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2021
BRÜT ASGARI 

ÜCRET
GÜNLÜK 32% TAVAN x7,5

IŞ VEREN PRIMLERI
ORAN ASGARI TAVAN x7,5

3.577,50 ₺ 119,25 ₺ 38,16 ₺ 26.831,25 ₺ 37,50% 1.341,56 ₺ 10.061,72 ₺

4B BAĞKUR GÜN ORAN ALT SINIR ÜST SINIR x7,5 ASGARI ÜCRET 30Gün 3.577,50 ₺

ESNAF BAĞKUR 30 30 34,50% 1.234,24 ₺ 9.256,78 ₺ İŞÇİ PRİM PAYI 14% 500,85 ₺

ESNAF BAĞKUR %5 İNDİRİM 30 30 29,50% 1.055,36 ₺ 7.915,22 ₺ İŞÇİ İŞSİZLİK PAYI 1% 35,78 ₺

TARIM BAĞKUR 28 28 34,50% 1.151,96 ₺ 8.639,66 ₺ GELİR VERGİSİ MATRAHI 3.040,88 ₺

TARIM BAĞKUR %5 İNDİRİM 28 28 29,50% 985,01 ₺ 7.387,54 ₺ GELİR VERGİSİ 15% 456,13 ₺

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA 30 30 32% 1.144,80 ₺ 8.586,00 ₺ DAMGA VERGİSİ 0,76% 27,15 ₺

İSTEĞE BAĞLI EV İŞLERİ 28 28 32,50% 1.085,18 ₺ - KESİNTİLER TOPLAMI 1.019,91 ₺

AGİ (BEKAR, ÇOCUKSUZ) 268,31 ₺

4A SSK GÜN ORAN ALT SINIR ÜST SINIR x7,5 NET ASGARİ ÜCRET (Bekar, çocuksuz AGİ dahil) 2.825,90 ₺

2925 SSK TARIM 15 15 32,50%  581,34 ₺  - 

EK 5 TARIM 28 28 34,50%  1.151,96 ₺  8.639,66 ₺ ASGARI ÜCRET 30Gün 3.577,50 ₺

EK 6 ŞOFÖR İŞSİZLİK HARİÇ 28 28 32,50%  1.085,18 ₺  8.138,81 ₺ İŞVEREN PRİM PAYI 20,50% 733,39 ₺

EK 6 İŞSİZLİK DAHİL 28 28 35,50%  1.185,35 ₺  8.890,09 ₺ İŞVEREN İŞSİZLİK PAYI 2% 71.55

İŞVEREN TOPLAM MALİYET 4.382,44 ₺

GSS
GÜN ORAN PRIM TUTARI

30 3% 107,33 ₺ P.E.K. DAHIL EDILMEYECEK ORAN GÜNLÜK AYLIK

YABANCI ÖĞRENCİ 30 4% 143,10 ₺ YEMEK PARASI 6% 7,16 ₺ 214,65 ₺

YABANCI ve MAVİ KARTLI 30 24% 858,60 ₺ ÇOCUK ZAMMI 2% 2,39 ₺ 71,55 ₺

AiLE ZAMMI 10% 11,93 ₺ 357,75 ₺

BORÇLANMA GÜN ORAN ALT SINIR ÜST SINIR x7,5

BORÇLANMA GÜNLÜK 1 32% 38,16 ₺ 286,20 ₺ EV HiZMETLERi ORAN GÜNLÜK AYLIK

BORÇLANMA AYLIK 30 32% 1.144,80 ₺ 8.586,00 ₺ 10 GÜNDEN AZ (1-9 GÜN) 2% 2,39 ₺ 21,47 ₺

YILLIK 360 32% 13.737,60 ₺ 103.032,00 ₺ 10 GÜN VE ÜZERİ (10-30) 37,50% 44,72 ₺ 1.341,56 ₺

15 AY 450 32% 17.172,00 ₺ 128.790,00 ₺
10 GÜN VE ÜZERi %5 
TEŞVİKLİ

32,50% 38,76 ₺ 1.162,69 ₺

2 YIL 720 32% 27.475,20 ₺ 206.064,00 ₺

10 YIL 3600 32% 137.376,00 ₺ 1.030.320,00 ₺ EMZİRME ÖDENEĞİ 202,00 ₺

CENAZE ÖDENEĞİ 801,00 ₺

YURT DIŞI BORÇLANMA GÜN ORAN ALT SINIR ÜST SINIR x7,5

BORÇLANMA GÜNLÜK 1 45% 53,66 ₺ 402,47 ₺

BORÇLANMA AYLIK 30 45% 1.609,88 ₺ 12.074,06 ₺

YILLIK 360 45% 19.318,50 ₺ 144.888,75 ₺

GÜNLÜK ASGARI ÜCRET 119,25 ₺

AYLIK BRÜT ASGARI ÜCRET 3.577,50 ₺
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BU SAYIMIZDA

Koronavirus tüm dünyayı her anlamda etkisi altına aldı. Ama en çok da emeği ile geçi-
nen kişi ve grupları olumsuz etkiledi. Bunların arasında da en çok gençlerin etkilendiği 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın diğer ülkelerinde yapılan araştırmalarla da ortaya 
kondu. Gençlerimiz hayata hazırlanırken bir anda kendilerini pandemi kıskacında bul-
dular.  

Pandemi öncesi ekonomik bir kriz sürecinde olan Türkiye, pandemiye korunaksız bir 
şekilde yakalanmıştır. Krizlerde ilk gözden çıkarılanlar ne yazık ki gençler ve kadınlardır. 
Pandemi öncesinde işsizlikle boğuşan gençlerin istihdam sorunu pandemi ile birlikte 
daha da artmıştır. Gençlerin büyük çoğunluğu işsizlikle boğuşurken; iş bulan “şanslı” 
gençler ise işverenlere tanınan kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamaları ile adeta çalışan 
yoksullara dönüştürülmüşlerdir. Peki bu süreçte gençler nasıl bir gelecek ve kariyer plan-
laması yapmalı? İşte bu sorunun yanıtını vermek çok güç ama biz değinmeye çalıştık bu 
sayıda.

Hem marketlerde, hem de AVM’lerdeki gençler bir yandan yoğun bir tempoda çalışır-
larken bir yandan da pandeminin getirmiş olduğu ekstra iş yükleriyle mücadele etmek 
zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca biliyoruz ki işkolumuz dışındaki fabrikalarda, imalatha-
nelerde, inşaatlarda, tarımda ve kayıt dışı tüm sektörlerde sendikasız işçiler koronavirüse 
açık bir şekilde korumasız ve güvencesiz çalıştırılmaktadırlar.  Bu koşullar altında yete-
rince alınmayan önlemlerden kaynaklı iş kazaları da artmaktadır. Artan iş kazalarında 
neden alınmayan önlemlere değil de, geçlerin bilgisizliğine, dikkatsizliğine dikkat çekilir? 
Derginin ilerleyen sayfalarında bu sorunun yanıtını vermeye çalıştık.  

Gençlerimiz sadece iş hayatında değil, eğitim hayatında da belirsizlik ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Tam olarak alt yapısı sağlanmadan uzaktan (on-line) eğitime geçilmiş olma-
sı sorunlu olan eğitim sistemini yoksul halk kitlelerinin öğrencileri için daha da sorunlu 
hale getirmiştir.  Bu amaçla bir dosya konusu şeklinde pandeminin “yeni normali” hali-
ne gelen uzaktan eğitimi ele aldık: Uzaktan eğitimin etkilerini, akademisyen, öğrenci ve 
uluslararası sendika eğitimcisinin pratikleri üzerinden aktarmaya çalıştık.

Pandemi nedeniyle acılarla geçirdiğimiz 2020’nin son döneminde de emek-sermaye ara-
sındaki uzlaşmaz çelişki devam etti. Bu bağlamda da işçilerin sendikalaşma mücadelesi 
işveren baskılarına rağmen dünya genelinde ve Türkiye’nin dört bir yanında devam edi-
yor. gençemek olarak biz de bu sayımızda işçilerin küresel hak arama mücadelelerine 
dair örneklere de yer verdik.  

Dünya pandemi ve ekonomik krize rağmen dönmeye ve hayat da akmaya devam ediyor. 
Kuşkusuz hayatın güzelliklerini de gözden kaçırmamak gerek: Sinema, müzik, gezi… 
Kısaca kültürel etkinlikler geçmiş sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da yerini aldı. 

Kuşkusuz en büyük iletişim kanalımız haline gelen WhatsApp, Signal, Telegram vb. gibi 
anlık iletilerle ilgili tartışmaya girmesek olmazdı. 

gençemek olarak bu sayımızda da sizlere farklı konularda yazı ve söyleşilerle ulaşmaya 
çalıştık. Keyifle okumanızı dileriz.  Bir sonraki sayıda sağlıkla görüşmek dileklerimizle  
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SENDİKAMIZDAN

26 Kasım 1962’de kurulan 
sendikamız Tez-Koop-İş 
58 Yaşında: Demokratik 
sendikal hak ve özgürlükler 
mücadelesinde daha ileri, çok 
daha ileri…

58 yıldır sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini ka-
rarlılıkla sürdürmeyi bir varlık şartı olarak gören Tez-

Koop-İş Sendikası, geleceğe umut ve güvenle yürüyor.
Türkiye sendikal hareketinin onurlu bir üyesi olan sen-
dikamızın kuruluşunu gerçekleştiren ve bugünlere ulaş-
masına emek veren; daha iyi yaşama ve çalışma koşulla-
rı için hiçbir özveriden kaçınmayan tüm üye ve yöneti-
cilerimizi saygı ve sevgi ile anıyoruz.
Andımız, baskılara, zorbalıklara ve tüm anti-demokra-
tik uygulamalara karşı demokrasi, barış, ekmek ve öz-
gürlük için mücadele...

Şimdi ve her zaman daha güzel bir dünya için birlikte 
ve omuz omuza…
Demokratik sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde 
daha ileri, çok daha ileri…

Tez-Koop-İş Sendikası Genel 
Başkanı Haydar Özdemiroğlu 
Özellikle gençleri hedef 
alan hukuksuz düzenlemeye 
karşı basına ve kamuoyuna 
açıklamada bulundu:

Tüm işçileri korumasız bırakacak bu dayatmaya itiraz 

ediyoruz. Kazanılmış hakları sınırlamaya yönelik giri-
şimleri reddediyoruz (Açıklamanın tamamına bu linkten 
ulaşabilirsiniz. http://www.tezkoopis.org/contents/haberde-
tay/2341?fbclid=IwAR2b7izFkhZmmM4Br_chQxvcy6L7dV-
ZYl7NkMQVWj8JysSFoTVgsdFIUVjo ) 
 

 

Sendikamızdan
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SENDİKAMIZDAN

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
İşyerlerinde Uygulanan 
Baskılara ve Sarı Sendikanın 
Yalanlarına Karşı Genel Başkan 
Özdemiroğlu’ndan Açıklama: 
“Önceliğimiz Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Çalışanları ve onların 
haklarıdır”
Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde işçilerin ekono-
mik ve sosyal hakları için 1985 yılından bugüne 35 yıldır 
toplu iş sözleşmeleri imzalayan sendikamız üyelerinin 

istifaya zorlanması ile bu işyerlerinde sarı sendikacılığı 
yetkili kılmak için kimi görevlilerin üyelerimize baskı 
ve tehditler uygulaması üzerine Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu bir açıklama yaptı. 
(Açıklamayı http://tezkoopis.org/contents/haberde-
tay/2325 linkinden izleyebilirsiniz)

Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Çağdaş Duyar, Halk Tv’de 
Değerlendirmelerde Bulundu
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Çağdaş Duyar, Betül 
Araz’ın Halk TV’de sunduğu Gündem Özel progra-
mı canlı yayınına katılarak pandemi sürecinde emeğin 
durumu ve 2021 yılı için belirlenecek olan asgari ücret 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.  

Tez-Koop-iş  
Çocuk Dergisi’nin 
2. Sayısı Minik 
Okuyucuları ile 
Buluştu

Eğitim
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Uluslararası İlişkiler
Kardeş Sendikamız USDAW’ın (İngiltere) 
Perakende Sektöründe Çalışan Üye İşçileri 
İçin Başlatmış Olduğu Kampanyaya Destek 
Verdik. 

USDAW Tez-Koop-İş’e teşekkürlerini sosyal medya he-
sabından paylaştı.
 

Uluslararası Sendikal Üst Federasyonumuz 
UNI Global Union’un Market işçileri gibi 
zorunlu çalışanlar için “Dünya İnsana 
Yakışır İş” Küresel Kampanyasına Tez-
Koop-İş Sendikası da katıldı

Dünya İnsana Yakışır İş Günü’nde küresel sendikal ha-
reket çalışanlar ile omuz omuza! Zorunlu çalışanlar için 
#ZorunluHaklar ! #WDDW20 #EssentialRights for 
#EssentialWork UNI Global Union Küresel Kampanya 

SENDİKAMIZDAN

USDAW’ın (İngiltere) Mağazalarda çalışan 
işçilere saygı duyulmasına yönelik 
başlatmış olduğu kampanyaya hem destek 
verdik, hem de Türkiye için de bir çağrıda 
bulunduk.

 

Pandemide “Zorunlu Çalışanların Zorunlu 
Hakları”ın Verilmesi İçin Başlatılan Küresel 
Kampanya’da Tez-Koop-İş Sendikası Üyesi 
Pınar Şengül’de Yer Aldı
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SENDİKAMIZDAN

Toplu İş Sözleşmeleri
Muş Alparslan Üniversitesi Toplu 
İş Sözleşmesi Görüşmelerinde İlk 
Oturum

Sendikamız ile Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü 
ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere bağıtlanacak olan 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 25 Kasım 2020 tarihinde 
başladı. Sözleşme görüşmeleri halen devam etmektedir.
 

Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi’nde Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör-
lüğü arasında toplu iş sözleşmesi 26 Kasım 2020 tarihin-
de imzalandı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı 
işyerlerini kapsayan işletme toplu iş sözleşmesinin imza 
törenine Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan 
Bozkurt ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni Rektör 
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut , toplu iş sözleşmesinin 
hayırlı olması dileğinde bulundular ve toplu iş sözleşme-
nin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesinde Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Rektörlüğü arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde anlaşma sağlanarak 15 Aralık 2020 tari-
hinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 
Toplantı Salonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.
1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 yürürlük süreli Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İşyerle-
ri Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Genel 
Sekreter Hakan Bozkurt ile Rektör Prof. Dr. Süleyman 
Özdemir, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması dileğin-
de bulundular ve toplu iş sözleşmenin oluşturulmasında 
emeği geçenlere teşekkür ettiler.
 

İzmir Bakırçay Üniversitesinde 
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 
ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere 27 Ağustos 2020 ta-
rihinde başlayan toplu iş sözleşmesi 11 Aralık 2020 tari-
hinde imzalandı.

7Şubat 2021



Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 
arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
anlaşma sağlanarak 4 Kasım 2020 tarihinde imzalandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerleri-
ni kapsayan işletme toplu iş sözleşmesinin imza töreni-
ne Tez-Koop-İş Sendikası adına Genel Sekreter Hakan 
Bozkurt ile Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı S. Aydın 
Arık ve işyeri sendika temsilcileri katılırken, Yozgat Bo-
zok Üniversitesi’ni Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Köle-
men, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet Arslan ve 
Personel Daire Başkanı A. Salih İpek ve beraberindeki 
heyet temsil etti
 

Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi (ALKÜ)’de Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rek-
törlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve 
Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Antalya Şubesi (Tez-
Koop-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rek-
törlüğü Senato Salonu’nda imzalanan toplu iş sözleşme-
si törenine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Tez-Koop-İş 
Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir ile toplu iş sözleş-
mesi komisyon üyeleri katıldı.

Sinop Üniversitesi Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile Sinop Üniversitesi arasında sürdürülen 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanarak 
9 Kasım 2020 tarihinde imzalandı.
1 Temmuz 2020 - 22 Aralık 2022 yürürlük süreli Sinop 
Üniversitesi Rektörlüğü İşyeri Toplu İş Sözleşmesi imza 
törenine sendikamız adına Zonguldak Şube Başkanı Şe-
rif  Taşören ve işyeri sendika temsilcileri katılırken, Sinop 
Üniversitesi Rektörlüğü’nü temsilen Rektör Yardımcısı 
Kamil Demirci, Genel Sekreter Mehmet Atlı, Personel 
Daire Başkanı Zafer Akın, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Hüseyin Konukçu ve Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Alper Kadir Altay katıldı.
 

Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Toplu İş Sözleşmesi 
İmzalandı

 
Sendikamız ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
anlaşma sağlanarak 5 Kasım 2020 tarihinde Sendika-
mız Genel Merkezinde imzalandı. 
İmza töreninde konuşan Genel Başkan Haydar Özde-
miroğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, 
toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması dileğinde bulundu-
lar ve toplu iş sözleşmenin oluşturulmasında emeği ge-
çenlere teşekkür ettiler.

SENDİKAMIZDAN
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SENDİKAMIZDAN

Örgütlenme

Türk-İş Uzmanlar Toplantısı
Türk-İş ile üye sendikalarda görev yapan hukukçu ve uzmanlar, 30 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da bulunan Büyük 
Anadolu Otelinde bir araya gelerek çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Sendikamızın sendikal 
örgütlenme çalışmaları 
kararlı ve hızlı bir şekilde 
devam etmektedir. Bilin-
diği gibi 696 Sayılı KHK 
ile kamuda çalışan alt iş-
veren (Taşeron) işçileri 
2017 sonu itibari ile söz-
de kadroya alınmış ancak 
asıl geçişleri 2020 Kasım 
ayı itibarı ile gerçekleş-
miştir. Bu çerçevede 696 
sayılı KHK’nın mağdur 
etmiş olduğu işçilere iliş-
kin sendikal örgütlenme 

çalışmaları yürütülmüş ve 
aşağıda yer alan kurum-
larda çalışan on binlerce 
işçi arkadaşımız, Türki-
ye’nin 10 No’lu işkolun-
daki en büyük sendikası 
olan Tez-Koop-İş sendi-
kasında örgütlenmişlerdir.

1. Anayasa Mahkemesi
2. Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi
3. Aran Reklamcılık
4. Bayburt Üniversitesi
5. Dap Bölge Kalkınma 

İdaresi
6. Dokap Bölge Kalkınma 

İdaresi

7. Erzurum Teknik 
Üniversitesi

8. Galatasaray Üniversitesi 
Rektörlüğü

9. Giresun Üniversitesi
10. Heal Akreditasyon 

Kurumu
11. Hitit Üniversitesi
12. İzmir Demokrasi 

Üniversitesi
13. Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi
14. Kırıkkale Üniversitesi
15. Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Rektörlüğü
16. Kişisel Veriler Koruma 

Kurumu Başkanlığı
17. Milli Piyango İdaresi
18. Mimar Sinan Üniversitesi
19. Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi
20. Muş Alparslan 

Üniversitesi
21. ÖSYM
22. Rekabet Kurumu
23. Tekirdağ Barosu
24. TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası
25. Totem İş Güvenliği 

Ekipmanları İnş. Taah.
26. Türk Patent Ve Marka 

Kurumu
27. Türkiye Adalet Akademisi
28. Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu
29. Yüksek Seçim Kurulu 

(YSK)
30. Yükseköğretim Kalite 

Kurulu
31.Yükseköğretim Kurulu

Tez-Koop-İş Sendikası 10 No’lu 
İş Kolunun Türkiye’deki En 
Büyük Sendikası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işkolla-
rındaki işçi sayıları ile sendikaların üye sayılarına ilişkin 
2021 Ocak ayı istatistikleri yayımlandı. 

31 Ocak 2021 Tarihli ve 31381 Resmi Gazetede yayım-
lanan Bakanlık verilerine göre 10 No’lu “Ticaret, Büro, 
Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu”nun en büyük sendika-
sı, son altı ayda 76 bin 766 üyeden 107 bin 823 üyeye 
ulaşan Tez-Koop-İş Sendikası’dır. İşkolunun en büyük 
sendikası olmanın yanında ülkemizin beşinci büyük sen-
dikası olan Tez-Koop-İş, üyesi olduğumuz Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun da (Türk-İş) ikinci bü-
yük sendikası olmuştur.
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EĞİTİM

Salgın Koşullarında 
Uzaktan Eğitim ve 

Eğitim Emekçilerinin 
Sorunları

Birinci ve en temel sorun, tüm 
emekçilerin -dolayısıyla eği-
tim emekçilerinin de- ana-

yasal ve kazanılmış haklarını tasfi-
ye etmek suretiyle onları modern 
kölelere dönüştüren bir emek reji-
minin varlığıdır. Burjuvazi salgın 
koşullarının getirdiği kriz ortamını 
fırsata çevirmiş ve çok kısa bir süre 
zarfında -emek süreci kuramcısı Bu-
rawoy’un tabiriyle ifade edelim- bir 

tür hegemonik despotizm inşa etme-
ye başlamıştır. Kuşkusuz bu durum 
uzaktan eğitimle sınırlı bir soruna 
işaret etmez. Ancak uzaktan eğitime 
nasıl bir emek rejiminde geçildiğini 
bilmek sorunları anlamanın gerek 
şartlarından biri olduğundan bu tes-
piti yapmak durumundayız. Salgın 
koşullarında oluşan yeni emek reji-
minin bazı unsurları ise emekçinin 
işsizlik deneyimi veya korkusu, kısa 

Covid-19 salgını halk sağlığını bu denli güçlü bir biçimde tehdit ederken, 
toplu ve sürekli olarak bir arada bulunan yerlerin başında gelen okullarda -ve 
üniversitelerde- yüz yüze eğitime ara verilmesi ve bu süre zarfında ortaya 
çıkan sorunların uzaktan eğitim aracılığıyla telafi edilmeye çalışılması normal 
karşılanmalıdır. Dolayısıyla uzaktan eğitimin bir ara formül minvalinde devreye 
girmesinde bir sakınca yok. Ancak buradan hareketle olan-bitene razı olmamamız, 
dahası, “yüz yüze eğitim olmadan da oluyormuş” yanılsamasına kapılmamamız 
gerekiyor. Çünkü uzaktan eğitimin pandemiden bağımsız olarak birtakım sorunlar 
barındırdığını, üstelik bu sorunların salgın koşullarında daha da derinleştiğini 
biliyoruz. Bu sorunları aşağıda etraflıca ele almaya çalışacağız. Ancak sorunların 
tamamının bir şekilde beslendiği ana kaynaktan bahsetmezsek eksik bir 
değerlendirme yapmış oluruz. Uzaktan eğitim uygulamasının toplumsal eşitsizlikleri 
yeniden üreten -ve hatta derinleştiren- işlevlerini sorun etmeyen, en azından 
önceliği bu olmayan bir hükümet ve YÖK tercihiyle karşı karşıya olduğumuzu 
söylemek durumundayız. Peki pratikte ne gibi sorunlar yaşanıyor? Şimdi de o 
sorunları masaya yatıralım.

Orkun Saip DURMAZ
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çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarının Türkiye’deki istihdam 
gerçeğinin çok uzağında olması ve 
elbette işverene çalışanını ücretsiz 
izne çıkarma yetkisi verilmesi olarak 
sıralanabilir.*1 Özellikle özel öğretim 
kurumu çalışanı bir öğretmenseniz 
yeni emek rejiminin bu üç unsurun-
dan birini mutlaka deneyimlemek 
zorunda kalmışsınız demektir. Her 
üç durumda da eğitim emekçisinin 
kayda değer bir gelir kaybı yaşadığı-

1	 Kamuoyunda	işten	çıkarma	yasağı	olarak	bilinen	
yasal	düzenlemeye	ilişkin	çok	önemli	istatistiki	
veriler	de	içeren	detaylı	bir	değerlendirmenin	haberi	
için	bkz:	https://www.evrensel.net/haber/404527/
doc-dr-aziz-celik-isciye-1450-tl-odeme-oldukca-
dusuk-fonda-yeterince-kaynak-var	(Son	erişim:	
14	Ocak	2021).	Yeri	gelmişken	bir	hususun	daha	
ifade	edilmesi	gerekir:	İktidar	çevrelerinin	öne	
sürdüğü	gibi	gerçek	anlamda	bir	işten	çıkarma	
yasağının	olmadığını	söyleyebiliriz.	İşten	çıkarma	
yasağı	olarak	bilinen	düzenleme,	4857	Sayılı	İş	
Kanununun	25/II	maddesinde	düzenlenen	“Ahlak	
ve	iyi	niyet	kurallarına	uymayan	hallerde”	işverenin	
derhal	fesih	hakkını	saklı	tutmuştur.	İlk	bakışta	
normal	bir	istisnaymış	gibi	görünse	de,	pratikte	bu	
istisnanın	işverenlerce	kötüye	kullanıldığını	-mesela	
sendikalaşan	işçileri	işten	atmanın	kılıfı	olarak	
kullanıldığını	-gösteren	pek	çok	örnek	mevcuttur.	İki	
ayrı	örnek	olay	için	bkz:	https://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/sendikalasan-isciler-isten-cikarildi-
ulkenin-anayasasi-altinda-1797109	(Son	erişim:	14	
Ocak	2021)	ve	https://www.gazeteduvar.com.tr/ptt-
iscileri-direnis-baslatti-mudure-amire-ve-taseron-
sirketlere-karsi-hakkimiz-var-haber-1506796	(Son	
erişim:	14	Ocak	2021).

nı ise sanırım söylemeye dahi gerek 
yok. Bir diğer ifadeyle, özel öğretim 
kurumunda çalışan bir eğitim emek-
çisinin salgın öncesinde tabi olduğu 
-aslında pek de hayırhah olmayan- 
koşullarda istihdam edilmeye devam 
etmesi o emekçi için müthiş bir im-
tiyaz haline gelmiştir artık. Eğitim 
emekçisi uzaktan eğitimden kaynaklı 
sorunlarla yüz yüze gelmeden önce 
despotik bir emek rejiminin yarattı-
ğı cenderenin içerisinde ve uzaktan 
eğitimle de o cenderenin içindeyken 
tanışıyor aslında. 

İkinci temel sorun ise salgınla 
mücadele sürecinin net bir yol hari-
tasına göre yönetilmemesi ve eğitim 
emekçisinin sağlığının korunma-
masıdır. MEB’in okulların açılması 
veya kapanması ile ilgili aldığı ka-
rarların bilimsel ölçütlerden ziyade 
kamuoyunda oluşan tepkilere göre 
sürekli değişmesi ve bunun sonucun-
da ortaya çıkan belirsizlikler sürecin 
planlı-programlı bir biçimde yönetil-
mediğinin en açık kanıtları arasında-
dır. Dahası, plansızlığın yarattığı tek 
sorun belirsizliklerden ibaret de de-
ğildir. Covid-19 çok hızlı yayılan ve 
tehlikeli bir hastalık olmasına karşın, 
2020-21 eğitim öğretim yılının ba-
şında yüz yüze geçme niyetiyle yola 
koyulan MEB’in “bir öğrenci pozitif  
çıkarsa eğitime devam edilir”, “öğ-
retmen pozitif  çıkarsa, maskeyle sı-
nıfa gelip ders verir” gibi kararlarını 
kime ve neye göre aldığını anlamak 
mümkün değildir. Bu kararların in-
san sağlığını tehlikeye atan boyut-
larını ise dillendirmeye dahi gerek 
yok. Sürecin yönetilmesiyle ilgili be-
lirsizliklerin yol açtığı bir diğer sorun 
ise veli-öğretmen ilişkisine yapılan 
olumsuz ve bir o kadar da gereksiz 
müdahalelerle alakalıdır. Hatırlana-
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cağı üzere, geçtiğimiz Güz dönemin-
de yüz yüze eğitime geçme kararı 
aldığında çocuklarını okula gönderip 
göndermemenin velinin inisiyatifin-
de olduğunu açıklamıştı. Ancak son-
ra, veliler “okullarda yüz yüze eğitim 
veren en az bir grubun olması gerek-
tiği” gibi bir dayatmayla karşılaştılar. 
Özetle, il ve ilçe milli eğitim müdür-
lükleri okul yönetimleri üzerinde 
baskı kurup, onlardan, velileri ço-
cuklarını okula göndermeleri konu-
sunda ikna etmelerini istediklerinde, 
okul yönetimleri de bu baskıyı kaçı-
nılmaz olarak velilere yönlendirdiler. 
Üstelik bu baskının faturası sadece 
okul yönetimlerine ve velilere değil, 
sınıf  öğretmenlerine de çıkarılıyor-
du. Eğer okulda yüz yüze eğitimin 
yapıldığı bir grup yoksa -yani, yeterli 
sayıda öğrenci yüz yüze eğitime ka-
tılmamışsa- öğretmenlerin derslere 
yine de okuldan devam etmesi ge-
rektiğine dair zorlama bir karar da 
alınmıştı. Böyle gerilimli ortamlarda 
veli-öğretmen-okul yönetimi ilişkisi-
nin sağlıklı bir biçimde yürütülebil-
mesi ya da öğrencinin bu gerilimden 
etkilenmeden derslerine devam et-
mesi hayal dünyasında yaşayanların 
bir tasarrufu olabilir ancak.

Derinleşen sömürü ilişkilerinin 
kıskacında bir çalışma hayatı 
Bir ilk veya ortaöğretim kurumun-
da ya da üniversitede çalışan eğitim 
emekçisi uzaktan eğitimle tanıştığın-
da ise başka bir takım sorunlarla kar-
şı karşıya kalıyor: Bunları da genel 
olarak iki başlık altında sınıflandıra-
biliriz: Sömürünün artması ve emek 
sürecinde maruz kalınan yabancı-
laşmanın yoğunlaşması. Kuşkusuz 
eğitim emekçilerinin bu iki sorunu 
benzer biçim ve derecelerde tecrübe 

ettiklerini söyleyemeyiz. Sömürünün 
artması esas itibarıyla özel öğretim 
kurumları ve vakıf  üniversitelerinde 
söz konusu olan bir durumken, ya-
bancılaşma eğitim emekçilerinin he-
men hepsinin deneyimlediği bir so-
runa karşılık gelir. Bu detayı da ifade 
ettikten sonra sorunları daha ayrıntı-
lı biçimde ele almaya başlayabiliriz.

Sömürünün artmasından, öğ-
retmenin ya da öğretim elemanının 
ücretinin ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi gibi hak gaspları aracılı-
ğıyla gelir kaybına maruz bırakıl-
masını, bir başka ifadeyle de, eğitim 
emekçisinin bedeli ödenmemiş eme-
ğinin -salgın öncesine kıyasla- art-
masını kastediyoruz. Sömürünün 
salgın koşullarında hangi araçlarla 
derinleştiğine gelince, bu araçların 
bir kısmının -yukarıda ifade edi-
len- ücret ödememe/eksik ödeme 
gibi angarya uygulamalara tekabül 
ettiğini, diğer kısmının ise dijital or-
tamda eğitim hizmet üretimi için 
gerekli materyallerin temini ve kul-
lanımı noktasında düğümlendiğini, 
sonuç olarak da, eğitim emekçisinin 

EĞİTİM
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önüne iki yönlü bir sorunlar yuma-
ğı bırakıldığını söyleyebiliriz. Salgın 
koşullarında kurumların -devlet ku-
rumu ya da özel işletme olması fark 
etmiyor- alt-yapı hazırlama zorun-
luluğu yokmuş gibi davranılmakta; 
akademisyen ve öğretmenlerden 
kendi bireysel imkanları aracılığıyla 
gerekli materyalleri temin etmeleri 
ya da dijital programları kullanmayı 
öğrenmeleri beklenmektedir. Somut 
örneklerle anlatmak gerekirse, bir 
tür bilgisayar olan grafik tablet, gün-
deminde dahi yokken bir matematik 
öğretmeni için birden bire zorunlu-
luk haline gelebilmektedir. Bu yeni 
masraf  kaleminin emekçinin kendi 
tercihi olmayan yapısal bir değişik-
lik yüzünden ortaya çıktığı aşikarken 
kurumların sorumluluk almaması 
makul bir durum değildir. Değişen 
şartların beraberinde ders materyal-
lerinde de değişikliklere yol açması 
aslında normal bir durum olmakla 
birlikte, eğitim-öğretimin kamusal 
bir hizmet, öğretmenin de kıymetli 
bir kamu hizmeti icracısı olarak gö-
rüldüğü normal koşullarda bu tür 
yeni gider kalemlerinin çalışanın ge-
lirlerinden değil, kurumun bütçesin-
den karşılanması gerekir. Ama gelin 
ki o normal koşulların çok uzağında 
kalan bir eğitim-öğretim sistemimiz 
var. Türkiye’de özel öğretim kuru-
munda çalışan eğitim emekçilerinin 
aylık maaşlarını bile düzenli alama-
dıkları ve bu durumdan kaynaklı 
kurumların herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmadıkları düşünülecek olur-
sa, bu masraf  kaleminin de öğretme-
nin sırtına yüklenmesinde şaşılacak 
bir şey yok maalesef ! Dahası, eğitim 
emekçilerinin salgın koşullarında sa-
dece ekstra harcamalar yoluyla de-
ğil, iş tanımlarında olmayan ek işlere 

koyulma zorunlulukları dolayısıyla 
da sömürüldüklerini ifade edebiliriz. 
Bir başka deyişle, öğretmen/öğretim 
elemanı hem kendi cebinden arttıra-
rak satın aldığı materyali kullanmayı 
kendi başına öğrenmek; hem de yüz 
yüze öğretime uygun olarak hazır-
lanmış müfredat ya da ders planla-
rını uzaktan eğitim uygulamasına 
-yine kendi çabasıyla- uyarlamak zo-
runda bırakılmaktadır. Bütün bun-
lar salgın koşullarında öğretmenin/
öğretim elemanının olağan işiymiş 
gibi normalleştirilmiş durumda. Bu-
radan hareketle, eğitim emekçisine 
yeni işler yüklendiği, üstelik o işler 
için herhangi bir ödeme yapılmadı-
ğı, dolayısıyla da neo-liberal çalışma 
rejiminin bir özelliği olan mutlak sö-
mürü koşullarının hızla derinleştiği 
tespitini yapabiliriz. Durum buyken, 
yani en temel özlük hakları yok sa-
yılırken, çalışma hayatını denetleme-
si gereken Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının ise -amiya-
ne tabirle- kulağının üzerine yatan 
bir anlayışla, bırakın işvereni ceza-
landırmayı, konuyu gündeme dahi 
getirmediğini görüyoruz. Bir an-
lamda devlet, işvereni ürkütmemek 
adına, çalışanın ezilmesine dolaylı 
bir onay vermekte, kendi koyduğu 
kuralların çiğnenmesine ses çıkar-
mamaktadır. Tam da yeri gelmişken 
bu tür sorunların özel sektörle sınırlı 
olmadığını da hemen ekleyelim. Ka-
mucu mantığın tasfiyesi -ya da en 
azından gerilemesi- devlet okulları/
üniversiteleri için de güncel ve cid-
di bir tehlike olarak yanı başımızda 
belirmiştir. Uzmanlık gerektiren bir 
iş olan dijital içerik geliştirmeyle ala-
kalı olarak kamu çalışanı olan öğret-
menlere hizmet içi eğitim ya da tek-
nik destek verilmediği bilinmektedir. 
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Devlet üniversitelerinde de aynı so-
runun olduğunu, öğretim elemanla-
rının birbirlerine deneyim aktararak 
günü kurtarmaya çalıştığını, çoğu 
zaman da -sanki böyle bir iş tanımı 
varmışçasına- “bu işlerden anlayan” 
araştırma görevlilerinin teknik bir 
personelmişçesine çalıştırıldığını son 
not olarak eklemek suretiyle bu bahsi 
burada kapatalım. 

Esnek istihdam modellerinin 
meşrulaşmasıyla ortaya çıkan so-
runlar da bir biçimde sömürünün 
artması sonucunu doğurduğu için 
bu bağlamda değerlendirilebilir. 
Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte 
mesai saatlerinin esnetildikçe esnetil-
diği müthiş bir kuralsızlaşmayla karşı 
karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Tür-
kiye burjuvazisinin esnekleşme sev-
dası düşünüldüğünde, geçici gibi gö-
rünen bazı uygulamaların pandemi 
sonrasında kalıcı hale gelmesi hiç de 
ihtimal dışı değildir. Bugün itibarıyla 
eğitim emekçilerinin deneyimlediği 
en önemli esnekleşme pratiğini ise 
çalışma yaşamı ile çalışma dışı yaşam 
arasındaki ayrımın (iş-yaşam denge-
si) kaybolması olarak tarif  edebiliriz. 
En temel insan hakları arasında olan 
dinlenme hakkı ile çalışma hakkının 
iç-içe geçtiği koşullarda, özellikle de 
küçük çocuğu olan öğretmen ya da 
öğretim elemanlarının kendilerine 
ya da ailelerine zaman ayırabilmele-
ri artık çok zor. Eğitim emekçisinin 
nasıl yaşayacağına kendisinin karar 
vermesinin neredeyse imkansız oldu-
ğu bir keşmekeş içerisinde hayatına 
devam ettiğini söyleyebiliriz. Uzak-
tan eğitim koşullarında esnekleşme-
nin çalışanın dinlenme hakkını gasp 
ettiği çok açık. “Müşteri her daim 
haklıdır” düsturu ile hareket eden 
okul ve üniversite yönetimleri oldu-

ğunu tahmin etmek güç değil. Ay-
rıca öğretmeni kamu hizmeti veren 
bir çalışan olarak değil de, kendisi-
nin her türlü ihtiyacını karşılamak 
zorunda olan modern bir köle ola-
rak gören veli ve öğrenci modelleri 
de maalesef  bize pek yabancı değil. 
Zamanlı zamansız açılan telefonlara 
“müsait değilim” bile diyemeyen bir 
eğitim emekçisinin ideal tipoloji ola-
rak kodlandığı günümüz koşulların-
da, öğretmenin 7/24 çalışmaya ha-
zır ve nazır bir köle olarak görüldüğü 
acı bir gerçek olarak yanı başımızda 
durmaktadır.

Uzaktan eğitim ve 
yabancılaşma
Eğitim emekçisinin uzaktan eğitim 
sürecinde maruz kaldığı sorunlardan 
bir kısmının yabancılaşma temelli 
olduğunu ifade etmiştik. Yabancılaş-
ma mefhumundan, öğretmenin ya 
da öğretim elemanının kendi emek 
sürecini kontrol edememesini ya da 
öznenin, işin (ders verme eyleminin) 
belirleyicisi olmaktan çıkıp sıradan 
bir parçası haline dönüşmesini kas-
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tettiğimizi hemen belirtelim ve mese-
leyi olguların yardımıyla detaylandır-
maya çalışalım. En genel anlamıyla 
uzaktan eğitim programları, içerik-
leri ne olursa olsun, öğretmen/öğre-
tim elemanı ile öğrenciler arasında 
gerçek bir ilişki/temas olmadan da 
eğitim hizmetinin verilebileceği iddi-
ası üzerine inşa edilir ve bu inşa süre-
cinin temelinde öğretmenin/öğretim 
elemanın dijital bir ortamda sınıf  
mefhumunu yeniden yaratabileceği 
varsayımı yer alır. Bir başka ifadeyle, 
eğitim emekçisine geleneksel mekan 
ve alışkanlıklardan tamamen ba-
ğımsız bir ortamı yaratma görev ve 
sorumluluğu verilir. Oysaki bu duru-
mun eğitimin doğasına aykırı olduğu 
ve ciddi bir gerçeklik sorunu yarattığı 
söylenebilir, zira öğreten ile öğrenen 
arasındaki doğrudan iletişim eğitime 
ilişkin bir detay ya da lüks değil, aksi-
ne eğitimin olmazsa olmazlarından-
dır. Hal böyleyken, EBA TV gibi, 
dolaylı iletişim kanallarının dahi ka-
palı olduğu ve öğretmenin inisiyatif  
alamadığı platformlara dayanılarak 
sağlıklı bir örgün eğitim planlaması 
yapmak mümkün değildir. Dahası 
pek çok ebeveyn, kapsayıcı sosyal 
politikaların eksikliği nedeniyle, pan-
demi koşullarında çalışmak zorunda 
kaldığından çocuklarıyla yeterince 
ilgilenememektedir. Böyle bir du-
rumda, yani öğrencilerin derslere 
katılımı bile şüpheliyken, ideal bir 
eğitim sürecinden bahsetmek imkan-
sızdır. Dolayısıyla uzaktan eğitim yol 
açtığı sorunlardan önce bizzat kendi 
varlığıyla bile yabancılaştırıcı bir do-
ğaya sahiptir. Doğrudan iletişimin 
dışında eğitim hizmetlerinin sağlıklı 
bir biçimde işleyebilmesi için gerekli 
olan bir diğer unsur ise eğitimin ko-
lektif  niteliğidir. Uzaktan eğitimde 

ise eğitimin kolektif  niteliği gibi bir 
şeyden bahsedilemez. Çünkü öğre-
tici ile öğrenen arasındaki ilişki sınıf  
nosyonundan ne denli uzaklaşır ve 
bu ilişki ne kadar uzaktan kurulur-
sa eğitim de o denli bireysel bir iliş-
kiye dönüşür. Bu, modernitenin en 
önemli kazanımlarından biri olan 
kolektif  nitelikli eğitimden vazgeçil-
diği ve eğitimin toplumsal imtiyazla-
ra göre planlandığı modernite öncesi 
dönemlere dönüldüğü anlamına ge-
lir. Kaldı ki bu durumun kaçınılmaz 
sonucu, öğrencinin öğretmeniyle bi-
reysel ilişki kurabilmesinin öğrenciye 
tanınan bir imkan olmaktan çıkıp 
öğrencinin ayrıcalığı öğretmenin ise 
mecburiyeti haline gelmesidir. Öğ-
retmene gece yarısı atılan ve anında 
yanıtlanması istenen mesajlar, veli-
nin ya da öğrencinin niyetinden ba-
ğımsız olarak, tam da o mecburiyeti 
anlatır. 

