemleri ve Zonguldak Grevine, 
Mezarda Emeklilik Yasasına karşı ya-
pılan eylemlerden TEKEL direnişine 
çeşitli işçi eylemlerine ilişkin değer-
lendirmeler yer alıyor.

Bölümün üçüncü makalesi Prof. 
Dr. Gamze Yücesan - Özdemir’in 

başlığıyla Dr. Serdar Şahinkaya tara-
fından yazıldı.

MÜCADELE TARİHİ
“Sınıf  mücadelesi ve Sendikacılık” 
başlıklı bölümde toplam 4 makale yer 
alıyor. Bölümün ilk makalesi Doç. Dr. 
Aziz Çelik ve Sendika Uzmanı Can 
Şafak tarafından yazılan “DİSK’in 
DGM Direnişi ve Genel Yas Eylemi 
(1976): Türkiye Tarihinin En Büyük 
Siyasi Genel Grevi” başlığını taşı-
yor. Makalede söz konusu eylemle-
rin hangi koşullarda ortaya çıktığı, 
işçilerin eylemlere katılım düzeyi ve 
eylemlerin yaygınlığı üzerine bilgiler 
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yazdığı “Sınıf  Mücadelesinde Kritik 
Bir Uğrak: Sendikal İletişim.” Sen-
dikal hareketin uzun süredir yaşadığı 
bunalımın, sendikaların yalnızca ku-
rumsal bünyeleri ve varlıklarıyla sınır-
lı kalmadığına dikkat çeken yazar, bu 
bunalımın toplumsal-demokratik sü-
reçlerle ilişkili olduğunu vurguluyor.

“Uluslararası Sendikal Örgütler-
de İşçi Aristokrasinin İzleri” başlıklı 
ve Erkan Kıdak imzalı yazıda, ücret 
düzeyleri, kişi başına düşen milli ge-
lir ve gelir dağılımı adaletini gösteren 
Gini katsayısı ile sendikal hak ve öz-
gürlüklerin kullanımı ve sosyal gü-
venliğe erişim olanakları üzerinden 
değerlendirmeler yapılıyor.

HUKUKİ DURUM
Kitabın İş Hukuku” başlıklı üçün-
cü bölümünü Dr. Murat Özveri’nin 
“Barışçıl Toplu Eylem Hakkı” baş-
lıklı makalesiyle başlıyor. Söz konusu 
hakkın uluslararası hukuktan meşru-
luğunu alan temel bir hak olduğuna 
vurgu yapan yazar, bu hakkın işveren 
örgütlerinde kabul edilmemesini tar-
tışıyor.

Bölümün Sendika Uzmanı Mah-
sun Turan tarafından yazılan bir di-
ğer makalesi “Toplu İş Sözleşmelerin-
de Çözüm Bekleyen Sorun: Kapsam 
Dışı Personel” başlığını taşıyor. Toplu 
iş sözleşmesi kapsamında yer alan iş-
yerlerindeki işçilerden bazılarının uy-
gulanan sözleşmeden yararlanama-
dıklarına dikkat çeken yazar, bunun 
iki yolla mümkün olabildiğini belir-
tiyor. Bazı nitelikleri taşıyan işçilerin 
yasayla sözleşme kapsamı dışında 
bırakıldıklarını ya da toplu sözleşme 
imzalayan tarafların anlaşarak bazı 
işçileri kapsam dışı ilan edebildiğini 
belirten yazar, bu durumun hukuki 
nedenleri ve sonuçlarını ele alıyor.

Doktora Öğrencisi Ebru Yeşim 
Sargı tarafından yazılan “Kamu 
Emekçilerinin Grevsiz Toplu Söz-
leşme Sistemi” başlıklı makalesin-
de ise kamu emekçilerinin sendikal 
haklarının gelişimi, uygulanan toplu 
sözleşme sistemi ve 2012-2019 yılları 
arasında yapılan toplu sözleşmelerin 
içeriği konusunda bilgiler veriliyor.

Bölümün bir diğer makalesi de 
Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız imzalı, 
“Toplum Yararına Program Katılım-
cılarının İş Hukuku Açısından Hu-
kuki Niteliğinin Değerlendirilmesi” 
başlığını taşıyor. Programların aktif  
işgücü hizmetleri kapsamında yer al-
dığını vurgulayan yazar, bu program 
kapsamında çalışanların hukuki nite-
liğinin işçi olduğunu hatırlatıyor.