Aynı meselenin teknik boyut-
larına gelince şunlar söylenebilir: 
Ebeveynlerin dersi enformel bir 
biçimde takip etme durumu öğret-
menin çalışma özerkliğini ve sınıfta 
otorite olma durumunu çok açık bir 
biçimde baltalar. Öğretmenin/öğre-
tim elemanının özerkliğini azaltan 
bir başka uzaktan eğitim pratiği ise 
hemen her sistemde derslerin kayıt 
altına alınıyor olmasıyla alakalıdır. 
Yüz yüze eğitimde kayıt almanın her 
türlü biçimi yasaklanmışken, uzak-
tan eğitimde ders kayıtlarının bir 
ders materyali gibi kullanılması bi-
reyi yabancılaştırıcı etkisinin yanın-
da ciddi bir mahremiyet ihlaline yol 
verildiğinin de ispatıdır. Böylesine 
anti-demokratik bir denetim (aslında 
gözetim) uygulamasının normal kar-
şılandığı bir ortamda öğretmen ya da 
öğretim elemanın özgür bir biçimde 
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ders işlemesini beklemek ise hayalci-
likten başka bir şey olamaz. Eğitim 
emekçisinin uzaktan eğitim sürecin-
de emek süreci üzerindeki kontrolü-
nü yitirdiğinin bir diğer göstergesi ise 
bazı öğrenci davranışları aracılığıy-
la daha iyi anlaşılabilir. Öğrencinin 
derse katılmama gerekçelerinin ne 
ölçüde gerçek olduğunun öğretmen/
öğretim elemanı tarafından doğru 
tespit edilebilmesi uzaktan eğitim söz 
konusu olduğunda pek mümkün gö-
zükmemektedir. Pek çok öğrencinin 
elektrik veya internet kesintisi ya da 
kamera veya mikrofonun çalışma-
ması gibi teknik sorunları gerekçe 
göstermek suretiyle derse katıl(a)
madığı bilinmektedir. Dahası benzer 
sorunlar başarı durumlarının ölçü-
mü esnasında da ortaya çıkmakta, 
bazı öğrenciler ödev gibi yükümlü-
lüklerini yerine getir(e)mediklerinde 
sistemden kaynaklanan teknik ak-
saklıkları işaret etmektedirler. Yüz 
yüze eğitimde benzer gerekçelerle 
karşılaştığında durumu meşru bir 
otorite olarak kontrol etme hakkına 
ve imkanına sahip olan öğretmen ya 
da öğretim elemanın uzaktan eğitim 
sürecinde böyle bir -hakkı olsa da- 
imkanının olmadığını tespit etmek 
durumundayız. Kuşkusuz bu tür bir 
otorite noksanlığı, sadece yabancılaş-
tırıcı etkilerinden ötürü değil, öğren-
cinin öğrenebilmek için gerekli olan 
pratikleri yap(a)maması anlamına 
geldiğinden de büyük bir sorun teşkil 
etmektedir. Bir diğer anlatımla, eğiti-
min amacı olan bilgi aktarımı ve öğ-
renme süreçleri sekteye uğramakta, 
sosyolojik sorunların yanına pedago-
jik sorunlar da eklenmektedir. 

Üniversitelerde öğretim elema-
nına dayatılan bir takım tuhaf  uy-
gulamalar ise bir yandan üniversite 

yönetimlerinin çalışanlarına olan 
güvensizliğini açığa çıkarırken, diğer 
yandan ise, bir önceki örnekte oldu-
ğu gibi, pedagojinin gereklerinden 
uzak bir yönetim anlayışını gözler 
önüne sermektedir. Yüz yüze eğitim 
sürecinde böyle bir şey söz konusu 
dahi değilken, uzaktan eğitimde öğ-
retim elemanlarından tez öğrenci-
leriyle önceden belirlenmiş bir ders 
saatinde görüşmelerini talep etmek, 
dahası, öğrenci derse katılmamış olsa 
dahi öğretim elemanının kameranın 
önünde 15-30 dk. beklemesini iste-
mek ve bunu yapılacak ek ödemeler 
için şart koşmak irrasyonel ve angar-
ya uygulamalar olduğu kadar peda-
gojinin gerekleriyle de taban tabana 
uyumsuz örneklerdir. 
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Sonuç yerine
2019 yılı biterken ortaya çıkan yeni 
tip koronavirüs, 2020 yılı boyunca in-
sanlığın temel dertlerinden biri oldu. 
Bu büyük derdin 2021 yılında da 
devam edeceği ise neredeyse kesin. 
Sağlık ve çalışma hayatı gibi eğitim 
de pandeminin doğrudan etkilediği 
alanlardan biri ve bu alanda yaşanan 
sorunların tetkiki, teşhisi ve nihayet 
tedavisi hemen herkes için bir ihtiyaç 
haline gelmiş durumda. Pandemiden 
kaynaklanan sorunlar bir yandan öğ-
retmen ve öğretim elemanlarını diğer 
yandan ise ebeveynleri ve her yaştan 
öğrenciyi doğrudan etkilemektedir. 
Bununla birlikte, pandeminin herke-
si aynı derecede etkilemediğini, etki-
nin bireyin sınıfsal konumuna göre 
değiştiğini de biliyoruz. Uzaktan eği-
timin niteliği bölgeden bölgeye, hatta 
aynı bölge içerisinde okuldan okula 
değişebiliyor. Eğitim, özellikle de ka-
musal eğitim, doğası gereği öğren-
ciler arasındaki sınıfsal eşitsizlikleri 

minimalize eden işlevsel bir araçken, 
günümüzde, bilgisayar, akıllı telefon 
ya da yeterli internet kotası olma-
yan öğrenciler için bırakın eşitsizliği 
azaltmanın aracı olmayı, aksine, eşit-
sizliği derinleştiren bir araç olarak 
işlev görüyor. Kamu okullarında ve 
üniversitelerinde dahi sosyal eşitsizlik 
örneklerine rastlanırken özel öğretim 
kurumlarında ve vakıf  üniversitele-
rindeki eşitsizliklerin vardığı boyutun 
endişe ve korku yaratması gerekir. 
Ancak yönetenlerin nazarında böyle 
bir endişenin varlığından bahsetmek 
oldukça güç. Çünkü her şeyden önce 
kapitalist bir ekonomik düzenin ön-
celikleri arasında ne insan sağlığı, 
ne çalışma hakkı, ne de eğitim var. 
Türkiye özelinde ise, hemen her top-
lumsal sorunda olduğu gibi, uzaktan 
eğitim konusunda da geleceğe dönük 
iyimser bir projeksiyon tutmanın 
mümkün olmadığını sarih bir şekil-
de görebiliyoruz. Bir diğer ifadeyle, 
sıklıkla görmezden gelinmesine kar-
şın, uzaktan eğitimle ilgili olarak ne 
yeterli bir teknik alt-yapının varlığın-
dan ne de planlı-programlı bir süreç 
işletildiğinden bahsedilebilir. İşve-
renlerin suç teşkil eden fiilleri salgın 
koşullarında hızla artarken, bu fiiller 
hala görmezden geliniyor. Yüz yüze 
eğitim koşullarında ortaya çıkması 
mümkün olmayan çok sayıda mes-
lek hastalığı bugün itibarıyla öğret-
menler ya da öğretim elemanları için 
olağan sağlık sorunlarına dönüşmüş 
durumda. Göz kızarıklıkları, görme 
bozuklukları, sürekli olarak bilgisa-
yar ortamında iş yapmaktan kaynaklı 
ve etkileri uzun vadede görülebilecek 
radyasyona maruz kalma gibi riskle-
re karşı MEB ve YÖK tarafından ne 
gibi önlemler alındığı ise koskoca bir 
muammadan ibaret!
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 › Kendinizi kısaca tanıtır mısı-
nız?
Duygu: Merhaba, ben Duygu 

Özdemir. 24 yaşındayım. İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa, Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen-
liği son sınıf  öğrencisiyim. Aynı za-
manda yarı-zamanlı (part-time) ola-
rak bir mağazada çalışıyorum.

Ulaş: Adım Ulaş Fırat Noyan, 
21 yaşındayım. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde Fizik ve Matematik 
bölümleri 3. Sınıf  öğrencisiyim.

 › Pandemi sürecinde üniversi-
teniz uzaktan eğitime başla-
dığında ne düşündünüz? “Ne 
güzel artık okula gitmek zo-
runda değilim” diye düşün-
dünüz mü? 
Duygu: İstanbul koşuşturma-

sından çıkıp bir nefes almak çok iyi 
geldi. Ancak okula gitmemenin sağ-
lık açısından getirdiği rahatlatıcı bir 
etkisi olması dışında durumun güzel 
bir yanı olmadı benim için. Hem sü-
recin kendisinin getirdiği bir endişe 
vardı hem de okulumun online eği-
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tim için yeterli olmadığından endişe-
lenmiştim.

Ulaş: Normalde pandeminin ilk 
haftaları sınav dönemim olduğu için 
çok stresliydim. Uzaktan eğitimin de 
bu stresten kaçabileceğim bir süreç 
olacağını düşünüyordum. Sonrasında 
eğitimin verimsiz olduğunu gördüm 
ve stresten kaçacağımı sandığım dö-
nem daha çok stresli olmama sebep 
oldu.

 › Ailenizle birlikte mi yaşıyorsu-
nuz? Böyle bir durumda aile-
nizle birlikte olmak ve sürekli 
onların gözetimi altında kal-
mak gibi bir baskı hissediyor 
musunuz? 
Duygu: Ailemle birlikte yaşıyo-

rum. Kesinlikle bu baskıyı hissettim. 
Sürekli ailece birlikte olmamız ileti-
şimimizi arttırdı. Çoğu zaman keyifli 
zamanlar geçiriyor olsak da gün içi 
rutinlerime kadar bilmek ve kontrol 
etmek istediler. Bir birey olarak var 
olmak neredeyse imkânsız hale gelmiş 
durumda. Bunu onlara da anlatıyor ve 
aşmaya çalışıyorum.

Ulaş: Evet ailemle birlikte yaşı-
yorum. Ama onların gözetimi altında 
hissetmiyorum; çünkü ben odamday-
ken asla girip rahatsız etmiyorlar, geç 
saatte uyumama ya da uyanmama ka-
rışmıyorlar. Bunun sebebi biraz da 21 
senedir aynı evde olduğumuzdan artık 
bu duruma alışmış olmamız.

 › Okula giden başka kardeşiniz 
var mı? Varsa, birbirinizi olum-
lu ya da olumsuz etkiliyor mu-
sunuz?

Duygu: Lise birinci sınıfa giden 
küçük bir kardeşim var. Beraber ders 
çalışmak bizi olumlu etkiliyor. Ancak 
bilgisayar ve internet sıkıntısı çekti-
ğimiz oluyor. Ders sırasında kullan-
makla birlikte ödevler için de çokça 
bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz ancak 
elimizde bir adet olmasından dolayı 
sıkıntı çekiyoruz.

Ulaş: 11. Sınıfa giden bir karde-
şim var. Okul saatlerinde ders çalış-
maktan çok arkadaşlarıyla oyun oy-
nayıp konuştuğundan bazen rahatsız 
edici olabiliyor. Bunun dışında birbi-
rimizi normal bir dönemde olduğun-
dan daha iyi ya da kötü yönde etkile-
miyoruz.

 › Kampüs yerine evde derslere 
katılmak sizi nasıl etkiliyor?
Duygu: Evde sınıf  ortamı yara-

tamıyorum. Bu da derse olan dikka-
timin ve/veya ilgilimin yeterince oluş-
mamasına sebep oluyor. Derslerden 
tam verimi elde edemiyorum. 

Ulaş: Sürekli bilgisayar üzerinden 
ders işlemek hem ders çalışma verimi-
mi düşürdü hem de ara ara baş ağrı-
larına sebep olmaya başladı. Ayrıca 
ders aralarında arkadaşlarımızla bö-
lüm kantininde oturup sohbet etmek 
gibi şeyler yapamadığımdan aralarım 
rahatlayabileceğim bir şey olmaktan 
çıktı.

 › Kazandığınız üniversiteye gi-
dememek ve evden katılmak 
sizde bir “lise öğrencisiymişsi-
niz” duygusu yaratıyor mu?
Duygu: Kendimi öğrenci gibi 

hissetmiyorum. Bilimsel, laik eğitim 
vermesi gereken üniversitelerin günü-
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müzde içinin boşaltıldığını biliyoruz. 
Bununla birlikte üniversitelerden fi-
ziksel olarak da uzaklaştırılmış olmak 
geriye biz öğrencilerin alabileceği bir 
eğitim bırakmadı. Ne liselerde ne de 
üniversitelerde…

Ulaş: Lise öğrencisi olma duygu-
sundan yaratmıyor. Okula gidememek 
daha çok “öğrenci olmama” duygusu 
yaratıyor. Arkadaşlarımla konuşurken 
“okula gitmeden öğrenci olunur mu?” 
gibi şeyler söylediğimiz oldu.

 › Üniversiteler sizi mesleki an-
lamda hayata hazırlarken, aynı 
zamanda kurduğunuz yeni 
arkadaşlıklarla da sizi haya-
ta hazırlar. Uzaktan üniversi-
te öğrencisi olmak arkadaşlık 
ilişkilerinizi nasıl etkiledi?
Duygu: Sosyal ilişkilerim zayıf-

ladı. Arkadaşlarımın çoğunun haya-
tından uzağım. Video konferans gibi 
yöntemlerle iletişim kurmaya devam 
etsek de bunu sıklıkla yapamıyoruz.

Ulaş: Genel olarak olumsuz etki-
si olduğunu söyleyebilirim. Çok yakın 
arkadaşlarımla hâlâ konuşmaya de-
vam ediyorum; ancak her gün görü-
şemediğimizden eskisi kadar olmuyor. 
Aynı zamanda düzgün bir sınıf  ve 
topluluk ortamına sahip olamamız-
dan kaynaklandığından dolayı yeni in-
sanlarla tanışmakta zorluk çekiyorum.

 › Duygu, sen aynı zamanda ça-
lışıyorsun. İş ve okul dengesini 
nasıl sağlıyorsun? Pandemide 
çalışmak seni nasıl etkiledi? 
Duygu: Evet, çalışıyorum. Bu 

dengeyi sağlamak çok zor. Çoğu ar-

kadaşım gibi ben de okurken çalışmak 
zorunda kaldım. Yarı zamanlı işçi, 
yarı zamanlı öğrenciyim. Bu nedenle 
eğitimime tam eğilemiyorum. Bunun 
burukluğunu hep yaşadım.

Pandemi döneminin etkisi çoğu-
muzun işsiz kalmasıyla sonuçlandı. 
Ne yazık ki sağlığımızın tehdit altında 
olması değil, iş güvencemizin tehdit 
altında olması bizi daha çok zora sok-
tu. Çoğumuz kendi geçimimizi sağla-
makla birlikte ailemize destek oluyo-
ruz. Temel ihtiyaçları karşılamak ül-
kemde bir lüks. Bir ailede asgari ücret 
ile açlık sınırında yaşamak olağanlaştı. 
Bu tabloda öğrenciler yüksek öğreni-
mine devam eden geleceğin mirasçıla-
rı değil, ucuz iş gücü kaynağı.

 › Kendinize zaman ayırabiliyor 
musunuz ve nelerle vakit ge-
çiriyorsunuz? Hangi takımı tu-
tuyorsunuz, ne tür müzikleri 
dinlemeyi seversiniz, en çok 
dinlediğiniz sanatçı?
Duygu: Pandemi döneminde 

daha önce hiç olmadığı kadar ken-
dime ayırdığım zamanım oldu. Ola-
bildiğince verimli geçirebilmek adına 
birçok aktivite yapmaya çalıştım. Yağlı 
boya ile uğraştım. Resimlerimden biri, 
bir sergide yer buldu. Müzik ile ilgile-
niyorum, temel müzik bilgilerimi iler-
letmeye çalışıyorum. Şu sıralar en çok 
Ezginin Günlüğü ve Lale Koçgün’ü 
dinliyorum. Takım tutmuyorum. Spor 
ile çok iç içe değilim.

Derslerin yoğunlaşması, verilen 
ödevlerin artması ile artık ilk dönem-
lerdeki gibi boş vakit de kalmaz oldu. 
Ama şartlar el verdiğince kendimi ge-
liştirmeye devam ediyorum.”

Ulaş Fırat Noyan
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Ulaş: Çift anadal öğrencisi oldu-
ğumdan kendime ayıracak zamanım 
pek olmuyor. Sınav dönemlerinde ise 
hiç ayıramıyorum. Kendime ayırdı-
ğım vakitlerde genelde arkadaşlarımı 
arayıp konuşuyorum, ya da keman 
çalıyorum. Takım tutmuyorum. Her 
tür müzik türünü dinlerim ancak ço-
ğunlukla klasik müzik ve metal din-
lemeyi tercih ediyorum. En çok din-
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lediğim sanatçı ise İtalyan piyanist 
Ludovico Einaudi.

 › Gelecek hakkındaki görüşleri-
niz nelerdir? Kendinizi nerede 
görüyorsunuz?
Duygu: Size oldukça olumsuz 

bir tablo çizdiğimin farkındayım. 
Üniversitelerin eğitim yuvası olmak-
tan uzaklaşması, öğrencilerin işçi-
leşmesi, geleceksizlik ve belirsizlik 
bunlardan bazıları. Ama belirtmem 
gerekir ki, tüm bu tabloya rağmen 
öğrenciler olarak umut etmekten, ha-
yal kurmaktan ve mücadele etmek-
ten vazgeçmiyoruz. Bunun en güzel 
örneği Boğaziçi Üniversitesinde kay-
yum rektöre karşı yapılan direniştir. 
Üniversite öğrencilerinin iradesini, 
kararlılığını ve dönüştürme gücünü; 
çizdiğimiz tüm bu tabloya ve uzaktan 
eğitime rağmen nasıl koruduğunu 
gözler önüne koydu. 

Benim üniversite örneğimde oldu-
ğu gibi okulu bölmüş olmaları, kam-
püsü şehir dışına almaları, öğrencileri 
sosyalleşeceği alanlardan, meydan-
lardan, insanlardan uzaklaştırmala-
rı ve hatta eve kapatıp sözde eğitim 
vermeleri bizleri henüz köreltmedi, 
sindirmedi. Biliyorum ki aydınlık ya-
rınların kurucuları bizler olacağız. Ve 
o yarınlar sandığımızdan daha yakın.

Ulaş: Pandemi olması ve eko-
nomik sıkıntılar nedeniyle genel an-
lamda güzel bir gelecek görmekte 
zorlanıyorum. Öğrenciler olarak 
hepimiz aynı sıkıntılardan ötürü ka-
ramsarız. Kendime gelecek olursam, 
hep ODTÜ ya da yurt dışındaki iyi 
bir üniversitede akademisyen olarak 
hayal ediyorum, bunu da başarabile-
ceğimi düşünüyorum.
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Uzaktan Eğitimin 
Sendikal Eğitime 
Etkileri Üzerine...

 › Erkan, Önce seni tanıyarak 
başlayalım…
Erkan: 2005 yılında İngiltere’de 

T&G (Transport General Workers 
Union) sendikası ile örgütçülüğe 
başladım ve o tarihten beri sendikal 
mücadelenin içindeyim. Daha sonra 
T&G başka bir sendika ile birleşerek 
adını Unite olarak değiştirdi. Unite’ta 
da yaklaşık 10 yıla yakın örgütçü ola-
rak çalıştım. Bu sürede önce takım 
lideri, ardından bütün Londra ve 
doğu İnglitere örgütlenme sorumlusu 
oldum. 12 kişilik bir takımım vardı, o 
takımla Londra’daki Unite Sendika-
sı’nın örgütlü olduğu bütün sektörler-
de örgütlenme yaptık. Bunun içinde 
hava, kara, gıda, ticaret, finas, bilişim, 
sağlık, nükleer enerji, aerospace dedi-
ğimiz uçak, savaş uçaklarını üretenler, 

Bu sayımızda uzaktan (on-line) eğitimi işlerken, uzaktan eğitimin işçi eğitimlerine, diğer bir ifade ile 
sendikal eğitimlere etkisini de anlamak bakımından Türkiye’den Tez-Koop-İş ile birlikte bir çok farklı 
işkolunda yer alan sendikaların da üyesi olduğu uluslararası sendikal üst örgüt (Federasyon) olan 
UNI Küresel Sendika’dan (UNI Global Union) Erkan Ersoy’la yine Zoom üzerinden uzaktan erişim 
(online) ile bir söyleşi gerçekleştirdik. UNI Küresel Sendika bir küresel sendika federasyonudur; UNI’yi 
ticaret, bankacılık, iletişim, güvenlik ve bakım gibi hizmetler sektörünün farklı alanlarından ve farklı 
ülkelerden sendikaların üyesi olduğu bir küresel sendikal örgüt olarak tanımlayabiliriz. UNI, 150 farklı 
ülkeden, yüzlerce sendikaya üye yaklaşık 20 milyon işçiyi temsil ediyor.

vs... Örnegin sadece dolgu kampan-
yasıyla (hali hazırda toplu sözleşme-
lerin olduğu yerlerde) 2011-2013 ara-
sında Londra’da 38000 üye yaptık, 
yani sadece 3 yılda. Bu kampanyay-
la bir sürü kazanımlar elde ettik. 10 
yıllık sürede yeşil alanda (daha önce 
örgütlenme yapılmamış işyerleri) 50 
bine yakın üye yaptık. UNI Global 
Sendikası, bu tecrübeyle benim on-
larla çalışmamı istedi ve ben de mü-
cadeleyi farklı ülkelerde büyütmek 
adına burda Avrupa örgütlenme baş 
direktörü olarak çalışmaya başladım.

Yine sadece bir sektörde değil, UNI 
Global’ın bütün sektörlerinde çalışıyo-
rum. Ama son 6 yıldır gayet başarılı 
örgütlenmeler yaptık, hala yapıyoruz. 
Gerek sendikal örgütlülüğün nispeten 
daha iyi olduğu ama son yıllarda dü-
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Uzaktan Eğitimin 
Sendikal Eğitime 
Etkileri Üzerine...
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şüş yaşanan Batı ve Kuzey Avrupa’da 
(Almanya, Finlandiya, Danimarka, İr-
landa), gerekse çok daha örgütsüz olan 
Doğu ve Merkez Avrupa’da (Roman-
ya, Arnavutluk, Sırbistan, Polonya) 
sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz 
örgütlenme modelini kullanıyoruz. 

 › Anladığım kadarıyla klasik bir 
örgütlenme modelinden bah-
setmiyorsun. Örgütlenme mo-
deliniz hakkında bilgi verebilir 
misin? Örgütlenme modelinizi 
farklı kılan nedir?
Erkan: Bizim örgütlenme mo-

delimizin arkasındaki önemli nokta, 
işçilerin gündelik sorunları ve işçile-
rin öncülerini bulmak ve bu sorunlar 
üzerinden o öncülerin liderliğinde 
komiteler kurarak işçileri çözümler 
için toplu eylemler üzerinden hareket 
ettirmemizde. Yani, sendikanın özün-
de işçinin kendi örgütlü gücü olduğu-
nu işçiye pratiğindeki kazanımlarıyla 
gösteriyoruz. Burada örgütçünün 

rolü, liderleri bulup biraraya getirip 
onların işçileri hareket ettirebilmesi-
ni sağlaması. Liderlerin yerine geçip 
onların işini yapmamasında. Bu ciddi 
bir örgütlülük, çünkü hem niceliksel 
hem de niteliksel bir güç yaratıyoruz 
ve böylece daha uzun soluklu bir ör-
gütlülük kurmuş oluyoruz. 

Hani, işçiye örgütlenmeyi bir ser-
vis gibi sunan bir sendikacılık anlayı-
şı değil. O anlayış nedir? Profesyonel 
örgütçü geliyor “üye ol” deyip, üyeliği 
belli bir sayıya ulaştırıp ondan sonra 
oradan çıktığında örgütlülüğün çöktü-
ğü Amerikan modelidir. Bunu genelde 
birçok sendika da böyle uyguluyor ne 
yazık ki. Öncüleri bulup onlarla sağ-
lam bir yapı kurmak yerine, örgütçü 
“üye ol, %40’a %50’ye ulaşırsak sen-
dikal toplu sözleşme yaparız” diyor. 
Türkiye’de de birçok sendika bu hata-
ya düşüyor. Öyle niteliksel bir örgütlü-
lük yapılmazsa ne oluyor, peki? Patron 
5-10 işçiyi işten çıkarıp sendikal üye-
liği yeterlilik barajının altına indiriyor. 
Dava süreci başlıyor, 3-5 yıl sürüyor 
gidiyor, sonunda bireysel kazanımlar 
bile olsa, başta o işyerindeki işçilerde 
olmak üzere “sendikaya üye olursak, 
biz de yıllarca böyle uğraşırız” korku-
su siniyor. Burda sendikaya üye olmak 
/ yapılmak ve örgütlenmek / örgütle-
mek arasında önemli bir fark olduğu-
nu belirtmek istiyorum. 

Bizim örgütlenme modelimiz, hem 
az önce bahsettiğim Amerikan örgüt-
lenme sistemi hem de özellikle Batı 
Avrupa’da yapılan “servis sendikacılı-
ğının” kritiği. Batı Avrupa’da, örneğin 
Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülke-
lerde, “ya işte üye olursan sana sigorta 
veririz, avukat veririz, indirimli otel 
tatili veririz” vesaire şeklinde. 
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 › Sendika pazarlaması gibi…
Erkan: Aynen aynen! Hatta pa-

zarlama departmanı bile var bu sen-
dikaların, sanki bir mal satar gibi... 
Biz bunların alternatifi olarak, ta-
mamen farklı bir örgütlenme modeli 
kullanıyoruz aslında. Bunu da, 19. 
yüzyılın başından beri işçi öncüleri-
nin ve sınıf  örgütçülerinin deneyim-
lerinden ve bugünün işçi öncülerinin 
katkılarıyla sürekli yeniliyor, daha et-
kin hale getiriyoruz ve bunları tekrar 
işçi öncüleri ve sınıf  örgütçülerinin 
eğitimlerinde kullanıyoruz. Bu bir 
praksis. 

Bizim ana hedefimiz işçi sınıfının, 
sınıf  bilincinin ve örgütlülüğünün 
oluşabilmesi. İşçilerin kendi öncü-
leri tarafından bölüm, şirket, işyeri, 
sektör, ulusal, ve bir gün de küresel 
komiteleri önderliğinde ciddi bir sı-
nıf  hareketi yaratıp artık sadece eko-
nomik değil, politik kazanımlar da 
sağlayabilecek bilince ve örgütlülü-
ğe ulaşması ve kazanımların olduğu 
güçlü toplu sözleşmeler imzalaması. 
Sadece üye artışına odaklanmış diğer 
örgütlenme modellerinden farkımız 
da bu aslında. 

Bugün de çalıştığımız ülkelerde 
sadece üye artışına odaklanmıyoruz, 
özellikle sektörel toplu sözleşmeler 
hedefiyle ilerliyoruz. Ülkenin yasasın-
da toplu sözleşmeler sektörel olmasa 
bile bunu fiili olarak gerçekleştirecek 
stratejiler geliştirip yapılar kuruyor 
ve bunun mücadelesini veren işçileri 
destekliyoruz. Örneğin, Romanya’da 
toplu sözleşmelerin sektörel olmadığı 
finans sektöründe yaptığımız kam-
panya ile 2018’de 5-6 büyük bankay-
la oldukça kazanımlı bir grup toplu 
sözleşmesi imzaladı işçiler. 

 › Pandemi sürecinde UNI’nin 
uzaktan eğitime başladığını 
görüyoruz. Uzaktan sendikal 
örgütlenme eğitimleri hakkın-
da ne düşünüyorsun? 

Erkan: Birkaç yıl önce, online eği-
timin verimli olamayacağını düşünür-
düm. Ama çok çabuk adapte olduk. 
Hatta eskisinden daha hızlı adımlar 
atabiliyoruz. Çünkü fiziksel olarak, 
koordinasyon hem maddi hem zaman 
açısından zor olabiliyordu, şimdi ka-
rar alıp eğitimi planlamamız birkaç 
saat alıyor en fazla. Akşam, sabah ya 
da haftasonu eğitim verebiliyoruz. 
Kampanyaların yönetimi ve örgütçü-
lere mentorluk etmek bu şekilde çok 
daha pratik ve hızlı. 

Eğitimlerde yaşanmış örnekler 
üzerinden aktiviteler yaparız normal-
de, bunları bile ödevler şeklinde verip 
eğitimden önce yapmalarını istiyo-
rum. Ve gerçekten bu eğitimden fay-
dalanmak isteyen iyi örgütçüler online 
veya fiziksel olsun her şekilde iyi bir 
gelişim sağlıyorlar. Farklı yerlede bile 
olsalar, eğitimden önce onlar da onli-
ne buluşup grup halinde ödevleri ya-
pıyorlar. Örneğin, Rusya’da İKEA’yı 
örgütleyen arkadaşlar başta, “Online 
ne kadar faydalı olabilir ki?” diye en-
dişeliydi ama sonra oldukça başarılı 
şekilde tamamladılar. 
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 › Uzaktan eğitimde verilen eği-
timin niteliğinde düşme olabi-
lir mi? 
Erkan: Eğer ev ödevini ve akti-

viteyi yapmıyorsa eğitim alan kişi, o 
aldığı bilgi kafasında oturmaz. Şöyle 
bir negatif  yanı da var, herkesin din-
leyip dinlemediğini de her zaman gö-
remiyoruz, kameralar açık değil. Ama 
genel olarak bence insani negatif  yan-
lar da var. Sen bir ülkeye gittiğinde 
oradaki o yoldaşlık, sarılıp işte “hadi 
yapalım” hissi ayrı, bir de kameradan 
doğru konuşma ayrı. 

Ama sayısal katılım anlamında 
olumlu oldu bu süreç. Benim göz-
lemlediğim şey şu, iki ya da üç saat 
arasında bir eğitim, tabii aralarla ve-
rildiğinde, eğer dinleyen de cidden bu 
işi öğrenmek istiyorsa gayet verimli 
olabiliyor.

 › Katılımcıları o anda harekete 
geçirmekte yani daha doğru-
su motive etmekte, o zaman 
eksiklik mi yaratıyor?
Erkan: Aslında sen de biliyorsun 

verdiğimiz eğitimin ayrıntılarını… Ve-
rilen bilgi aslında çok kritik bilgiler. Bu 
işi öğrenmek isteyenleri kameradan 
da görüyorum. Canla başla dinliyor, 
not alıyor, soru soruyor. Ama bu işi 
bildiğini sanıp öğrenmek istemeyen ya 
yatarak dinliyor ya da zaten kamerası 
kapalı dinleyip dinlemediğini görmü-
yorum. Orada motivasyondan çok, 
kişinin mentalitesi de önemli. Zaten 
o kişi dinlemeyecekse seni, belki yüz 
yüze de anlatsan o eğitimi, zorla öğ-
retmeye de kalksan, öğrenmeyecek. 

Burada aslında birazcık da kişinin 
kendisinden motive olması gerekiyor; 
çünkü verdiğiniz bilgiler bizim aslın-

da teorik bilgiler değil. Onlar alandan 
gelen işçi öncülerinin pratik tecrübele-
rinin aktarımı. Tek bir sektörde değil, 
belki onlarca farklı sektörde, farklı ül-
kede eğitim ve örgütlenme yaptığımız 
için, aldığımız bilgi, vereceğimiz eği-
tim, eğitimin kalitesi çok daha farklı 
oluyor. 

Aslında, motivasyon eğitimin içe-
riğinde diyebilirim. Çünkü onlarca 
sektörde ve ülkede örgütlenme deneyi-
minin aktarımı olduğu için, eğer zaten 
eğitimi alanlar ilgiliyse, kendi sektörü 
veya işyeri için pratik örnekleri kapı-
yor. Çünkü sen eğer bir sektörde ör-
gütlenme yapıyorsan, oradaki tecrübe 
o sektörle sınırlı kalabiliyor. Farklı bir 
sektörde kullanılmış farklı bir yöntem, 
başka ülkelerdeki öncü işçinin ortaya 
koyacağı bilgi ya da bambaşka bir 
örgütlenme tekniği oluşmuyor senin 
çalışmanda kolay kolay. İşçi ya da ör-
gütçü olarak bilincin sırf  o sektörde 
kalabiliyor bazen. 

Örneğin, öyle bir sektörde özel-
leşme şansınızın olmadığı, Unite gibi 
genel iş sendikalarında, bir yandan 
temizlikçileri, bir yandan finansçıla-
rı, diğer yandan mühendisleri ya da 
programcıları örgütlemek zorunda-
sınız. Konuşma biçiminden, giyilen 
kıyafete, planlama anlatımına bam-
başka yöntemler bulmak geliştirmek 
gerekebiliyor. Bu tür örneklerin dolu 
olduğu bir eğitim de haliyle motivas-
yon eğitimi alanın ne kadar kendini 
ve örgütlemeyi geliştirmek istediğinde 
oluyor. İşçi sınıfının gerçek örgütçüle-
ri de her zaman motive zaten. Ken-
di adıma, ben de her örgütçüden ve 
farklı deneyimlerden öğreneceklerimi 
düşündüğümde motive oluyorum. 
Çünkü her şeyi bildiğini sandığı gün, 
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örgütçünün emekli olma vakti gelmiş-
tir, artık onun egosu sınıf  mücadelesi 
önünde bir engeldir. 

 › Bu süreçte hangi ülkelerde 
eğitim verdiniz? Daha doğ-
rusu pandemi olmasaydı kaç 
ülkede fiziki eğitimde vere-
bilirdin? Bu süreçte uzaktan 
eğitimin başlaması ile bera-
ber, örneğin Zoom aracılığıyla 
daha mı fazla eğitim verildi ve 
hangi ülkelere eğitim verildi?
Erkan: Normalde, en fazla 5 ya 

da 6 ülkede eğitim verebilirdim. Tabi 
ki bunları iyi planladığımızda maksi-
mum 500 örgütçü, işyeri temsilcisi ve 
sendika uzmanına eğitim verebiliyor-
duk. Bu sene içindeyse, ekip olarak 
online olarak mesela Sırbistan, İrlan-
da, Rusya, Belçika, Arnavutluk, Ro-
manya, Almanya, Norveç, İngiltere, 
Danimarka, Finlandiya’daki sendika-
lara eğitim verdik. Türkiye’den de size 
ve DİSK’teki üyelerimize de eğitim 
verdik. 

 › Şunu diyebilir miyiz o zaman; 
pandemi öncesindeki eğitim 
verilen sayı ile pandemi süre-
cindeki sayı kıyasladığımızda 
pandemi sürecine daha çok 
eğitim verebilme imkânınız 
doğdu?
Erkan: Kesinlikle! Artık, uçak 

bekleme, uçuştan sonra eğitime hazır-
lanma süreleri de kalkmış oldu. Daha 
yoğun bir program oldu. 

 
 › Erkan, pandemi sürecini, önce 

ile kıyaslandığın zaman sen-
dikal eğitim talepleri arttı mı, 
aynı mı kaldı? Yani şundan do-
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layı soruyorum; çünkü pande-
mi sürecinde emek sömürüsü 
daha da arttı. Özellikle ticaret 
sektöründe ve çağrı merkezle-
rinde... Bu örgütsüz işyerlerin-
de faaliyette olan sendikalar-
dan daha fazla bir örgütlenme 
eğitimi talebi oldu mu?
Erkan: UNI Global üyelerinin 

örgütlenme eğitimi talebi hızla arttı. 
Çünkü, işçiler bilemedikleri durumlar-
la karşı karşıya ve sendikalar da bunla-
ra çözüm arıyor. Mesela İngiltere’de 
Unite, mart ayında 30 bin üye yaptı, 
sadece bir ayda. Ne yapıyorlar? Örne-
ğin, işyerinde maske yok ya da sağlık 
kurallarına uyulmuyor mu bu dönem-
de? Birisi sendikayı aradığında ya da 
aktif  bir şekilde anketlerle falan böyle 
sorunlar tespit edildiği an, çevrimiçi 
ya da fiziksel kampanyalar üzerinden 
o sorunları işçilerin ortak sorunu ola-
rak koyan ve işçileri harekete geçiren 
sendikalar oldu. Bu anlamda, bu dö-
nemde işçilerin örgütlenme talebi çok 
çok daha yüksek aslında. En son me-
sela yine İngiltere’de öğretmenler sen-
dikası geçen pazar Zoom üzerinden 
bilgilendirme toplantısı yaptı, binlerce 
kişi katıldı ve bunu Facebook’tan canlı 
yayınladıklarında toplamda 400 bin 
kişi dinledi. Bu bir rekor. Verilen bil-
gilere göre, o gün içinde de 16 bin kişi 
sendikaya üye olmuş! Kapasiteye ba-
kın. Öğretmenler sendikası…Ne bilgi 
veriyorlar? Okullar açılacak mı kapa-
nacak mı, sendikanın alacağı tavır ne? 
Bu sorunlar üzerinden, online toplu 
üyelik yapıyorlar. Aslında potansiyel o 
kadar büyük ki!

Örgütlenme eğitimi talebi de ha-
liyle çok fazla. Özellile dijital örgüt-
lenme eğitimi… Böyle bir boşluk var. 
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Birçok sendika aslında dijital örgütlen-
menin nasıl yapılacağını bilmiyor. Sos-
yal medya nasıl etkili kullanılır, sosyal 
medyadan toplanan bilgi örgütlenme 
açısından nasıl daha kaliteli hale geti-
rilebilir? Facebook, Linkedin, Instag-
ram, vs.’de bir işçiyle kontağa geçebil-
mek, sonrasında normalde yüz yüze 
konuştuğunda öğrendiğin sorunlarını, 
taleplerini dijital olarak alabilmek... 
Bizim dijital örgütlenme eğitimi olarak 
verdiğiniz eğitim, bunun metodolojik 
bir şekilde nasıl yapıldığını gösteriyor. 
Mesela dijital anketler, dijital mesajlar, 
bu tür bilgiler yeşil alanların örgütlen-
mesinde sistematik bir şekilde nasıl 
kullanılır? Örneğin sektör bazlı dijital 
bir kampanya nasıl yapılır? Komiteler 
dijital ortamda nasıl kurulur, nasıl bir 
araya getirilir? Genel üye toplantıları 
ya da üye olsun olmasın bütün işçile-
rin katılabileceği genel sektörel toplan-
tılar nasıl yapılır? 

Birçok sektördeki, çağrı merkezi 
gibi, işçilerin çoğu artık evden çalışı-
yor. Bu durumun sağladığı fayda da 
var, zarar da var; fayda artık patron 
başında değil, işçiyi sen arayıp direkt 

görüşebiliyorsun ama zarar öyle bir 
topluluğu bir araya getirip toplu ha-
reket ettirmenin zorluğu. Herkes bi-
reysel olarak kendi evinde. Biraz daha 
yaratıcı olmak gerekiyor bu anlamda, 
birçok farklı örnekler var. Dijital or-
tamda düzenli anketler, Zoom üzerin-
den komite toplantıları sırasında oyla-
ma yapan işçiler var. Bu konuda, hala 
birçok ileri işçinin yaratıcı fikirlerini ile 
dijital örgütlenme eğitimine ekleyerek 
bu süreçte öğretirken de öğreniyoruz.

 › Genel anlamda bir değer-
lendirme yapmak gerekirse, 
gençlerin sendikal tutum ve 
davranışına dair bir örgütle-
yici ve bir eğitimci olarak ne 
söylemek istersin?
Erkan: Örneğin, Avrupa çapında 

sendikaların yaptığı üst düzey toplan-
tılara katıldığımda şöyle bir önyargı 
var, “gençler sendikacılığı anlamıyor, 
işte onlara yönelik farklı yöntemler 
kullanmamız gerekiyor.” Benim tec-
rübemse tam tersini gösteriyor, son 
15 yıllık sürece baktığımda bizim ör-
gütlediğimiz işçilerin yüzde doksanı 
zaten gençti. Mesela gıda sektöründe 
örgütlediğimiz işçilerin, birçoğu göç-
men genç işçiler. Polonya’dan, Lit-
vanya’dan, Portekiz’den, vs. gelmiş 
18-19 yaşındaki işçiler. İngilizceleri 
yok, mecburen tavuk, et fabrikasında 
çalışmaya başlıyor. 2005-2011 arasın-
daki örgütleme çalışmalarındaki göz-
lemlediğim, gençler mücadeleye çok 
daha sıkı sarılabiliyor. 

İşçiler genç, yaşlı, göçmen, yer-
li, kadın, erkek diye ayrılmıyor. “Ne 
kadar zamandır burada çalışıyorsun, 
yaşadığınız sorunlar ne, sendikal bir 
örgütlenme olsa talepleriniz ne olur 
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burada? Patronla masada sözleşme 
yapabilecek bir grubunuz olduğunu 
hayal edin, öyle bir durumda ne ister-
diniz?” diye sorduğunda, işçi söylüyor 
zaten. Çağrı merkezinde çalışıyorsa, 
örneğin, genç sana anlatıyor: “benim 
sandalyem rahat değil, belim ağrıyor, 
kulaklığım rahat değil, kulaklarım ağ-
rıyor veya kulaklıkları paylaştığımız 
için kulaklarım mikrop kapıyor. Pat-
ron, bölüm şefimiz bağırıyor çağırıyor 
ya da tacize uğruyoruz ya da mobbin-
ge uğruyoruz” 

Romanya’da yaptığımız örgüt-
lenmeye bakıyorum ben mesela, No-
kia, Acenture, Honeywell gibi çoğu 
anti-sendika çok büyük Amerikan, 
Avrupa şirketleri. Dünya çapında, 
örgütlü olduğu yer sayısı yoktur belki 
de. Avrupa’da bir tek Romanya’da ör-
gütlü. Bunu örgütleyense genç işçiler. 
Yaşları 20 küsür, 26-27 çoğunun. Na-
sıl yapıyorlar? Dediğim gibi, o komi-
teleri kuruyorlar, öncü işçiler bularak 
birlikte hareket ederek, o komitelerin 
üzerinden doğru örgütleniyorlar. 

Başka bir örnek; bir çağrı merke-
zinde floresan ışık bir türlü tamir edil-
miyor ve baş ağrısı yapıyor işçilerde. 
İşçiler “Ya yaptır ya da yakma” deyip 
ışığı söndürüyor ama bölüm şefi gelip 
ışığı tekrar açıyor, çünkü çalışanları 
görmek istiyor. Onlar kapattıkça bö-
lüm şefi gelip yeniden açıyor. İşçiler 
belli bir süre sonra şu kararı alıyor “O 
bir daha öyle yaptığında, çıkartalım 
kulaklıklarımızı, 1 dakika alkışlaya-
lım. Ta ki o ışığı söndürene kadar”. 
Gerçekten de yapıyorlar. Çağrı mer-
kezinde 1 dakikalık alkış eylemi ne-
dir? 1 dakika boyunca hiçbir telefona 
cevap vermiyorsun. Küçük bir grev 
aslında bu ama bölüm şefine karşı ya-

pılmış, oradaki sorunu çözmeye yöne-
lik yapılmış kısa bir grev. Bu kimden 
geliyor, genç işçilerden geliyor. Bunun 
adına grev demiyor ama reaksiyon 
olarak orada koyuyor örgütlülüğünü. 
Kazanımla aldığı bilinç ne? “Soru-
numuza karşı toplu, örgütlü hareket 
edince, kazandık.” 

Buralardan baktığımızda gençlerin 
sendikal harekete bakış açısı problem 
değil, bizim gençlere bakış açımız ve 
aslında bizim sendikal örgütlenmenin 
kendisine bakış açımız problem. Din-
leyip onların sorunları ne, kimler öncü, 
aktivist potansiyelinde anlamak yerine 
biz üstten ajitasyon propagandayla ör-
gütlemeye çalışıyoruz. “Biz biliyoruz 
ve biz bu bilgiyi aktarmalıyız” şeklin-
de yanlış bir yaklaşım. Dinlemekten 
çok, bildirilerle, megafonlarla gidip 
“örgütlenin” demekle yapılmıyor. Ya 
da “siz bilmiyorsunuz sendikacılığı, 
alın şu şöyle, olur böyle olur”, diye 
sadece yasal bilgi aktarımına indirge-
yerek yaklaştığımızda bir sürü prob-
lem yaşarız. Ben de 26 yaşıma kadar 
taşeron olarak birçok sektörde işçilik 
yapıyordum ve İngiltere’deki sendikal 
haklar hakkında, yasalar hakkında tek 
bir bilgim yoktu. Politik görüşümden 
“işçiler örgütlenmeli” fikri olan genç 
bir göçmen işçiydim. Unite’ta, 3 gün 
süren sıkı bir mülakattan geçirilip, 
örgütçü olarak işe başladığımda da 
“zaten yasalarla olmuyor o iş, işçinin 
örgütlü gücü sendika” denmişti bana. 
Gerçekten de, kazanımlarımızın çoğu, 
işçinin örgütlü toplu hareket etme gü-
cüyle oldu hep. Yasalar sadece kulla-
nılan bir araç. Zaten onlara güvenip 
niteliksel örgütlemeyi bıraktığın anda, 
örgütsüzsen o yasal uygulanmıyor ya 
da sana karşı kullanılıyor. 

SÖYLEŞİ
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Futbolu bırakmasının ardından bin 
yıl geçmesine rağmen, sadece varlığıy-
la bile çok büyük bir alan bir kaplayan, 
dev bir isme, bir olaya, bir vakaya veda 
ettik. Daha doğrusu bazıları etti. Ben 
edemem. Ben Maradona’yla vedalaşa-
mam. O yüzden bu yazı biraz tekrar, 
önceki bazı yazılarımdan serpiştir-
meler ve alıntılarla yazılacak. Benden 
Maradona’ya veda beklemeyin. 

Sporun içine doğdum -zira babamı 
doğumumda babamı maçtan çağır-
mışlar- ama ilk spor izleme deneyimim 
1980 Moskova Olimpiyat Oyunla-
rı’dır. Ondan sonra 1982 Dünya Ku-
pası. O kupada futboldaki ilk kahra-
manımı tanıdım, Sokraktes’i, tam dört 
yıl sonra da Maradona’yı. Son kahra-
manımı. 

Olay şöyle gelişmişti. “Akranım 
her kız gibi Erol Evgin’e âşıktım. 
O da bana boş değildi. Bana ‘Bir 
tanem’ diyordu, ‘Söyle canım, 
ne istersen iste benden’. Evlene-
cektik. Kesin bilgiydi, kalbimin 
derinliklerine doğru fena halde 
yaymıştım. 1986 Haziranı’na ka-
dar, benden Erol Evgin hakkında-
ki gerçekleri saklayan ev ahalisi, 
o mecmuayı saklamayı akıl et-
memişti. Akıl mühimdi hâlbuki. 
Akılla hareket etmek çok mühim-
di. O zaman öğrenemedim akıl-

lı olmayı, ileriki yaşlarımda da 
nasip olmadı. Salondaki sehpada 
öyle duruyordu mecmua. Kapak-
ta fotoğrafını görünce fırladım, 
ilgili sayfayı açtım. Kâğıt kesiği 
berbat bir şeydir. Kendisiyle ya-
pılan röportajın tepesindeki baş-
lık, dramımı özetliyordu, şöyle bi 
cümleydi: ‘Sahne çalışmalarına 
ara verecek olan Erol Evgin, eşi 
Emel Hanım’la ile birlikte gerçek 
mesleği olan mimarlık üzerine 
yoğunlaşacak.’ O gün tüm dünya-
nın bildiğini bi benim bilmediği-
mi fark ettim. Erol Evgin evliydi. 
Üstelik çoktan beri evliydi. E yeni 
evlenmiş olsaydı böyle olmazdı ki 
bu haber. Şarkıcılık diye ‘gerçek’ 
bir meslek yoktu galiba. O yüzden 
mimardı. Çoktan beri mimardı. 
Emel Hanım da mimardı galiba. 
Baksana birlikte yoğunlaşacaklar-
dı mesleklerine. Ben ne olacaktım 
peki? Aşk acısı çektiğim, ruh gibi 
dolandığım, “Biliyo muydunuz 
siz? Neden bana söylemediniz?” 
başlıklı panellerle hane halkını 
bezdirdiğim o günlerde Dünya 
Kupası başladı. Meksika 1986. 
Ben Maradona’yı gördüm, herkes 
rahat etti. Hoş, o kupada bana boş 
olmayan bir sürü futbolcu vardı. 
Çoğu benimle evlenmek istiyordu. 

Maradona’ya 
Veda

Elif  ÇONGUR

SPOR
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Ama Maradona başkaydı. O golü 
kim için attı sanıyorsunuz? Onu 
değil, onu değil. Ötekini. Dünya-
nın geri kalanını ipe dizerek attığı 
golü.”

O günden sonra Maradona hep 
kahramanım olarak kaldı, futbol oy-
narken de, saha kenarına geçtiğinin 
de, tarafını yoksul halklardan yana 
seçtiğinde de. Fidel Castro’yla arka-
daşlığından derinden etkilenmiştim. 
O vakit şunları yazmışım: “Bunca şa-
hane film, bunca dev yönetmen, 
bunca büyük oyuncu arasında, be-
nim şu hayatta en sevdiğim film 
Kızarmış Yeşil Domatesler’dir. 
Muazzam bir dostluk hikâyesi-
dir. Idgie ve Ruth adlı iki genç ka-
dının 1920’lerde yaşadıkları eşsiz 
dostluğu anlatır. Birbirlerini zen-
ginleştiren, birbirlerinin hayatla-
rını değiştiren ve hatta kurtaran 
bir arkadaşlık. Tamamen zıt ka-
rakterlerdeki iki kadının birbirle-
rini sadece severek kurdukları bir 

dünya. Başka sevgilere ilham ve-
ren, sevdikçe daha çok sevmeyi, 
paylaştıkça daha çok paylaşma-
yı öğrendikleri bir dostluk. Çok 
güzel filmdir. Castro ve Marado-
na’nın dostluğu gibi. İkisinin yol-
ları ilk kez, Maradona’nın aklımı-
zı fikrimizi aldığı, gönlümüzden 
asla inmeyeceği o tahta oturduğu 
1986 Dünya Kupası’ndan sonra 
kesişir. Maradona, Arjantin’den 
atlar Küba’ya gider. Sanıyorum 
kalbinde Che’yi de götürür. Cast-
ro’yla tanışırlar. Maradona, kal-
binde taşıdığı dostunun dostun-
dan çok etkilenir. Daha sonraki 
yıllarda sık sık bir araya gelirler. 
Maradona ona forma hediye eder, 
Castro ona üniforma. Ama dost-
luklarının en kuvvetli virajını 
Maradona’nın yaşadığı karanlık, 
sıkıntılı, dumanlı günlerde dö-
nerler. Maradona’nın uyuşturu-
cuyla savaşmaya çalıştığı uzun, 
zor, acılı günlerde. O günlerde 

Ben Maradona’yı çok sevdim. 

Gönülden sevdim. Hatasıyla 

günahıyla yanlışlarıyla 

sevdim. Belki de en çok 

bizim mahalleden olmasına 

vuruldum. Bilemiyorum. 

Ama benim son kahramanım 

öldü. Maradona’nın artık 

yaşamadığı bir dünyada hâlâ 

futboldan söz edebiliyorsak 

demek ki ölmedi. Yarattığı 

etki, bıraktığı iz, olma biçimi 

futbol denen oyun oynandıkça 

yaşayacak. O yüzden başlığa 

aldanmayın bu bir veda yazısı 

değil. Dedim ya veda desem 

de elveda desem de öldü 

desem de ona veda edemem. 

Sadece uğurlayabilirim. 

Şubat 202130



Castro, Maradona’nın uyuşturu-
cuyla savaşına omuz verir, dos-
tuna kol kanat gerer, dünyanın 
en önemli doktorlarını yetiştiren 
ülkesinde dostunu tedaviye başla-
tır. Maradona, Küba’daki La Ped-
rera kliniğine yatar. Bu başlangıç, 
Maradona’nın uzun sürecek ama 
zaferle çıkacağı uyuşturucu mü-
cadelesinin ilk büyük adımı olur. 
İki kadının dostluk hikâyesinin, 
Idgie’nin, Ruth’u sürekli döven, 
ırkçı, berbat, pislik kocasının 
evinden kurtarmaya geldiğinde 
başlaması gibi, onların dostluk 
hikâyesi de işte böyle, Castro’nun 
Maradona’yı uyuşturucu illetin-
den kurtarma çabasıyla başlar. 
Zaferle biter. Dostluğun zaferidir. 
Sonsuza kadar da sürecektir. O 

muazzam cümledeki gibi: Zafere 
kadar daima.”

Ben Maradona’yı çok sevdim. Gö-
nülden sevdim. Hatasıyla günahıyla 
yanlışlarıyla sevdim. Belki de en çok 
bizim mahalleden olmasına vurul-
dum. Bilemiyorum. Ama benim son 
kahramanım öldü. Maradona’nın ar-
tık yaşamadığı bir dünyada hâlâ fut-
boldan söz edebiliyorsak demek ki öl-
medi. Yarattığı etki, bıraktığı iz, olma 
biçimi futbol denen oyun oynandıkça 
yaşayacak. O yüzden başlığa aldanma-
yın bu bir veda yazısı değil. Dedim ya 
veda desem de elveda desem de öldü 
desem de ona veda edemem. Sadece 
uğurlayabilirim. Saygı ve sevgiyle. 

Elveda kahramanım. Elveda dün-
yanın gelmiş geçmiş en büyük futbol-
cusu. Elveda Maradona. 

SPOR
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Sevgili gençler, içinde bulundu-
ğumuz sistem, doğduğumuz coğ-
rafya, geldiğimiz yer, gittiğimiz yön; 
hepsinin kaynağında, akış hızında 
ya da ağzındayız. Özne ya da nesne, 
etken ya da edilgen, dolaylı ya da do-
laysız… Aynı sahnede farklı rollerde, 
aynı cümlenin farklı ögeleriyiz belki 
de. Hayatın dinamiğinde bu kadar 
acı ve farklı koşullar varken ‘7 Adım-
da Hayallerinizi Gerçeğe Dönüş-
türün.’ başlığında büyük ve iddialı 
laflarım yok size. Fakat gidiş yoluna 
puan verebiliriz. 

Gelecek kaygısı, kariyer keşfi ve 
bu belirsizliğe dayanabilme gücü 

konusunda Türkiye’de yaşadığım 
dönemlerde üniversite öğrencileri 
ile hem araştırmalar yapacak hem 
de uygulamalı çalışacak kadar vak-
tim oldu. Sizi anlamak konusunda 
benim için özel bir fırsattı. Litera-
türün öngördüğünün aksine çıkan 
bazı Türkiye’ye özel bulgular, Ame-
rika’daki hocalarımı da şaşırtmıştı. 
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin 
kariyerlerine dair denetim odağı dı-
şarda olduğunda stresle daha iyi başa 
çıkabildikleri görülüyordu. Yani “ka-
riyerim benim elimde değil, harici 
şeyler sayesinde iyi ya da kötü şeyler 
olur” demek, farkındalıkla yakından 

PSİKOLOJİ

Kariyer Yolculuğunda 
Canınızın Çektiği 
Gücünüzün Yettiğine 
Değiyor mu?

Dr. Özge Kantaş 
YORULMAZLAR

Mecburiyet Caddesi:
Volta atmanın,sosyalleşmenin mekânı 
Arkadaşların buluşma noktası 
Küçük şehirlerin tek büyük caddesi
Anadolu kentinin yazgısı
Türkiye’nin gerçeği
Hayatın ta kendisi!
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ilişkiliydi. Oysa bunun tersini bekler 
tüm dünya; denir ki FARKINDA-
LIK artarsa içsel kontrol de artar. 
Buna göre, bir genç yetişkin, kendi-
nin farkında oldukça dışsal kontrol 
odağı azalmalı, kariyerine dair kendi 
yetkinlikleri ve becerilerini geliştire-
bileceğine inanmalı ve stres yöneti-
minde böylelikle başarılı olmalıydı.

Olmadı. 
Araştırmada ortaya çıkan gizli 

kahraman başka bir bulgu ise nede-
nini açıklıyor gibiydi: SEÇİM HAK-
KI. Düzenin, iş gücü piyasasının ve 
ülke gerçeklerinin farkında olmak 
önemliydi. Ve işte tam da bunları 
gözeterek neyi seçmek istediğine dair 
hakkına sahip çıkanlar, kariyeri ko-
nusunda adaptasyon becerilerini kul-
lanabiliyordu. Böylesi bir sosyal-duy-
gusal zekâ ile duygularını yöneterek 
daha mutlu ve daha stressiz olabili-
yorlardı. Yani ne dümdüz farkındalık 
ne de dümdüz istediğini seçme şansı; 
neyi seçebileceğine dair farkındalıktı 
işin sırrı. 

Çünkü, gelin gerçekle bağımızı 
koparmayalım. Neye ihtiyacımız ol-

duğunu dış seslerin belirlediği, bazı 
işlere istemesek de muhtaç bırakan 
bir düzen var. İhtiyaçların gözetil-
meksizin hayatta kalma dürtüsüyle 
koşullara uyumlanma çabası sıkışık-
lığı beraberinde getiriyor. Bu sıkışık-
lıkla kariyer inşa ederken hevesli bir 
arzudan ziyade, denetimli serbestlik-
le yol alınıyor. Ötekinin arzuladığını 
arzulamak, en bilinen yollarda volta 
atmak “ben ne istiyorum” sorusun-
dan ziyade “ne istemeliyim” sorusu-
na odaklıyor. 

Oysa yapmak zorunda kalmak-
la yapmak istemek birbirinden çok 
farklı. Yaşamakla ölmemeye çalışma-
nın farklı olduğu gibi. Hakikaten sen 
ne istemelisin? Anneni mutlu etmek, 
babanı susturmak, daha prestijli ol-
mak, o hoşlandığın kişiden kabul 
görmek mi var mecburiyet cadden-
de? Büyüdükçe seçme özgürlüğü alı-
nıp mecburiyet caddesine bırakılınca 
yaratım sancısı hayatta kalma kav-
gasına dönüşüyor. Haklısınız! Mec-
bur kaldıklarımız hakikat illüzyonu 
yaratırken, normal olanı anormal 
algılıyor, anormali içselleştiriyoruz. 
Peki normal ne kadar normal? Şim-
di ve burada, olanın içerisinde siz ne 
kadarı kendinizden menkul kararlar 
alabileceksiniz, bakalım mı? Hiçbir 
şey mecburiyet caddesi değil. Ce-
vaplar değişmiyorsa soruları değiş-
tirebiliriz: “Ne yapmalıyım” yerine 
“Ben ne istiyorum” koyarak. Onu da 
bunun için hangi kaynaklarınızı kul-
lanacağınızı bulup gerçeklik içinde 
kala yapabilirsiniz. 

Zorunda mıyım?
Amerika, Rochestar’dan bildi-

riyorum size. Davulun sesi uzaktan 
hoş gelmesin. Tuzum hem kuru hem 
şekerli. Suya tuz atarsam tuzlanır, 
şeker atarsam ballanır nihayetinde. 
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Yaşamımdaki deneyim ve gözlemle-
rim kariyer gelişimi ile ilgili iki ülke-
nin karşılaştırmasını yapmama vesile 
oldu. İki ülkede de psikolog olarak 
çalışma hayatımda ve akademik ha-
yatımda zorluklar ve kolaylıklar yaşa-
dım. Neye mecburum diye değil, ben 
hangi kolaylıkları seçiyor ve bunun 
için hangi zorlukları göze alıyorum 
diyerek çizmeye çalıştım yolumu. 

Amerika’da işsizlik oranı Tür-
kiye’ye göre çok az, bu bir avantaj 
örneğin. Bazı mesleklerin sınırları 
net ve ruhsatlı fakat disiplinler ara-
sı geçiş yaygın ve makul. Bu da bu-
rada ruhsatlı psikolog olmak adına 
benim gibi bir göçmen için büyük 
bir dezavantaj örneğin. Hem sınır-
ların hem de esnekliğin olduğu çer-
çeve net çizilmiş en azından. Bana 
en ilginç geleni de, eğer spesifik bir 
mesleği yapmak üzere ona dair dip-
loma, ruhsat vs almak gibi bir kariyer 
hedefi yoksa, gençler üniversite oku-
mak zorunda değil ve yine de kendi 
bilgileri, becerileri, ilgileri doğrultu-
sunda kendileri için insan onuruna 
yaraşır bir kariyer inşa edebiliyorlar. 
Üniversite okumak paralı ve şahsi 
yatırım niteliğinde. Kontrol odağı 
öğrencinin kendisinde olduğu için 
de hiç değilse bir diplomam olsun ya 
da askerliği yapayım mı yapmayayım 
mı çıkış noktası haline gelmiyor. Ger-
çekten ne istediği ve bedelini ödediği 
şeyin, geleceğine uygun olup olma-
dığına göre peşine düşüyor. Yani sırf  
üniversite mezunu olmuş olmak için 
4 yılın sonunda 50-100 bin dolarlık 
borcun altına girmek çok da akıl karı 
değil zaten. Bu da ‘boşuna mı oku-
duk!’ sorununu biraz olsun eliyor. 
Boşunaysa, okumuyor. Zanaat ve 
emek oldukça kıymetli. Terzilik, ma-
rangozluk, bahçıvanlık, tesisatçılık, 

aşçılık, çiçekçilik, seracılık, çiftçilik 
gibi Türkiye’de ‘okumazsan bunları 
yapmak zorunda kalırsın’ denebile-
cek birçok şeyi gerçekten ilgisi var-
sa seçmek, ABD’de çok normal ve 
işini iyi yapan gerçekten iyi para da 
kazanıyor. Bunlar için okula gitmek 
de oldukça makul ve kıymetli hatta. 
Kabul edelim, para kazanmak için 
yaşamıyoruz ama para olmadan da 
yaşayamıyoruz. Tıpkı alyuvar üret-
mek için yaşamadığımız ama alyuvar 
üretmeden de yaşayamadığımız gibi. 
Vurgulamaya çalıştığım şey, parayı 
nasıl kazanacağını şartların farkında 
olarak seçme hakkı. 

Türkiye’de ise birçok açıdan tam 
tersi niteliğinde olmasından dolayı 
kurulan hayallerin peşine düşmek, 
risk almak ve sınırları aşmak lüks 
haline geliyor. “Sabret, “okuduktan 
sonra” sırt sıvazlamasıyla yetişen 
genç yetişkinin hevesi erteleniyor, 
potansiyel enerjisi doğru kaynakla-
ra yönlendirilemediğinden dolayı da 
mezuniyet sonrası vaat edilene ulaşa-
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olması gereken de kolay değil. Her 
seçim aynı zamanda bir vazgeçişi be-
raberinde getiriyor. İşte bütün mese-
le bu! Siz hangi uğraşmak istediğiniz, 
“göze alıyorum” dediğinizin derdini 
seçiyorsunuz? Nelerden vazgeçip ne-
leri tercih ediyorsunuz? Evet, o alyu-
varların kendisi amaç değildi ya hani, 
bedenin canlıyken neler yaptığına 
hizmet ediyordu ya hani. Bu da böy-
le. Ne için neyle uğraşıp ne üretirken 
para kazanıyor olmak istersiniz. Neyi 
canınız çeker, neye gücünüz yeter ve 
bu ikisi nerede birleşir; buna bakmak 
çok kıymetli.

Şimdi biraz çocukluğunuza gide-
lim. Para kazanma ve hayatta kalma 
kaygınız yokken hangi becerinizi kul-
lanırken hayal ediyordunuz kendini-
zi? Elinizde ve avucunuzda neler var 
şu an? Okuduğumuz bölümler bize 
bilgi sunar. Fakat o mesleği yapma-
nın bin bir türlü yolu vardır. Mesele 
iş bulmak değil, iş üretmek. İş içinde 
de iş üretilebilir çünkü. Elinizde han-
gi beceriler var ve bu becerilerle ne 
yapmak istiyorsunuz? “Niye sorusu-
nun cevabına sahip olan herkes nası-
lını bulur.” der Victor Frankl. 

Bana ne oluyor? Niye oluyor? 
Ben bunun için ne yapabilirim? Ken-
dime de sormayı en sevdiğim soru-
lardır bunlar.

Özerklik, yetkinlik ve ilişkisellik 
olmak üzere 3 temel psikolojik ihti-
yacımız vardır. İş hayatı bağlamında 
bu üç temel psikolojik ihtiyacımız 
karşılanmıyorsa eğer, duygusal, fi-
ziksel ve psikolojik olarak ortalık ka-
rışıyor, canımız fena halde sıkılıyor. 
Çalışmak istediğimiz iş bu değilse 
(özerklik), çevremiz ve kendimiz ta-
rafından yetersiz hissedip, emeğimi-
zin sömürüldüğünü, karşılık bula-
madığımızı düşünüyorsak (yetkinlik), 

mamış öfkeli bir nesil ortaya çıkıyor. 
Burada Amerika güzellemesi yap-
mak değil niyetim. Amerikan rüyası 
diye pazarlanan içi boş balonun da 
karanlık yüzünü gördüm. Koşullar 
ve standartlar farklı olabilir, ki fark-
lı. Fakat her koşul ve koşulsuzlukta: 
“Mecbur; kaldıklarınız mı, mecbur 
olduğunuzu zannetikleriniz mi?” 
diye bir gerçeklik taraması yapmakta 
da fayda var. Her kabul ettiğiniz şey, 
mücadele etmeyeceğiniz anlamına 
gelmiyor. Mücadele edeceğiniz şeyle-
ri mantıklı, farkındalıklı ve kendi de-
ğerleriniz, kaynaklarınız, meziyetle-
riniz bağlamında seçmeniz anlamına 
geliyor. Yine doktora tezimde buldu-
ğum bir bulgu ise, işsizliğin travma-
tik bir deneyim olduğu ama mutsuz 
bir çalışma hayatının da psikolojik 
sonuçlarının işsizlikten farklı olma-
dığı yönündeydi. Yani mutlu işsizlik 
yoktur; mutlu ve mutsuz istihdamlar 
vardır. Birazdan daha detaylı anlata-
cağım. Ama sanırım şu an içinizden 
şu geçiyor:

“İyi de, O İşler Öyle Olmuyor 
İşte!” 

Herkesin koşulları, beklentileri, 
kendinden geçtikleri ya da geçeme-
dikleri elbette farklı. Hayal edilen de 
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insan olarak varoluşumuz desteklen-
miyor ve onaylanmıyorsa (ilişkisel-
lik); ayıklanmıyor pirincin taşı, orta-
lığın tozu dumanı. Tezimde işsizliğin 
kendi başına travma olduğunu ileri 
sürmüştüm ve ilginç bulgular orta-
ya çıktı: Çalıştığınız iş her neyse bu 
üç temel psikolojik ihtiyaç karşılan-
madığında iş sahibi olanlar ve ol-
mayanlar arasında psikolojik açıdan 
hiçbir fark olmuyor. Ben işsizliğin 
kendi başına bir travma olduğunu 
ileri sürmüştüm fakat çalışıyor olma-
nın kendisi de, psikolojik ihtiyaçlar 
karşılanmıyorsa örseleyici bu açıdan 
baktığımızda. Her yerde her koşulda 
psikolojik ihtiyaçlar var. Dünyaya bir 
katma değer sağladığını düşünmedi-
ğiniz ve mecbur hissettiğinizi zannet-
tiğiniz her seçim daha ağır bir bede-
le dönüşüyor. Bu yüzden, yeter ki iş 
bulayım diye kendi potansiyelinizle 
kötü pazarlıklar yaptığınızda, yani 
ihtiyaçlarınızdan ve özgünlüğünüz-
den feragat ettiğinizde, esas o işler o 
zaman öyle olmuyor “iş”te!

Senin Yolunun Yolu Ne?
Hiç gitmediğin, gitmek isteyip 

cüret edemediğin bir yol çizelim. Bu 
yolla diğer yollar arasındaki fark ne? 
Diğer yolda işine yarayanları alıp, 
yaramayanları bırakabilirsin. İşi-
ne yaramayanlar yaramadığını fark 
edene kadar işine yarar çünkü. Han-
gi duygu eşlik ediyor sana bu yolda? 
Kaygı, korku, umut, öfke, heyecan… 
Birçok duygu eşlik edebilir. Kesinlik 
ihtiyacı karşılanmaksızın belirsizliğe 
adım atarken korkuna rağmen yü-
rüyorsan, yorulduğunda duruyorsan 
cesursun. Neye ihtiyacın varsa onu 
karşılamaya niyet ve gayret ederken 
inşa ediyorsun şimdiki zamanda ge-
leceği. Oluruna bırakacak, olmayan-
la yüzleşecek ihtiyaç analizi yolunun 

eşlikçisi. Neye ihtiyacın olduğunu 
bilmezsen, ne aradığını da bileme-
yebilirsin. Kendi kaderini tayin ede-
bilmek için alınan her risk, yeni so-
rumluluğu da beraberinde getiriyor. 
Korkularımız aynı zamanda hayalle-
rimiz oluyor. Kendinden geleni işitip, 
çevreden geleni susturmak epey zor. 
Fakat bir işi anlamlı bulabilmek için 
kendi seçimlerimizle başa gelmeyen 
dert çekilmiyor. Sizin favori derdiniz 
ne? Onun için neleri kullanabilir, ne-
leri göze alabilirsiniz?

Yutturulan, boğazımıza takılan 
her seçim başkalarının tabağımıza 
koyduğu, çiğnemeden yuttuğumuz, 
henüz sindirmeyi bilmediğimiz gıda-
lar gibi. Sevgili genç yetişkinler, yeti-
şenler, acelesi olanlar, donup kalan-
lar; canınızın çektiğini, gücünüzün 
yettiğiyle harmanladığınızda ‘değdi’ 
diyebileceğiniz nefis bir kariyeri inşa 
edebilecek donanımı kullanmak üze-
re de kendinize izin vermiş olacaksı-
nız.

Keyifle, afiyetle olsun...

PSİKOLOJİ

Şubat 202136



Anlık ileti deyince önceleri akla ilk gelen kısa mesaj hizmeti iken interne-
tin yaygınlaşmasıyla bu hizmet yerini kullanıcılar için ücretsiz sunulan anlık 
ileti uygulamalarına bırakmıştır. Kısa mesaj hizmetinden ücret karşılığında 
yararlanan kullanıcılar, metin mesajları ile kısıtlanırken, bu uygulamalar sa-
yesinde fotoğraf, video, görüntü ve sesli mesajları da iletebilmektedir. Ücretsiz 
sunulan bu hizmet bahse konu uygulamaların milyarlarca insan tarafından 
kullanılması sonucunu doğurmuştur.

Her şey birileri için yolunda giderken tartışma 7 Ocak 2021 tarihinde 
WhatsApp kullanıcılarına gönderilen ve uygulamanın koşulları ve gizlilik ilke-
sini güncelleyeceklerini söyleyen uyarı ile başladı.

 

BİLİŞİM

Anlık İleti Uygulamaları:

WhatsApp, 
Telegram, Signal…

Karşılaştırmalı Bir Analiz

U. Barış ERDOĞAN
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Bu uyarı özetle şunu söylüyordu: “8 Şubat 2021 tarihine kadar ya sunduğumuz 
koşulları kabul edersiniz ya da uygulamayı bu tarihten sonra kullanamazsınız”. Bugüne 
kadar pek çok farklı sosyal medya uygulaması kullanan, bu uygulamaları kul-
lanmak için kaydolan ve gizlilik ilkeleri ile koşulları sorgulamadan onaylayan 
vatandaşlar için bir aydınlanma sağlamıştı bu uyarı. Oysa ki, kullanıcılar pek 
çok veriyi hâlihazırda diğer uygulamalarda da bu tür şirketlerle paylaşıyorlar-
dı. Clario firması tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan bir çalışma1, 
internet üzerinden hizmet sağlayan çeşitli şirketler ve bu şirketlerin uygula-
malarını kullanırken paylaşılan veri kategorilerini göstermekteydi. Bu tablo 
çok daha özenli davranmamız gerektiğini gösterir nitelikte…

1		Which	Company	Uses	the	Most	of	Your	Data?,	https://clario.co/blog/which-company-uses-most-data,	 
Erişim	tarihi:	17	Ocak	2021
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WhatsApp’ın, 7 Ocak 2021 tarihinde, içinde Türkiye’nin de bulunduğu bazı 
ülkelerde koşullar ve gizlilik ilkelerinin güncellenmesini isteyen bu uygulaması, 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler için geçerli değildi. AB üyesi ülkeler ile belli başlı 
diğer ülkelerde bu şartların zorunlu tutulamaması, bu ülkelerdeki genel veri 
koruma düzenlemelerinin (Örn: GDPR- General Data Protection Regulation) cay-
dırıcılığıdır. Ülkemizde yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, her ne kadar 2016 yılında yürürlüğe girmişse de teknolojik gelişmeler 
ışığında Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları’nın da katılımı sağlanarak 
şeffaf  bir süreçle güncellenmelidir.

Bahse konu tartışmalara ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ki-
şisel verilerin, yurt dışında yerleşik bir veri sorumlusu olan WhatsApp Inc. tarafın-
dan işlenmesine ve yurtdışında yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına 
ve açık rıza alınmasına ilişkin olarak:
• Kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında yerleşik üçün-

cü taraflara aktarılmasına yönelik rıza alınması işleminin ayrıştırılmadığı; 
ancak kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine rıza verirken yurtdışında 
başka bir veri sorumlusuna aktarılmasına rıza vermeyebileceği dikkate alın-
dığında, söz konusu uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde bu-
lundurularak, bu durumun Kanunda belirlenen açık rızanın unsurlarından 
“özgür iradeyle açıklanması” açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı,

• Yurtdışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulama-
nın kullanılmasına izin verilmesinin Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan 
ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve 
meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve öl-
çülü olma” ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği, sunulan 
hizmetin açık rıza şartına bağlanmış̧ olmasının verilen açık rızayı sakatla-
yabileceği, bu durumun da kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonu-
cunu doğurabileceği dikkate alındığında Whatsapp Inc. tarafından yapılan 
güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp 
çıkmadığı,

• WhatsApp Inc. tarafından yurtdışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak 
aktarım hususunda Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine aykırılık olup 
olmadığı,
hususları açısından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli 

ve 2021/28 sayılı Kararı ile WhatsApp Inc. hakkında resen inceleme başlatılma-
sına karar vermiştir.2

Benzer şekilde Rekabet Kurulu da 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı 
kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkın-
da Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal 
edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığını bildirmiştir.3 
2	Kişisel	Verileri	Koruma	Kurumu,	WhatsApp	Uygulaması	Hakkında	Kamuoyu	Duyurusu, 
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6856/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU,	Erişim	tarihi	17	Ocak	2021

3		Rekabet	Kurulu	Facebook	ve	WhatsApp	hakkında	resen	soruşturma	başlattı	ve	WhatsApp	verilerinin	paylaşılması	
zorunluluğunu	durdurdu.	https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulu-facebook-ve-whatsapp-hakk-14728ae4f6
53eb11812700505694b4c6,	Erişim	Tarihi:	17	Ocak	2021
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Alınan kararda ayrıca soruşturma sonucunda alınacak nihai karara ka-
dar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimali haiz olduğun-
dan, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve 
bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 
Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik 
getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi 
alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara, Facebook’un veri paylaşımını içeren 
yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine hük-
medilmiştir.

İstanbul Barosu söz konusu uygulamaya ilişkin olarak kamuoyuna yaptığı 
açıklamayla, yürürlükteki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n-
da (KVKK) tanımlanan açık rızanın özgür irade ile verildiğinin kabulü için, 
hizmetin rıza şartına bağlanmaması gerektiği belirtilmiş ve aksi durumda ve-
rilen rızanın KVKK uyarınca geçersiz olduğu bildirilmiştir. İstanbul Barosu, 
WhatsApp’a ülkemize ve hukuk düzenine en az diğer ülkeler kadar saygı gös-
terilmesi gerektiğini hatırlatmış ve WhatsApp’ın ülkemiz hukukuna ve özellikle 
de KVKK’ya uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştır.4

Ankara Barosu da yaptığı açıklamada Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde ya-
şayan gerçek kişilere reddetme hakkı tanındığını; ancak Türkiye Cumhuriye-
ti açısından belirtilen reddetme hakkının tanınmadığı ifade edilmiştir. Baro, 
bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Anayasal haklarının 
ihlali niteliğinde olduğunu vurgulamıştır. Bu uygulama kapsamında sunulan 
seçim hakkının makul bir hukuki zemine sahip olmadığının bildirildiği açık-
lamada, uygulamanın Anayasal haklarımızı ve temel insan haklarımızı hedef  
aldığı ifade edilmiştir.5

Bu gelişmeler ışığında WhatsApp’dan gelen açıklamada, kullanıcıların şart-
ları incelemeleri ve kabul etmelerinin talep edileceği tarihi geri aldıklarını, 8 
Şubat’ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağını veya silinmeyeceğini, 
yapılacak değişikliklerin daha iyi anlatılması için bu uygulamanın 15 Mayıs 
2021 tarihine ertelendiği söylenmiştir.

7 Ocak 2021 tarihinde WhatsApp kullanıcılarına gönderilen ve uygulama-
nın koşulları ve gizlilik ilkesini güncelleyeceklerini söyleyen uyarı ile başlayan 
süreç, kamuoyunda pek çok alanda farkındalık yaşanmasına aracı oldu. Anlık 
ileti uygulaması kullanan vatandaşlar arasında önceleri, “benim saklayacak bir 
şeyim yok ki, izlesinler” anlayışı egemen iken, bu olay sayesinde ufak da olsa ay-
dınlanma yaşayan kitleler, hedefli reklamcılık ve Cambridge Analytica skandalın-
dan haberdar oldular. Bu skandalın patlak vermesiyle birlikte Facebook firma-
sının, kullanıcıların haberi olmadan milyonlarca insanın verisini alıp işlediği 
ve bu işlenmiş bilgilerle siyasete yön verebilecek şekilde mikro hedefleme ve 
manipülasyon için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu sürecin vatandaşa doğrudan yansıması ise anlık ileti uygula-
maları arasında gerçekleşen ve sosyal medyada “kavimler göçü” olarak da ad-
4		Kamuoyu	Duyurusu	(WhatsApp),	https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16148,	Erişim	Tarihi:	17	Ocak	
2021

5		Ankara	Barosu	Kişisel	Verilerin	Korunması	Hukuku	Kurulu	WhatsApp	Açıklaması,	http://www.ankarabarosu.org.tr/
HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=9804,	Erişim	Tarihi:	17	Ocak	2021
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landırılan geçiş sürecinde yaşandı. Daha önce bu konuda bilgi sahibi olmayan 
pek çok yurttaşımız yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Piyasada yer alan 
onlarca seçenek arasından kendi koşullarına en uygun anlık ileti uygulamasını 
seçmek için kurtlar sofrasına düştü. Bu uygulamaları birbirinden ayıran ve 
dikkat edilmesi gereken belli başlı özellikler aşağıda yer almaktadır.

Bu karşılaştırmada BİP uygulamasına özellikle yer verilmemiştir. Bu uy-
gulama, kişisel verilerin korunması noktasında karşılaştırmada yer alan diğer 
uygulamaların tamamının gerisindedir. TURKCELL tarafından, mesajlaşma 
uygulamasında yazışmaların işlenmesine yönelik Türk Patent Enstitüsü’ne 
yapılan patent başvurusunun ortaya çıkması kamuoyunda oluşan güvensizliği 
artırmıştır.

Daha güvenli seçenekler yer almasına rağmen, bu uygulamaları ayağa kal-
dırmak için gereken teknik bilgi birikimi, kullanım kolaylığı ve kullanıcılar ara-
sında yaygınlık gibi ölçütler göz önüne alındığında WhatsApp, Telegram ve Signal 
uygulamalarının karşılaştırılmasının daha uygun olduğu değerlendirilebilir.
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WhatsApp, veri iletişiminde uçtan 
uca şifreleme kullandığını söylemek-
tedir. Devreye gireceği bildirilen 
yeni koşullar ve gizlilik ilkesini onay-
ladıktan sonra “yalnızca üstverilerin 
(örneğin: kiminle ne zaman iletişim 
kurulduğu bilgisi, kullanılan cihaz 
bilgisi, konum bilgisi, telefon numa-
rası, IP adresi vb.) ortaklarıyla pay-
laşılacağını, kullanıcıların uygulama 
içindeki paylaşımlarının şifrelenmiş̧ 
olarak aktarılmaya devam edece-
ğini” belirtmektedir.6 WhatsApp uy-
gulaması, hem istemci ve hem de 
sunucu tarafında kaynak koduna 
erişilemediği için verilen güvence-
lerin yerine getirilip getirilmediğini 
doğrulamak teknik olarak mümkün 
değildir. Facebook şirketinin kamuo-
yunda Cambridge Analytica skandalı 
sonrasında kullanıcılar huzurunda 
güvenilirliğini kaybettiği göz önüne 
alındığında, WhatsApp uygulaması 
için verdiği güvenceler de tartışma-
lıdır. Uygulamanın toplayıp kim-
liğinizle ilişkilendirebileceğini ilan 
ettiği bilgiler ekran görüntüsünde 
görülmektedir. *Bu ekran görüntü-
sünde yer alan uygulama gizliliğine 
ilişkin bilgiler iOS işletim sistemine 
sahip cihaza yüklenen WhatsApp sü-
rümü için geçerlidir. Android işletim 
sistemi için bu uygulamaya yönelik 
politikalar değişiklik gösterebilir.