“Sosyal Politika, Emek ve Göç” 
başlığını taşıyan kitabın son bölü-
münde de 5 makale yer alıyor. Bö-
lümün ilk makalesi Prof. Dr. Gülay 
Toksöz’ün yazdığı “Akademik Bir 
Yaşamın Keyifli Yol Arkadaşlığı ve 
Göç Araştırmaları.” Göçmenlerin 
sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite, ırk, 
din, yaş, eğitim gibi ekonomik ve 
sosyo-demografik farklılıklarının göz 
ardı edilmesinin ve homojen bir kit-
le olarak düşünülmesinin gerçekliği 
kavramada ciddi handikaplara neden 
olduğunu vurgulayan yazar, bu duru-
mun ortaya çıkan sonuçların yüzeysel 
olmasına neden olduğunu belirtiyor.

“Türkiye’de Sığınmacıları Temel 
Refah Hizmetlerine Erişimi” başlıklı 
ve Çağla Ünlütürk Ulutaş imzalı ma-
kalede sığınmacıların temel hakları-
na ilişkin Türkiye’deki yasal altyapı 
ve sığınmacılara yönelik temel refah 
hizmetleri ele alınıyor.

Dr. Elif  Tuğba Doğan’ın yazdığı 
“Geçmişten Günümüze Latin Ame-
rika’nın Uluslararası Göç Dinamik-
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leri” makalesinde ise bugünkü göç-
leri geçmişteki uluslararası göçlerden 
ayıran unsurların olduğu belirtilerek 
bunların göçe kaynaklık eden ülkele-
rin etnik çeşitliliği ve göçün kaynağı-
nın artık Avrupa ülkeleri olmadığına 
dikkat çekiliyor. Doğan makalesinde 
Latin Amerika’da yaşanan göçlerin 
özelliklerini tartışıyor. 

“Sağlık Harcamaları ve Finans-
manı: OECD Ülkeleri ve Türkiye” 
başlıklı makalelerinde Doç. Dr. Gül-
biye Yenimahalleli Yaşar ve Araştır-
ma Görevlisi Jebağı Canberk Aydın, 
sağlık hakkını temel alarak sağlık har-
camalarının maliyetinin kimler tara-
fından karşılandığını tarihsel gelişim 
içinde inceliyor.

Bölümün ve kitabın son makale-
si Dr. Serter Oran imzalı “Katı Atık 

Toplayıcılarının Gözünden Katı Atık 
Piyasası: Sorunlar ve Çözüm Öne-
rileri.” Oran makalesinde katı atık 
toplayıcılığının ortaya çıkışından baş-
layarak, piyasanın işleyişi ve yapısal 
sorunlara odaklanıyor.

Kitap, sendikal hareketler, işçi 
mücadeleleri; Türkiye’nin ekonomik 
yapısı gibi konularla ilgilenenler için 
önemli bir kaynak kitap olarak değer-
lendirilebilir. 

Kitap, Mülkiyeliler Birliği tarafın-
dan yayımlanarak hem işçilerin hem 
de araştırmacıların ilgisine sunuldu.

Sosyal Politika-İktisat Yazıları: 
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya 
Armağan
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları
Ankara, 2020.

PROF. DR. SEYHAN ERDOĞDU KİMDİR?
Seyhan Erdoğdu, 1947’de Tokat-Erbaa’da doğdu. 1968’de ODTÜ Ekonomi-İs-
tatistik bölümünü bitirdi. Aynı bölüme asistan olarak girdi. 12 Mart darbesinin 
ardından “arananlar listesi”ne girdi ve asistanlıktan atıldı. 1972’de tutuklandı. 
1974’te af yasası ile tahliye oldu. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra1988 yılında 
T. Yol-İş Sendikasında danışman olarak çalışmaya başladı. Aralarında sendika 
dergilerinin de bulunduğu çok sayıda yayında yazıları yayımlandı. 1993-1996 
yıllarında Türk-İş Kadın İşçiler Bürosu müdürlüğü yaptı. Türk-İş ve Yol-İş’i yurt 
içinde ve dışında çeşitli toplantılarda temsil etti. 1993 yılında AÜ siyasal bil-

giler Fakültesinde kısmi zamanlı ders vermeye başladı. 2001 yılında akademik yaşama yeniden 
döndü. Türk-İş, DİSK ve KESK gibi farklı konfederasyonlara bağlı sendikalarda eğitim çalışmaları-
na katıldı. 1968 yılında SBF İktisat bölümünde başladığı doktora çalışmalarını 2003 yılında Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı. 2014 yılında profesör oldu. Ücret Teo-
rileri ve Politikaları, Gelir dağılımı, Avrupa Birliğinde Sosyal Politika, Uluslararası Sosyal Politika, 
Çalışma Yaşamının Güncel Konuları, Sendikacılıkta Güncel Gelişmeler ve Sosyal Hareketler gibi 
dersler verdi. Emekli olduktan sonra da derslerine devam etti. Şubat 2017’de Ankara Üniversitesi 
gerekçe göstermeden derslerine son verdi. 2019-2020 öğretim yılında Bilkent Üniversitesi’nde 
kısmi zamanlı öğretim üyesi oldu. Halen akademik çalışmalarının ve emek eksenli araştırmalarının 
yanı sıra, sendikalarda işçi eğitimlerine, sendikaların demokratik kitle örgütlerinin ve demokratik 
derneklerin toplantılarına ve yayınlarına katkı vermeyi sürdürüyor.
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Hiphop’un Doğuşu
Hiphop kültürü, 1970’li yıllar-

da, Amerika’nın daha çok göçmen 
ve azınlıklarının yaşadığı bir bölge 
olan Bronx’un güneyinde ortaya 
çıkmış ve 80’ler boyunca hızla ya-
yılmıştır. Türkiye’ye gelişini 1990’lı 
yıllar olarak işaretleyebileceğimiz 
hiphop kültürü; bünyesinde Graffiti, 
DJ’lik,1 Breakdans ve Rap’i2 barın-
dırır. Graffiti sokak kültürünün bir 
parçası olan ve duvarlara sprey bo-
yalarla yazı ve süslemeler yapmayı 
içeren bir sokak sanatıdır. DJ’ler bu 
kültürün müziğini meydana getiren 
ve plaklardan sample denilen mü-
zik parçaları keserek onları ritim-
lerle buluşturan müzik ustaları ola-
rak kabul edilir. Breakdans sokakta 
yapılan, bünyesinde akrobatik pek 
çok hareket barındıran ve kendine 
özgü kuralları olan bir dans türüdür. 
Rap, DJ’in oluşturduğu parçaya söz 
yazan ve bunu canlı performe ede-
bilen MC’lerin3 icra ettiği işe denir. 
MC’ler ise rap sözlerini ritim üzerine 
ustalık gerektiren tekniklerle aktara-
bilenlere verilen isimdir. 

Hiphop kültürü azınlıkların ve 
alt sınıfların kalbinden doğmuş bir 
kültürdür. Bronx’ta yapılan ev parti-
lerinde eğlenmek için ortaya çıktığı 
yaygın bir kanıdır. Ancak bu kültürün 
yaygınlaşması ve yükselişi, 1977 yılın-
da New York’ta gerçekleşen elektrik 
kesintisinden bağımsız düşünülemez. 
New York’un diğer bölgelerinde son-
lanan elektrik kesintisinin Bronx’ta 
devam etmesi üzerine çok sayıda 
dükkân yağmalanmış ve Turntable 
denilen DJ ekipmanına sahip olan 
genç sayısı hızla artmıştır. Bunun üze-
rine gençler arasında kimin daha iyi 
olduğuna karar vermek için başlayan 
düellolar ve organizasyonlar, kültürün 
yeşermesinde ve yaygınlaşmasında 
önemli bir rol oynamıştır. DJ’lerin, 
ortaya çıkardıkları müziklerin üzerine 
söz yazacak ve bu düellolarda bunu 
seslendirecek bir MC’yle veya grupla 
birleşmesi üzerine, alt sınıftan gelen 
gençler kendi gerçekliklerini sözlere 
dökme ve başka bir mecrada duyur-
ma fırsatı bulamayacakları kadar sözü 
bir çırpıda söyleyebilme, yaşantılarını 
anlatabilme imkanını yakalamıştır. 

Hazal ÇAKMAK

Elektrikler 
Kesilir, Sokakta 
Bir Ateş Yanar 
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Doğası gereği protest olan ve alt sı-
nıfları temsil eden hiphop kültürü ve 
Rap müzik, uzun vadede her popüler 
kültür öğesi gibi yozlaşmış ve özün-
den uzaklaşmıştır. Ancak dünyanın 
her yerinde, bunu hala hakkıyla yap-
makta olan ve yaptıkları şarkılarla 
hiphop kültürünün itibarını iade et-
meyi önemseyen MC’ler de vardır.