6		Yaygın	Kullanılan	Anlık	İleti	(Mesajlaşma)	Uygulamalarına	İlişkin	Açıklama,	https://www.bmo.org.tr/2021/01/12/yaygin-
kullanilan-anlik-ileti-mesajlasma-uygulamalarina-iliskin-aciklama/	Erişim	tarihi:	17	Ocak	2021
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Telegram uygulaması veri iletişi-
minde uçtan uca şifreleme yetene-
ğine sahip olsa da bu özellik ancak 
kullanıcılar tarafından seçildiğinde 
kullanılmaktadır. Uçtan uca şifrele-
me seçeneği özellikle seçilmediği du-
rumda, veriler istemciden sunucuya 
şifrelenmiş̧ olarak iletilmekte ve şifre-
lenmiş̧ veri sunucuda çözülüp alıcı-
nın istemcisine yeniden şifrelenerek 
gönderilmektedir. Telegram sunucu-
larında bulunan kullanıcı verisinin 
şifrelenmemiş halde erişilebilir olma-
sı ve üçüncü taraflarla paylaşılabilir 
olması göz ardı edilemez bir durum-
dur. Telegram uygulamasında gizli 
mesajlaşma seçeneği kullanıldığında 
ise uçtan uca şifreleme yapılmakta, 
yani göndericinin iletisi, şifrelenmiş̧ 
olarak alıcıya iletilmekte ve alıcının 
uygulamasında çözülmektedir. Bu 
durumda herhangi bir şekilde sunu-
cuda veri tutulmaz. Telegram’ın gizli 
mesajlaşma seçeneği yalnızca mobil 
platformlarda ya da firmanın kendi 
derlediği istemci uygulamasında su-
nulmaktadır. Telegram’ın özgür yazı-
lım olan mobil, web, masaüstü̈ uygu-
lamalarına karşın tüm iletişim akışını 
sağlayan sunucu yazılımlarının kay-
nak kodları paylaşılmamaktadır. Uy-
gulamanın toplayıp kimliğinizle iliş-
kilendirebileceğini ilan ettiği bilgiler 
ekran görüntüsünde görülmektedir. 
*  Bu ekran görüntüsünde yer alan uygula-

ma gizliliğine ilişkin bilgiler iOS işletim 
sistemine sahip cihaza yüklenen Teleg-
ram sürümü için geçerlidir. Android iş-
letim sistemi için bu uygulamaya yönelik 
politikalar değişiklik gösterebilir.
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Signal uygulamasının istemci ve su-
nucu tarafında kaynak kodlarına 
ulaşılabilmektedir. Özgür yazılım 
olmasının verdiği avantajla daha 
şeffaf  bir yapıdadır. Kaynak kodu-
na erişilebilir olması, bir uygulama-
nın ancak ve ancak teknik yeterliliğe 
sahip kimseler tarafından incelenip, 
hata içerip içermediği ya da arka 
kapı olarak da adlandırılan bir be-
tik ve/veya açıklık ya da hata içerip 
içermediğini gözden geçirilmesini 
sağlar. Ancak bu durumda bile bu 
uygulama güvenlidir demek doğru 
değildir. Uygulamalarda her zaman 
yeni güvenlik açıkları ortaya çıka-
bileceği unutulmamalıdır. Ayrıca 
sunulan kaynak kod ile istemci ve/
veya sunucu tarafında kullanılan 
kodun aynı kod olup olmadığı so-
rusu da sorulmalıdır. Signal uygula-
masının veri iletişiminde uçtan uca 
şifrelemeyi varsayılan olarak kullan-
masıyla kişisel verilerin korunma-
sında Telegram’a göre daha güvenli 
olduğu söylenebilir. Signal’in, me-
sajlaşmayı gerçekleştiren tarafların 
kim olduğunu ait üstveriyi yalnızca 
kullanıcı uygulamasında tutması, 
gizlilik özellikleri için önemli bir 
avantajdır. Toplanan bilgiler göz 
önüne alındığında WhatsApp ve Te-
legram uygulamalarına göre Signal 
uygulamasının topladığı kişi bilgile-
rinin, kullanıcı ile ilişkilendirilmiyor 
olduğunun belirtilmesi güvenlik an-
lamında olumludur.
*  Ekran görüntüsünde yer alan uygulama 

gizliliğine ilişkin bilgiler iOS işletim 
sistemine sahip cihaza yüklenen Signal 
sürümü için geçerlidir. Android işletim 
sistemi için bu uygulamaya yönelik po-
litikalar değişiklik gösterebilir.

Adı geçen yazılımların “özgür yazılım” ya da “açık kaynak” lisanslarını 
kullanmalarının yanı sıra, yazılımların “kullanıcı tarafından derlenebilmesi” 
ya da “üretici firma tarafından derlenmesi sırasında, yalnızca resmi olarak 
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kamuya açıklanan kaynak kodunun kullanıldığının doğrulanabilmesi” (derle-
me öncesinde kötü amaçlı kod eklenip eklenmediğinin doğrulanabilmesi) gibi 
niteliklerin büyük önemi bulunmaktadır. Konunun önemini algılayabilen kul-
lanıcılar ve geliştiriciler tarafından, bu konuda bir çözüm sağlamak amacıyla 
Android platformu için çeşitli çözümler geliştirilmiştir. Bunlardan F-Droid 
yazılımı ve yazılım deposu; “Özgür yazılım” ya da “açık kaynak” lisansları 
kullanan bu gibi yazılımların kaynak kodlarını kullanarak, derleme öncesinde 
kod içerisinde bulunabilen çeşitli üçüncü parti kod öbeklerinin çıkarılmasını, 
yazılımın birebir kamuya açıklanan kaynak kodlarından derlenerek kullanı-
cılara sunmaktadır. ‘Micro G Projesi’ ise; Android işletim sistemi kullanan ci-
hazlarla birlikte gelen “Google uygulamalarının” temel fonksiyonlarına sahip 
eş değer yazılımlar sunarak, “Google uygulamalarının” cihazdan tamamen 
silinebilmesini sağlamakta, böylece cihazların Google firmasına veri gönder-
mesinin önüne geçmektedir. Apple cihazlar için benzer girişimler söz konusu-
dur ancak kapalı kaynak kodlu iOS işletim sistemi, bu tür işlemlerin güvenlik 
ekosistemine zarar vereceğini öngörerek bu girişimleri çeşitli önlemler alarak 
engellemeye çalışmaktadır.

Anlık ileti uygulamaları günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir araç haline 
dönüşmüştür. Bu uygulamalar, sadece kişisel mesajlaşmalarda değil, kurumsal 
olarak da kamu ve özel sektörde görev yapan insanlar tarafından iletişim aracı 
olarak tercih edilmektedir. Konunun ulusal güvenlik boyutuyla ilgili olarak alın-
ması gereken önlemleri sorumlu/ilgili kurum ve kuruluşlar değerlendirecektir. 
Ancak bu olay aracılığıyla, kişisel verilerin korunması noktasında yaşanan tar-
tışmaların, kamuoyunun bilinçlenmesi adına yararlı olduğu değerlendirilebilir. 
Bu tartışmalar sayesinde vatandaşlarımız, konunun anlık ileti uygulamalarında 
gerçekleştirilen mesaj alışverişinin çok daha ötesinde küresel hakimiyet müca-
delesinin bir parçası olduğunu görme şansına sahip oldular. 
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Google’ın bağlı olduğu 
şirket Alphabet 
işçileri haklarını arıyor: 
“Alphabet’i birlikte 
değiştireceğiz” 
İşçilerin bağlı oldukları sendikalar birliği, Alphabet’in ça-
lışanların temel haklarına saygı duymadığını, aksine işyer-
lerinde cinsiyet, ırk vb. konularda istismarların yaşandığını 
belirterek ortak bir bildiri yayımladılar. Bildiri de “Alpha-
bet’in küresel anlamda hem kendi işyerlerinde hem de kendisine hizmet 
veren tedarik zincirlerinde çalışanların, temel insan haklarına ve işçi 
haklarına saygı duyduğu bir dünya görmek istiyoruz” ifadeleri ile 
çağrıda bulundular1.

Amazon’da 
sendikalaşma 
çalışmaları: Amazon 
işçileri ABD’de 
sendikayı işverene 
kabul ettirmek üzere.
Amazon çalışanları yıllarca sendikalı olmak için savaştı ve 
bu süreçte bir çok işçi güçlü işverenleri tarafından işten çı-
karıldı. Sonunda, başarılı olmaya yakınlar. 
24 Ocakta sendika seçimlerini denetleyen federal kurum 
olan Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), ticaret devi-
nin Alabama, Bessemer deposundaki yaklaşık 6.000 işçinin 
Şubat ayından başlayarak haftalarca sürecek bir oylamaya 
katılacağını açıkladı. Burada sendika oylanacak. Oylama-
da eğer kabul edilirse, işçi sendikaları için bir zafer olacak. 
Böylece Amerika’nın en büyük ikinci özel işvereninin işçi-
leri sendikalaşmışmış olması bir yana, ülke çapındaki diğer 
depolarda bir örgütlenme dalgası da başlatabilir. Ama-
zon’un Avrupa’daki depolarında da sendikalar örgütlenme 
çalışmaları yürütüyor. Şirket Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki sendika karşıtı çabaları başarıyla yürüttü. Şirketin 

25 yıllık tarihinde hiçbir zaman başarılı bir sendika ham-
lesi olmamıştır; en son 2014’te Delaware’de sendikalaşma 
sonucu bir oylama yapıldı; ancak sendika burada başarılı 
olamadı. New York merkezli bir sendika olan Perakende, 
Toptan Satış ve Çok Katlı Mağazalar Sendikası (RWD-
SU), tam ve yarı zamanlı personel ve yüzlerce mevsimlik 
çalışan dahil olmak üzere, ikmal merkezinde bir dizi depo 
çalışanını temsil ediyor. Yapılacak olan oylamaya yönetici-
ler, ofis çalışanları ve kamyon şoförleri dahil edilmeyecek2.
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Belarus’taki sendika 
aktivistleri ve işçilerin barışçıl 
protestoları, demokrasi 
ve özgürlük mücadeleleri 
mahkemelerce cezalandırılıyor.

Belarus Yüksek Mahkemesi, Belaruskal grev komitesinin 
itirazını reddetti ve geçen yılki grevi yasadışı olarak de-
ğerlendirdi. Ağustos 2020’deki cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinin sonucunu protesto eden birçok işçi ve bağımsız 
sendika üyesi çeşitli şekillerde cezalandırlıyor.

19 Ocak’ta, IndustriALL’a bağlı Belarus Radyo ve 
Elektronik Endüstrisi İşçileri Sendikası REP’nin genç-
lik ağı koordinatörü Daria Polyakova, bir meslektaşının 
gözaltına alınmasını engellemeye çalışırken bir polis me-
murunun ceketinin koluna zarar verdiği için, “içişleri ku-
rumunun bir çalışana karşı şiddet veya şiddet tehdidi nedeniyle iki 
yıl sınırlı özgürlüğe (ev hapsine) mahkum edildi”.  

Belarus Bağımsız Sendikası BITU üyeleri Vladimir 
Berdnikovich ve Andrey Prilutsky de polise şiddet uygu-
lamakla suçlandı. Vladimir, Ekim ayında bir protestodan 
sonra kaçtıktan sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıl-
dı. Andrey Prilutsky, Ağustos ayında yaşlı bir adam dövü-
lürken müdahale etti ve buna karşılık dövüldü, gözaltına 
alındı   ve 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.  

BITU üyesi Igor Povarov, Belarus Metalurji Fabri-
kası’ndaki diğer işçilerle birlikte yolu kapattığı 17 Ağus-
tos’taki protestoya katılması nedeniyle cezai kovuşturma-
ya tabi tutuldu. Kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden 
eylemleri organize etmek, hazırlamak veya aktif  olarak 
katılmakla suçlanıyor.

IndustriALL Global Union genel sekreter yardımcısı 
Kemal Özkan “Yüksek Mahkemenin Belaruskal grevine ilişkin 
kararı, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor ve Belarus yetkililerinin ülke 
çalışanları ve temsilcileri ile gerçek bir diyaloğa hazır olmadığının 
açık bir işaretidir.

IndustriALL, Belarus’taki baskıyı bir kez daha şiddetle kınıyor 
ve tüm sendika üyeleri ve aktivistlerin yargılanmasının ve ayrıca tüm 
siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyor. Belarus’taki 
üyelerimizi ve işçilerimizi temel insan ve işçi hakları mücadelelerinde 
desteklemeye kararlıyız. “ ifadeleri ile tepkilerini dile getirdi3.

Usdaw’ın İskoçya’da perakende 
işçileri için büyük zaferi: 
Perakende işçilerini istismardan 
koruyan yeni bir yasa 

 Usdaw (Union of  Shop, Distributive 
and Allied Workers),   İskoç perakende 

işçilerini şiddet, taciz ve istismardan koruyan  yeni bir ya-
sanın çıkarılmasına yardımcı oldu. İngiltere’de perakende 
işçilerine yönelik şiddet Kovid-19 salgını sırasında ikiye 
katlandı.  

Usdaw’ın İskoç Bölüm Görevlisi Stewart Forrest “İs-
koçya parlamentosunda tasarıyı destekleyenlere bundan dolayı min-
nettarız ve market çalışanlarını şiddetten, tehditlerden ve tacizden ko-
rumak için çığır açan yasaları güvence altına aldığı için parlamento 
Edinburg temsilcisi Daniel Johnson tebrik ediyoruz. Birleşik Krallık 
Hükümeti’nin Birleşik Krallık’ın geri kalanındaki esnafı korumak 
için şimdi süreci izleyeceğini umuyoruz. Koronavirüs krizi boyunca 
perakende çalışanları, virüse yakalanma risklerine rağmen toplum-
larımızın beslenmesini sağlamaya yardımcı olarak ön saflarda yer 
aldı. 2020 anketimizin nihai sonuçlarına göre, geçen yıl 10 mar-
ket işçisinden 9’unun istismara uğradığını gösterdi. Bu yeni yasa, 
Usdaw’ın kötüye kullanımın/istismarın market işçilerinin işinin bir 
parçası olmadığı şeklindeki açık mesajını sağlam bir şekilde destekli-
yor” ifadeleri yasanın önemini ortaya koymuştur4.

Usdaw’ın da üyesi olduğu UNI Global’ın Genel Sek-
reteri Christy Hoffman, yasa ile ilgili görüşlerini şu ifade-
lerle dile getirmiştir: “Bu yasa tasarısı, perakende işçilerini ko-
rumaya yönelik harika bir ilk adım ve her yerde işçilerin gücünü inşa 
etmek için bir referans noktası olarak kullanılabileceğini umuyoruz. 
Dünyanın her yerindeki önemli perakende işçileri, küresel bir sağlık 
krizinde çalışmanın doğasında var olan risklere rağmen, neredeyse bir 
yıldır ön saflarda yer almakta ve gıda ve malzeme sağlamaktadır. İs-
tismar yerine, bu işçilere saygılı davranılmalı ve hak ettikleri koruma, 
ücret ve haysiyet verilmelidir.”5.

1.	https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/alphabet_commitment_final.pdf
2.	https://thecounter.org/amazon-workers-vote-rwdsu-first-american-union-alabama/
3.	http://www.industriall-union.org/workers-and-human-rights-violations-in-belarus-must-stop
4.	https://www.usdaw.org.uk/About-Us/News/2021/Jan/Usdaw-campaign-wins-protection-for-Scottish-
shopwo

5.	https://www.uniglobalunion.org/news/usdaw-wins-new-scottish-law-protecting-retail-workers-abuse
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Sarıgözoğlu Hidrolik’te 
işçilerin sendikalaşma 
mücadelesi 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve Ford, TOFAŞ, 
Mercedes-Benz Türk, Renault ve Bosch gibi firmalara 
yedek parça üreten; Manisa, Aksaray ve Bursa’da top-
lamda 4 işletme ile faaliyet gösteren ve 800’ü aşkın iş-
çinin çalıştığı Sarıgözoğlu Hidrolik işyerinde başlayan 
sendikal örgütlenme faaliyetleri, işverenin kanun ve 
hukuk tanımaz engeliyle karşılaştı. Sendikal faaliyeti 
öğrenen Sarıgözoğlu Hidrolik işvereni 14 Aralık 2020 
tarihinde Manisa’daki işyerinde Türk Metal Sendikası-
na üye olan 15 işçiyi önce ücretsiz izine gönderdi, daha 
sonra da 16 Aralık 2020 tarihinde ise aralarında bu 15 
işçinin de olduğu toplam 17 işçinin işine son verdi. Şim-
di işçiler üyesi oldukları Türk Metal Sendikası ile birlikte 
sendikal mücadelelerine devam ediyorlar. 

Onat Alüminyum Direnişi 
Sürüyor
Türk Metal Sendikası Gebze 1 No’lu Şubesi Onat Alü-
minyum emekçilerini sendikaya üye yaptı ve yeterli 
çoğunluğu sağlayıp, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına yetki için başvurdu. Ancak İşveren çoğun-
luğa itiraz etti. Bu süreçte de işveren sadece sendikalı 
olan işçileri, pandemide işverenlerin sendikalara karşı 
bir cezalandırma ve mücadele aracına dönüşen ‘üc-
retsiz izne’ çıkardı. Onat işçileri, ekmeğine, geleceğine 
sahip çıkmak ve Anayasal hakları olan “Sendikalaş-
ma” özgürlüğünü korumak için direnişini sürdürüyor. 
 

Her ne kadar, Covid-19 pandemisinin ırk, cins, sınıf fark etmeksizin herkesi etkilediği sıkla dile 
getiriliyor olsa da, pandeminin bir seçim yapmasından bağımsız olarak, kamu otoritelerinin aldığı 
karalar ile sermaye sınıfının uygulamaları neticesinde asıl mağdurların emekçi sınıflar olduğu 
zamanla ortaya çıktı. Emeği ile geçinen kesimlerin sağlık mağduriyeti bir yana ekonomik ve 
sosyal bakımdan yaşadıkları mağduriyet, onları sağlıklarını dahi göz ardı etmeleri noktasına 
getirmiştir. Türkiye’nin dört bir yanında çalışanlar Anayasal haklarına sahip çıkmak istedikleri için 
mağduriyet yaşarken, bir kısmı ise pandemi önlemleri nedeniyle kapanan işyerinden kaynaklı 
gelir kayıplarından doğan bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu anlamda memleketin her yanı 
işverenlerin pandemiyi sınıfsal bir saldırıya dönüştüren uygulamalara tanıklık ediyor. Dergimizin 
sayfa kısıtını da göz önüne alarak bu mağduriyetlerde haklarını savunan emekçi kitlelerin yalnızca 
çok küçük bir kısmının mücadelesini görünür kılmaya çalıştık. 
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MEMLEKET EMEK HABERLERİ

SystemairHSK, 
Özer Elektrik Ve 
Baldur Süspansiyon 
Fabrikalarında İşçiler 
Haklarına Sahip Çıkıyor

 

SystemairHSK, Özer Elektrik ve Baldur Süspansiyon 
fabrikalarındaki işçiler Birleşik Metal-İş’e üye oldukları, 
diğer bir ifade ile Anayasa’dan ve uluslararası mevzu-
attan kaynaklanan sendikal hak ve özgürlüklerini kul-
lanmak istediler. Ancak bu haklarını kullanmak isteyen 
işçilerin bir kısmı işten atıldı, bir kısmı da ücretsiz izine 
çıkarıldı. Birleşik Metal-İş Sendikasının üyelerinin hak-
ları için 26 Kasım’da Gebze’den Ankara’ya başlattığı 
yürüyüş polis saldırısıyla engellendi. Sendikanın merkez 
ve şube yöneticileri, işyeri temsilcileri, metal işçileri, dost 
sendikaların ve siyasi partilerin temsilcilerinin de içinde 
bulunduğu 109 kişi gözaltına alındı. Yetkinin alınması 
ile toplu iş sözleşme süreci başladı; ancak anlaşma sağla-
namadığı için Baldur işyerindeki işçiler 25 Aralık 2020 
tarihinde greve çıktılar. Grev süreci halen devam ediyor

Sendikalaşan Çorum 
Ekmekçioğulları Metal’de 
İşçi Kıyımı
Çorum’da kurulu Ekmekçioğlu Metal Kimya Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. işletmesinde işçilerin tamamı Birleşik 
Metal-İş Sendikasına üye oldu. Yetki sürecini başlatan 
sendikanın çoğunluğu sağladığı Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nca da belgelendirildi. Ancak iş-
veren yetki belgesinin ardından fesih yasağına rağmen 
yaklaşık 20 işçiyi işten çıkarıldı. Bu sayı daha sonraki 
günlerde 90’ı buldu. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da Çoruma gi-
derek, 2021 yılını eylemle karşılayan Ekmekçioğlu işçi-
lerinin haklı mücadelelerine destek verdi.

49Şubat 2021



Dip notlar

PTT’de direniş var
İstanbul ve İzmir’de 20 PTT çalışanı, kötü çalışma ko-
şullarına ve sendikal baskılara karşı 7 Aralık’tan beri di-
renişteler.

PTT’ye bağlı çalışan bazı taşeron işçiler, 1.5 yıl önce 
haberleşme işkolunda PTT-SEN’i, ulaştırma işkolunda 
PTT KARGO-SEN’i kurup örgütlenme faaliyetine baş-
ladılar ve 17 bin çalışanı bulunan alt işveren (taşeron) 
işyerlerinde 5 bin işçiyi sendikaya üye yaptılar. Bazı iş-
yerlerinde toplu sözleşme yetkisi alan sendika, bu aşa-
madan sonra başkan ve yöneticilerinin de içinde olduğu 
onlarca çalışanın işten çıkarıldığı bir sendikal kıyımla 
karşı karşıya kaldı. Sendikalar, anayasal haklarına saygı 
göstermeyen ve kanunlara aykırı davranan PTT Genel 
Müdürlüğü ile taşeron şirketler Park Konak ve Saf  Av-
rasya’ya ya büyük tepki gösteriyorlar. İşçiler haklarına 
sahip çıkmak için 7 Aralıktan bu yana İstanbul ve İz-
mir’deki PTT Başmüdürlükleri önünde işten atılmalara, 

taşeron işçilerin üvey evlat olarak görülmelerine, kötü 
çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı direnişteler. 
PTT KARGOSEN çalışanlarına yönelik aşağıdaki ileti 
basına da yansıdı1.

Pandeminin en çok mağdur ettiği çalışan kesimlerden 
Kafe Bar çalışanlarının sesleri alanlardan yükseliyor: 
“Bizim Derdimiz Geçim!”
Pandemi tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan ve 
işsiz kalan kafe ve bar çalışanları, sorunlarını dile ge-
tirmek ve haklarını aramak için Kafe-Bar Çalışanları 
Dayanışması adı altında bir araya geldiler. Bu amaçla 
Türkiye’nin dört bir yanında seslerini duyurmak için 
eylemler yapıyorlar. 16 Mart 2020’den sonra 75 gün ka-
palı kalan işyerleri daha sonra açılmış; ancak 20 Kasım 
2020’de yeniden kapatılmıştı. O günden bu yana gelir 
yoksunluğu yaşayan kafe ve bar çalışanlarının en büyük 
talebi işlerinin başına yeniden dönebilmek.

MEMLEKET EMEK HABERLERİ

1		https://www.gazeteduvar.com.tr/ptt-iscileri-direnis-baslatti-mudure-amire-ve-taseron-
sirketlere-karsi-hakkimiz-var-haber-1506796
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Covid-19 Küresel salgın olmasaydı 
Türkiye’de kaç kişi çalışıyor olurdu?” sorusuna yanıt vermek için ekonomet-
rik bir model kullanarak yaptığı araştırmanın verilerini araştırma özet raporu 
olarak paylaştı. ILO, bu modelde, aylık esasla, Türkiye’de 2020 yılında küre-
sel salgın olmasaydı, var olabilecek istihdam düzeyini tahmin etmek üzere, 
birkaç makro-ekonomik göstergeye dayalı tarihsel verileri kullanıyor. Bu gös-
tergeler aracılığı ile elde ettiği verilerle gerçekleşen istihdam düzeyi ile küresel 
salgınsız senaryoda tahmin edilen istihdam düzeyi arasındaki fark hesapla-
nıyor. Raporda, araştırmanın amacı da, savunmasız grupların salgından ne 
ölçüde etkilendiğini anlamak olduğu ifade ediliyor. 

ILO, raporunda kısıtlamaların yanı sıra virüse olan korkunun da emek 
piyasasını etkilediğini; talep eksikliğinin birçok şirketi kapatmaya zorladığını, 
kayıt dışı çalışanlar ve güvencesiz çalışma koşulları altında olanların da işle-
rini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığını ve konaklama sektöründe çalı-
şanların sektörün yüksek kırılganlığı nedeniyle işlerine geri dönebilmelerinin 
uzun zaman alabileceğinin altını önemle çiziyor.

2020 yılında başlayan ve hala etkisini sürdüren Covid-19 küresel salgını toplumun her alanını 

derinden etkiledi. Sağlık etkileri bir yana ekonomik ve sosyal etkilerinin ayrı tartışılması 

gerektiği açıktır. Covid-19’un emekçilere etkilerine dair araştırmalar yapıldığı biliniyor. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’de (ILO) “Covid-19 Küresel salgın olmasaydı Türkiye’de kaç 

kişi çalışıyor olurdu?” sorusuna yanıt vermeye yönelik bir araştırma raporu yayımladı. Biz de 

buradan ilgili raporu özetlemeye çalışacağız. 

ARAŞTIRMA RAPORLARINDAN

Küresel Salgın’ın Türkiye’de İstihdama Etkisi:

COVID-19 Olmasaydı 
İstihdam Ne Durumda 
Olurdu? 

(ILO Araştırma Özet Raporu)
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ARAŞTIRMA RAPORLARINDAN

Diğer yandan Koronavirusün sınır tanımadan her yerde herkesi eşit şekilde 
etkilediği tespitini yapsa da, daha az güvenli işlerde veya yüz yüze etkileşim-
lerin ekonomik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olduğu sektörlerde çalışanların 
ve bunların içerisindeki gençler ve özellikle genç kadınların diğer işçilere göre 
çok daha ciddi etkilendiklerini ve risk altında oldukları raporda özellikle vurgu-
lanıyor. Araştırma notunda ekonometrik modelde kullanılan makroekonomik 
göstergelerin TÜİK’ten alınan aşağıdaki endekslerden derlendiğini belirtiliyor:

1. Tüketicilerin güven endeksi 
2. Perakende güven endeksi 
3. İnşaat güven endeksi 
4. Sanayi üretim endeksi 
5. Enflasyon oranı 
6. İhracat endeksi 
7. Gıda ihracat endeksi 
8. İnşaat ruhsatı sayısı 
9. İnşaat maliyet endeksi 
10. Döviz kuru USD/Türk Lirası

Araştırma notunda hassas grupların etkilenme oranları detaylı bir biçimde 
verilmiştir. Aşağıda Şekil 1 (a)’da, ‘gerçekleşen durum’la birlikte “eğer Covid-19 
olmasaydı istihdam durumu ne olurdu?” sorusunun tahmini yanıtını veriyor. 
Nisan ayında olumsuz anlamda ciddi bir Covid-19 etkisinin olduğu açık bir 
şekilde görülüyor. Şekil 1 (b)’de ise Şubat-Ağustos 2020 dönemindeki istihdam 
seyrini gösteriyor. 

 Şekil 1 . COVID-19’un genel istihdama etkisi

a) Tahmin edilen ve gerçek istihdam düzeyleri b) İstihdam kayıpları % (Şubat-Ağustos)

2018 levels.  

Figure 1. Impact of COVID-19 on overall employment 

            a) Forecasted and actual employment levels             b) Employment losses in % (February-August) 

     

Source: Turkstat sta s cs and ILO’s own calcula ons. Notes: The gures provide employment losses caused by COVID-19 

23

24

25

26

27

28

29

30

O
ca N
is

Te
m Ek

i

O
ca N
is

Te
m

O
ca N
is

Te
mEk

i

2018 2019 2020

-2,8

-6,9

-10,5 -10,2
-8,1

-5,8
-4,7

-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0

Fe
bru

ary

March
April

May
June

July August

2018 levels.  

Figure 1. Impact of COVID-19 on overall employment 

            a) Forecasted and actual employment levels             b) Employment losses in % (February-August) 

     

Source: Turkstat sta s cs and ILO’s own calcula ons. Notes: The gures provide employment losses caused by COVID-19 

23

24

25

26

27

28

29

30

Ja
n

Ap
r

Ju
l

O
ct Ja
n

Ap
r

Ju
l

O
ct Ja
n

Ap
r

Ju
l

2018 2019 2020

Em
pl

oy
m

en
t (

m
ill

io
ns

)

Real data (with COVID-19)

Counter-factual (without COVID-19)

-2,8

-6,9

-10,5 -10,2
-8,1

-5,8
-4,7

-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0

Mart
Nisa

n
May

ıs
Hazi

ran

Te
mmuz

Olgulara dayanmayan koşullu 
varsayımsal (COVID-19’suz)

Kaynak: TÜİK istatistikleri ve ILO hesaplamaları. 
Notlar: Şekiller COVID-19’un neden olduğu istihdam 
kayıplarını, referansın düzeyin (olgulara dayanmayan 
koşullu varsayımsal) yüzdesi biçiminde sağlamaktadır. 
Anılan referans düzey, düzey, COVID-19’suz senaryoyu 
temsil etmektedir.  

Raporda, salgının etkisinin Nisan ve Mayıs aylarında zirveye ulaştığı ve 
Türkiye’de istihdamın yüzde 10’un biraz üzerinde kaybedildiği; ancak istihdam 
seviyelerinin Mayıs ayından, özellikle bazı kısıtlamaların Haziran ayında kaldı-
rılmasından itibaren, salgın olmadan önceki ve beklenen seviyelere doğru iyi-
leşme göstermesine karşın, Ağustos 2020 itibarıyla işlerin yüzde 4,7’sinin hâlâ 
kayıp olduğu tespiti yapılıyor.
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Özet raporda, salgının ekonomik etkilerinin herkes için aynı düzeyde ol-
madığı vurgulanarak; daha az güvenli iş sözleşmesi olan işçiler, Sosyal Gü-
venlik Kurumu’na kayıtlı olmayanlar veya insan etkileşiminin ve sosyal mesa-
fenin korunmasının zor olduğu işlerde çalışanların büyük olasılıkla salgından 
daha fazla etkilenebileceği ifade ediliyor. Rapor buradan hareketle de şubat 
2020’den bu yana daha ağır istihdam kayıplarına maruz kalan gruplar olarak 
kayıt dışı işçileri, gençleri ve özellikle de genç kadınları gösteriyor. 

Raporda istihdam kayıpları cinsiyet bağlamında da değerlendirilmiş. Şekil 
2(a) da cinsiyete dayalı istihdam kayıplarının seyri gösterilmiştir. Şekil 2 (d) de 
görülebileceği gibi istihdam kaybı bağlamında genç kadınlar daha ağır etki-
lenmişlerdir. Diğer yandan yaş bağlamında da en çok genç işçilerin istihdam 
kaybı yaşadığı Şekil 2(c)’de görülüyor. 

Raporda çarpıcı bir veri daha paylaşılmış: Buna göre, kadınlar sadece ağır 
istihdam kaybı yaşamakla kalmıyor (salgının doruğunda kaybedilen yüzde 
25,5’lik iş kaybı) aynı zamanda işgücü piyasasına yeniden dönmekte de er-
kelere göre daha büyük zorluk çekiyorlar. Rapordaki tespite göre genç erkek-
lerin emek piyasasına geri dönme olasılığı daha yüksek. Örneğin, 15-24 yaş 
arası erkeklerin ne eğitimde ne de istihdamda olanların (not in employment, 
education or training - NEET) bir yıl içinde NEET statüsünden çıkma olasılı-
ğı yüzde 50,6 iken, bu olasılık genç kadınlar için sadece yüzde 23,5’tir.

 
 Şekil 2 . İstihdam kayıplarının değişimi, Şubat-Ağustos

a) Cinsiyete göre

c) Yaş grubuna göre

b) İşteki çalışma kaydına göre

d) Cinsiyet ve yaş grubuna göre

 

Figure 2. Employment losses’ evolu on, February-August 

a) By sex               b) By formality of work arrangements 

 
 
                         c) By age group            d) By sex and age group 

 
Source: Turkstat sta s cs and ILO’s own calcula ons. Notes: The gures provide employment losses caused by COVID-19 as 
a percentage of the baseline (the counterfactual). Said baseline represents a scenario without COVID-19. 
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ARAŞTIRMA RAPORLARINDAN

Raporda ayrıca kayıtlı (Formal) ve kayıt dışı (Informal) çalışanların istih-
dam düzeylerine dair verilere de yer alıyor. Buna göre Şekil 2 (b)’de görül-
düğü gibi kayıt dışı çalışanlar kayıtlı çalışanlara kıyasla oldukça daha fazla 
etkilenmiştir.

Ev eksenli yapılan işlerde dramatik bir düşüş olduğu raporda görülüyor. 
Buna göre ev eksenli işlerin yüzde 42,1’i kaybolmuş. Ancak rapor aynı za-
manda bu işlerin Ağustos’ta neredeyse Şubat ayı seviyesine yeniden yaklaştı-
ğını gösteriyor. Diğer bir ifade ile kayıplar hemen hemen telafi edilmiş görü-
nüyor. Ev eksenli işlerin yeniden toparlanmasında bu işlerin kayıt dışı olması 
ve işten çıkarmanın bir maliyetinin olmamasının etkili olduğu ifade ediliyor. 

Rapor en çok etkilenen sektörleri / ekonomik faaliyet gruplarını da tespit 
etmeye çalışmış. Bildiğiniz gibi kapanma önlemeleri gereği toplumun büyük 
çoğunluğu evine kapandı. Dolayısıyla bundan da en çok hizmet sektörünü 
etkilendi. Rapor da aşağıdaki tablo verileri doğrultusunda konaklama hiz-
metleri, inşaat sektörü ile diğer hizmetlerin (Bilgisayar, ev eşyalarının tamiri 
ve bakımı, kişisel bakım güzellik salonları, tekstil temizlik vb) pandemin en 
çok etkilediği işler olarak tespit ediyor.

 Şekil 3 . Ekonomik faaliyete göre istihdam üzerindeki ortalama etki (Şubat-Ağustos)

services group, which include es like repair of computers and personal and household goods, 
beauty salons and tex e washing services among other.   

Figure 4. Average impact on employment (February-August) by economic ac vity 

 

Source: Turkstat sta s cs and ILO’s own calcula ons. Notes: The figures provide the average employment losses caused by 
COVID-19 between February to August 2020 as a percentage of the baseline (the counterfactual). Said baseline represents a 
scenario without COVID-19. Ac vi es are defined using NACE rev.2 codes. Agriculture refers to sec on A, industry to Sec ons 
B, C, D and E, construc on to sec on F, trade to sec on G, transport to sec on H, hospitality to sec on I, business ac vi es 
to sec ons J, K, L, M and N, government to sec on O, educa on to sec on P, health to sec on Q and other services to section 
R, S, T and U. 

Factors that explain the strong nega ve impact experienced by restaurants, bars and hotels are the 

-5,5 -5,8

-14,1

-6,7 -6,0

-21,0

-5,1
-2,5 -2,8

-5,5

-15,5

-25

-20

-15

-10

-5

0
Tarım Sanayi İnşaat Ticaret Ulaşım Konaklama Kamu Sağlık Diğer hizm.

 

Raporda pandemi öncesine ait kayıt dışı çalışmanın yaş ve cinsiyet temelli 
verileri de sunulmuş. Özellikle 2019’un dördüncü çeyreği verileri paylaşılmış. 
Buna göre gençlerde kayıt dışılık oranı daha yüksek ve yüzde 41,2 düzeyinde 
gerçekleşmiş. Bu oran yetişkinlerde ise yüzde 33,3’tür. Cinsiyet temelli olarak 
kadınların erkeklere oranla daha çok kayıt dışı çalıştıkları tespit edilmiş ve 
kayıt dışı çalışan kadınların oranı yüzde 42,3’tür. Bu oran erkelerde yüzde 
30,6 düzeyindedir. 

Yaş ve cinsiyet dağılımı birlikte değerlendirildiğinde ise genç kadınların kayıt 
dışı çalışma oranı yüzde 36 iken, yetişkin kadınlarda bu oran çarpıcı bir şekilde 
artıyor ve yüzde 43,3 düzeyinde gerçekleşiyor. Erkelerde ise durum kadınların 
tam tersi: Yetişin erkeklerde kayıt dışılık oranı yüzde 28,7; genç erkeklerde ise 
bu yüzde 43,6 düzeyinde gerçekleşiyor Rapor verilerinden de görüldüğü gibi 
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yetişkin kadınlarla genç erkekler daha 
çok kayıt dışı işlerde çalışmaktadırlar.

Özet raporun sonuç 
kısmında da çeşitli 
tespitlerde bulunuluyor:
• COVID-19’un getirdiği salgın, 

Türkiye’deki ekonomik faaliyette 

ARAŞTIRMA RAPORLARINDAN

önemli bir aksamaya yol açmış ve 
daha sonra emek piyasasını etki-
lemiştir. Emek piyasası üzerindeki 
etkilerden bazıları arasında istih-
dam kayıpları, çalışma saatlerde 
ve potansiyel olarak ücretlerde 
azalma yer alıyor. 

• Pandemi Mayıs ayında zirve yap-
tığı zaman yaklaşık 3 milyon işi 
yok etti. Bununla birlikte, tüm 
işler aynı orandan etkilenmedi. 
Hükümetin istihdamı korumak 
amacıyla aldığı önlemler, kayıtlı 
işçiler arasında kitlesel işten çı-
karmaların önlenmesinde etkili 
oldu. 

• Kayıt dışı çalışanlar için de aynı 
şeyi söylemek mümkün değil; ka-
panma önlemleri hafifletildikten 
sonra kurtarma süreci hızlı ol-
masına rağmen, Mayıs ayında 5 
kayıt dışı işten 1’den fazlası kay-
bedildi.

• Kayıt dışılık COVID-19’un istih-
dam üzerindeki etkisini şekillen-
dirmektedir. Genel olarak, yüksek 
kayıt dışılık oranları ile bağlantılı 
işgücü piyasasının tüm alanları 
daha çok etkilendi. Bu nedenle 
kadınlar, gençler ile konaklama, 
inşaat ve düşük vasıflı hizmetler-
de çalışanlar işlerinin önemli bir 
bölümünü kaybetti.

• Kadınlar, gençler ve özellikle 
genç kadınlar pandemiden en çok 
etkilenen gruplar. Ne istihdamda 
ne de eğitimde (NEET) olmayan 
genç kadınların yakın gelecekte iş 
bulma şansı düşüktür ve bu şans 
işgücü piyasasından uzaklaştıkça 
azalmaya devam etmektedir.

• Bu araştırma özeti salgının Tür-
kiye emek piyasası üzerindeki et-
kilerine ışık tutsa da, sadece kısmi 
bir görüş sunmaktadır. 
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 › Numan bey bize öncelikle ILO 
Türkiye Ofisi ve yaptıkları hak-
kında kısa bir bilgi verebilir mi-
siniz? 
Numan Özcan: Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), Birinci Dün-
ya Savaşı sonrasında, sosyal adaletin 
sağlanması yoluyla dünyada kalıcı 
barışın gerçekleştirilmesi amacıyla, 
1919 yılında Versailles Barış Antlaş-
ması ile kurulmuştur. 1946 yılında 
kurulan Birleşmiş Milletler Teşkila-
tı’nın çalışma yaşamındaki ilk uzman 
kuruluşu olarak uluslararası çalışma 
standartlarını belirlemekte, çalışma 
yaşamında hakları gözetmekte, in-
sana yakışır iş fırsatlarını özendir-
mekte, sosyal korumayı ve çalışma 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ‘182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’ 4 Ağustos 2020 tarihinde son ülkenin de resmi onay 
belgelerini ILO Genel Müdürü Guy Ryder’a resmi olarak sunmasıyla birlikte, ‘Evrensel Onay’lamaya ulaşmış 
ilk Sözleşmesi oldu. Biz de hem ILO Türkiye Ofisi hem ilk Evrensel Sözleşme hakkında bilgi edinmek için 
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Sayın Numan Özcan ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

yaşamındaki meselelerle ilgili diyalo-
ğu güçlendirmektedir. 187 Devletin 
üyesi olduğu ILO’nun merkezi İsviç-
re’nin Cenevre kentindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, özgün 
yapısı ile hükümetleri, işçi ve işve-
ren temsilcilerini bir araya getiren 
ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. 
ILO Türkiye Ofisi, ILO’nun Tür-
kiye’deki hükümet, sosyal ortaklar, 
paydaşlar, uluslararası topluluk ve 
genel kamuoyu nezdindeki diploma-
tik temsilcisi olarak çalışmakta olup, 
1976 yılında Ankara’da kurulmuştur.