Türkiye’de Rap Müzik
Hiphop kültürü, Amerika’dan 

çıkıp dünyanın hemen hemen her 
ülkesine yayılmıştır. Bunların başın-
da göçmenlerin yoğunlukta oldu-

ğu Almanya ve Fransa’nın gelmesi 
elbette tesadüf  değildir. 1980’lerin 
ikinci yarısında Almanya’da yaşa-
yan Türkiyeli göçmenlerin Berlin 
Duvarı’nın yakınlarında, Amerikalı 
siyahi askerlerden öğrendikleri hip-
hop kültürü ve Rap müzik, 90’ların 
ortasında Türkiye’yi sallamış ve bir 
süreliğine kabuğuna çekilmiştir. Bu-
rada Türkiye’ye özgü iki dinamiğin 
altını çizmekte fayda var. Bunlardan 
ilki, Almanya’da ırkçılığa maruz ka-
lan Türkiyeli göçmenlerin kendi so-
runlarını ve ezilmişliklerini anlatmak 
için kullandığı Rap’in, Türkiye’deki 
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karşılığının milliyetçi bir çizgide ol-
masıdır. Ana dilini konuşmak, ya-
bancı bir ülkede var olmak gibi so-
runların anlatıldığı Rap parçaları 
burada milliyetçi duyguları beslemiş 
ve diğer ülkelerdeki dinamiklerden 
farklı biçimde seyretmiştir. Farklı 
seyreden bir başka durum diğer ül-
kelerde alt sınıftan doğan ve yükselen 
Rap müziğin Türkiye’ye gelişinin, 
plak şirketleri aracılığıyla olmasıdır. 
Bu hamle, yeterli sayılabilecek bir 
kitlesi olan müziğin başarılı temsil-
cilerini Almanya’dan getirtmekten 
ziyade, çok ama çok az bir dinleyi-
cisi olan rap müziği plak şirketlerinin 
Türkiye’ye tanıtmasıdır. Bu durum 
muhtemelen bir önceki dinamikle 
doğrudan bağlantılıdır. Zira milli-
yetçi soslu işlerin Türkiye’de daima 
karşılık bulması, salt ticari bir hamle 
olarak okunabilecek olsa da koca bir 
kültürün ağır ağır bu coğrafyaya yer-
leşmesi sonucunu doğurmuştur.

Türkiye’de işçi sınıfının Avru-
pa’daki kadar güçlü olamamasıyla 
muhtemelen benzer sosyo-ekonomik 
ve kültürel sebeplerle, rap müzik hiç-
bir zaman tam anlamıyla işçi sınıfının 
sahiplendiği bir müzik olamamıştır. 
1970, 80, hatta 90’lı yıllarda bile kent-
lere göçen işçi sınıfının müziği arabesk 
olarak kabul edilmiştir. Ancak bilhas-
sa 2000’lerden sonra, göçün çocukla-
rı olarak kentlerde doğan yeni gençlik 
rap müziği sahiplenmiş ve hayatla, şe-
hirle kurdukları bağı anlatan bir araç 
olarak görmeye başlamıştır. Sokağın, 
alt sınıfların ve “ezilenlerin” müziği 
olarak hangi ülkeye giderse gitsin kül-
türün başına gelen dönüşüm, Türki-
ye’de de yaşanmıştır: Hiphop kültürü 
ve rap müzik popülerleştikçe sığlaşa-
rak Amerika’daki sürecinin benzer 

bir versiyonunu yaşamıştır. Bu süreç 
boyunca evrensel değerleri savunan 
ve eleştirilerini buradan kuran şarkı-
lar elbette azımsanamaz. Ancak rap 
müziğin kimi zaman popülerleşip 
kimi zaman yer altına çekildiği tüm 
zaman dilimleri düşünüldüğünde, 
her popüler olduğu dönemin sonun-
da özünden uzaklaşarak, poplaşarak, 
arabeskleşerek tekrar kabuğuna çekil-
diğini ve yeterli zaman sonra yeniden 
doğduğunu söylemek mümkündür. 