ILO’nun birincil hedefi, kadın-
lara ve erkeklere, özgürlük, eşitlik, 
güvenlik ve saygınlık koşullarında 
insana yakışır ve üretken işler bulma 

SÖYLEŞİ: gençemek

En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Evrensel Tutum

En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Evrensel Tutum
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fırsatları sağlanmasıdır. ILO Türkiye 
Ofisi’nin misyonu ise, ILO’nun temel 
önceliklerinin, standartlarının, ilgi 
alanlarının ve politikalarının gözetil-
diği, deneyimlerinin yaygınlaştırıldığı 
koşullarda hükümetle, işçi ve işveren 
kuruluşlarıyla aktif  ilişki içinde yer 
alarak, herkes için insana yakışır işler 
sağlanması çabalarında Türkiye’de 
güçlü, görünür ve öncü bir konuma 
sahip olmaktır. ILO Türkiye Ofisi bu 
çerçevede teknik işbirliği programları 
ve projelerini geliştirmekte, uygula-
makta ve izlemektedir. Ayrıca Türki-
ye’deki sosyal ve ekonomik gelişme-
leri, yasal düzenleme süreçlerini ve 
politika alanındaki girişimleri izleyip 
analiz etmekte, tanıtım-savunu çalış-
maları yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler kuruluşları 
içinde hükümet, işveren ve işçiden 
oluşan üçlü yapıya sahip tek kuruluş 
olan ILO, sosyal adaletin temel un-
surları olan insan haklarına saygıyı, 
saygın yaşam standartlarını, insanca 
çalışma koşullarını, istihdam ola-
naklarını ve ekonomik güvenceleri 
geliştirmeye ve tüm çalışanlara ulaş-
tırmaya çaba göstermektedir. Türki-
ye’de şu anda öncelikli olarak çalış-
makta olduğumuz başlıca politika ve 
program alanlarımız:

• Çocuk İşçiliği ile Mücadele
• Kadın İstihdamı  
• Genç İstihdamı 
• Sosyal Diyalog ve Kayıtdışı İstih-

dam 
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Çevre Dostu İşler
• Mülteci ve Ev Sahibi Toplulukla-

ra Destek Programı
olarak sıralanabilir.  › ILO Türkiye Ofisi Direktörü Sayın Numan Özcan
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 › Tonga Krallığı Büyükelçisi, Ti-
tilupe Fanetupouvava’u Tui-
vakano, resmi onay belgelerini 
4 Ağustos 2020 tarihinde ILO 
Genel Müdürü Guy Ryder’a 
resmi olarak sunmasıyla bir-
likte,  ILO tarihinde ilk kez bir 
Uluslararası Çalışma Sözleş-
mesi tüm üye devletler tara-
fından onaylanmış oldu. Diğer 
bir ifade ile ‘182 sayılı En Kötü 
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin 
yasaklanması ve Ortadan Kal-
dırılmasına İlişkin Acil Eylem 
Sözleşmesi’, evrensel onaylan-
maya ulaşmış oldu. Bu sözleş-
menin önemi hakkında kısa bir 
bilgi verebilir misiniz?
En kötü biçimlerdeki çocuk işçi-

liği, çocukları fiziksel tehlikeye ve/
veya etkileri yaşam boyu sürebile-
cek ağır psikolojik travmaya maruz 
bırakır. En kötü biçimlerdeki çocuk 
işçiliği kölelik ve benzeri uygulama-
lar, çocukların fuhuş ve pornografi-
ye sürüklenmesi, uyuşturucu ticareti 
gibi yasadışı faaliyetlerde çocukların 
kullanılmasının yanında, çocukların 
fiziksel ve sosyal gelişimlerini, sağlık, 
güvenlik ve/veya ahlakını olumsuz 
etkileyebilecek tehlikeli işleri içerir.

Bu Sözleşmenin evrensel düzeyde 
onaylanması, çocuk işçiliğini ortadan 
kaldırma eylemini ulusal düzeyde 
hukukta ve uygulamalarda harekete 
geçiriyor. Bu Sözleşmeyi onaylayan 
ülkeler, kendi iç hukuk düzenlemeleri-
ni ve politikalarını Sözleşme hüküm-
leriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt 
ediyorlar. Kız çocuklarına özel olarak 
odaklanarak, en kötü biçimlerdeki 
çocuk işçiliğini önlemek, çocukları iş-
çilikten kurtarmak, gerekli iyileştirme 

ve bakımı onlara sağlamak için derhal 
ve takvime bağlanmış önlemler alma-
yı taahhüt ediyorlar. Birçok ülkede bu 
Sözleşme’nin ve 1973 tarihli ve 138 
sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi’nin onay-
lanmasının ardından, devletin bütü-
nünde önlemleri harekete geçiren ulu-
sal çocuk işçiliği eylem planları kabul 
edildi. Bunun işe yaradığını gösteren 
somut kanıtlar var. 182 sayılı Sözleş-
me’nin kabulünden bu yana geçen 20 
yılda, çocuk işçiliği küresel düzeyde 
yaklaşık % 40 azaldı, dünyanın her ye-
rinde çocukları işçiliğe karşı koruyan 
kanun ve programlar güçlendirildi.

 › Diğer yandan, bu Sözleşme, 21 
yıl önce Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda kabul edilişin-
den beri, örgüt tarihinde en 
hızlı onaylanan sözleşme ola-
rak gösteriliyor. Sizce bu hızlı 
onaylamanın altında yatan ge-
rekçe ve gerekçeler nedir?
Evrensel onay, en kötü biçimler-

deki çocuk işçiliğinin toplumlarımız-
da yerinin olmadığına ilişkin küresel 
mutabakatı gösteriyor. Tüm çocuklar 
artık bu biçimlerdeki çocuk işçiliğine 
karşı yasal olarak korunuyor. 182 
sayılı Sözleşme, çocuk haklarının 
korunması bakımından, uluslararası 
yasal çerçevede mevcut olan kritik 
bir açığı doldurdu. Elbette sorun bir 
anda her yerde çözüldü demek değil. 
Sözleşme’nin her yerde eksiksiz ola-
rak uygulanması gerekiyor.

 › Türkiye sözleşmeyi 18 Mayıs 
2001 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ve 27 Haziran 2001 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayım-
lanmasıyla birlikte 2 Ağustos 
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2001’de yürürlüğe giriyor. 
Sözleşmenin yürürlüğe gir-
mesinin Türkiye’de çocuk iş-
çiliği ile mücadeleye nasıl bir 
etkisi/katkısı olmuştur? ILO 
Türkiye’nin buna ne düzeyde 
etkisi olmuştur?
Çocuk işçiliği ile mücadelede ka-

nunlar, politikalar ve ülkelerin taraf  
olduğu uluslararası sözleşmeler, yasal 
çerçeveyi oluşturması ve mücadele 
için atılacak adımların çerçevesini be-
lirlemesi açısından oldukça önemlidir. 
Bu anlamda çocuk haklarını korumak 
adına Türkiye’de yürürlükte olan ulu-
sal kanun ve mevzuatların yanı sıra 
Türkiye’nin taraf  olduğu uluslararası 
sözleşmeler de çocuk işçiliği ile mü-
cadelede önemli bir çerçeve oluştur-
maktadır. Türkiye’nin çocuk işçiliği 
ile mücadelede ILO’nun 182 sayılı En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılma-
sına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesini 
onaylamış olması bu alanda atılan çok 
önemli adımlardan biridir. 

Türkiye’nin bu anlaşmaya taraf  
olması noktasında, ILO’nun küresel 
düzeyde yürüttüğü ve ILO Türkiye 
Ofisi’nin de 1992 yılından bu yana 
parçası olduğu Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Uluslararası Programı’nın 
(IPEC) değerli katkıları olmuştur. Bu 
program aracılığıyla ILO Türkiye 
Ofisi, ilgili kamu kurumları ile birlik-
te kanun yapıcılara ve karar alıcılara 
yönelik farkındalık yaratmak ve bilgi 
birikimlerini güçlendirmek üzere sa-
vunuculuk faaliyetleri gerçekleştirerek 
sözleşmenin onaylanması sürecini 
desteklemiştir. 

Sözleşme onaylandıktan hemen 
sonra ise yine ILO’nun Çocuk İşçili-

ğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 
Programı aracılığıyla sözleşmenin ge-
reklerini yerine getirmek üzere o za-
manki adıyla Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı başkanlığında ilgili 
tüm kurum ve kuruluşların katkısı ile 
“Zamana Bağlı Politika ve Program 
Çerçevesi” oluşturulmuştur. 2015 yı-
lında tamamlanan söz konusu politi-
ka ve program çerçevesi, 2017-2023 
dönemini kapsayacak şekilde güncel-
lenmiş ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Ulusal Programı (2017- 2023) hazır-
lanmıştır. “Zamana Bağlı Politika ve 
Program Çerçevesi” ile acil müdahale 
gerektiren çalışma biçimleri tanım-
lanmış ve çocuk işçiliği ile mücadele-
de çok boyutlu, çok taraflı ve çocuğu 
sosyal çevresi ile birlikte dikkate alan 
bir anlayış geliştirilmiştir. Hem çer-
çeve belgesinde hem “Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Ulusal Programı” kap-
samında politikalar, amaçlar, çıktılar, 
göstergeler, hedef  kitleler tanımlan-
mış, bu hedeflere ulaşmak üzere faa-
liyetler ve sorumlu kurum kuruluşlar 
belirlenmiştir. 

Sözleşmenin imzalanmasından bu 
yana hedefler doğrultusunda sürdürü-
len tüm çalışmalar Türkiye’de çocuk 
işçiliğinin azalmasında önemli katkılar 
sağlarken, ILO da teknik desteğini ke-
sintisiz sürdürmektedir. 

 › Bildiğiniz gibi Birleşmiş Mil-
letler (BM), 2021 yılını, ‘Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Yılı’ ilan etti. Bunu 
sözleşmenin evrensel boyut 
kazanması ile birlikte düşün-
düğümüzde, pandemi koşul-
larını da göz önünde tutarak, 
2021 ve sonrasında çocuk iş-
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çiliği ile mücadelede, ILO nasıl 
bir süreç öngörüyor?
Sizin de belirttiğiniz gibi, Birleşmiş 

Milletler (BM), 2021 yılını, Çocuk İş-
çiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslarara-
sı Yılı ilan etti. Bu yıl boyunca düzen-
lenecek etkinlikler ve kampanyalar, 
tüm BM Üye Devletleri ve ortakla-
rının, çocuk işçiliğini sona erdirmek 
üzere çabalarını birleştirmesine fırsat 
tanıyacaktır.

Bu yılda da, ILO Türkiye Ofisi 
çocuk işçiliği alanında çalışan strate-
jik kurumlar arasında işbirliği ve ko-
ordinasyon oluşturulması, doğrudan 
eylemlerin uygulanması, yinelenebilir 
modellerinin geliştirilmesi, yaygınlaş-
tırılması ve çocuk işçiliğinin sona er-
dirilmesine yönelik ulusal stratejilere 
katkı sağlanmasında önemli rol oyna-
maya devam edecektir. 

2021 yılına tüm dünyayı etkileyen 
küresel salgının süregelen olumsuz et-
kileri ile girmemiz nedeniyle bu başlık 
atında çocuk işçiliğiyle mücadelede 
ILO’nun küresel bağlamda vurgula-
dığı önemli bazı hususları/mesajları 
da paylaşmak isterim: 

İşçileri ve ailelerini korumak, ge-
çim desteği sağlamak: Çocuk işçiliği 
çoğunlukla tarımda ve bunun yanı 
sıra kayıtdışı ekonomide çalışan ai-
lelerde yaygın olarak görülmektedir. 
Tüm işçiler, işverenler ve aileler, CO-
VID-19’un sağlık ve ekonomi alnında 
yarattığı risklere karşı korunmalıdır.

Herkes için sosyal korumayı güç-
lendirmek: Sosyal güvenlik, özellikle 
kriz zamanlarında ailelerin sağlık ve 
ekonomik şokları atlatmalarına yar-
dım eden temel desteği sağlar. CO-
VID-19 küresel salgınında, sağlık si-
gortası ve sosyal koruma hayati önem 
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taşıyor. Hane üyelerinden birinin has-
talanması veya vefatı halinde, ailenin 
çocuklarını işe gönderme baskısını 
hafifletiyor.

Herkes için ücretsiz ve nitelikli 
eğitim sağlamak: Eğitim, çocuklara 
yaşam becerileri ve gelecekte iş fırsat-
ları sağlanmasındaki en önemli araç 
olarak değerlendirilmekte; COVID-19 
nedeniyle birçok ülkede okullar kapa-
lı ve kısmi süreli çalışmakta olan veya 
çocuk işçiliği riski altında olan çocuk-
lar bir daha okula hiç dönemeyebilir. 
Okula devam eden çocukların çocuk 
işçiliği mağduru olma ihtimali daha 
azdır. O nedenle COVID-19 döne-
minde çocukların okula devamlarını 
ve nitelikli eğitime erişimlerini sağlaya-
cak tedbirler alınması gerekmektedir. 

Savunuculuk ve ortaklıkları güç-
lendirmek: Özellikle kriz dönemlerin-
de, kırılgan durumda olan çocuklar ve 
aileleri mercek altında tutmak için il-
gili tüm taraflarla işbirliği yapmak her 
zamankinden daha büyük önem taşı-
yor. Hükümetler, işveren ve işçi örgüt-
leri, sivil toplum kuruluşları, BM ku-
ruluşları, bölgesel ortaklar ve medya, 
çocuk işçiliğiyle mücadelenin günde-
min üst sıralarında tutulması, “doğru” 
politikalar için savunuculuk yapılması, 
siyasi ve mali desteğin harekete geçiril-
mesinde önemli rol oynuyor.

Özet olarak, çalışma yaşamında 
temel haklar ve ilkelere dayalı, hiç 
kimseyi geride bırakmayacak kapsa-
yıcı ve sürdürülebilir iyileştirmenin 
temelini oluşturan, insan haklarına 
dayalı ve çocuk merkezli müdahaleler 
bu yılki faaliyetlerimizin de ayrılmaz 
bir parçasıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’n-
da kabul edilen “2030 Sürdürülebilir 
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Kalkınma Hedefleri” kapsamında, 
Hedef  8.7 başlığı altında 2025 yılına 
kadar çocuk işçiliğinin tüm biçimleri-
nin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. 
Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Yılı’nın bu doğrultudaki 
küresel çabaların yoğunlaşmasına kat-
kı sağlayacağına inanıyorum. 

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Yılı hükümetler, işveren 
ve işçi örgütleri, BM kuruluşları ve ço-
cuk işçiliğini sona erdirmeye adanmış 
diğer birçok kuruluş tarafından des-
tekleniyor. Tüm kurum ve kuruluşları 
2021 Çocuk İşçiliğinin Sona Erdiril-
mesi Uluslararası Yılı’nın bir parçası 
olmaya davet ediyoruz. Bize katılın ve 
dünyadaki çocuk işçiliğiyle mücadele 
hareketinde sesimizi duyuralım. 

 › Son olarak çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılmasında hükü-
metlerin / kamu otoritelerinin 
yeterince sorumlu davrandığı-
nı düşünüyor musunuz?
Ekonomik faaliyetlere katılan ço-

cuk sayısındaki azalma eğilimine rağ-
men, Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu 
devam etmektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı Çocuk 
İşgücü Araştırmasına göre, 5 ila 17 
yaşlarında 720.000 çocuk veya diğer 
bir deyişle, Türkiye’de toplam çocuk 
sayısının % 4,4’ü, ekonomik faaliyet-
lere katılmaktadır. Çalışan çocuklar, 
kronik sağlık sorunları yaratabilecek 
meslek risklerine maruz kalıyor. Ay-
rıca, çalışan çocukların eğitimlerinin 
aksama olasılığı, yetersiz vasıflı ve/
veya vasıfsız işgücünü pekiştiriyor ki 
bu da yoksulluğun kalıcı olmasına yol 
açıyor. Türkiye özelinde yıllar itibarı 
ile çok ciddi gelişmeler olduğu veri-

lerden de izlenebilmekte; ancak daha 
alınacak yol olduğunu da yine veriler 
üzerinden değerlendirmek olanaklı…

Çocuk işçiliği ile mücadele çok bo-
yutlu ve çok fazla aktörün dahil olduğu 
bir kavramdır. Kamu otoriteleri bağ-
lamında başta Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı olmak üzere pek 
çok Bakanlık ve kamu kurum ve ku-
ruluşunun sorumluğu olmakla birlikte 
işverenler ve işveren örgütleri, çalışan-
lar ve işçi sendikaları, çalışan çocukla-
rın aileleri, meslek kuruluşları, üniver-
siteler, okul yöneticileri, öğretmenler, 
diğer sivil toplum kuruluşları ve genel 
kamuoyu (birey ya da tüketici kimli-
ğiyle) da dahil olmak üzere hepimize 
önemli görevler düşmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti çocuk işçiliği 
ile mücadele konusunda kararlılığını 
182 sayılı ve 138 sayılı ILO sözleşme-
lerini imzalayarak gösterdiği gibi özel-
likle 182 sayılı sözleşmenin gerekleri-
ni yerine getirmek üzere oluşturduğu 
“Zamana Bağlı Politika ve Program 
Çerçevesi” ve “Çocuk İşçiliği ile Mü-
cadele Ulusal Programı (2017-2023)” 
kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili 
aktörleri bir araya getirerek sorumlu-
lukları tanımlamıştır ve eylem planla-
rı aracılığıyla bu sorumlulukların taki-
bini yapmaktadır. 

ILO Türkiye Ofisi olarak bu çaba-
ları desteklemeye devam edeceğimizi 
belirtmek isterim. Sürdürülebilir kal-
kınma hedefleri bağlamında Türki-
ye’de çocuk işçiliğinin sona erdirilme-
sine yönelik tüm tarafların katılımıyla 
yürütülen çalışmaların olumlu sonuç-
larını artan bir şekilde almaya devam 
edeceğimize inanıyorum.
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Çalışma yaşamının en başta gelen sorunlarından birisi, belki de en önem-
lisi yetersiz işçi sağlığı ve güvenliğidir önlemleridir. Her yıl binlerce işçi işle 
ilgili bir kazada hayatını kaybetmektedir. Meslek hastalığı kaynaklı ölüm ora-
nı ise bu alana ilişkin sağlıklı veri kayıt ve bilgi eksikliği nedeniyle tespit dahi 
edilememektedir. İş kazalarıyla ilgili resmi istatistiklerin ise ne yazık ki gerçek 
oranları net olarak verdiğini söylemek mümkün değildir. Bu anlamda İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Meclisinin (İSİG) düzenli olarak yayımladığı raporlar 

İşçiler 2020’de de alınmayan önlemler nedeniyle hayatlarını kaybetmeye devam 

ettiler: 741’i Covid-19 Kaynaklı olmak üzere en az 2427 işçi iş cinayetlerinde 

hayatını kaybetti...

İSİG RAPORU
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bizlere daha gerçekçi bir veriler sağlamaktadır. Gençemek olarak biz de İSİG 
Meclisinin 2020 yılına dair yayımladığı raporun bir kısmını yayımlıyoruz. Di-
ğer yandan Covid-19’un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için bura-
dan da yetkililere bir çağrıda bulunuyoruz. 

 
2020 yılında en az 2427 işçi iş cinayetlerinde hayatını 
kaybetti...
 Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşla-

rı, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basın-
dan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2020 yılında 
en az 2427 işçi hayatını kaybetti...

 
 İş Cinayetlerine, Salgına, İşsizliğe, Açlığa ve Güvencesiz 
Çalıştırmaya Karşı;
Direniş ve Dayanışma Yaşatır!
2020 yılında koronavirüs salgını tüm hayatımızın ve işçi sağlığı mücadele-

sinin temel gündemi haline geldi. Üretim ve hizmet 
alanlarında, işe giderken gelirken... salgına karşı ko-
runmasız kaldık. Tespit edebildiğimiz kadarıyla en 
az 741 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti...

Diğer yandan inşaatlarda, fabrikalarda, tarla-
larda ve bürolarda yüksekten düşen, ezilen, göçük 
altında kalan, trafikte yollara savrulan, fazla çalış-
madan kalp krizi geçiren, işsizlik nedeniyle hayatına 
son veren 1686 işçi arkadaşımızı da kaybettik...

Covid-19 nedenli ölümler iş cinayetlerini yüzde 
30 artırdı. 2020 yılında iş cinayetlerinde 2427 işçi 
hayatını kaybetti. Türkiye tarihinde görülmemiş bir 
işçikırımı meydana geldi...

Ancak Türkiye’nin dört bir yanında çoban ateş-
leri de yanıyor. Baldur’da, Cargill’de, İSKİ’de, So-
ma’da, Ermenek’de, Migros Depo’da, PTT’de, KT 
Deri’de Tüvtürk’te, Ekmekçioğlu’nda, Bimeks’te, 
Atlasjet’te, inşaat şantiyelerinde, turizm sektöründe 
ve Türkiye’nin dört bir yanında işçiler hakları için 
mücadele etmeye devam ediyorlar...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de gerek çı-
kardığı raporlarla gerek bileşen sendikalarıyla dire-
niş alanlarında yer alarak işçi sınıfı mücadelesine 
mütevazi katkısını sürdürüyor. Bu noktada emek ve 
meslek örgütlerimizle, Meclis gönüllülerimizle işçi 
sağlığı yürüyüşümüz devam edecek...

Kaynak:	http://isigmeclisi.org/20607-2020-yilinda-en-az-
2427-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti	

Şubat 2021 63



SÖYLEŞİ

1000 Günlük Direnişçiler:

Cargill İşçileri

 › Arkadaşlar öncelikle Anka-
ra’ya hoş geldiniz. İsimlerinizi 
alabilir miyim? 
Özgür Yiğit, Faik Kutlu, Muhar-

rem Özcan ve Eşref  Özkan

 › Kaç kişi geldiniz şu an Anka-
ra’ya?
Faik Kutlu: 8 işçi bir de sendika 

temsilcisi Suat abi var bir de 9 kişiyiz.

 › Cargill’de çalışan kaç kişi var?
Faik Kutlu: Çalışan, Cargill Fab-

rikasında işçi bazında 150 civarı. Bir 
de yine aynı çatı altında Balıkesir’de 
Turyağ Fabrikası var, aynı sayıya da-
hil örgütlenmede. 

11 Aralık 2011 tarihinde Cargill işçileri ekmekleri ve gelecekleri için yürüttükleri direnişin 1000’inci 
gününde Tarım ve Orman Bakanlığının önünde basın açıklaması yapmak için Ankara’ya geldiler. 
gençemek Dergisi olarak kendilerini yalnız bırakmamak ve direnişlerine elvermek adına yanlarında 
olmak istedik. Ancak Bakanlığın önüne gittiğimizde orada bulunan emniyet güçleri Cargill işçilerinin 
üyesi oldukları Tek-Gıda-İş Sendikasının Ankara’daki Şubesinin önünde açıklama yapacaklarını 
söylediler. Biz de derhal oraya gittik ve Cargil emekçileri Özgür Yiğit, Faik Kutlu, Muharrem Özcan ve 
Eşref Özkan ile eylem içi bir söyleşi gerçekleştirdik. Ne yazık ki, söyleşi sonrasında Cargill direnişçisi 
arkadaşlarımız göz altına alındı ve akşam da Ankara’dan zorla gönderildiler. Buradan direnişlerini bir 
daha selamlıyoruz. 

 › Örgütlenme süreci nasıl iler-
ledi ve süreç nasıl bu noktaya 
geldi?
İki ayrı fabrikada örgüttendik biz. 

Sayının üzerindeydik başvuru yaptık 
tespit için, yetki tespiti için Cargill iti-
raz etti. Yetkiye değil de dedi ki “bi-
zim genel merkezimiz var İstanbul’da, 
bunu da sayıya dahil edilmesi lazım” 
deyince biz böyle 30-40 kişi aşağıya 
düştük, 120-130 kişi de orada vardı. 
Daha sonra biz hiçbir şey yapmadık, 
eylem falan, biz örgütlenmeye devam 
ederken tabii bu süreç içinde bu nişas-
ta bazlı şeker kotasının yüzde ondan 
yüzde beşe düşürülmesi gündeme 
geldi. Tabii, bunun uygulanma tarihi 

SÖYLEŞİ: gençemek
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Ekim ayına yakın bir süre idi. Yani 
biz Nisan ayında çıkarıldık 2018, kota 
Eylül sonu Ekim başı gibi devreye gi-
recekti, yani fabrikanın kapasitesi yarı 
yarıya düşecekti. Yani bir de en hızlı 
olan bir sezon.

Eşref Özkan: Bu sadece fruktoz-
da.

Faik Kutlu: Sadece sadece fruk-
tozda yani. Fabrikada çeşitli üretimler 
yapılıyor: nişasta; yan ürün dediğimiz 
hayvansal yemler; glikoz, fruktoz. Bu 
sadece fruktoza vurdu. Yani tabii bir 
de arada 5-6 aylık bir dönem var, 
Cargill tabii direkt sendikalaşmanın 
önüne geçmek için bize bunu yaptı.

 › Sizin bugün 1000’inci günü-
nüz değil mi? Tam 1000 gün-
dür sizi bu şekilde canlı tutan 
şey nedir? 
Faik Kutlu: 1000 gündür bizi diri 

tutan olay haklı olmamız, insan hak-
lı olduğu mücadelenin arkasından 
inançla yürüdüğü zaman… Bizi diri 
tutan olay inancımız ve haklılığımız.

 › Peki size karşı verilen desteği 
düşündüğümüzde toplumda 
da aynı canlılığı hissediyor mu-
sunuz? 
Faik Kutlu: Tabii ki de! Biz o 

şeyi toplumda bulamazsak, o deste-
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ği, zaten bizim inancımızda zayıflar. 
Onların desteği ile bu inanç devam 
ediyor aslında.

 › Aileleriniz ne düşünüyor ey-
lemleriniz hakkında? 1000 
(Bin) gün çok uzun bir süre
Faik Kutlu: Aileler bize ilk gün-

lerde tabii biraz sıkıntı yapıyorlardı; 
ama onlara da bizim yaptığımız şe-
yin ne kadar doğru olduğunu anla-
ta anlata şu an hepsi arkamızda ve 
destekçi; çünkü ailelerimiz bu desteği 
vermese biz buraya gelemeyiz. Uzun 
bir süre, gerçekten uzun bir süre. 
Yani pandemi süreci de bizi etkiledi.

 › Sürekli dışarıdasınız zorluklar 
sıkıntılar çekiyorsunuz, aynı 
zamanda içeride olan arkadaş-
larınız ne düşünüyor, yani sizin 
bu direnişinizle ilgili destekle-
rini belirtiyorlar mı?

Faik Kutlu: Tabii, şu an bizim 
mevcut içeride bize destek veren üye 
arkadaşlarımız var.

 › Kaç üye var şu anda içeride 
çalışan?
Faik Kutlu: Şu an, tabii biz işten 

çıkarıldıktan sonra istifa eden arka-
daşlarımız oldu, şu an net sayıyı bil-
miyorum ama…

 › Sizce bu eylem niye bu kadar 
uzun sürdü, yani Cargill niye 
bu kadar çok direniyor? 
Faik Kutlu: Yani en başında yargı-

nın çok uzun sürmesi bizim elimizi ko-
lumuzu bağladı. Bizim şu an elimizde 
istinaftan da onaylanmış, haklılığımızı 
biz mahkemede de kanıtlayıp daha 
sonra çeşitli eylemlere biz... Çünkü 
biz biliyorduk sendikadan dolayı çı-
karıldığımız ama karşı taraf  şunu di-
yordu hani, “hayır, biz sendikadan 
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çıkarmadık, kotadan çıkardık.” hani 
bütün kamuoyuna böyle demeçler ve-
riyordu. İstanbul’da geldik kaldık, işte 
orada bina çalışanlarına mail attılar, 
biz kotadan çıkarttık. Tabii mahkeme-
ler bitti, sendikal ve işe iade davalarını 
kazandık. Onların artık bir söz hakkı 
kalmadı ama kanun diyor ki “ver pa-
rasını ver tazminatını işe alma” Biz de 
diyoruz ki davayı açan benim, kaza-
nan benim niye işverene soruyor. Ben 
paranın derdinde değilim ki, ben para 
istemiyorum. Ben işimi istiyorum, be-
nim haklı talebim bu. Bana sorsa dese 
ki “iş mi, tazminat mı?” İşçiye bırak-
ması lazım. Yani direkt davayı açan ve 
kazanan işçi ama söz hakkı işverenin.

 ›  Bugünkü eylem normalde 
Tarım Bakanlığının önündey-
di, şimdi neden buradayız, ne 
oldu?
Faik Kutlu: Ya biz sabah 10.30 

gibi burada olduk, buradan Ankara 
şube sendika temsilcileri ile beraber 
ekip halinde Bakanlığın önüne geçe-
cektik. buradan hareket edelim dedik. 
Tabii buraya gelince emniyetten arka-
daşlar geldi,işte basın açıklamasını bu-
rada yapmamızı istediler. Biz niye An-
kara’ya geldik, Bursa’da şubemiz var, 
amacımız orada bir sesimizi duyur-
mak çünkü Cargill bir tarım firması, 
direkt Tarım Bakanlığından teşvikler 
alarak, vergi indirimi alan, bu dönem-
de yüzde yetmişe yakın vergi indirimi 
alan, çeşitli teşvikler alan bir firma.

 › Polis gerekçe olarak ne söyledi 
size?
Faik Kutlu: Polis gerekçe olarak 

İçişleri Bakanlığının işte devlet ku-
rumları önünde pandemi sürecinde, 

1 Mart’a kadar bütün eylemlerin ya-
saklandığını ama bunun önüne yapan 
demeyi ekliyor,burada pandemi yok, 
burada yapabilirsin basın açıklama-
sını. Devlet kurumu önünde, orada 
pandemi var! 

 › Öyle bir yazı gösterdiler mi, 
var mıydı ellerinde?
Faik Kutlu: Sordum göstereme-

diler. Böyle bir genelge var mı dedim 
gösteremediler. Pandemi Orada da 
var burada da var. Yani pandemi bir 
bahane.Yani işçi sınıfı bugün zulme 
ve mağduriyete uğratılıyor.

Muharrem Özcan: Cargill’in 
bağlı olduğu bir devlet kurumunun 
önünde açıklama yapmak istiyoruz 
yani, bu en doğal hakkımız, bir o ku-
rum işimizi çözebilir. 

 › Anayasal bir hakkınız var onu 
kullanmak istiyorsunuz.
Muharrem Özcan: Tabii, ana-

yasal bir hakkımız var, mahkeme ka-
ğıtları hepimizin elinde zaten, onlar-
la geldik buraya. 

 › İzinli bir şekilde zaten önce-
den duyuruya da çıkmışsınız.
Faik Kutlu: Tabii biz her türlü 

duyuruyu kendi Facebook sayfamız-
dan da yaptık.

Muharrem Özcan: Emniyette-
ki arkadaşlar şeyi diyor Valiliktenizin 
almanız gerekiyor, biz İstanbul’da on 
tane basın açıklaması yaptık, Cargill’in 
müşterilerine giderek. Hiç birinde izin 
almadık yani basın açıklaması için.

 › Sendika bu konuda herhangi 
bir açıklama yaptı mı?
Faik Kutlu: Ne gibi?
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 › Yani şu anda neden burada ya-
pıldığına dair?
Muharrem Özcan: Sendika da 

aynen bizim gibi düşünüyor, burada 
basın açıklaması yapmanın bir anla-
mı yok yani, biz orada yapmak için 
geldik.

 › Anladım, emniyet o zaman sa-
bah direkt sizinle beraber bu-
raya geldi.
Faik Kutlu: Sabah buraya geldi, 

yukarı geldi görüştüler. Diyorlar ki 
“siz aranızda 3-4 tane temsilci seçin, 
işte basın açıklamasını burada yapın. 
Bakan ile mi yoksa danışmanı ile mi, 
işte mektubu onlara verin onlarla gö-
rüşün.” Biz hayır dedik, zaten basın 
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açıklaması 15 dakika süren bir me-
tin, orada yapacağız.

Muharrem Özcan: Ondan son-
ra onları yine mektup vereceğiz yani.

Faik Kutlu: Hani basın açıkla-
ması yapmak için herhangi bir baş-
vuru yapmanın…

 › Peki, öngörünüz nedir, sizce 
ne olur?
Faik Kutlu: Biz basın açıklaması-

nı yapmadan gitmeyiz. 
Peki, bütün bu bin günü de he-

saba kattığınızda, yani Türkiye işçi 
sınıfı adına, işçi hareketi adına hangi 
konumdayız, nasıl bir değerlendirme 
yaparsınız?

Faik Kutlu: Yani işçi sınıfı adına 
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baktığımız zaman, bugün örgütlen-
mede insanların bilinçlenmesi konu-
sunda işçiler olarak, biraz sıkıntılar 
yaşıyoruz. Yani alttan gelen işçi, yeni 
neslin de bu konuda bilinçsiz olduğu, 
bir işçinin yetiştiği…

Muharrem Özcan: Şimdi mah-
kemeyi kazanan bizim gibi işinden 
atılan işçiler işine de dönemiyor, hani 
bu başka firmalarda da aynı şey, bu-
rada nasıl bir örgütlenme yapacaksın, 
orada onların da başına aynı şeyler 
gelecek onlar da dönemeyecek. So-
nuçta hukuken kazanıyorsunuz ama 
elde ettiğimiz bir şey yok, hani biz 
tazminat için değil ki işimize geri dö-
nebilmek için, işverenlerin anayasal 
hakkımıza saygı duymasını istiyoruz.

 › O zaman hukukta bir sorun mu 
var?
Muharrem Özcan: Tabii sorun 

var.

 › Yani işe iade davası işe iade et-
miyor mu?
Muharrem Özcan: Demin Faik 

arkadaşımın anlattığı gibi yani, mah-
kemeyi kazanan biziz, bize hiçbir 
şey sorulmuyor. Biz işimize dönmek 
istiyoruz ama o diyor ki işte işverene, 
“sen parasını ver”.

Faik Kutlu: İşverenler zaten çıka-
rırken, o davayı kazanamayacağını bi-
liyor. Hani çıkardıktan sonra uğraya-
cağım maddi tazminat davasının da, 
onun hesabını yapıyor zaten. Ben di-
yor mahkemeye “2 yıl sonra biter, işte 
şu kadar işçi çıkardım, şu kadar taz-
minat”. Zaten onlar bizi çıkarmadan 
önce bunun hesabını yapıyorlar, onu 
gider olarak yazıyor işveren. benim 
işçiye ödeyeceğim tazminat 2 senede 

bu, onun için verdiği bu para değerli 
değil, bize verdiği 50 bin, 40 bin lira. 
Onu gider olarak zaten 2 yıl öncesin-
den göstermeye başlıyor. Amaç sendi-
kalaşmayı orada önlemek. O parasını 
ve sermayesini koyuyorsa, işçi de alın 
terini ve emeğini koyuyor oraya. Yani 
işçinin şu gözle bakmaması lazım 
patrona, bizim babalarımızdan dede-
lerimizden “patron, işveren senin ek-
meğini veriyor, niye baş kaldırıyorsun, 
hep razı ol başını eğ, sesini çıkartma.” 
Bize hep bu öğretildi büyüklerimiz-
den. Ama o sermayesini koyuyorsa 
emek en yüce değerdir. Yani bu ha-
yatta, zamanı satın alamazsınız, in-
sanlar gidiyor o fabrikada 10 saatini 
geçiriyor, ailesinden fazla iş arkadaşını 
görüyor. Çevremde belki 100 kişiyi et-
kilemişimdir bu zamana kadar, bilinç-
lendirmişim, o da belki 100 kişiyi... Ya 
bu böyle böyle büyüyecek bence.

 › Sizin bu eylemleriniz içerideki 
işçi arkadaşların konumların-
da, çalışma koşullarında olum-
lu bir etki yarattı mı sizce?
Faik Kutlu: Şöyle yarattı, Cargill 

bu zamana kadar hiç çift haneli bir 
zam politikası uygulamazken 3 yıldır 
yılda 2 defa ve çift rakamlı zamlar 
vermeye başladı. Niye, çünkü o ka-
pıda biz varız… Diyor ki “siz sendi-
kaya üye olmayın, üçüncü kişiyi ara-
ya sokmayın, biz veririz size, sıkıntı 
yok”. Ama oradan biz o çadırı kal-
dırdığımız gün o üç senede verdikle-
rini geri alacaklar, %5 verecek, orada 
hiç bir işçi ağzını açamayacak. Çün-
kü 1000 gün bir direniş sergilenmiş 
ve mücadele kaybedilmiş, işveren 
buraya sendikayı sokmamış, orada 
işçinin hiçbir söz hakkı kalmayacak.
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 › Siz, “şu anda aslında mücade-
leyi kazanan işçi; ama hukuk 
mücadelemizin kazanım zafe-
rini bize iade etmiyor” mu di-
yorsunuz?
Muharrem Özcan: Şimdi biz 

tazminatlarımızı aldık hani mahke-
melerden, işveren bunu yatırdı bize. 
Hani bu dava burada bitiyor mu, biz 
burada bitirmedik çünkü işimizi geri 
alamadık ve sendikayı oraya soka-
madık, örgütlenemedik yani. Demin 
sordunuz ya direniş neden devam 
ediyor? Bunun için devam ediyor. 
Çünkü biz bir şey başaramadık. Ta-
mam bir kazançtır mahkemeyi ka-
zandık ama biz ne zaman işe geri dö-
neriz, sendika ne zaman oraya girer 
biz o zaman kazanmış olacağız.

 › Bireysel olarak kazandınız 
ama kitlesel olarak kazana-
madınız.
Muharrem Özcan: Tabii, o yüz-

den bu direniş sürüyor yani, bırakmı-
yoruz.
 › Bu nedenle ilk günkü canlılığı-

nız aynen devam ediyor.
Muharrem Özcan: Çünkü biz 

burada bırakırsak biz kazanmış ol-
mayız. Belki biz parasal olarak ka-
zanmış oluruz ama işçi sınıfı kaybet-
miş olur.

 › Özellikle örgütlenen iş yerleri-
ne ya da gençlere ne gibi bir 
mesajınız olur, zorluklara kar-
şı?
Muharrem Özcan: İlk yapacak-

ları şey örgütlenmek, örgütlenmek 
demek birleşmek güçlü olmak de-
mek, buna başlamaları gerekiyor ki 
ondan sonraki süreçler güçleri ile be-

raber birlik ve beraberlikleri ile iste-
diklerini elde edeceklerdir yani. Ama 
önceden örgütlenmeyi öğrenmeleri 
lazım.

 › Sen kaç yaşındaydın?
Eşref Özkan: Ben 32 .
32 yaşındasın… Genç bir işçi ola-

rak bu süreçte yaşadıkların sana ne 
öğretti?

Eşref Özkan: Örgütlenmenin 
ne kadar değerli olduğunu öğretti. 
Yani haklı olduğun zaman hakkını 
arayabilmen gerekli, yani verilene 
kanaat getirmemen önemli çünkü 
verilene kanaat getirirsen yarın öbür 
gün senin çocukların… Yani senin 
çocukların beyaz yakalı olmayacak, 
işçileri böyle ayırıyorlar beyaz yaka, 
mavi yaka, hepsi işçi. Yani işçi ola-
rak çalışacak, sen yapmazsan bunu, 
senin çocuğun yapacak, çocuğunun 
çocuğu yapacak; bir bedel ödemek 
gerekiyor ki bir şeyler düzelebilsin. 

 › Cargill uluslararası bir firma… 
Uluslararası değil de, yerel bir 
firma olsaydı aynı şekilde sü-
reç bu kadar uzar mıydı sizce?
Muharrem Özcan: Vallahi So-

nuçta bence uzardı, yani bütün işve-
renler aynı. Sonuçta bu bir Amerikan 
firması ama burada bu ülke CEO’su, 
müdürleri hepsi Türk. Yani sonuçta 
Amerika’nın oradaki CEO’su yönet-
miyor şu anda, burası yönetiyor.

 › Tez Koop-İş gençemek Dergi-
si adına size çok teşekkür edi-
yoruz ve başarılar diliyoruz.
Muharrem Özcan: Biz teşekkür 

ediyoruz, sesimizi duyuyorsunuz sağ 
olun.
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 › Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Olcay Bayır: 22 senedir Lond-

ra’da yaşıyorum. Ailemin ilticası üze-
rine hayatımda böyle bir değişiklik 
oldu aslında. Küçük yaşta geldim, 
kendi kararım değildi elbette. Ba-
bam, daha iyi bir yaşam için buraya 
gelme kararı alıyor 26 sene önce, son-
ra ailece biz de ona katılıyoruz. Yani 
benim İngiltere yolculuğum böyle 
başladı. Buraya geldikten sonra tabii 
ki adaptasyon sorunu, dil öğrenme 
süreçleri derken bugünlere geldik.

 › Müzik yolculuğunuz nasıl baş-
ladı? Bize biraz bu süreçten 
bahsedebilir misiniz?
Müzik okumak aslında benim her 

zaman içimde olan bir şeydi, küçük 

Türkiye dışında kendilerine bir yol çizen bu toprakların başarılı çocuları her alanda 

başarılarıyla gündeme geliyor. Biz de bu sayımızda müzik alanında büyük bir başarı 

yakalamış Olcay Bayır ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Olcay Bayır Londra’da yaşıyor ve müzik 

çalışmalarına devam ediyor. Gerisini gelin kendisinden dinleyelim.

yaştan itibaren müziğe olan ilgim 
hem ailem tarafından hem de öğ-
retmenlerim tarafından biliniyordu. 
İlk şarkımı ilkokulda birinci sınıfta 
ilkokul öğretmenime yazmıştım. Yani 
müziğe olan ilgim o zamanlardan 
kendini çok belli ediyordu. Buraya 
gelince de aslında bir tesadüfle kla-
sik müzik eğitimi almaya başladım. 
Burada yaşayan yine bizim toplum-
dan, sevgili müzisyen Caner Şahin o 
zaman bana “Senin sesin çok iyi, gel 
biraz klasik müzik çalışalım” demiş-
ti. O’nunla çalışmaya başladık. Biraz 
klasik repertuar öğrenmeye başladım. 
Ondan sonra okullara başvuru yap-
tım ve kabul edildim; opera ve sahne 
sanatları bölümü, yani klasik şan oku-
dum burada. 6 sene opera yaptım, 
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çeşitli prodüksiyonlarda yer aldım. 
İlerletmek istedim; ancak operanın 
disiplinin farklı olması ve aslında yaş 
ilerledikçe tam olarak istediğim yer 
olmadığı için, bir nokta koydum. Al-
dığım eğitimle istediğim tekniğe ses-
te ve şanda ulaşmıştım. Kariyerimi 
operada ilerletmek istemediğim için 
operaya bir ara verdim. Sonrasında 
burada London Middlesex Üniversi-
tesi var, çok kültürlü, farklı ülke va-
tandaşlarının her noktada kaynaştığı 
bir üniversite… Üniversitenin müzik 
bölümüne girdim. Orada farklı ülke-
lerden değişik müzisyenlerle tanışma 
fırsatım oldu. 

 › İlk albümünüzü ne zaman yap-
tınız. Bize albümleriniz hakkın-
da bilgi verirmisiniz?
Üniversitede bir grup kurdum 

kendime, çok kültürlü bir grup ve o 
grupla ilk albümüm Neva’yı yaptım. 
Çok dilli bir albümdü Neva… Ana-
dolu topraklarında konuşulan diller-
den oluşan bir derleme idi aslında. 
İçinde orijinal sadece bir tane şarkı 
vardı. Diğerleri geleneksel şarkıların 

aranjesiydi. Biz kendi tadımızda, 
kendi istediğimizi yaptık. Aranjeleri-
ni ben yaptım. Neva 5 dildeydi, onu 
çıkardık 2014 senesinde.

 › Hangi dillerden parçalar vardı 
Neva’da?
Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Yu-

nanca ve Sefarad (İbranice) dilinde 
şarkılar vardı içinde. Burada World 
Müzik Network’ten çıktı, İngiltere’de 
bir müzik şirketi. Neva, Avrupa’da 
çok güzel tepkiler aldı; The Guardi-
an, “burada dünya müzik sahnesin-
de, en iyi çıkış yapan sanatçılar” diye 
bir haber yaptı. Özellikle İngiltere’de 
insanların dikkatini çekmeye başla-
dım, ondan sonra süreç başladı, festi-
valler, konserler derken, Olcay Bayır 
ismi Avrupa’da biraz yayıldı, dünya 
müzik camiasında. Türkiye’de de o 
dönemde M&MT müzik şirketi ile 
anlaşma yapmıştık. Ama Türkiye ta-
bii daha farklı bir piyasa, sevenler de 
takip edenler de oldu ama genelde 
Avrupa üzerinde daha çok tanındım. 

Sonrasında tabii bu dönemde ben 
kendi bestelerimi yaparken ikinci al-
büm aşaması oluştu. İkinci albümde 
5 tanesi kendi eserim, 4 tanesi de 
yine geleneksel şarkı aranjesi olmak 
üzere 9 şarkı vardı. Yabancı arkadaş-
larla çalıştık, bir tanesi İtalyan bir 
tanesi İskoç. Benim zaten çalıştığım 
müzisyenlerin çoğu da yabancı, Tür-
kiye’liler de var elbet. Onlarla kendi 
şarkılarım üzerinden aranjeler yapa-
rak ikinci albüm Rüya’yı çıkarttım. 
İngiltere’de ARC Music, -yine köklü 
bir dünya müzik şirketidir- onlar ta-
rafından çıktı. Rüya, Türkiye’de de 
Kalan Müzikten çıktı. Bu albümden 
sonrada The Guardian bu sefer be-
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nim için “İngiltere’nin dünya müzik 
sahnesindeki en iyi şarkıcılardan bir 
tanesi olduğunu kanıtladı” diye yaz-
dı. Yani birazcık pekiştirmiş oldum. 
Yine Avrupa’dan çok güzel tepkiler 
aldık. Albüm 2019 senesinde çıktı 
Avrupa’da. Türkiye’de de 2019 sene-
sinin Aralık ayında çıktı Kalan’dan. 
Ancak tam Türkiye’de promosyonu 
yapmak üzereyken Covid patlak ver-
di ve Türkiye’deki promosyonumu-
zu yapamadık. Aslında Avrupa’da 
da birazcık sekteye uğradı; çünkü 
2020’nin Mart ayında tam Covid 
çıkarken benim İngiltere tanıtımım 
vardı, sonra Almanya ve Türkiye 
vardı; bunların hepsi iptal oldu tabii. 
Yani albümün promosyon aşaması 

biraz yarıda kalmış durumda; ama 
çok sevilen ve çok güzel eleştiriler 
alan bir albüm oldu. Şimdi hepimiz 
herkes gibi ben de beklemedeyim. 
Yeni çalışmalar yapıyorum, 4 parça-
lı küçük bir EP (3-6 arasında parka 
bulunan albümlere deniyor) hazırlığı 
içerisindeyim. Umuyorum bir şeyler 
normale dönerse onu da bir şekilde 
yayınlayacağım. Şimdi onların çalış-
masındayım, 4’ü de benim şarkım. 

 › Çok güzel, peki, söyledikle-
rimizden yola çıkarak şunu 
sormak istiyorum: Anladığım 
kadarıyla Avrupa’da almış ol-
duğumuz tepki ile -dinleyici 
açısından soruyorum- Tür-
kiye’deki tepki aynı olmadı. 
Sizce neden olabilir bu, Tür-
kiye’deki dinleyicinin farklı bir 
bakış açısı ve beklentisi mi var 
müzik açısından?
Aslında bundan ziyade promos-

yon açısından birazcık eksik kalındı. 
Tabii ki sizin dediğiniz de çok değerli 
ve doğru bir tespit, Türkiye’deki din-
leyicinin beklentisi ile Avrupa’daki 
dinleyecinin beklentisi ve müzik ku-
lakları bir değil; bu iki kere iki dört 
eder gibi kesin bir şey; ama onun dı-
şında Avrupa’nın etnik müziğe olan 
açlığı ve onların o ilgisi de Türkiye 
ile aynı değil. Çünkü onlar için yeni 
ve farklı bir şey yapıyorsunuz. Avru-
pa’da bu konuda çok büyük bir istek 
var. Yani insanlar sizin nereden geldi-
ğinizi, köklerinizi, müziğinizi bilmek 
istiyorlar. Konserleri takip ediyorlar, 
hiç Türkiye’yi ziyaret etmemiş ve 
kültürünü bilmeyen biri bile buna 
ilgi gösterip sizi takip edebiliyor. Yani 
dünya müziği dinleyicisi var; Türki-
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ye’de sanki böyle bir dinleyici çok az 
var, ama oluşuyor. 

 › Yapmış olduğunuz müzik türü 
nedir tam olarak, nasıl tanımlı-
yorsunuz yaptınız müziği?
Öncelikle her zaman, gerek gö-

rüşmelerimde, gerek konserlerinde, 
gerek promosyon çalışmalarında ben 
tabii ki Anadolulu olduğumu söylü-
yorum. Ben o toprakların bir parça-
sıyım ve o topraklarda olan tarihsel 
ve kültürel bütün o birikim bende 
var. Benim tabii bir de kişisel bir 
yolculuğum var, orada doğdum ve 
sonra hayatımın birçok yılını burada 
geçirdim. Bir müzikal yolculuğum da 
var. Aslında birazcık bende bütün bu 
Anadolu’nun o karışmış harmanını 
kendi özelimdeki harmanımla iyice 
harmanlayarak, kendime ait bir ba-
kış açısı oluşturmuş durumdayım. 
Hissettiğim şeyi söylüyorum. Yani 
benim böyle çok büyük laflarım yok. 
Kendi hissettiğim müziği hissettiğim 
şekilde, kendi ilhamlarımla söyleme-
ye çalışıyorum, yorumlamaya çalışı-
yorum.

 › Yapmış olduğunuz müziğin bir 
mesajı var mı, yani topluma 
söylemeye çalıştığınız nedir?
Tabii ki var, yani öncelikle benim 

yaptığım müzik kişisel bir müzik. 
Benden çok ayrı bir müzik değil. 
Kendi kişisel yolculuğumdan da ha-
yatsal yolculuğumdan da ayrı bir mü-
zik değil, bir yansıması. Hem aslında 
bizlerin bir yerden bir yere gelmesi, 
göçlerimiz, kültürlerin bir yerden 
bir yere taşınması, oradaki değişik-
likler… Bunların hepsi müzikte var, 
bunların hepsini müziği dinlediğiniz-

de görüyorsunuz. Belki de bu yolcu-
luğun, bu hayat tecrübesinin vermiş 
olduğu etkilerden kaynaklı duygusal 
bir müziğim var benim.

 › Uzun bir yol hikayesi gibi mi?
Evet, köklerine bağlı bir müziğim 

var. Beni ben yapan aidiyetlerimin 
içerisinde onların içinde olduğu bir 
müzik. Aleviyim ve müziğimin içe-
risinde Alevi felsefesini de görüyor-
sunuz işte. Sonra, sol kültürden geli-
yoruz ve karşı bir duruşumuz da var. 
Hayattaki haksızlıklara, insan oluşu-
muza dair nerede durmamıza, nasıl 
daha iyi bir hayat istediğimize dair 
olan duygularımıza, düşüncelerimi-
ze, isteklerimize karşı. İnsan hayatı-
nın içinde olan her şeye karşı bir me-
saj var. Mesela Rüya ütopik bir şarkı 
mesela, benim dünyanın çok daha 
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iyi bir yer olması için, çok basit, ama 
aslında çok da doğru bir mesajı var. 
Biraz böyle umut taşıyan, bize dair 
her şeyin olduğu bir müzik aslında.

 › Bir çeşit yol hikayesi gibi sizin 
anlatmış olduklarınız… Yani 
müziğinizi etkileyen göç hi-
kayeniz. Yaptığınız müzik göç 
hikayesinden sonra ortaya çı-
kan bir kişiliğin dışavurumu 
gibi benim anladığım kada-
rıyla. Peki, şöyle bir soru sor-
sam, eğer İngiltere’de doğmuş 
olsaydınız ya da hiç göç et-
memiş olup Türkiye’de kalmış 
olsaydınız, her ikisinde de mü-
zisyen olsaydınız, müzik türü-
nüz bunun dışında bir şey mi 
olurdu?
Tabii ki, bunun dışında bir şey 

olurdu, çünkü müzik de şeyden et-
kileniyor. Bizim bir aidiyetimiz var, 
doğuştan gelen bir aidiyetimiz ama 
bir de yaşarken edindiğimiz aidiyet-
lerimiz var değil mi?

 › Yaşam koşulları…
Evet, yaşam koşulları, bizim ne-

rede yaşadığımıza, kimlerle görüş-
tüğümüze kadar bir sürü aidiyetimiz 
var. O yüzden hiç kimse birbiri gibi 
değil. Yani benim de tabii ki müzi-
ğim bunların bir yansıması. Yani ben 
Türkiye’de doğmuş olsaydım farklı 
aidiyetler oluşacaktı. Tabii ki, çok 
ayrı olmayacaktı belki; ancak müziğe 
bakış açımı değiştirdi burası. Çünkü 
burası dünyanın müzik merkezlerin-
den bir tanesi, bu kadar çok etkileşi-
min olduğu, müzikal olayın döndü-
ğü, farklı tarzların çıktığı, fizyonların 
oluştuğu bir ülkede tabi ki kendi mü-

ziğinize farklı, yani Türkiye’deki bir 
müzisyen gibi bakmanız mümkün 
olmuyor. O yüzden kesinlikle aynı 
olmazdı. Nasıl olurdu bilmiyorum, 
yine ben olurdum ama farklı olurdu.

 › Anladım, diğer bir ifade ile 
maddi yaşam koşulları sizin de 
müziğinizi de biçimlendirmiş 
oldu doğal olarak.
Tabii ki, yani müzik hiçbir zaman 

kültürden ya da sosyo-ekonomik ya-
pıdan bağımsız bir şey değildir. Bü-
tün dönemlere baktığımızda müzik 
bunların bir yansıması olmuştur. İşte 
Rönesanstan tutun da ondan son-
ra Barok Dönemi, hem müzik hem 
sanat hem yaşam hem ekonomide 
paralellik görürsünüz. Bunu yapan 
da insanlar olduğu için, bu kendili-
ğinden olan bir şey değil, insanların 
oradaki değişimleri zaten müziği de 
etkiliyor. O yüzden müzik bunların 
etkileşimidir diyebiliriz.

 › Peki yurtdışında olmak, orada 
müzik yapmak, -bulunduğu-
nuz koşullar altında ve yaşa-
dıklarınızla birlikte düşünün- 
yani bir göçmen olarak gittiniz 
ve orada bir göçmen olarak, 
yerelden olmayan biri olarak 
müzik yapıyorsunuz. Bunala-
rı dikkate aldığınızda İngilte-
re’de müzik yapmayı Türkiye 
ile kıyasladığınızda faydaları 
ve sıkıntıları nelerdir? 
Artıları da eksileri de tabii ki var. 

Artıları burada bu müziği yapabil-
me koşulları daha fazla. Yani sizin 
üretiminize, yaratıcılığınıza katkıda 
bulunan etmenler burada çok fazla. 
Dediğim gibi farklı insanlarla, farklı 
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toplumdan ve müzik disiplinleri ile 
çalışıyorsunuz, onlardan öğreniyor-
sunuz, ilham alıyorsunuz, bu da farklı 
bir şey çıkartıyor. Tabii handikapları 
da var, dilini bilmediğimiz insanlara 
şarkıyı söylüyorsunuz. Burada müzi-
ğin gücü ortaya çıkıyor; ancak tabii 
dinamikler de değişiyor. Türkiye’de 
olmuş olsaydım… Oradaki insanla-
ra aynı dilden şarkılar söylüyorsunuz 
ama bu yaptığım müzik Türkiye’de 
farklı şekilde algılanıyor. Orada da 
hafif  bir yabancılaştırma da oluyor 
ister istemez. Çünkü tamamen o in-
sanların kulaklarına hitap eden bir 
müzik tarzı da yapmıyorsunuz. Ken-
di müziğinize farklı şekilde baktığınız 
için belki onlar için de dinlenmesi 
çok kolay olmuyor. Yani bildikleri bir 
halk türküsünü siz farklı bir şekilde 
aranje ediyorsunuz. Bu nedenle fark-
lı tepkiler verebiliyorlar. İki tarafın 
da handikapları ve tabii verdiği zevk-
lerden tutun da işte tecrübeleri var. 
Ama söylediğiniz şey kendi dilinde 
olduğu için anlayan insanlara şarkı 
söylemenin zevki bambaşka tabii ki.
 › Şu anda sahneye çıktığınızda 

İngilizce şarkılar mı yoğunluk-
lu yoksa yine etnik parçalar mı 
daha çok söylüyorsunuz?
İngilizce şarkı söylemiyorum, be-

nim şarkılarım İngilizce değil, onu 
zaten söylemiştim. Şarkılarım Türk-
çe. İkinci albümde de Türkçe ve 
Kürtçe var mesela.

 › Yok, albüm dışında, sahnede?
Sahnede İngilizce şarkı söyleye-

miyorum. Yani İngilizce’yi bir dil 
olarak söylediğim müziğe daha ha-
len çok oturtamadım. Mesela bu şar-
kıları İngilizceye oturtan ve sözleri 

İngilizce olan şarkılar yazan insanlar 
var; ancak ben o tatmini daha yaka-
layamadım İngilizce’de.

 › Duygu yoğunluğu anlamında, 
yani söz yazamıyorsunuz anla-
dığım kadarıyla.
Evet, yazamadığımdan değil, 

ama beni tatmin etmediği için öyle 
bir şeye girişmedim. İngilizce şarkılar 
paylaşıyoruz elbette ama sahneleri-
me taşımıyorum. 

 › Şöyle bir şey diyebilir miyiz o 
zaman? Müziği hissedip oku-
mada bir duygu dili var. Yani 
örneğin Türkçe yaşıyorsunuz, 
düşünüyorsunuz, her şeyi 
Türkçe biliyorsunuz. Evet İn-
gilizce’yi biliyorum konuşuyo-
rum ama duygu dilim İngilizce 
değil. O duygu dili başka bir 
şey. Sizce böyle bir şey var mı?
Kesinlikle var. Mesela ben Kürt-

çe şarkı söylerken de, Ermenice şarkı 
söylerken de o duyguyu yakalayabili-
yorum. Yani o dilleri çok iyi konuşa-

SÖYLEŞİ

Şubat 202176



SÖYLEŞİ

masamda, yine de çok garip bir şekil-
de o duygu, o birliktelik onun üzerini 
öyle bir kapatıyor ki, o sizi rahatsız 
etmiyor. Ama İngilizce’de işte onu 
yakalayamıyorum, konuştuğum hal-
de ve burada 22 senedir yaşadığım 
halde. İngilizce şarkı söylüyorum; 
ancak sanki o dilin başka bir anlatımı 
var. Yani bizim kültürümüzden gelen 
anlatım İngilizce’ye oturmuyor, ben 
oturtamıyorum.

 › Hem müziğe yönelmenizde 
hem de operayı seçmenizde 
aileniz nasıl bir tepki verdi? 
Ailem, müzisyen bir aile, müzik 

zaten ailemden geliyor, babamdan, 
babamın babasından.

 › Etkileşiminiz var o zaman aile-
den.
Evet, oradan geliyor zaten. Ama 

ailemin bu konuda hiçbir baskısı ve 
hiçbir ketumluğu olmadı. Ben zaten 
sazı küçüklüğümde abimden babam-
dan öğrendim. O yüzden buraya gel-
diğimde de böyle bir seçim ailem ta-
rafından negatif  olarak hiçbir tepki 
olmadı.

 › Negatif değil de yani hani, “o 
nereden çıktı, o neymiş!” der-
ler ya hani.
Yok hayır. Belki de aile yapım-

dan, yani biraz vizyonu geniş bir ai-
lem var, birazcık da oradan geliyor. 
Onlar da buna çok yabancı insanlar 
değillerdi. Sonuçta müzisyen bir aile-
den geliyorum; dayım ressam örne-
ğin. O anlamda evet, olumsuz bir şey 
yaşamadım.

 › Müzik alanında, sizin gibi yurt-

dışında bizleri temsil eden ba-
şarılı sanatçılar var. Müzikle il-
gilenen, yeni başlayan gençle-
re, kendini genç hissedenlere 
müzikle ilgili önerileriniz neler 
olur? Çünkü bu söyleşi, gençe-
mek Dergisinde yayınlanacak, 
okuyucularımız genelde genç 
arkadaşlarımız, müziğe merakı 
olanlar da var. Bunlar özellikle 
büyük bir ilgi ile okuyacaktır, 
neler önerirsiniz? 
Öncelikle hani şöyle bir laf  var ya 

“Kervan yolda düzülür” diye. Ger-
çekten başlamak çok önemli. Mü-
zisyen olmak gibi ya da işte müzikle 
uğraşmak gibi bir istekleri varsa ke-
sinlikle “ben şunu yapayım, bunu ya-
payım da ondan sonra da bu olsun” 
gibilerinden değil de, bir duyguları 
varsa, bir şeyler üretebiliyorlarsa, bir 
defa onu hemen orada yapmalarını 
öneririm. Çünkü yaptığınız bir şey 
ondan sonraki için size bir kapı açı-
yor. O yüzden burada müzik yapar-
ken duyguları bekletmek çok yanlış. 

Sürekli üretim halinde, bir de ha-
reket halinde olmaları, ondan sonra 
disiplin çok önemli tabii ki. Bir mü-
zisyenin işini sevmemesi imkansız, 
zaten gönüllü yapılan bir iş olduğu 
için, onu kesinlikle söylemeye gerek 
bile yok. Sonrasında disiplin, sürek-
li kendilerini geliştirmeleri tabii ki. 
Ne yapmak istedikleri konusunda 
denemeler bu anlamda önemli. Yap-
tığınızı iki sene sonra beğenmeyebi-
lirsiniz; ama işte bunu yaptığımızda 
kabul etmelisiniz, o yüzden hareket 
çok önemli. Yani dediğim gibi disip-
lin… Ondan sonra birazcık da güçlü 
olmaları. Çünkü müzik yapmak ya 
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da işte sadece müzik mi yapmak is-
tiyorlar, yoksa müzik kariyeri mi yap-
mak istiyorlar? O müzik kariyerinde 
geçerken fiziksel ve de duygusal ola-
rak güçlü olmaları gerekiyor. Çünkü 
yollarında giderken, o yolu aşarken 
birçok taşlar var. Sizin yaptığınız şeyi 
beğenmeyecek olan insanlar var, ba-
şarısızlıklar var. Bu konularda güçlü 
olmak gerekiyor. Bir şeyi hemen ol-
sun diye de beklememeleri gerekiyor, 
sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü 
hiçbir şey bir günde olmuyor, emek 
vermeleri gerekiyor ve bu emeğin pe-
şinden gerçekten inanarak güvene-
rek devam etmeleri gerekiyor. “Ben 
bir sene yaptım ondan sonra artık 
bir şey olmadı tamam falan” değil 
yani. Ben 10 senedir bu işi profes-
yonel olarak yapıyorum ama halen 
“istediğiniz yerde misiniz?” derseniz, 
hayır değilim. Ama çoğu zaman bu 
çok dürüst bir yaklaşım, hani zaman 
zaman olmadı benim de mesela, be-
nim de çok büyük hayal kırıklıklarım 
oldu. Ancak pes etmedim. “Hayır, 
ben buna devam edeceğim, çünkü 
orada benim bir müzik aşkım var” 
dedim. Benim müzik aşkım çok bü-
yük ve hiçbir şey bunu yenemedi. E 
tabii diğeri de şans… Doğru insan-
larla doğru yerde karşılaşmaları la-
zım, kendilerini geliştirmeleri lazım. 
Birazcık farklı müzik ve dünyadaki 
farklı müzisyenleri dinlesinler, sadece 
kendi küçük dar alanlarında paslaş-
masınlar, biraz takip etsinler. 

 › Anladım. Peki, siz örneğin, en 
çok kimleri dinlersiniz ya da 
hangi tür müzikleri dinlersiniz?
Ben her şeyi dinliyorum. Klasik 

müzikten, jazza, deneysel müzikten 

türküye ve deyişe kadar her şeyi din-
liyorum. Çünkü aslında birazcık da 
şundan kaynaklı; çünkü ben aynı 
zamanda aranje yaptığım için bizim 
arşivleri de dinliyorum; ama onun dı-
şında dünya müziğini ya da modern 
müziği, şu an popüler müziği, poptan 
bahsetmiyorum, ama onların hepsini 
dinliyorum. Neler oluyor neler biti-
yor bakıyorum ve de onun üzerinden 
bir yenileme ve değişim yapıyorum. 
Mesela dinlediklerimden “kendime 
ne alabilirim ya da onu nasıl düzen-
leyebilirim” gibi, öğreniyorum halen. 
Bizim klasiklerden, hepimizin dinle-
diği Neşet Ertaş’lardan… Mesela 
Aziza Mustafa Zadeh’i çok severim. 
O, benim için çok önemli bir mü-
zisyen, hem ses olarak hem duruş 
olarak. Aziza Mustafa Zadeh Azer-
baycanlı, jazz ve aynı zamanda klasik 
müzik söylüyor. Klasik müzik eğitim-
li, operacı ama jazz söylüyor. Sonra 
Tülay German, Senem Diyici. Bun-
lar hep öğrendiğim ve onlardan feyz 
aldım sanatçılar. İşte o bütün klasik 
halk ozanlarımız; Aşık Veysel’den 
tutunda diğer ozanlarımıza kadar. 
Onun dışında da Frank Sinatra, Ella 
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Fitzgerald, Miles Davis vb. hepsini 
dinliyorum. Yeni dönem çalışmala-
rından Nils Frahm… O’nun elektro 
müzik ile deneysel müziği karıştırdığı 
füzyonu çok hoşuma gidiyor. Dünya 
müziğinden Manizha ve Buika’yı 
dinliyorum. Ve elbette klasik müzik 
sanaçılarını dinliyorum.

 › Beslenmeniz gerekiyor yani 
bir müzisyen olarak.
Evet. Birazcık öyle. Yani ben di-

rekt zevk olarak dinlemiyorum, hala 
öğrenmek için de dinliyorum. 

 › Son olarak şöyle bir soru so-
rayım o zaman size. Müzik 
dediğinizde aklınıza ne geli-
yor? Müziğin toplumdaki işlevi 
nedir sizce, yani müzik neden 
olmalı? 
Yani müzik olmazsa ne olmadığı-

nı görüyoruz şu an. İnsanlar protesto 
ediyor. Sosyal medyada “I want to go 
to the concert!” “Konsere gitmek isti-
yorum!” diye protestolar başladı. Şim-
di müzik ve sanat, tabii direkt olarak 

bizi besleyen, bizi gerçekten sağlıklı 
tutan dinamiklerin oluşumunda çok 
önemli. Müzik bizim yaşayışımızdan, 
konuşmamızdan, oturup kalkmamız-
dan, her şeyden etkilenen ve bunları 
da aslında bir şekilde besleyen bütün 
bu kültürün de bir yerden bir yere ve 
bir sonraki jenerasyona aktarımda-
ki en önemli taşıyıcılardan bir tanesi 
aslında. Müzik tarihin de kendisi, in-
sanın kendisi. İnsanın gelişiminin, dö-
nüşümünün, öğrenmesinin bunların 
hepsinde… Teknolojide de müzik var. 
Onların değişimi müziğin üzerinde 
etkileşim yapıyor. Aslında müzik eşit-
tir insan bence. Müzik eşittir yaşam, 
müzik eşittir doğa. Yani müzik her 
şey. Sessizliğin konseri yapılıyor mese-
la! Adam geliyor konsere dört dakika 
oturuyor, herkes ondan sonra alkışlı-
yor. Yani sessizliğin sesi var. O yüzden 
müzik doğa, biz, yani konuştuğumuz 
bütün her şeyimiz bir ritim halinde… 
Dünya bir ritim halinde. Sesleri ses 
yapan şey ya da onları bir anlama ta-
şıyan şey de ritim. Ritim çok önem-
lidir müzikte mesela. O yüzden ritim 
bütün dünyamız, doğamız, evren bir 
ritim içerisinde.

 › gençemek Dergisi adına ve 
kendi adıma bu keyifli sohbet 
için size çok teşekkür ediyo-
rum. Sizi akşam akşam hasta 
halinizle yorduk. 
Ben de çok teşekkürler ediyorum. 

Çok keyifli bir sohbet oldu benim 
açımdan. Bütün okurlarınıza ve size 
de çalışma hayatınızda başarılar di-
liyorum. Herkese çok sevgilerimi 
yolluyorum. Müziksiz kalmasınlar. 
Umarım bir yerde bir şekilde görü-
şürüz.
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Yeni liberal çağda ulus devlet-
ler uluslararası göçlere karşı katı bir 
tutum takınmakta ve göçleri engel-
lemek için türlü yollara başvurmak-
tadır. Yasakçı politikalar ve yasal dü-
zenlemeler yanında politik sınırlara 
inşa edilen duvarlarla politik sınır-
ların fiziksel sınır haline getirilmeye 
çalışıldığına bile tanık olmaktayız. 
Yasal yolların kapatılması göçleri 
durdurmamaktadır. Milyonlarca in-
san göç etmeye devam etmektedir. 
Yasal yolların kapatılması göçmen 
kaçakçılığı faaliyetlerinin artması-
na yol açmaktadır. Küresel ölçekte 
göçmen kaçakçılığı, buna insan tica-
retini de dâhil etmek lazım, silah ve 
uyuşturucu ticaretinden sonra üçün-
cü büyük suç endüstrisi haline gelmiş 
durumdadır. Aslında bu göçlere karşı 
ulus devletler ikircikli davranmakta-
dır. Görünürde uluslararası göçler is-
tenmiyor gibi gösterilse de, gerçekte 
göçmen iş gücüne olan talepten de 
vazgeçilemediği ortadadır. Göçlerin 

yasadışı yollardan olması, göçmen-
lerle onların emeğinin birbirinden 
kopartılarak ikincisinin içeri alınıp 
ilkinin kapı dışarı edilmesinin eşsiz 
yoludur. 

Yeni liberal çağda Türkiye de 
yasadışı konumdaki göçmen işçile-
rin yoğun olarak istihdam edildiği 
bir ülkedir. Göçmen işçiler Türkiye 
emek piyasasında kalıcı hale gel-
miş durumdadır. Bugün, göç olgu-
su, Türkiye’de, Suriyeliler özelinde 
ve onlar üzerinden tartışılıyor. Oy-
saki Türkiye’ye kitlesel dış göçler 
1980’lerden beri geliyor. Bunlar 
içerisinde, bir iş bulup çalışmak için 
gelenlerin ise, tam olarak, 1990’la-
rın başlarından itibaren geldiğini 
saptamak mümkün. Bunun nedeni, 
ücretlerin 1989-1993 arası dönemde 
yükselmesidir. Ücret düzeyinin yük-
selmesi karşısında sermaye çevreleri 
ucuz işgücü arayışına girmiştir. Bu 
arayış, 1989’da, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan 

Göçmen işçiler:

Taner AKPINAR

GÖÇMENLİK

Göçmen işçiler:
Sınıf kardeşlerimiz mi, 
işimize-aşımıza göz 
dikmiş düşmanlar mı?
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ülkelerde maddi yaşam koşulları sür-
dürülemez derecede gerileyen kitle-
lerde karşılığını bulmuştur. Türkiye 
bağımsızlığını ilan eden ülkelerin 
birçoğu ile kapsamlı ekonomik ve 
siyasal ilişkiler kurmak amacıyla çok 
sayıda anlaşma imzalamıştır. Bunlar 
arasında karşılıklı esnek vize uygula-
masına ilişkin anlaşmalar da vardır. 
Bu kapsamda sözü edilen ülkelerden 
milyonlarca insan Türkiye’ye akın 
etmeye başlamıştır. Gelenler, resmi 
olarak turist konumunda gelse de, 
büyük çoğunluğu çalışmak için gel-
miştir. O dönemden beri süreç içe-
risinde hangi ülkeden kimin geldiği 
sürekli değişse de, değişmeyen bir 
gerçeklik vardır, o da Türkiye emek 
piyasasında göçmen işçilerin kalıcı 
olduğudur. Bugün Suriyeliler büyük 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Suriye-
lilerin gelişinin de, dönemsel olarak, 
içeride, inşaat sektöründe yaşanan 
gelişmelerle kesiştiği saptanmaktadır. 
2012 yılında, inşaat sektörü, deyim 
yerinde ise, dibe vurmuştur. Suriye-
liler bu durgunluğun ardından gelip 
ucuz emek havuzuna dâhil olmaya 
başlamıştır. Suriyelilerin göçü bu 
bağlamda neredeyse hiç tartışılmı-
yor. 

1980 sonrası dönemde uygula-
nan yeni liberal politikalar doğrultu-
sunda emek piyasalarının ve çalışma 
ilişkilerinin esneklik adı altında ku-
ralsızlaştırılması ile göçmen işçilerin 
istihdamı için uygun bir ortam yara-
tılmıştır. Türkiye’de yasadışı konum-
daki göçmen işçi istihdamı olgusu 
Batılı ülkelerdeki ile kıyaslandığında 
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bir benzerlik ve bir de farklılık oldu-
ğu söylenebilir. Benzerlik, yasadışı 
konumdaki göçmen işçilerin, her yer-
de, niteliksiz ya da düşük nitelikli iş-
lerde çalıştırılıyor olmasıdır. Farklılık 
ise, göçmen işçilerin, Batılı ülkelerde, 
çoğunlukla yerli işçilerin çalışmak 
istememesi nedeniyle iş gücü kıtlığı 
çekilen alanlarda çalıştırılıyor olma-
ları, Türkiye’de ise, çalışmaya hazır 
ve istekli yerli işçilerin yerine işe alı-
nıyor olmasıdır. Yasadışı göçmen işçi 
çalıştırmaktan elde edilen çıkar ise 
aynıdır: Karlılık oranını arttırmak. 
Kaçak göçmen işçiler emek-yoğun 
işlerde çok düşük ücretlere çalıştı-
rılmaktadır. İşverenler açısından, 
göçmen işçilere ödenen bu ücretten 
başka herhangi bir işçilik maliyeti 
söz konusu değildir. Dahası, göçmen 
işçiler gün boyu çok uzun süre çalış-
tırılarak onların ürettiği artı-değer 
oranı katlanmaktadır. 

Peki, göçmen işçilik olgusuna na-
sıl yaklaşmak ve göçmen işçilere karşı 
nasıl bir tavır almak gerekiyor? Ulus-
lararası göç olgusu ve göçmen işçilik, 
bugün, her zamankinden daha faz-
la, işçi sınıfı hareketinin gündemine 
alması gereken temel konulardan 
biridir. Bu bağlamda iki boyutlu bir 
mücadele yürütmek gerekiyor. Birin-
ci boyut, meselenin kuramsal açık-
laması ve kavramsal soyutlamasına 
ilişkindir. Toplumsal yaşamın her 
alanında olduğu gibi, egemen zihni-
yet yine bu alanda da iş başındadır ve 
gerçekliği başka türlü göstermek için 
bütün entelektüel yolları ve araçları 
kullanmaktadır. Egemen zihniyet, 
söz konusu göçleri, çıkarını üst düze-
ye çıkarmanın peşinde koşan akılcı/
çıkarcı bireylerin eylemi olarak gör-
mektedir. Buna göre, göçmenler, baş-
ta ücret düzeyleri olmak üzere diğer 

çalışma koşulları ve yaşama koşulları 
açısından ülkelerarası bir kıyaslama 
yapıp daha iyi çalışma ve yaşama ko-
şullarının olduğu yerlere doğru göç 
yoluna koyulmaktadır. Böylesi bir 
yaklaşımda küresel ölçekteki coğrafi 
ve sınıfsal eşitsizlikler yoktur, bunun 
yerine olsa olsa farklılıklar vardır. 
Göç edenlerin kendi ülkelerindeki 
sorunlar da, emperyalist dünya dü-
zeni ile ilişkili değil, oraların kendi iç-
sel sorunları olarak gösterilmektedir. 
Dolayısıyla, egemen zihniyet, göç ol-
gusunu eşitsizliklerden kaynaklı ola-
rak görmeyerek toplumsal gerçekliği 
saptırmaktadır. 

Diğer taraftan, Uluslararası Göç 
Örgütü, 2017 yılında yayınladığı bir 
raporda (World Migration Report 
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olgu haline gelmiş durumdadır. Bu 
durum, egemen zihniyetin, göçleri, 
akılcı/çıkarcı bireylerin eylemi ola-
rak gören yaklaşımını yerle bir et-
mektedir. Göçmenlerin sınırlar arası 
hareketliliği engellense de göçmen 
emeğine yoğun bir talep bulunmak-
tadır. Bu, milyonlarca insanın, nasıl 
olup da, sınırlardan yasadışı olarak 
geçebildiğini açıklıyor. 

Kaşıt mücadelenin yoğunlaşma-
sı gereken ikinci boyut ise, göçmen 
işçilerin işçi sınıfı hareketine dâhil 
edilmesine ilişkindir. Yasadışı ko-
numdaki göçmen işçi istihdamı, işçi 
sınıfı hareketi açısından, hareketi ge-
riletici ikili bir işlev görmektedir. Bi-
rincisi çalışma koşullarının kötüleş-
mesi, ikincisi ise sınıfın kendi içinde 
kimlik (ırk, etnik köken, milliyet vb.) 
temelinde ideolojik olarak bölünme-
sidir. Yasadışı konumdaki göçmenler 
hiçbir yasal korumaya ve pazarlık 
gücüne sahip olmadığı için kendi-
lerine sunulan her türlü koşula razı 
olup çalışmaktadır, çünkü yaşamları-
nı sürdürebilmek için bunu yapmak-
tan başka çareleri yoktur. Bu durum, 
haliyle yerli işçilerin çalışma koşulla-
rını da kötüleştirmektedir. Bununla 
birlikte, bu söylenenlerden, genel-
likle yapıldığı gibi, göçmen işçileri 
suçlayıcı bir sonuç çıkarılmamalıdır. 
Göçmen işçilerin emek piyasalarında 
yarattığı bu etki bir sermaye strate-
jidir. Karşıt mücadelenin bu nokta-
ya odaklanması gerekiyor. Göçmen 
işçileri hedefe koyan tepkiler, sınıf  
bilincinin parçalanmasına ve sınıf  
dayanışmasının yerini sınıf  içi düş-
manlığın almasına yol açmaktadır. 
Göçmen işçi istihdamının işçi sınıfı 
hareketine bu olumsuz yansımaları 
ya göçmen işçilerle dayanışma içine 
girilerek çözülebilir ya da çözülemez. 

2018), uluslararası düzeyde gerçekle-
şen göçlere ilişkin tartışmaların abar-
tılı olduğunu söyleyerek, yüreklere su 
serpiyor! Peki, bu göçler hakkındaki 
tartışmalar neler? Göçmenleri taşı-
yan teknelerin denizlerde batması, 
denizlerde ya da dağlarda hemen 
her gün göçmenlerin cesetlerinin 
bulunması, göçmenlerin mülteci 
kamplarında ilkel koşullarda yaşam-
larını sürdürmeye çalışması, gittikleri 
ülkelerde ırkçı muamele görmeleri, 
köleliğe benzer koşullarda çalıştırıl-
maları, sınır dışı edilmeleri vb. temel 
tartışmalardır. Buna karşın, Ulus-
lararası Göç Örgütü, meselenin ni-
cel boyutuna odaklanıyor ve dünya 
nüfusunun yalnızca yüzde 3,3’ünün 
göçmen olduğu, dolayısıyla bu ko-
nuda kopartılan kıyametin gerçekçi 
olmadığı görüşünü ileri sürüyor. 

Egemen zihniyetin entelektüel 
zemindeki tahakkümüne karşı bir 
mücadele yürütmek zorunludur. Bu 
karşı mücadele ile göçlerin, akılcı/çı-
karcı bireylerin tercihleri sonucu de-
ğil, hiç kuşku yok ki, eşitsizliklerden 
kaynaklandığı görüşü yaygınlaştırıl-
malıdır. Ek olarak, dünya nüfusunun 
yalnızca yüzde 3,3’ünün göçmen 
konumunda olduğu biçimindeki so-
runu önemsemeyen tutumlara karşı, 
milyonlarca insanın, maddi yaşamı-
nı sürdüremediği için, göç yollarına 
düşmek zorunda kaldığı yönünde 
tavır almak gerekiyor. Yeni liberal 
dönemde, sermayenin uluslararası 
dolaşımının önü açılıp göçlerin önü-
ne set çekilmesi, insanları yasadışı 
yollardan göç etmeye zorlamaktadır. 
Yasadışı yollardan gerçekleşen göçler 
de artık milyonlarla ifade edilmek-
tedir. Bu konumdaki göçmenlerin 
niteliksiz ya da düşük nitelikli emek 
yoğun işlerde istihdamı evrensel bir 
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Egemen zihniyet, 

göç olgusunu 

eşitsizliklerden 

kaynaklı olarak 

görmeyerek 

toplumsal gerçekliği 

saptırmaktadır.
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Genç İşçiler 
Güvende Değil
Genç işçilerde iş kazası geçirme 
sıklığı yetişkinlere göre belirgin bir 
şekilde daha yüksektir.1 Avrupa 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’na 
göre, 25 yaş altı gençlerin iş kazası 
geçirme oranı yetişkin işçilere göre 
%40 daha fazladır.2 Türkiye’de 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş 
kazalarına ilişkin verileri de bu 
bulgu ile paraleldir. 

SGK verilerine göre iş kaza-
sı geçirenler içerisinde genç 
çalışanların oranı, istihdam 

oranından çok daha yüksektir.3 2019 
yılı verilerine göre sigortalı çalışan 
işçilerin yalnızca %15’i 25 yaş al-
tında iken, iş kazası geçiren işçilerin 
%24’ünü genç işçiler oluşturmakta-
dır. 25 yaşından küçük sigortalıların 
iş kazası geçirme oranı diğer yaş 
gruplarından 1,5 kat daha yüksek-
tir. Yalnızca 2019 yılında 103 bin 
genç işçi iş kazası geçirmiştir. Ancak 

1	 Geniş	kapsamlı	bir	analiz	için	bkz.	Salminen,	S.	
(2004).	Have	young	workers	more	injuries	than	
older	ones?	An	international	literature	review.	
Journal	of	safety	research,	35(5),	513-521.