Burada pop ya da arabeskin 
“daha” iyi ya da kötü olduğu iddia-
sından ziyade, piyasa elemanları ta-
rafından popüler kültür malzemesi 
haline getirilmek ve paraya dönüş-
türülmek istenen türün, bu örnekte 
hiphop’un, pop veya arabeskle, kimi 
zaman ikisiyle birden kuşatılıp, bun-
ların içinde öğütüldüğünden ve bu 
türün özünü yitirdiğinden bahset-
tiğimi vurgulamak isterim. Bu yol-
la piyasa elemanları aynı zamanda 
hiphopun alt sınıf  ve isyanın müziği 
olma potansiyelini de elinden alarak, 
onu itibarsızlaştırarak iki kollu bir 
kazanç sağlar. Müzik ve kültür kâr 
öğesine dönüşür, karakterini ve ru-
hunu kaybeder. Bunun yanı sıra el-
bette Türkiye’de protest ruhu yansı-
tan sözlere sahip rap şarkılarının çok 
kısıtlı ve üstü kapalı olması baskıcı 
politik ortamdan bağımsız düşünül-
memelidir. 

Türkçe Sözlü Rap Müzikte 
Güncel Tartışmalar
Rap müzik yaygınlaştıkça, müzi-

ğine ve sözlerine göre alt türlere ay-
rılmaya başlamıştır. Amerika’da ya-
pılan East Coast/West Coast (Doğu 
Yakası/Batı Yakası) ayrımı kadar 
keskin bir sınıflandırmadan bahse-
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demiyor olsak da Türkiye’de de rap 
müzik şarkıların konularına göre ay-
rılmaktadır. Bilhassa 2010’ların ikin-
ci yarısından sonra bu sözlere ilişkin 
ayrıma bir parametre olarak müzik 
de eklenmiştir. Şarkının alt yapısında 
kullanılan aksak ritimler doğrultu-
sunda, müzikal yönü daha ön planda 
ve dinleyiciye daha melodik bir takip 
izleği oluşturan Trap isminde bir alt 
dal doğmuştur. Genellikle elektronik 
seslerin ve vokalin sesini değiştiren 
autotune teknolojisinin kullanıldığı 
bu tür, old school 4 rap müzik icracı-
larının müzik yapmayı kolaylaştıran 
teknolojilere, daha doğru bir ifadeyle 
hiphopta indirgemeci tavra mesafeli 
konumlanmaları üzerine başka bir 
tartışma konusu doğurmuştur. Hat-
ta bu tartışmalar, trap’in rapin bir 
alt türü olmadığı fikrine kadar evril-
miştir. Bunun en temel sebebi Ame-
rika’daki trap örneklerinin “para-ka-

dın-uyuşturucu-eğlence” çerçevesin-
de gelişmesi ve bu alt türün hiphop 
kültürünün özüne aykırı bir çizgide 
seyretmesidir. Bu durum kültürün 
taşıyıcıları olan eski kuşağın bu geliş-
meleri “yozlaşma” olarak nitelendir-
mesine sebep olmuştur. 

Türkiye’de 2010’lu yılların ikin-
ci yarısından sonra yoğunlaşan bu 
tartışmalar ve trap’in yaygınlık ka-
zanması, kültürün içerisinde içeriğe 
önem veren ve toplumsal meseleleri 
anlatmak için bunu bir yol olarak 
görenlerin farklı bir izlek belirleme-
si sonucunu doğurmuştur. Türkçe 
karşılığı mırıldanma anlamına gelen 
Mumble rap, sözleri anlam ihtiva et-
meyen ve bu sebeple old school çev-
relerce itibar edilmeyen bir rap yap-
ma tarzıdır. Bunun karşısına Boom 
bap denilen, daha sert basslar ve 
vokalle yapılan diğer bir alt tür ko-
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numlandırılır. İşte bu ayrımda trap 
ve mumble bir hattı, boom bap ve 
protest diğer bir hattı oluşturur. Az 
ve anlamsız sözleri mırıldanarak söy-
lemenin hiphop kültürünü yansıtma-
dığını iddia edenler, karşısına tepki 
olarak daha sert anlama sahip ve sert 
biçimde söylenen tarzı konumlandı-
rır. Çoğunlukla toplumsal meselelere 
değinen ve bir “derdi olan” sözler 
yazan grubu ve icra ettikleri müziği 
ifade etmek için “protest rap” kavra-
mı gün geçtikçe daha yaygın biçim-
de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 
yazının başından itibaren tartışıldığı 
üzere ‘protest’ kavramı rap müziği 
tanımlayan en temel bileşenlerden 
biridir. Dolayısıyla rap müziğin içe-
risinde yer alan bir tarzı protest ola-
rak nitelendirmek fikrimce doğru 
bir kullanım değildir. Zira rap müzi-
ğin kendisi, doğası gereği protesttir. 
Dolayısıyla bu ayrımı mumble rap/
boom bap rap üzerinden yapmak 
daha sağlıklı olacaktır.