2	 ILO.	(2018).	Improving	the	Safety	and	Health	of	
Young	Workers,	ILO,	7.	https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/
documents/publication/wcms_625223.pdf.

3	 SGK	İstatistik	Yıllıkları	temel	alınarak	sigortalı	
çalışan	işçi	sayısı	ve	iş	kazası	meslek	hastalıkları	
verileri	aracılığıyla	hesaplanmıştır.	İstatistik	
yıllıkları	için	bkz.	http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/
sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari

iş meslek hastalıklarına geldiğinde 
tablo değişmektedir. SGK’ya göre 
2019 yılında meslek hastalığına ya-
kalananların yalnızca yüzde 1,6’sı 25 
yaş altındadır. Bu durum Türkiye’de 
meslek hastalıklarının tespit-kayıt al-
tına alınmasına ilişkin sorunlarla ol-
duğu kadar; bir çok durumda meslek 
hastalıklarının ortaya çıkışının uzun 
yıllar alması ile de ilgilidir. 

Heinrich’in Mirası
Genç işçiler işçi sağlığı iş güven-

liği alanında öncelikli risk grupları 
arasında değerlendirilir ve genç işçi 
kavramı sıklıkla (çıraklar, stajyerler 
ve çocuk işçiler gibi farklı işçi grupla-
rını da kapsayan bir genişlikte) 25 yaş 
altındaki işçiler için kullanılır. Genç-
lerin iş kazası riskinin daha yüksek 
olması iş güvenliği literatüründe 
sıkça ele alınan konulardan biridir. 
Bu alanda baskın eğilim gençlerle 
yetişkinler arasında artan iş kazası 
riskinin genellikle gençlerin birey-
sel özellikleri ile ilişkilendirilmesidir. 
Genç işçilerin deneyimsizliği ve biliş-
sel yeteneklerinin az gelişmiş olması 
ya da özellikle genç erkeklerin risk 
almaya eğilimli yapıları ve güvensiz 
davranışları literatürde sıkça vurgu-
lanan unsurlardır. 

Esasında bu analiz çerçevesi iş 
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kazalarını işçilerin kişisel özellikleri 
ve kusurlu davranışları çerçevesinde 
açıklayan ve temeli 1931’de Herbert 
William Heinrich tarafından atılan 
domino teorisinden beslenir. He-
inrich’in Domino teorisine göre; iş 
kazalarının yüzde 88’i çalışanların 
kişisel özellikleri ya da kusurlu davra-
nışlarından, yüzde 10’u çalışma orta-
mındaki uygun olmayan koşullardan 
ve kalan %2’si de kaçınılamayacak 
(bilinmeyen) olaylardan kaynaklan-
maktadır.4 Heinrich’in domino teori-
sinin yanlışlığı bir çok kez ortaya ko-
nulmuş olmasına rağmen bu yakla-
şım, işçi sağlığı iş güvenliği literatürü 
üzerinde derin etkilerde bulunmaya 
devam etmektedir. Yaklaşımın özü iş 
kazalarını işçilerin kabahati olarak 
görüp, meydana gelen kazalar nede-
niyle işçilerin suçlanmasıdır.5

4	 Bu	konuda	güncel	bir	değerlendirme	için	bkz.	
Taşyürek,	M.	(2018).	İş	Kazalarının	Çoğunluğu	
Kaza	Geçiren	İnsanların	Hatasından	mı	Olur?,	
Çalışma	Ortamı,	156,	8-12.

5	 Akpınar,	T.	ve	N.	Dertli	(2021-yayınlanacak)	İş	
Kazaları	İşçinin	Kabahati	mi?,	Çalışma	Ortamı,	167.

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Genç işçiler işçi sağlığı 
iş güvenliği alanında 
öncelikli risk grupları 
arasında değerlendirilir 
ve genç işçi kavramı 
sıklıkla (çıraklar, stajyerler 
ve çocuk işçiler gibi 
farklı işçi gruplarını da 
kapsayan bir genişlikte) 
25 yaş altındaki işçiler 
için kullanılır. Gençlerin 
iş kazası riskinin daha 
yüksek olması iş güvenliği 
literatüründe sıkça ele 
alınan konulardan biridir.

Baskın Eğilim Gençleri 
Suçlamak
İşçi sağlığı literatüründe gençlerin 

daha sık kaza geçirmesini onların ki-
şisel özelliklerinin bir sonucu olarak 
açıklamaya çalışan yaklaşımlar da 
içsel farklılıklarına rağmen bu gele-
neğin bir parçasıdır ve bu yaklaşım iş 
kazalarını kavrayışımızı sınırlandıran 
kimi önemli engelleri barındırmak-
tadır. Kazanın nedenselliğine ilişkin 
analizlerde vurgu çalışma ortamı ya 
da çalışma koşullarından önce genç 
işçiye atfedilen dalgınlık, dikkatsizlik, 
umursamazlık, tehlikelere ilgisizli-
ğe kaydığı ölçüde, gençlerin üretim 
noktasında karşı karşıya kaldığı teh-
likelerin işyerindeki yapısal, ilişkisel 
ve hiyerarşik boyutunu önemsizleş-
tirmektedir.6 Böylece çalışma orta-
mı, çalışma koşulları, işin temposu, 
üretim baskısı, işyerindeki işçi-işve-
ren arasındaki güç asimetrisi gibi 
unsurlardan kaynaklanan tehlikeler 
arka plana itilir. Oysa genç işçilerin 
artan kaza riskinin çalışma koşulları 
ve yaptıkları iş nedeniyle daha fazla 
olduğunu ortaya koyan çalışmalar 
bulunmaktadır. Benzer şekilde ağır 
iş yükü, yüksek psikolojik talepler ve 
düşük sosyal desteğin iş kazası yaşa-
ma riskini artırdığı tespit edilmiştir.7 

Gençliğin yaşa bağlı bir kategori 
olarak ele alınması ve gençliğe atfedi-
len özelliklerin iş kazasına yol açan te-
mel kusurlar olarak ele alınması, genç 
yetişkin işçilerin karşı karşıya olduğu 
tehlikeleri önlemede de bir engele 
dönüşmektedir. İşyerinde gençlere 
yönelik risklerin önlenmesine yöne-
lik eylem programları; tavsiye, bilgi-
6	 Nielsen,	M.	L.	vd.	(2013).	Exploring	and	expanding	

the	category	of’young	workers’	according	to	
situated	ways	of	doing	risk	and	safety-a	case	study	
in	the	retail	industry.	Nordic	journal	of	working	life	
studies,	3(3),	219-243.

7	 a.g.m.,	220.
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lendirme, eğitim ve denetime dayalı 
davranış değişikliği sağlamaya yönelik 
bireysel faktörlerin aşırı derecede vur-
gulanmasına indirgenmektedir.8

Oysa sıklıkla işçinin umursamaz-
lığı, tehlikelere ilgisizliği ile ilişkilen-
dirilen pek çok kusur, işyerinde iş-
veren ya da yöneticilerin taleplerini 
yerine getirmeye, işyerindeki çalışma 
temposuna uyum sağlamaya çalışır-
ken meydana gelen ve iş güvenliği 
literatüründe zorlanan hata olarak 
nitelendirilen olguya işaret etmek-
tedir. Murat Özveri, işçinin kişisel 
özelliklerine odaklanan yaklaşımın, 
her türlü güvenlik önleminin ihlal 
edildiği işyerlerinde bile işçilerin na-
sıl kusurlu ilan edebildiğini mahke-
me tutanakları ve bilirkişi raporları 
üzerinden çarpıcı bir biçimde ortaya 
koymaktadır.9 Örneğin makinaların 
çalıştırılması konusunda yeterli de-
neyime sahip olmadığı halde işveren 
tarafından baş kesme makinası ope-
ratörlüğü de yaptırılan 20 yaşında 
bir işçi, makinanın temizliğini yapar-
ken aniden motorun çalışması sonu-
cu parmağını kaybetmiştir. İşyerinde 
yapılan keşifte “kazanın meydana 
geldiği testere ve kayış kasnağı üze-
rinde koruyucuların bulunmadığı, 
ayrıca bir tane durdurma ve bir tane 
çalıştırma butonu bulunması gere-
kirken, tek buton bulunduğu” görül-
müştür. Yine de hem sigorta müfettişi 
hem de bilirkişi işçinin aklıselim ha-
reket etmeme, dikkatsiz ve basiretsiz 
davranma, kendi güvenliğini sağla-
mama (‘tehlikeyi önemsememe, riske 
yatkınlık’) gibi kişisel özelliklere atıfla 
işçinin kusurlu olduğuna ve kazaya 
sebebiyet verdiğine karar vermiştir. 
8	 a.g.m.,	241.
9	 Özveri,	M.	(2015).	İşçi	Sağlığı,	İş	Güvenliği	ve	İş	

Cinayetleri.	İstanbul:	Birleşik	Metal-İş	Yayınları,	
179-218.

Sonuç Yerine: Sendikalara 
Düşen
Genç işçilerin yetişkin işçilerden 

daha fazla kazaya uğramasını tek 
başına yaşa dayalı olarak açıklama-
ya yönelik yaklaşımlarda biyolojik 
yaşın önemi abartılırken, gençliğe 
ilişkin oluşturulan bir stereotip ile 
işyerindeki gençlerin farklılıkları ih-
mal edilmektedir. Gençlerin dene-
yim, eğitim ve bilişsel sınırlılıkları 
işteki riskleri anlamak için kuşkusuz 
önemlidir. Ancak kazaları tek başı-
na biyolojik yaşa bağlı olarak açık-
lamaya çalışmak, işyerinde çalışma 
ortamından, çalışma koşullarından 
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Sendika güvenlik 

etkisi sayesinde 

sendikalı işyelerinde iş 

kazasına bağlı ölüm ve 

yaralanmaların daha az 

olduğu gözlemlenmektedir. 

Ancak sendika güvenlik 

etkisinin ortaya 

çıkabilmesinin ilk koşulu, 

sendikanın işyerinde 

işverenin tahakkümünü 

sınırlandırması ve işçi 

sağlığını işyeri gündemi 

haline getirebilmesi ile 

mümkündür.

ve istihdam rejiminden kaynaklanan 
tehlikelerin asıl kaynaklarını gözardı 
etmektedir. 

Sendika güvenlik etkisi sayesinde 
sendikalı işyelerinde iş kazasına bağ-
lı ölüm ve yaralanmaların daha az 
olduğu gözlemlenmektedir. Ancak 
sendika güvenlik etkisinin ortaya çı-
kabilmesinin ilk koşulu, sendikanın 
işyerinde işverenin tahakkümünü 
sınırlandırması ve işçi sağlığını işye-
ri gündemi haline getirebilmesi ile 
mümkündür. Gençlerin işgücü piya-
sasında güvencesiz, süreksiz, tehlike-
li iş ve işyerlerinde yoğunlaşması ve 
işyerindeki kırılgan pozisyonları, on-
ları iş kazalarına karşı daha korunak-

sız kılmaktadır. İşçi sınıfının kolektif  
örgütlerinin tasfiyesi, iş hukukunun 
işçinin korunmasından işverenin/iş-
yerinin korunmasına yönelen bir pa-
radigma ile yeniden inşası işyerlerin-
de emek ile sermaye arasındaki güç 
asimetresini derinleştirmiştir. Bun-
dan en fazla etkilenenlerin başında 
genç işçiler gelmektedir. Sendikalara 
düşen görev, bu güç asimetrisine iş-
çiler lehine müdahale ederek, iş ka-
zalarının muhatabı olan, mağduru 
olan, ondan etkilenen gençleri işye-
rinde güçlendirmektir. Bu da genç 
işçileri odağına alan, onları dinleyen 
ve dikkate alan bir yaklaşımla müm-
kün olabilir. 
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Av.Emel Kirez ŞENCAN

HUKUK

Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu Kararı İncelemesi:
“İşyerinde Çikolata 
Paketinin İzinsiz 
Olarak Alınması”
Bu yazımızda, çalışma hayatında çok da önemsemediğimiz 
basit davranışların hukuki sonuçlarına ilişkin bir örnek davayı 
değerlendireceğiz. Bu örnek davada bir çikolata kutusunu 
izinsiz almanın, tazminatsız işten atılmaya neden olduğunu 
göreceğiz.
Önce davaya ilişkin karar hakkında bilgi verip ardın da 
değerlendirme yapacağız.
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YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2015/22-1591
K. 2018/185
T. 7.2.2018

• İŞÇİLİK ALACAĞI (İş Yerinin Kamera İle İzlendiği ve Bunun Ça-
lışanlarca da Bilindiği Bir Ortamda Çikolata Paketinin Alınması 
- İzinsizce Sahiplenilen Eşyanın Ekonomik Değerinin Az Olması-
nın Eylemin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldırmayacağı/Kıdem 
Tazminatı Alacağının Reddi)

• İŞYERİNDE ÇİKOLATA PAKETİNİN İZİNSİZ OLARAK ALIN-
MASI (İzinsizce Sahiplenilen Eşyanın Ekonomik Değerinin Az 
Olmasının Eylemin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldırmayacağı 
- Davacının 15 Yıllık Bir Kıdeme Sahip Olduğu ve Daha Önce Hiç 
Uyarı Cezası Dahi Almamış Olduğu Yönündeki Gerekçenin de So-
nucu Değiştirecek Mahiyette Olmadığı)

• ÖLÇÜLÜLÜK (Davacının Başkasına Ait Dolu Olduğu Anlaşılan 
Bir Çikolata Paketini Alarak Kendisine Mal Ettiği Bu Eyleminin 
Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Bir Davranış Niteliğinde Olduğu 
Güven Sarsıcı Bu Eylemi Sebebiyle İş İlişkisinin Sürdürülmesinin 
Davalı İşverenden Beklenemeyeceği - Kıdem Tazminatı Alacağı-
nın Bu Eylem Nedeniyle Ödenmemesinin Ölçülülük İlkesi İle Bağ-
daşmayacağı Görüşünün Benimsenmediği) 4857/m.25/II

ÖZET: Davacı işçinin on beş yılı aşkın bir kıdeminin bulunduğu ve ça-
lışma süresi boyunca uyarı cezası dahi almadığı, iş yerinin kamera 
ile izlendiği ve bunun çalışanlarca da bilindiği bir ortamdaki çiko-
lata paketin hırsızlık kastı ile alındığını söylemek mümkün olma-
dığı gibi içinde az çok çikolata bulunan bir paketin sahiplenilmesi 
söz konusu olduğundan, bu eylem sebebiyle davacının kıdem taz-
minatının ödenmeyecek olmasının da ağır bir sonuç olup ölçülülük 
ilkesi ile bağdaşmayacağı bu itibarla direnme kararının onanması 
gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu 
tarafından benimsenmemiştir. Davacının kıdem tazminatı istemi-
nin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA: 
 “...Davacı vekili, davacının Buski Genel Müdürlüğüne bağlı işyerinde 

temizlikçi ve evrak görevlisi olarak 18.05.1995-15.09.2010 tarihleri ara-
sında çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini 
belirterek müvekkilinin kıdem tazminatı alacağının tahsiline karar veril-
mesini istemiştir.
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Davalı vekili, davacının beri hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 
çeşitli firmalar nezdinde çalıştığını, 07.10.2010 tarihinde bu şirketin so-
rumlusu olan M. G.’a ait çikolata paketinin genel müdürlüğe ait binanın 
girişinde bulunan vestiyerden kaybolduğunu, kamera görüntülerinin ince-
lenmesi sonucunda bahse konu çikolata paketinin davacı tarafından gizli-
ce alındığının tespit edildiğini, davacının önce hırsızlık yaptığını reddet-
tiğini, kamera görüntülerini inceledikten sonra hırsızlık suçunu işlediğini 
kabul ettiğini, bu hususa dair beyanının kayıt altına alındığını, bu sebeple 
iş sözleşmesinin haklı nedene dayanılarak feshedildiğini savunarak dava-
nın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, Karar, davalı vekili ta-
rafından temyiz edilmiştir. Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yerel mah-
keme önceki kararında direnmiş, direnme kararı üzerine dosya Hukuk 
Genel Kurulunca incelenmiştir. 

KARAR: 
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, da-

valı işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı, 
buradan varılacak sonuca göre davacının kıdem tazminatına hak kazanıp 
kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere; iş sözleşmesi işçi ile işveren arasında kurulan ve her 
iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup, işçi ile işveren arasında kar-
şılıklı güvene dayanan kişisel ve sürekli bir ilişki yaratır. Bu sebeple işçi 
veya işveren taraflarından birinin davranışı ile bu güveni sarsması hâlinde 
güveni sarsılan tarafın objektif iyi niyet kurallarına göre artık bu ilişkiyi 
sürdürmesinin kendisinden beklenemeyeceği durumlarda iş sözleşmesi 
ile bağlı kalamayacağı gerçeğinden hareket eden kanun koyucu, yaptı-
ğı düzenleme ile taraflara iş sözleşmesini haklı sebeple tazminatsız fesih 
hakkı tanımıştır.

Bu kapsamda 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi işveren 
açısından haklı sebeple derhal fesih hâllerini düzenlenmiş olup, 25’inci 
maddenin (II) numaralı bendinin “e” alt bendinde “işçinin, işverenin gü-
venini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını or-
taya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” 
işverene iş sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın ve tazminatsız 
feshetme hakkı veren bir fesih hâli olarak kanunda yer almıştır.

Sadakat borcu, iş ilişkisinin karşılıklı borç doğuran kişisel bir ilişki 
olmasının doğal bir sonucudur. Sadakat borcunu ihlal eden işçi davra-
nışlarının neler olabileceğinin önceden belirlenmesi ve tek tek sayılması 
mümkün değildir. Her ne kadar işçinin, işverenin güvenini kötüye kul-
lanması, hırsızlık yapması, işverenin meslek sırlarını ortaya atması gibi 
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması işverene haklı 
sebeple derhal fesih hakkı vermekte ise de; hükümde belirtilen doğruluk 
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ve bağlılığa uymayan bazı hâller örnek olarak sayılmış ve benzeri fiille-
rin de borcun ihlalini oluşturacağı kabul edilmiştir. Bu durumda, işçinin 
hangi eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabul 
edilmesi gerektiği hususunda hâkim, iş ve çalışma hayatının gerekleri ile 
toplumsal ilişki ve gelenekleri göz önüne alarak somut olayın özellikleri-
ne göre bir sonuca varmalıdır.

İşveren iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini iddia ediyorsa, bu 
iddiasını ispat külfeti altındadır.

Somut olaya gelince, davacı işçinin davalı işyerinde 1995 yılından iti-
baren hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çeşitli firmalar nezdinde ve 
son olarak Seven İnş. Temz. Turz. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalıştığı dosya 
kapsamında yer alan bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

13.09.2010 tarihli olay tutanağında, 07.09.2010 tarihinde Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü binasının girişindeki vestiyerin 
rafında bulunan çikolata paketinin kaybolduğunun belirlendiği, o bölgeye 
ait kamera görüntülerinin incelenmesinde bahse konu paketin temizlik gö-
revlisi davacı tarafından alındığının tespit edildiği belirtilmiştir. Bununla 
birlikte davalı işveren tarafından kamera görüntüleri sunulmuş olup, diğer 
taraftan olay tutanağında imzası bulunan … ile H.İ.G. yargılama sırasında 
tanık olarak dinlenmiştir.

Davalı tanığı H.İ.G. ifadesinde, temizlik firması sorumlusunun yanına 
geldiğini ve kendisine firmadan hediye olarak gelen çikolatanın vestiyer-
den kaybolduğunu söylediğini, bunun üzerine güvenlik kamera kayıtla-
rını incelediklerini ve paketi davacının aldığını gördüklerini, davacıya 
sorduklarında önce durumu kabul etmediğini ancak kayıtlardan bahset-
tiklerinde bir kere almış bulunduğunu belirttiğini bildirmiştir. Diğer da-
valı tanığı ... ise güvenlik görevlisi olduğundan olay günü kendisinden 
kayıtları izlemesinin istendiğini, izlediğinde davacının bahsedilen yerden 
elinde bir paket ile çıktığını gördüğünü, bunun üzerine durumu üstlerine 
bildirdiğini, sonraki süreç hakkında bilgisinin olmadığını ancak personel 
müdürü tarafından davacıya sorulduğunda önce eylemini kabul etmedi-
ğini, ardından ise paketi aldığını belirterek affedilmesini istediğini, diğer 
yandan vestiyerin bulunduğu alanın toplantı salonunun karşısında bulun-
duğunu, toplantı olduğunda katılımcıların eşyalarının konulduğunu, diğer 
günlerde ise imza föylerinin belirtilen yere konulduğunu, duyduğuna göre 
şirket sorumlusunun föyleri getirdiğinde paketi oraya bıraktığını, davacı-
nın da aldığını beyan etmiştir.

Öte yandan davacı tanığı B.Ş, davacının kendisinin kayınvalidesi ol-
duğunu, beraber davalı işyerinde Seven Temizlik Firması işçisi olarak 
çalıştıklarını, kurban bayramından üç dört gün önce müdürlerine hediye 
çikolata geldiğini bunların bir kaçını da kendisinin dağıttığını, şefleri M. 
G.’ın bir kutuyu da kendisine ayırdığını, davacının da temizlik yaparken 
vestiyerde bulunan çikolata kutusunu boş zannederek dikiş kutusu olarak 
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kullanmak üzere aldığını, diğer davacı tanığı ise davacının işten çıkışı ile 
ilgili görgüye dayalı bir bilgisinin olmadığını duyduğu kadarıyla vesti-
yerin üzerinde bulunan boş bir çikolata kutusunu (içinde iki tane olan) 
davacının aldığını, bu sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini, vestiyerin 
bulunduğu yerin binanın girişi olup kimsenin odası olmadığını, her şeyin 
bırakıldığı bir yer olduğunu beyan etmişlerdir.

Kamera görüntülerinden davacının söz konusu yere eli boş olarak gi-
rip, elinde bir kutu ile çıktığı ve delil durumuna göre vestiyerde bulunan 
çikolata kutusunu aldığı sabittir. Davacı da 11.10.2011 tarihli celsede “…
vestiyerde bulunan o paketi boş olduğunu ve atılacak paket olduğunu dü-
şünerek içine iğne iplik koymak amacı ile almıştım.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

Mahkemenin kabulünün aksine boş bir çikolata kutusunun çöp kutusu 
yerine belirtilen yere bırakılması normal ve beklenen bir davranış niteli-
ğinde olmadığı gibi şirket sorumlusunun boş bir çikolata paketi sebebiyle 
olayın araştırılmasını ve dahi bu sebeple kamera kayıtlarının incelenmesi-
ni istemesi de genel hayat tecrübelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan davacı temizlik işçisidir. İş yerinde kimsenin olmadığı za-
man dilimlerinde temizlik işini ifa eden temizlik görevlilerine işyerindeki 
tüm eşyalar emanet edildiğinden, kendilerinden tüm bu malzemeleri mu-
hafaza ederek çalışmaları beklenmektedir. Kaldı ki, davacının eyleminin 
yaratmış olduğu sonuç bakımından, eşyanın sorumluluk alanına giren bir 
eşya olması ile çalışanların şahsi eşyası hatta iş yerine gelen bir misafire 
ait eşya olması arasında da bir fark bulunmamaktadır.

Bununla birlikte mahkemece paketin dolu olması hâlinde dahi maddi 
değerinin azlığına vurgu yapıldığı görülmektedir. Oysa ki izinsizce sahip-
lenilen eşyanın ekonomik değerinin az olmasının eylemin hukuka aykırı-
lığını ortadan kaldırmayacağı açıktır.

Yine direnme kararında açıklandığı üzere, davacının 15 yıllık bir kı-
deme sahip olduğu ve daha önce hiç uyarı cezası dahi almamış olduğu 
yönündeki gerekçe de sonucu değiştirecek mahiyette değildir. Davacının 
başkasına ait, dolu olduğu anlaşılan bir çikolata paketini alarak kendisine 
mal ettiği, bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış nite-
liğinde olduğu, güven sarsıcı bu eylemi sebebiyle iş ilişkisinin sürdürül-
mesinin davalı işverenden beklenemeyeceği kuşkusuzdur.

Hâl böyle olunca, belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek dava-
cının kıdem tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yanıl-
gılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel 
Daire bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.”
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Değerlendirme: Basit olarak görülen bir davranışın çok 
ağır hukuki sonuçları olabilir. 
Çalışma hayatında karşılaşılması mümkün olan, son derece basit bir durum 
olarak değerlendirilse de iş akdinin tazminatsız olarak feshine neden olan 
“işyerinden izinsiz herhangi bir şeyin çıkarılması” halinin hukuki sonuçlarına 
ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı yukarıda görülmektedir. 

Uzun yıllar işyerinde çalışan, hiçbir disiplin cezası almamış bir işçinin 
içinde birkaç adet çikolata bulunan bir kutuyu işyerinden çıkarmasının sonu-
cunun iş akdinin tazminatsız feshine neden olamayacağını, bunun hakkani-
yet uygun olmadığını düşünüyoruz. Ancak bazı hallerde bizim düşündüğü-
müz ve hukuki kararlar farklılık gösterebilmektedir. 

Yukarıdaki kararda yer aldığı üzere; işyerinden içinde birkaç tane çikolata 
bulunun kutuyu izinsiz olarak çıkarması nedeni ile iş akdi haklı nedene daya-
narak tazminatsız olarak feshedilen işçi ile ilgili açılmış olan kıdem tazminatı 
talepli davada yerel mahkemece; davacının kıdemi, daha önce disiplin cezası 
almaması ve işyerinden izinsiz çıkarılan eşyanın ekonomik değeri gözönüne 
alınarak; iş akdinin tazminatsız feshinin ölçülü olmadığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmiştir.

Davalı tarafın temyizi neticesinde; ilk derece mahkemesinin kararı ilk de-
rece mahkemesinin kararına esas aldığı, davacının kıdemi, disiplin ceza-
sı alması, eşyanın ekonomik değeri gibi hususların hukuka aykırılığını, 
eylemin doğruluk ve bağlılığa aykırılığını ortadan kaldırmayacağı ge-
rekçeleri ile bozulmuş, dosya ilk derece mahkemesine iade edilmiş, ilk 
derece mahkemesinin kararında direnmiş, direnme kararının temyizi 
üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca incelenmiş; davacı-

nın kıdeminin, disiplin cezası almamış olmasının ve eşyanın ekono-
mik değerinin az olmasının hukuka aykırılığı ve doğruluk ve bağlı-
lığa aykırılığı ortadan kaldırmayacağı belirtilerek davacının kıdem 
tazminatı alacağına hak kazanamayacağı sonucuna varılmıştır. 

Her ne kadar bu durumun ölçülük ilkesi ile bağdaşmayacağı, 
davacının eyleminin güven ilişkisini zedelediği, iş ilişkisinin deva-

mının mümkün olmadığı kabul edilse dahi bu eylemin haklı 
nedenle fesih olarak değerlendirilmesi ve kıdem tazminatı 

alacağına hak kazanılamamasının son derece ağır bir yaptırım 
olduğu, eylemin geçerli nedenle fesih olarak değerlendirilerek 
kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödenmesi gerektiğine 

ilişkin karşı oy bulunmakta ise de; sonuç değişmemektedir. 
Bahsi geçen şekilde bir eylemde bulunulmasının hukuki yaptırımı 

iş akdinin haklı nedenle yani tazminatsız olarak feshi olacaktır.
Bu sebeple, çalışma hayatında karşılaşabileceğimiz basit du-

rumların yaptırımının son derece ağır olabileceği unutulmamalı, 
doğruluk ve bağlılığa aykırılık teşkil edecek her türlü eylemden ka-
çınmalıyız.
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MÜZİK

Bu yazının yazarı ne sanatçıdır, 
ne de herhangi bir sanatçıyı eleştire-
bilecek yetkinlikte olduğu iddiasında-
dır. Aşağıda okuyacağınız, hayranlık 
uyandıran bir sanatçıyla ilgili okuma-
ların ve bazı gözlemlerin aktarıldığı 
basit bir yazıdan ibarettir. 

Venedik’te Çocuk Otomobil Ya-
rışları filminde yarattığı “Şarlo” ka-
rakteri ile özdeşleşen Charlie Chap-
lin bir film kadrosundaki unvanların 
tamamına yakınına sahiptir: Sinema 
yönetmeni, oyuncu, yazar, film mü-
ziği bestecisi, kurgucu ve komedyen. 
Bu yazı, Chaplin’in müzik ile ilişkisini 
ve besteciliğini konu alıyor. Bu konu, 
filmlerinin içeriğinin yanı sıra film 
müziklerindeki tarzına da yansıyan, 
travmalar ve tezatlarla dolu yaşam 
hikayesinin belirli kesitleri eşliğinde 
işleniyor. 

1889 yılında Londra’da doğan 
Chaplin’in çocukluk ve hatta erken 
gençlik yılları üç sözcükle özetlenebi-
lir: Yoksulluk, acılar ve sahne. Anne-
si ve babası Charlie üç yaşındayken 
ayrıldı. Annesi psikolojik sorunları 
nedeniyle bir rehabilitasyon merkezi-

ne götürüldü. Yanında kaldığı babası 
Charlie 12 yaşındayken alkol sorunu 
nedeniyle öldü. Bir süre kardeşi Syd-
ney ile kötü koşullarıyla bilinen bir 
bakımevine gönderildi. Annesi hiçbir 
zaman ruh sağlığına kavuşamadı(1). 
Özetle, Charlie yaşama harika bir gi-
riş yaptı! 

Charlie’nin annesi ve babası 
müzikhollerde sahne alıyor ve şarkı 
söylüyordu. Annesi oğlunu oturduk-
ları kiralık evde yalnız bırakmıyor 
ve çalıştığı yere götürüyordu. Char-
lie’nin müzikle tanışıklığı bu şekilde 
ve henüz küçük bir çocukken başla-
dı. Charlie ilk sahne deneyimini beş 
yaşındayken beklemediği bir anda 
yaşadı. Annesi sahnedeyken sesinde 
sorun yaşayıp performansına devam 
edemeyince, kaba askerlerden oluşan 
seyirci bu durumu ıslıklarla protesto 
etti. O sırada sahnenin arkasında bu-
lunan Charlie bu topluluğun önüne 
itildi. Başarıyla iki şarkı söyledi ve al-
kış aldı. Ardından seyircinin sahneye 
fırlattığı bozuk paraları tereddütsüz 
toplamaya başlayınca, bu kez de kah-
kahalar yükseldi. Annesinin talihsizli-
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MÜZİK

ği üzerine olsa da, Charlie’nin ilk sah-
ne performansı başarılıydı. Modern 
Zamanlar filminin “anlamsız şarkı” 
sahnesinde bu çocukluk anısının etki-
si görülebilir(2). Chaplin ünlendikten 
sonra, müzik ve müzikhollerdeki şar-
kılara atfen, müziğin çocukluk yılla-
rından itibaren ruhuna sirayet ettiği 
yorumunu yaptı.

Charlie dokuz yaşındayken “The 
Eight Lancashire Lads” adlı çocuk 
korosuna katıldı. Ardından Fred Kar-
no’nun komedi tarzı skeçler sergile-
yen grubuna dahil oldu. Bu grupta 
müzik önemli rol oynuyordu. Charlie 
bunu pantomimle birleştirme şansını 
da bulmuştu. Bu grupla birlikte tur-
neye gittiği ABD’de sinemada şansını 
denemek üzere kalmaya karar verdi 
(1913). Bir gün NewYork’daki Metro-
politan Operası’na gitti ve operadan 
çok etkilendi. Opera ona sessiz film-
lerde müziğin diyalogların yerini ala-
bilecek güçlü bir anlatım aracı olabi-
leceğini göstermişti. Chaplin ABD’de 
Paderewski ve Godovsky gibi ünlü 
müzisyenlerle tanıştı. 1916 yılında 
Bert Clark ile müzik şirketini kurdu. 
Bu şirket Chaplin’in bestelediği üç 
parçayı (“Oh! That Cello”, “There’s 
Always One You Can’t Forget” ve 
“The Peace Patrol”) yayınladıktan 
sonra kapandı(2). 

Chaplin ergenlik döneminde ken-
di kendine keman çalmayı öğrendi. 
Ardından bir de çello satın aldı. Gün-
de dört ila altı saat keman ve çello 
çaldı. ABD turnesinde dahi bu ens-
trümanları yanından hiç eksik etme-
di. İzleyen yıllarda, profesyonellerden 
ders aldı. Konserler vermeyi çok iste-
di ve fakat bunu mükemmel bir şekil-
de gerçekleştiremeyeceğini anlayınca 
bu fikrinden vazgeçti ve tamamen 
sinemaya odaklandı(3). Zira set arka-
daşlarını yıldıracak kadar mükem-
meliyetçiydi. Zengin olduğunda ise, 
Beverly Hills’deki konağına pahalı bir 
org aldı ve belirli ruh hallerinde bunu 
saatlerce çaldı(4). 

Chaplin ABD’de 60’dan fazla kısa 
filmde oynadı. İlk uzun metrajlı filmi 
Bir Köpeğin Yaşamı oldu. United 
Artists film şirketine ortak olduktan 
sonra Altına Hücum, Büyük Dikta-
tör, Modern Zamanlar, Sirk ve Sahne 
Işıkları gibi önemli eserler üretti. Yaşa-
ma Londra’nın fakir bir mahallesinde 
gözlerini açan Chaplin, artık ABD’de 
çok ünlü bir milyoner olmuştu.

Filmleri için sıklıkla tema müzik-
leri geliştirdi ve nihayet Altına Hü-
cum filminde bu şarkıları Abe Lyman 
Orkestrası eşliğinde kayıt altına aldı. 
Chaplin geleneksel batı müziği notas-
yonu konusunda eğitim almadığı hal-
de, müzik üretimi konusunda müthiş-
ti. Bu konuda aranjörler ile çalışırdı(3). 
Besteci Timothy Brock da, müziği 
kağıda dökemese de, Chaplin’in ka-
fasında hep sofistike bestelerin bulun-
duğunu ifade ediyordu(5). 

Başyapıtlarından biri olarak kabul 
edilen Modern Zamanlar’da bazı ses 
ve müzik efektleri kullanılmışsa da, 
bu film Chaplin’in son sessiz filmidir. 
Modern Zamanlar müziğini Chaplin 
besteledi, parçaların düzenlemeleri 
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yapılırken kendisine Alfred Newman 
yardımcı oldu. Filmin romantik tema 
müziği Gülümse’ye (“Smile”) sonra-
dan şarkı sözleri de yazıldı. Bu par-
çayı önce Nat King Cole plak yaptı, 
ardından Diana Ross, Micheal Bub-
le, Michael Jakson, Liberace, Judy 
Garland ve Madeleine Peyroux gibi 
birçok ünlü şarkıcı bu parçanın co-
ver’larını yaptı. Bu müzik ayrıca Jerry 
Lewis tarafından tanıtım filmi olarak 
da kullanıldı(6). 

David Raksin’e göre, Gülümse 
parçası kendisi tarafından yazılmıştı. 
Melodileri mırıldanan Chaplin, Rak-
sin’den bunları notalara dökmesini 
istiyordu. Raksin’in görevi melodileri 
orkestralaştırmak ve senkronizasyonu 
sağlamaktı. Chaplin zeki bir keman-
cıydı, müzik hakkında bilgisi vardı, 
ancak nota yazamıyordu(6). 

Okan Toker’in de vurguladığı 
üzere, sesin sinemada kullanımına 
kararlılıkla karşı çıkan Chaplin, sesin 
pantomim sanatını mahvedeceğini ve 
sessizliğin büyük güzelliğini sileceğini 
söylüyordu. Bu duruşunu uzun yıllar 
sürdüren Chaplin, başka bir olanağı 
kalmadığı için ilk kez Büyük Diktatör 
filmini (1940) sesli olarak çekmişti(7). 

ABD vatandaşlığını reddeden ve 
komünizm propagandası yaptığı ileri 
sürülen Chaplin’e karşı başlatılan ka-
ralama kampanyası sonrasında 1952 
yılında ABD’ye girmesi yasaklanan 
Chaplin yaşamının sonuna kadar İs-
viçre’de kaldı. Chaplin’in müziğe olan 
ilgisi İsviçre’de de sürdü ve çok sayı-
da müzik insanıyla dostluk kurdu ve 
işbirliği yaptı. 

Chaplin’in yaşamındaki en çar-
pıcı tezatlardan biri de, ABD’nin 
Chaplin’e itibar iadesiyle gerçekleşti. 
Chaplin 1972 yılında Akademi Onur 
Ödülü’nü almak üzere ABD’ye gitti. 

Bir yıl sonra, bu kez Sahne Işıkları fil-
mi ile Akademi En İyi Özgün Müzik 
Ödülü’nü kazandı. 1975 yılında ise 
İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth tara-
fından şövalye unvanına layık görül-
dü. 1977 yılında İsviçre’de vefat eden 
Chaplin’in değeri yaşamının son yılla-
rında anlaşılmış oldu! 

1895 yılında Paris’te yapılan ilk 
halka açık film gösteriminden itiba-
ren sessiz filmler canlı müzik eşliğinde 
izlenirdi. Canlı müziğin filmlere renk 
kattığına ve duygu geçişlerini vurgu-
ladığına inanılırdı. Bu amaçla, küçük 
sinemalarda bir piyanist bulunurken, 
büyük sinemalar bir orgcu ya da or-
kestrayı barındırıyordu. Chaplin de 
bu geleneği farklı olarak müziği film-
lerine dahil ederek sürdürdü ve sah-
nelerine en az bir piyano eşlik etti. 
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Chaplin otobiyografisinde, çok sayıda 
sinemacının komedi filmlerinde ko-
mik müzikleri kullanmayı tercih et-
mesine karşın, zarif  ve romantik film 
müzikleri bestelemeye çalıştığını, bu 
müziklerin komedilerine duygusal bir 
boyut kazandırdığını yazdı(8). 

Günümüzde de canlı orkestra 
performansı eşliğinde sessiz film gös-
terimleri yapılıyor, bunun için festival-
ler düzenleniyor. Örneğin Eskişehir 
Uluslararası Film Festivali’nde, Chap-
lin’in Yumurcak filmine Anadolu 
Üniversitesi Senfoni Orkestrası canlı 
olarak eşlik etti. 

Chaplin’in çocukluk yıllarında ya-
şadığı yoksulluk ve travmalar, yaşamı-
nın devamında ortaya çıkan tezatlık-
lar, filmlerinin konularının ve geçtiği 
mekanların yanı sıra, film müziklerine 
de yansıdı. Özellikle toplumsal adalet-
sizliğe eleştiri getirdiği duygusal sah-
nelere hüzünlü müzikleri eşlik eder. 
Aynı sahne içinde uçlardaki duygula-
ra müzikleri aynen ayak uydurur. 

MÜZİK

Yumurcak filminde müzik, Şarlo ve 
çocuğun sefalet dolu yaşamları anlatı-
lırken yavaş ve hüzünlüdür. “Sokakta 
çalışma” sahnesinde çocuğun kırdığı 
camı bir anda olay yerinde beliren Şar-
lo onarıp ev sahibinden para alırken, 
polisin bunun bir tezgah olduğundan 
şüphelenip ikiliyi takip etmeye başladı-
ğında, müzik hızlanır ve eğlenceli bir 
hal alır. Yine Şarlo’nun çocuğun bi-
yolojik babası olmadığının anlaşılması 
üzerine çocuğa polis tarafından zorla 
el konulduğu sahnede, müzik ziyade-
siyle hüzünlüdür ve karakterlerin duy-
gularını mükemmel bir şekilde yansıtır. 
Sirk filminin “aslan kafesi” sahnesinde, 
müzik Şarlo ve güzel kızın ruh halle-
riyle kusursuz bir şekilde uyumludur. 
Müzik genellikle eğlenceliyken, aslanın 
uyandığı ve Şarlo’ya doğru hareketlen-
diği anlarda bu kez de bas seslerle bir-
likte gergin unsurlar içerir. 

Nihayet, sinemada film müzisyeni 
olan yönetmenlerin sayısı oldukça az-
dır ve bunların başında hiç kuşkusuz 
Chaplin gelir. Birçok filminde Tscha-
ikowsky’den esinlendiğini açıklayan 
Chaplin’in özgün film müziklerinin 
yanı sıra, ünlü klasik müzik örnekleri 
de mevcuttur. Sahne Işıkları ve Hon-
kong’dan Bir Kontes’in müzikleri bu-
nun en belirgin iki örneğidir(7). 