Rap müziğin ve alt türlerinin 
popülerleşmesi ve piyasa öğelerine 
dönüşmesi hem Türkiye’de hem de 
dünyada on yıllardır süregelen ve ön-
görülebilen süreçlerin bir parçasıdır. 
Bu kültürü sahiplenen ve altında ya-
tan felsefeyi yaşatmak isteyen gerek 
dinleyici gerek icracıların, popüler-
leşme sürecine ve trap müziğe olan 
tepkileri sosyal medya üzerinden 
rahatlıkla okunabilmektedir. Ancak 
unutmamak gerekir ki Türkiye’de 
müzik, dünyadaki seyrinden bağım-
sız değil; aksine yaklaşık 5-10 yıllık 
bir rötarla paralel ilerlemektedir. 
Dolayısıyla dinlediğimiz müzikler 
yalnızca kişisel tercihlerimiz doğ-
rultusunda belirlenmemekte, aksine 
dünyada popüler olan ve farkında ol-

madan bize aşina hale getirilen tarz-
lardan etkilenmektedir.

Bitirirken hiphop kültürünü ve 
felsefesini benimseyen bir müzik ic-
racıları için bir de dinleyicileri için 
iki önerim olacak: İlki, sevgili arka-
daşım Deniz Durdu’nun da dedi-
ği gibi, protest bir kaygıyla müzik 
yapıyorsak ve sözlerimizi kitlelere 
ulaştırmak istiyorsak, insanların ku-
lağının aşina olduğu müzik altyapısı 
hangisiyse onu kullanmak ve bu şe-
kilde müzik yapmak, stratejik bir ter-
cihtir.5 İkincisi ise rap müziğin içinin 
boşaldığına ve anlamını yitirdiğine 
ilişkin kaygıları bir kenara bırakıp, 
bu işi hakkıyla yapan ve kaliteli işler 
çıkardığına inandığımız MC’leri din-
leyerek, destekleyerek ve sahip çıka-
rak bu yolla işlerinin piyasa müziğine 
dönüşmesine engel olmaktır. Bu yazı 
vesilesiyle yukarıda tartışılanları dü-
şünmek için üç şarkı önerimi aşağıya 
bırakıyorum. Keyifli dinlemeler.

Çağrı Sinci-Şehre İndi Deliler
https://www.youtube.com/watch?v=o-
H8Prr6Yw-Q
Şam-Ailem İçin
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Vfq3w-QfjoM
Dipnot-Kin
https://www.youtube.com/watch?v=FC-
R6g4MpSYU

Dip Notlar

1	 DJ:	Diskjokey
2	 RAP:	“Rhythm	and	Poetry”	ya	da	“Rhythmic	

American	Poetry”
3	 MC:	“Master	of	Ceremonies”	ya	da	“Microphone	

Controller”.
4	 Old	school:	Eski	okul,	senelerdir	camianın	içinde	

olan	kişilere	verilen	isim.
5	 Ezhel’in	“Müptezel”	albümü	bunun	en	ses	getiren	

örneğidir.
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ADANA 1 NOLU ȘUBE
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Kurtuluș Mah. Cumhuriyet Cad. 
MNS İș Merkezi No: 50 K: 6 No: 28
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ANKARA 1 NOLU ȘUBE
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 NOLU ȘUBE
Șube Bașkanı Mustafa Barın
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 4 NOLU ȘUBE
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 ȘUBESİ
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 ȘUBESİ
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 ȘUBESİ
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 ȘUBESİ
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 ȘUBESİ
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 

ESKİȘEHİR ȘUBESİ
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
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GAZİANTEP ȘUBESİ
Șube Bașkanı Bilal Öztokmak
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Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43
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GEBZE ȘUBESİ
Șube Bașkanı Engin Șevket Șimșek
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No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli  
Tel: 0262. 646 18 49 Faks: 0262. 646 67 64
http://gebze.tezkoopis.org
gebze@tezkoopis.org 

SAMSUN ȘUBESİ
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 NOLU ȘUBE
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 NOLU ȘUBE
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 NOLU ȘUBE
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 ȘUBESİ
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 NOLU ȘUBE
Șube Bașkanı Caner Fırat
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 ȘUBESİ
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 ȘUBESİ
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 

TEZ-KOOP-İȘ SENDİKASI ȘUBELERİ

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 ȘEN
Levent KOÇ
Mehmet PEKGÖZ
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