Kaynakça:
(1)	 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-

haberleri/charlie-chaplin-kimdir-charlie-chaplinin-
hayati-ve-filmleri/

(2)	 https://sinemaekol.com/charlie-chaplin-ve-muzik/
(3)	 https://www.charliechaplin.com/en/articles/26-

Chaplin-Music?category=biography
(4)	 https://www.charliechaplin.com/en/articles/205-

Chaplin-as-a-Composer?category=	biography
(5)	 https://www.charliechaplin.com/en/articles/321-

Chaplin-A-Musical-Biography
(6)	 https://web.archive.org/web/20081221111238/

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_
Times(film)#Music

(7)	 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/28829

(8)	 https://www.theguardian.com/music/2019/apr/16/
musical-tramp-charlie-chaplin-film-score-composer
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Dünya Genelinde En Çok 
Dinlenen Sanatçılar:
1. Bad Bunny 
2. J Balvin
3. Juice WRLD
4. The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok 
Dinlenen Kadın Sanatçılar:
1. Billie Eilish
2. Taylor Swift
3. Ariana Grande
4. Dua Lipa
5. <Halsey

Dünya Genelinde En Çok 
Dinlenen Albümler:
1. YHLQMDLG, Bad Bunny
2. After Hours, The Weeknd
3. Hollywood’s Bleeding, Post 

Malone
4. Fine Line, Harry Styles
5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok 
Dinlenen Şarkılar:
1. “Blinding Lights”, The Weeknd
2. “Dance Monkey”, Tones and I
3. “The Box”, Roddy Ricch
4. “Roses - Imanbek Remix”, 

Imanbek ve SAINt JHN
5. “Don’t Start Now”, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok 
Dinlenen Podcast yayınları:
1. The Joe Rogan Experience
2. TED Talks Daily
3. The Daily
4. The Michelle Obama Podcast
5. Call Her Daddy

Dünya Genelinde En Çok 
Dinlenen Podcast Türleri:
1. Toplum ve Kültür
2. Komedi
3. Hayat Tarzı ve Sağlık
4. Sanat ve Eğlence
5. Eğitimsel

, 2020’nin
“En Çok Dinlenenleri”ni 

Açıkladı
Spotiy, kullanıcılarının, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de 2020 

yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast 

yayınlarını erişime açtı. Buna göre dünya genelinde en çok dinelen sanatçı 

Bad Buny olurken, Türkiye’de is en çok dinelen sanatçı Ezhel oldu.
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Spotify 2020 Yılının Türkiye 
TOP Listeleri:
Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Sanatçılar:

1. Ezhel
2. Sezen Aksu
3. Murda
4. Sagopa Kajmer
5. Patron
6. Yüzyüzeyken Konuşuruz
7. Zeynep Bastık
8. Emir Can İğrek
9. Gazapizm
10. Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Kadın Sanatçılar:

1. Sezen Aksu
2. Zeynep Bastık
3. Billie Eilish
4. Sertab Erener
5. Sena Şener
6. Göksel

7. Tuğçe Kandemir
8. Dua Lipa
9. Sıla
10. Lana Del Rey

Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Müzik Grupları:

1. Yüzyüzeyken Konuşuruz
2. Dolu Kadehi Ters Tut
3. Duman
4. Pinhani
5. Adamlar
6. Mor ve ötesi
7. maNga
8. Perdenin Ardındakiler
9. İkiye On Kala
10. BTS

Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Şarkılar:
1. Bi Sonraki Hayatımda Gel - 

Murda, Ezhel
2. Unutulacak Dünler - Gazapizm
3. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
4. Leila - Reynmen
5. AYA - Murda, Ezhel
6. Sağı Solu Kes - Gazapizm
7. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken 

Konuşuruz
8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Dance Monkey - Tones And I
10. Kafamda Kentsel Dönüşümler - 

İkiye On Kala

Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Albümler:

1. Made In Turkey - Murda, Ezhel
2. Hiza - Gazapizm
3. Lights Out - Ufo361
4. Doğa - Murda
5. Akustik Travma - Yüzyüzeyken 

Konuşuruz
6. Dünya Günlükleri - Adamlar
7. Müptezhel - Ezhel
8. Orman Kanunları - Ben Fero
9. Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
10. When We All Fall Asleep, Where 

Do We Go? - Billie Eilish

Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Podcast Yayınları:
1. Kendine İyi Davran
2. Umarım annem dinlemez
3. Tarz Mı?
4. Zihnimin Kıvrımları
5. Fularsız Entellik

Türkiye’de En Çok Dinlenen 
Podcast Türleri:
1. Toplum ve Kültür
2. Sanat ve Eğlence
3. Komedi
4. Hayat Tarzı ve Sağlık
5. Hikayeler
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“Resme olan tutkum yüzün-
den babamdan yediğim tokatlarla 
söze başlamam gerekiyor önce: 
Mardin’de ilkokuldaydım. Bir tatil 
günü evde renkli kalemlerle resim 
yapıyordum. O zamanlar (sanı-
rım 1924 yılında) kullandığımız 
renkli kalemler kalitesiz oldukla-
rından uçları hemen kırılıyordu. 
Külüstür bir çakı ile kırılan uçları 
açmak için uğraşıyordum ama ka-
lemleri yontmak çok zor oluyordu. 
İşte, tam bu sırada duvara gömü-
lü dolap içinde bir kutuda duran 
babamın usturaları geldi aklıma. 
Çoktandır o usturaları kullanma-
dığını da biliyordum ama ustura-
ları almaya korkuyordum. Babam 
evde olmadığı zamanlar, berbere 
gittiğinde almak daha kolayıma 
geliyordu. Usturalarla, renkli uçla-
rı kırılıveren kalemleri daha kolay 
yontabiliyordum ama usturaların 
o keskin ağızları da çabucak kırı-
lıyordu.

Resim yaptıktan sonra ustu-
raları kutuya koyup dolaba kal-
dırdım. Kopacak fırtınayı bekli-
yordum. Şimdi bu yaşananların 
üzerinden sadece bir iki ay geçmiş 
gibi geliyor. Babam dolabın kapa-
ğını açmış, elinde usturalarla dur-
muş ve beni çağırıyordu. Yanına 
gittiğimde hiçbir şey söylemeden 
tokatları indirmeye başladı. Yete-
rince tokatladığına inanınca da us-
turaları bu hale niçin getirdiğimi 
sordu. Olayı olduğu gibi anlattım. 
Usturaları çok uzun zaman önce 
gördüğümü, kalemlerin ucunu 
açarken bu kadar kolay kırılacak-
larını hiç sanmadığımı ve kendi-
sinin de kullanmadığına göre lü-
zumlu olmadığını düşündüğümü 
söyledim. Babamın usturalarını 
kullanarak yaptığım resme ne 
oldu şimdi hatırlamıyorum ama 
resim yapmak, öylesine heyecan 
ve keyif verici bir şeydi işte”diyor 
Nuri İyem.

SANAT TARİHİ

Yeniler Grubu’ndan:
Nuri İyem

Rıza KOCABIYIK

“Bir Heykel kadar sımsıkı, yeşil mehtap aydınlığı 
kadar zarif, geçmiş zaman havasını içinde taşıyan eski 
fresk ve ikonalar kadar yalın.”

Ahmet Hamdi Tanpınar
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Ressam Nuri İyem; Hüseyin Hüs-
nü Bey ile Melek Hanım’ın ikinci ço-
cuğu olarak 1915 yılında İstanbul’da 
doğar. Kendisinden birkaç yaş büyük 
Aliye adında bir de ablası vardır. Ba-
basının görevi gereği 1918 yılında 
ailesi ile birlikte Mardin’in Cizre il-
çesine giderler. 1922 yılında belki de 
sanat hayatına da yön veren ablası 
Aliye’nin ölümü onu derinden etkiler. 
Resimlerine yansıttığı büyük gözlü 
Anadolu kadını tasvirini, ablasının 
gözlerinden etkilenerek çizdiği söyle-
nir. O yüzdendir ki nerede Nuri İyem 

resimleri görülse hemen tanınır. 1923 
yılında anne ve teyzesi ile bir süreliği-
ne Arnavutluk’a gider. Önce mahal-
le mektebine sonra İtalyan okuluna 
devam eder. Ortaokulu, tekrar dön-
düğü İstanbul’da okuyan İyem, Per-
tevniyal lisesi öğrencisi iken yaptığı 
resimler akademi hocası Nazmi Ziya 
Güran’ın dikkatini çeker. Anne ve 
babası karşı çıkar bu duruma. Baba-
sı, O’nun Tıbbiye’de okumasını ister. 
Durumu öğrendiğinde üzüntüden 
hasta olur. Baba Hüseyin Hüsnü Bey, 
oğlunun inadı, resim sevgisi ve teyze-
sinin oğlu Doktor Ekrem Bey’in de 
araya girmesi sayesinde istemeyerek 
de olsa oğlunun isteğine razı olur.

1933 yılında akademi hayatı baş-
lar Nuri İyem’in. Nazmi Ziya Gü-
ran, Hikmet Onat, İbrahim Çallı ve 
Leopold Levy’den dersler alır. Estetik 
derslerini de sonradan yakın dostu 
olan Ahmet Hamdi Tanpınar’dan alır. 
1937 yılında akademiyi birincilikle 
bitirir. Sonraki dönemde 1938’de as-
teğmen olarak askerliğini yapar. 1940 
yılında ise Yüksek Resim Bölümünde 
okumak için akademiye geri döner ve 
Leopold Levy’nin öğrencisi olur.

1941 yılına gelindiğinde İyem; 
Ferruh Başağa, Turgut Atalay, Agop 
Arad, Avni Arbaş, Mümtaz Yener, 
Fethi Karakaş, Haşmet Akal ile resim 
sanatının batı etkisinden kurtulması 
ve toplum sorunlarına eğilmesi için, 
toplumsal-gerçekçi anlayış çerçeve-
sinde Yeniler Grubu’nu oluşturur-
lar. Bu grup daha önce oluşturulan 
“d-grubu” ve “müstakillere” bir tepki 
olarak doğmuştur. Hani hep tartışılan 
bir konu vardır ya; sanat için sanat mı 
yoksa toplum için sanat mı, diye. İşte 
yeniler grubu yaşadıkları toplumun 
içine girerek, onların gündelik ya-
şamlarını, yaşadıkları zorlukları bire 

Nalbant adlı tablo

Enteriyör
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bir görerek yansıtma çabasına gir-
mişlerdir. Kimi zaman tarlada çalı-
şan, cefakar ,mağrur Anadolu insanı-
nı; onun yaşamını, yaşadığı zorlukları 
tablolarına resmederler. Nuri İyem 
bunun yanında Anadolu Kadının 
“bakışlarını” resmetmiştir. Öyle ba-
kışlar ki, sırf  resmettiği köylü kadının 
yüzü bile o yörenin toplumsal sınıfı-
nın içinde hissettirir sizi. Bu tablolar 
herhangi bir manzara ve portre resmi 
gibi değildir. Bu resimler bulunduğu 
dönemin gazetesidir. Okuyacak bir 
kelime bulamazsınız lakin resmedilen 
durum bir çok kelimeden daha etkili 
hale gelir. Ondandır ki aradan yarım 
asırdan fazla zaman geçmesine rağ-
men bize toplumun aynı zorluklarla 
yaşamaya devam ettiğini gösterir. 

Yeniler Grubu’nu oluşturan res-
samlar İkinci Dünya Savaşı yüzünden, 
kendilerinden önceki ressamlar gibi 
yurtdışına gitme ve orada öğrenim 
görme şansı elde edememişlerdir. Bel-
ki de bu yüzden toplumsal konulara 
daha fazla ağırlık verirler. Hatta Abi-
din Dino bu konuda şöyle demiştir:

“Türk resminin sağlam bir 
temele dayanması ancak, halk 
sınıfını halk gerçeğini doğrudan 
anlamakla olabilir.”

10 Mayıs 1941 günü Yeniler 
Grubu ilk sergisini açar. Serginin 
ismi “Liman Şehri İstanbul” olarak 
belirlenir. Açılışta makas ve kurdela 
yerine tavandan sarkan balıkçı ağ-
ları, kasatura ile kesilir. 1944 yılında 
Yüksek Resim Bölümünü “Nalbant” 
adlı çalışması ile ikinci kez birincilikle 
bitiren ilk mezun olur. Aynı yıl Nasip 
Özçapan ile evlenir. İki çocuk sahibi 
olurlar. Daha sonra buna üç torun 
dahil olur.

Daha sonraları, Yüksek Resim 
Bölümü birincilikle bitirdiği “Nal-

bant” adlı tablosu başına büyük bir 
iş açar. Tabloda bir nalbant, yanında 
çırağı ile atın ayağına nal çakmakta-
dır. Bu resimde görülen orak benzeri 
keski ve yerdeki çekiç yüzünden ko-
münist propagandası yaptığı gerekçe-
si ile bir müddet hapse atılır.

“İlk mahpuslukta henüz her 
şeyin acemisiydim. “ziyan yok bi-
raz içerde otururum; azıcık kağıt, 
birkaç renkli kalemde nasıl olsa 
tedarik edilir. Böylece bir başı-
ma sabah-akşam resim yaparım 
hesabındaydım. Sonra punduna 
getirir, bir-iki fırça ve birkaç yağ-
lı boyada bulurdum. Artık hiçbir 
eksik kalmazdı. Ancak elbette 
öyle olmadı. Solculuk suçu ne ağır 
nesneymiş meğerse. Çizik bile at-
tırmadılar. Kendimi bildiğimden 
bu yana, ilk kez resim yapmadan 
yaşıyordum. Beynim karıncala-

SANAT TARİHİ

Sıradan Sevdalılar Gün Başlıyor Kondularda

Mardin
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Türkiye’de ilk özel resim dershanesi 
olan bu yer kısa sürede ünlenir. En-
telektüel ortamı yüksek bir çevre olu-
şur. Daha sonra burada eğitim alan 
bir grup genç “Tavanarası Ressamla-
rı” adı altında bir topluluk kurarlar.

Grup, Erdoğan Behnasavi/Beh-
nasov, Baha Çalt, Atıfet Hançerlioğ-
lu, Seta Hıdiş, Ömer Uluç, Haluk 
Muradoğlu, Ümit Mildon, Vildan 
Tatlıgil, Pindaros Platinidis ve Atıf  
Yılmaz’dan (Batıbeki) oluşmaktadır. 
Bir yılı aşmayan bir süre birlikte ça-
lışan grup, ilk sergilerini 1951 yılının 
Mayıs ayında İstanbul’da Fransız 
Konsolosluğu’nda açar.

1952 yılından itibaren düzenli 
olarak her yıl sergi açar Nuri İyem. 
1956’da Venedik, 1957’de Sao Pau-
lo ve Hollanda’da bienallere katılır 
ve eserleri sergilenir. 25 sene boyun-
ca ara vermeden sergi açar sanatçı. 
1986’da Tüyap Ticaret Merkezi’nde 
50. sanat yılı onuruna retrospektif  
sergisi açılmış ve sergi ile ilgili kitabı 
yayımlanmıştır. 1989’da Sedat Sima-
vi Görsel Sanatlar Ödülü ve 1997’de 
Tüyap İstanbul Sanat Fuarı Onur 
Ödülü’nü alır. 2001’de Evin Sanat 
Galerisi, resimlerinin yer aldığı kolek-
siyonları tespit ederek görselleri arşiv-
ler. Projenin devamı olarak, 1504 re-
simden oluşan “Dünden Yarına Nuri 
İyem” Retrospektif  Sergisi açılır ve 
sergiye gelen tüm yapıtların yer aldığı 
iki ciltlik kitabı yayınlanır.

Nuri İyem bütün sanat hayat bo-
yunca bizi resmeder, ”yani halkı”. Bu 
yüzdendir ki çok sevilir. Anadolu in-
sanını en gerçekçi biçimde yansıtarak 
bizim cefakar insanımızı dünya tanı-
tan bu güzel insan 18 Haziran 2005 
yılında 90 yaşında Ulus’taki evinde 
arkasında zengin bir resim arşivi bı-
rakarak vefat eder.

nıyordu. Yüreğim çatlayacak gibi 
oluyordu. Sonra bu günler uzadı. 
Bu resimsiz haftalar hayatımın en 
mutsuz dönemleridir.”

“Bu mahpusluk ne menem bir 
şeyse bazı dostlar bile selamı sa-
bahı keser olmuşlardı. Yolda ge-
lirken karşıdan görenler kaldırım 
falan değiştiriyordu. Beyoğlu’nda 
dolaşırken baktım çok saygıdeğer 
bir dost, Sait Faik benimle aynı kal-
dırım üzerinde karşıdan geliyor. 
Yakıncaydı, adamı sıkmamak için 
ben kaldırım değiştirmeye kalk-
sam farkedecekti. Hemen yanım-
daki Japon oyuncak mağazasının 
vitrinine bakarken dalmışım gibi 
yaptım. Bir el omuzuma dokundu. 
“Hey Nuri, nasılsın? Korkma ben 
onlardan değilim. Geçmiş olsun. 
Ayrıca biliyor musun, benim Me-
darı Mahişat Motorü’nü de toplat-
tılar. Haydı sağlıcakla kal.” deyip 
gitti…

1946 yılında Nuri İyem, Fethi Ka-
rakaş ve Ferruh Başağa Asmalımes-
cit’te Önay Apartmanının çatı katın-
da, hem kendilerinin çalıştığı hem de 
özel ders verdikleri bir atölye açarlar. 

Göç

Mühür Gözlü Kadın Almanya Mektubu
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Yoğun tartışmaların hatta linçlere varan 
saldırıların nesnesi olan dizi

“Bir Başkadır” üzerine

Fikrini söyleyenlerin bağırdığına 
katılıyorum ama izleme oranı-
nın yüksekliği mantıklı gelmi-

yor. Bu bağırma meselesi de birazdan 
değineceğim “siyasi atmosfer” ile ilgili 
diye düşünüyorum. 

“Film ülkenin panoramasını çek-
miş”, “Belgesel niteliğinde”, “Gü-
nümüz Türkiye’si çözümlemesi” 
diyenler olduğu gibi, “Berkun Oya 
Türkiye’de yaşamıyor galiba” diyen-
ler de oldu. Sekülerler ve muhafaza-
karlar arasında gidip gelen, birbirin-
den habersiz olsalar da hayatları bir 
biçimde kesişen bu farklı dünyaların 
insanlarını görüyoruz. Bir Başka-
dır’daki kahramanlar kendi iç anlam-
landırma süreçlerini yaşarken bizler 
bu süreci nasıl algılıyoruz? 

Diziden çok dikkatimi çeken, in-
sanların bu dizinin içeriği hakkında 
yaptıkları yorumlarla birbirlerine öfke 
biriktirmesi ve keskin biçimde ayrıl-

mış olmaları oldu. Yani bana göre asıl 
panorama bu yorumlarla ortaya çıktı. 
Bu keskin ayrımın ülkenin içinde bu-
lunduğu siyasi atmosferle doğrudan 
ilgisi var elbette. Radikal kutuplaşma-
dan beslenen bir siyasi düzen bizleri 
gündelik yaşamlarımızdan, dizi ana-
lizlerimize kadar keskin şekilde ayrış-
tırmış belli ki… 

Bir Başkadır neden milli mesele 
haline geldi?
Türkiye siyasi tarihinde ciddi deği-
şimler yaşandığı malum. Tüm bunlar 
içinde bulunduğumuz çemberden dı-
şarı bakarken daha sivri bir savunma 
mekanizması oluşturmamıza neden 

Aralık ayının en çok konuşulan başlığı bu diziydi. Memlekette izlemeyen kalmamış 

gibi bir algı oluştu fakat günümüzün ekonomik koşulları göz önüne alınınca bırakın 

herkesin izlemesini tam tersine meseleden habersiz olan kesimin daha fazla 

olduğunu düşünüyorum. Nerden mi çıkarıyorum? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü’ne göre Türkiye’de toplam yoksulluk oranı yüzde 17. Bu da 14 milyon insan 

demek. Yani dizinin gösterildiği dijital medya platformunun adını dahi bilmeyenler. 

Adını bilip üyeliği olmayanlar vs. bu sayı artar. Fakat izleyenler öyle bir gürültü 

kopardı ki sanki herkes izlemiş ve fikrini bağıra bağıra söylemiş gibi…
Şafak Rüzgar YILDIZ
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oldu. Kendi çemberimizde bize yö-
nelik bir saldırı olduğu algısına kapılır 
kapılmaz sinyal verip karşı atağa geç-
tik ve milli mesele haline getirdik Bir 
Başkadır’ı.

Milli mesele haline getirmek 
garip mi?

Değil. Hayatı hangi kodlarla oku-
duğumuz yani referans çerçevemiz 

bizim algılama biçimimizi şekillendi-
riyor. Zaman, mekan, geçmiş yaşa-
mımız, doğduğumuz şehir, ekonomik 
koşullar aklınıza ne gelirse bizim çev-
remizi algılamamızda etken haline 
geliyor. Fakat aynı nesne bir başkası 
tarafından tamamen farklı okunabili-
yor. Yani kültürel ya da kişisel kodlar 
bu okumaları farklı kılıyor.

Açık Yapıt diye bir kavram var, 
Umberto Eco, “Açık Yapıt” kavramını 
kitabında şöyle açıklamış; metni (ya-
pıt, dizi, film vs.) bir ormana benze-
terek okurun (izleyicinin) bu ormanda 
kendi yolunu kendisinin çizeceğini, 
ama bunun bir koşula bağlanması ge-
rektiğini belirtmiş. Yani karşımızdaki 
yapıt tamamlanmış haliyle tümüyle 
sanatçıya ait, onun tercihleri doğrul-
tusunda olmuş gibi görünse de yapıtla 
karşılaşan için yeniden bir keşif  süreci 
başlıyor.

Bu dizi de Berkun Oya için ta-
mamlanmış olabilir fakat her bir 
izleyici için yeniden oluşan ve an-
lamlanan bir yapıt. Hatta bir izleyici 
için referans çerçevesinin gelişmesi ile 
birlikte birden fazla kere anlamlandı-
rılabilir. Yani diziyi 3 sene sonra farklı 
şekilde okuyabilirsiniz. 

Biz de bu diziyi her birimiz kendi 
penceremizden okuyup öyle algıladık 
ve içinde yaşadığımız politik atmos-
ferle de milli mesela haline getirdik. 

Politik sinema
 Politik sinema deyince aklımıza ilk 
gelen şey geçmiş travmalarla yüzleş-
tiren göndermeler. Türkiye sinema-
sından örnek verelim; Özcan Alper’in 
‘Sonbahar’ ve ‘Gelecek Uzun Sürer’ 
filmleri, Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Güneşi 
Gördüm’ filmi gibi filmler yakın tari-
himizle yüzleşmeler içeren, toplumsal 
travmalara neden olmuş siyasi geçmi-
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şe gönderme yapan filmler… 
Peki, bu filmde var mı bu tür öge-

ler… Var. 
Gülbin’in kardeşinin sakat doğ-

masına neden olan bir tekmeden söz 
ediliyor. Bu bizim yakın tarihimizde 
yaşadığımız toplumsal travmalarımız-
dan birine gönderme yapan bir bilgi. 

Nostalji…
Dizi psikolojik-dram diyebileceğimiz 
bir türde. İstanbul’un farklı sosyo-e-
konomik kesimlerinden insanların iç 
dünyaları, psikolojik süreçleri anlatı-
lıyor. Kimlikler üzerinden yaratılan 
bir kurgu izliyoruz. Hangi kimlikler 
bunlar? Kürt kimliği, seküler beyaz 
Türk kimliği ve muhafazakar yoksul 
katmanı temsil eden kimlik. Bu üç 
farklı kimliğin daha önce söylediğimiz 
ağ anlatı biçiminde karşılaşmalarını, 
kesişmelerini izliyoruz.

Diziyi sevenlerin birçoğunda geç-
mişe olan özlem duygusu olduğu gö-
rünüyor. Nostaljik ögeler dikkat çekici 
düzeyde. Filmin ismi için seçilen yazı 
fontu ve filmde tercih edilen renkler 
de yine eskiyi çağrıştırıyor. Dizinin 
açılış sahnesindeki şehrin genel planı 
eski Türk filmlerini hatırlatıyor. Hat-
ta kullanılan müziklerin bazıları eski 
film müzikleri. Bu yönüyle hoş bir tat 
bırakıyor, çünkü nostalji hafızamızda 
pozitif  duygular deposu olarak iş-
lev görüyor. Araştırmacılar nostaljiyi 
“anlam sağlayan bir kaynak” olarak 
değerlendiriyor. Dizide birçok kişi için 
bu nostaljik ögeler anlam sağlayan 
kaynaklar olarak etkileyici bir işlev 
görmüş. Ayrıca yeni politik filmlerin 
de nostaljik ögeler kullandığını söyle-
yelim.

Biz bir dizi izledik, fakat sanki 
uzun süren bir film gibiydi. Çekim 
teknikleri açısından bakılınca da öyle. 

Dizinin beyni, yani biçimi de içeriği 
de belirleyen bir kişi var; yönetmen 
Berkun Oya. Sinemada kendine ait 
bir tarzı ve anlatısı olan yönetmenlere 
‘Auteur’ deniyor. Nuri Bilge Ceylan 
gibi mesela… Bu da bir ‘Auteur’ sine-
maya örnek bir iş denilebilir. Bu ba-
kımdan “film gibi dizi” algısına daha 
fazla yönlendiriyor insanı. 

Yapılan eleştirilerden biri de dizi-
deki karakterler üzerinden, ki bu ka-
rakterler sözünü ettiğimiz kesimleri 
temsil ediyor, cehaletin aşırı biçimde 
yüceltilmesi bunun aksine eğitimli 
olanı da aşırı biçimde yerme, aşağı-
lama eğilimi. Bu insanları rahatsız 
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eden bir başka temel içeriği olmuş di-
zinin. Berkun Oya senaryosunda bu 
karakterlerin temsiliyetlerini sözünü 
ettiğimiz kesimleri işaret ederek şekil-
lendirmiş. 

Türkiye Bir Başkadır’daki gibi 
midir?
Tüm toplum Berkun Oya’nın kurgu-
ladığı biçimde şekillenir demek doğru 
mudur? Elbette değildir. Bu izlediği-
miz bir dizidir ve senaristin çizdiği 
bir çerçeveyi izliyoruz. Berkun Oya 
da “Türkiye böyledir” diyor olamaz; 
çünkü o zaman insanın gerçekten 
“Ben başka bir ülkede mi yaşıyorum?” 
diyesi geliyor. Bazı meselelere hakim 
olmadığı izlenimi yaratıyor bende. 

Bence muhafazakar kesim hakkında 
da, Kürt’ler hakkında da yeteri kadar 
bilgi sahibi değil. Yani bilgi sahibi ol-
maktan öte bize anlatacak kadar va-
kıf  değil diyelim. Ben yeterince bilgi 
sahibi miyim? Değilim ama bildiğim 
bir şey var; bizim memlekette muha-
fazakar bir kadının bir sorunu varsa 
ve kendi dünyasındaki otoriteye da-
nışması gerekiyorsa bu imamın ken-
disi değil, genellikle imamın eşi olur. 
Ya da Kürt meselesi ile ilgili ne anla-
tıyor? Aile içinde bir türlü anlaşılma-
yan şiddetli bir kavga var. Üstü örtülü 
bir şekilde bize bir şey anlatmaya ça-
lışıyor ama gerçekten hakim olmadığı 
bir alan ve de riskli bir alan. O denize 
girip boğulmak yerine kıyıda dolanı-
yor. Vakıf  olmadığı alana girince de 
işte böyle kenarda kalıyor. Acaba Ber-
kun Oya da dizide eleştirdiği seküler 
beyaz Türk’ler gibi üstten bakan biri 
olabilir mi? Bence böyle bir hata-
ya bu üstten bakış ve fazla özgüven 
sevketmiş olabilir O’nu. Her mese-
leyi anlatmaya muktedir bir hali var. 
Oysa biraz mütevazi olsa bu hataya 
düşmezdi diye düşünüyorum. Sonra 
Halk TV izleyen kesim yine kafalarda 
büyük soru işaretleri bırakıyor! Yalı-
da oturup halk TV izliyorlar? Bu da 
tuhaf. Yani anlatmak istediklerini çok 
uç noktalara oturtup anlatmış. Belki 
de bu kadar uç noktada olmaları hu-
zursuz etmiştir izleyiciyi. 

Berkun Oya tiyatro yazarlığından 
gelen bir yönetmen-senarist. Bu ba-
kımdan onun kalemi ile ilgili atıp tu-
tacak yerde değilim ben… Fakat şunu 
anladık bu vesileyle; biçim olarak iyi 
yazmak demek içeriğe hakim olmak 
anlamına gelmiyormuş. 

Siz de izleyip kendi referans çer-
çevenizi keşfedip kendinizle yüzleşe-
bilirsiniz. 
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Akşam geldiğimiz Faralya 
Köyü, George House pansi-
yonunda, sabah kuvvetli bir 

rüzgâr sesiyle uyandık. Rüzgâr basit 
olarak inşa edilmiş bungolowumuzun 
tahta aralarından içeri sızıyor, çatı-
dan rüzgârın o bildik uğultusu geliyor. 
Kalkıp dışarı çıktım. Gökyüzü beyazla 
koyu gri arasında değişik tonlarla be-
zenmiş, karmakarışık; ancak rüzgâr 
bungolow içinde yarattığı etki kadar 
güçlü değil. Bana göre yağmur da 
yağmaz, belki biraz çiseleyebilir. Bu 
kanaatimin yarattığı olumlu duyguy-
la kahvaltıya gidiyorum. Eşim Ceyda 
her zaman olduğu gibi olaya kötümser 
yaklaşıyor. “Ya şiddetli bir yağmura 
yakalanıp ıslanırsak, yanımıza şemsi-
ye mi alsak?” Paniklemesinde ben de 
her zamanki gibi “bir şey olmaz, dert 
etme” havasındayım. En azından kah-
valtı süresince bir şey olmadı. Kahvaltı 
yine akşam yemeğindeki gibi açık büfe, 
ev yapımı peynir, tereyağı, yoğurt, o yö-
renin zeytini, balı, kümesten yumurta, 
bahçedeki fırında tepsi içinde pişirilmiş 
taze ev ekmeği, domates, salatalık… 

Bahçede keyifli bir kahvaltı… Sonra 
keyif  çayları, tiryakilere Türk Kahve-
si. Kahvaltıdan sonra minibüsümü-
ze biniyoruz. Önce Ölüdeniz’de, bir 
markette alışveriş… Ölüdeniz çıkışın-
da, tepeye doğru tırmanırken 4-5 km. 
sonra yolun sağında aracımız bizi bıra-
kıyor. Bir miktar yamaçlarda inşa edil-
miş adını hatırlayamadığım bilmem 
ne Resort Otellerin toprak yolundan 
yürüyor, sonra orman içine dalıyoruz. 
Biraz orman içinde yürüdükten sonra 
antik Likya Yolunu buluyoruz.

Tarihi Likya Yolu, öğrendiğime 
göre Fethiye’den Antalya’ya kadar 
uzanan, antik Likya kentlerini birbi-
rine bağlayan 509 km. uzunluğunda 
bir ticaret yolu imiş. 1999-2000 yılla-
rı arasında Kate Clow adında İngiliz 
bir kadın tarafından işaretlenmiş. Yol 
üzerindeki belirli mesafelerde büyük 
kaya parçalarını alt alta kırmızı beyaz 
renkte iki bant şeklinde yağlı boya ile 
işaretlemiş. Başka patikalarla kesişme 
noktalarında, girilmemesi gereken yol-
lara da daire içimde X işareti koymuş. 
Onun sayesinde dünya bu yürüyüş yo-

GEZİ

Bir Gezi Öyküsü:
Ölüdeniz – Faralya 
Köyü Yürüyüşü

Yol, Babadağ’ın eteklerine doğru yükselerek gidiyor. 27 kişilik grup yavaş 
yavaş yürüyoruz. Arada soluklanmak için verdiğimiz molalarda hem 
suyumuzu yudumluyor, hem de sağ tarafımızda denize doğru inen eşsiz 
ormanı ve Ölüdeniz manzarasını büyük bir hayranlıkla seyrediyoruz.

Hüseyin BOZKURT
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lunu tanımış. Dünyada ünlü 50 yürü-
yüş parkuru arasında 15. sırada imiş. 
Kendisine minnettarım. Allah razı ol-
sun. 

Yol, Babadağ’ın eteklerine doğ-
ru yükselerek gidiyor. 27 kişilik grup 
yavaş yavaş yürüyoruz. Arada soluk-
lanmak için verdiğimiz molalarda 
hem suyumuzu yudumluyor, hem de 
sağ tarafımızda denize doğru inen eş-
siz ormanı ve Ölüdeniz manzarasını 
büyük bir hayranlıkla seyrediyoruz. 
Hava bazen açıyor, güneş ışınları, bu-
lutların arasında buldukları geçitler-
den huzmeler halinde denizi, toprağı 
aydınlatmaya çalışıyor. Bazen bulutlar 
öbek öbek manzarayı örtmeye çalışı-
yor. Ölüdeniz ile civarındaki yarımada 
ve adaları, değişik yükseklik ve açılar-

da ve değişken hava şartlarında seyret-
mek bu kadar güzel olur. Bu güzellik-
leri cümleler kurarak anlatmak benim 
için o kadar zor ki… Sonra bir düz-
lüğe geliyoruz. Yemyeşil çayırlar sarı 
ve beyaz papatyalar, gelincikler, mor 
renkli fiğ ile bezenmiş. İnsanın içini 
ferahlatan bir renk cümbüşü. Civarda 
birkaç tane yavrularını emziren keçi-
ler. Fotoğraf  çekerek ilerliyoruz. Sonra 
yarım kalmış villa veya tesis inşaatları. 
Eminim ki doğal sit alanında kaçak 
olarak başlamış, sonra durdurulmuş. 
Etrafa inşaat malzemeleri saçılmış, in-
şaat alanına açılan yollarla hem doğa, 
hem de (tahminime göre) antik yolu-
muz tahrip edilmiş. Bunca güzellikten 
sonra bu çirkinliğin yanından içimiz 
burkularak geçiyoruz. Maalesef  bi-

GEZİ

Fotoğraf: Hamdi Erden

Fotoğraf: Hamdi Erden

Fotoğraf: Hamdi Erden

Fotoğraf: Hamdi Erden
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linçsizce açılan orman içi yollar ve köy 
yolları da yer yer Likya Yolunu tahrip 
etmiş. Şimdi bayır aşağı inmeye başla-
dık. Karşımızda Babadağ’ın sarp ka-
yalıkları bütün haşmetiyle yükseliyor. 
Kayalıkların bir bölümünde kayma 
olmuş gibi. Dağ gün ışığında gümüş 
gibi parlıyor. Düzlüğe indiğimizde bu-
ranın bir sel yatağı olduğunu anlıyo-
ruz. Selin getirdiği toprak, kum, çakıl, 
yatakta bulunan ağaçların gövdelerini 
nerdeyse bir metre doldurmuş. Sonra 
Kirme köyüne geldik. Köyün içinden 
geçerek Faralya köyüne yöneldik. Lik-
ya Yolu yığma taştan yapılmış bahçe 
duvarları arasından bayır aşağı devam 
ediyor. Köyün günlük hayatta kulla-
nılan yolu, dar, sel sularının bıraktığı 
moloz taşlarla dolu, patika bir yol. 
Saat 3 gibi Wassermühle pansiyonu-
nun önünden geçerek Faralya köyüne 
ulaşıyoruz. Pansiyonda tıngırdayan 
semaverin önünde soluğu alıp demli 
çaylarımızı yudumluyoruz. Akşamü-
zeri biralarımızı alarak vadinin kena-
rında sofra şeklindeki kayanın üzerine 
toplanıyor, Eczacı Ömer ve Gürpınar 
Bey’lerin hoş sohbetleri ile güneşin 
batışını büyük bir keyifle izliyoruz. 
Bizleri akşam yemeğine davet eden 
çıngırak sesi ile masalara yöneliyoruz. 
Akşam yemeği, dünkü gibi vejetaryen. 
Bahçeden topladığımız taze sarım-
saklarla yemeğimiz daha lezzetli hale 
geliyor. Yemekten sonra yine günün 
değerlendirilmesi ve yarınki prog-
ramı konuşmak üzere toplanıyoruz. 
Toplantıda Nuran Hanım’ın empati 
üzerine yaptığı söyleşi de hoşuma gitti. 
Sonra yine bahçede keyifli çay sohbet-
leri ve Soley’in o büyüleyici sesi ve yo-
rumuyla söylediği şarkılar. Tabi benim 
de icra ettiğim “Su-i Kâğıthane’de” 
isimli klasik eser dinleyenler tarafın-
dan çok beğenildi!

GEZİ

Kabak Koyuna Yürüyüş
Bu gün Kabak Koyu’na yürüyece-

ğiz. Düne nazaran daha kısa bir yürü-
yüş yapacağımız için akşam başlama 
saatini 10.00 diye belirledik. Daha geç 
kalktık ve kahvaltıyı da rehavet içinde 
yaptık. Hava günlük güneşlik. Stabilize 
köy yolunda bir süre yürüdükten sonra 

Fotoğraf: İbrahim Berberoğlu

Fotoğraf: İbrahim Berberoğlu
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Ben, Hüseyin BOZKURT, 71 yaşındayım, emekliyim. Lise yıllarımda yaşa-
dığım Bursa, Uludağ’da, üniversite öğrencisi iken staja gittiğim Avusturya 
Alplerinde yürüyüşler yaptım. İş ve evlilik hayatında pek fırsat bulamadım. 
Emekli olduktan sonra Doğa Gezginleri Derneğinde düzenli olarak doğa 
yürüyüşleri yapma imkânı buldum. Derneğimi ve doğasever dostlarımla 
birlikte dağlarda yürüyüşler yapmayı çok seviyorum. Beden ve ruh sağlı-
ğım ile mutluluğumu doğa yürüyüşlerine borçlu olduğumu düşünüyorum. 
Ankara’da yirmi iki yıldır faaliyet gösteren Doğa Gezginleri Derneği’nde, 
aktif olarak on dört yıldır Yürüyüş Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktayım. Hafta sonları Ankara çevresinde günü birlik yürüyüş-

ler, uygun zamanlarda da Ankara dışında Likya Yolu, Karia Yolu, Aziz Paul Yolu, Hitit Yolu, Frig Yolu 
gibi antik yol yürüyüş faaliyetleri yapıyoruz. Anneler ve orta yaş grubu için özel doğa yürüyüşleri dü-
zenliyoruz. Türkiye’de ve Ankara’da doğaya çıkan insan sayısı Avrupa ülkelerine göre çok düşük sevi-
yede. Toplam nüfusa oranı tahminen binde beşi geçmiyor. Bu çok üzücü ve düşündürücü bir durum. 
Dernek olarak bu oranın yükselmesi için çaba harcıyoruz. Tüm yaş grubundan insanların, özellikle de 
gençlerin doğaya çıkmalarını teşvik eden çalışmalar yapıyoruz. Her yürüyüşte ücretsiz öğrenci kon-
tenjanlarımız var. Amacımız doğa ve çevre bilincini geliştirmek. 

Yapmak isteyip de tereddüt edenlere. Ben yapabiliyorsam, siz de yaparsınız.
HERKESİ BEKLİYORUZ. HAYDİ DOĞAYA

kırmızı beyaz işaretli yolu bulduk. Yal-
nız yürüyüş yapan Bay Corc da bizim 
gruba katılıyor. Dağlara doğru tırman-
maya başladık. Sol tarafımızda gör-
kemli Babadağ silsilesi, sağ tarafımız-
da maviden lacivert tonlarına değişen 
deniz. Dünkü gibi rengârenk çiçeklerle 
kaplı yemyeşil çayırlar. Buraları için 
en güzel zaman nisan ayı herhalde. 
Kendimi cennette gibi hissediyorum. 
Saat 12 gibi Kabak Koyu tepesindeki 
şu anda ismini hatırlayamadığım köye 
varıyoruz. Bundan sonraki yürüyüş-
lerimde yanıma kalem ve not defteri 
alacağım. Çok dik bir yamaca dağınık 
bir şekilde plansız, alelacele yapılmış 
sevimsiz betonarme evler. Ama koyun 
görünüşü muhteşem. Dik yamaçtan 
zikzaklar çizerek iniyoruz. Hava da ol-
dukça ısındı. Geniş bir kumsal. Kum-
salın arkasında sedde şeklinde yükselen 
ağaçlıklı bir alan, içinde de boş ahşap 
bungolowlar, içinde basit eşyalar olan 
derme çatma bir kulübe, etraf  ba-
kımsız ve temiz değil. Alelacele soyu-
nup kendimizi denize atıyoruz. Deniz 
Kelebekler Vadisinde olduğu gibi so-

ğuk ama pırıl pırıl. Biraz yüzdükten 
sonra güneşleniyoruz ve yanımızda 
getirdiğimiz kumanya ile öğle yeme-
ğimizi yiyoruz. Kumsalda gezinirken 
kumların ortasında taşlardan yapılmış 
bir daire dikkatimi çekiyor. Bunun, 
buraya gelen grupların meditasyon 
yaparken daire şeklinde oturmak için 
kullanıldığını öğreniyorum. Ben ve 
Ceyda emekliyiz. Bizde vakit bol. Ama 
diğer arkadaşlarımız yarın Ankara’da 
işe yetişmek istiyorlar. Bu nedenle saat 
14.30 da kalkıyoruz. İşin en zor tarafı 
o sıcakta dik yamacı tırmanmak. Kan 
ter içinde köye varıyoruz. Çok şükür 
minibüsümüz bizi bekliyor. Eşyaları-
mızı almak üzere tekrar pansiyona ge-
liyoruz. Bana kalsa burada kalıp tatili-
mizi 2-3 gün daha uzatabilirdik. Ama 
Ceyda sudan bahanelerle dönmekte 
ısrar ediyor. Pansiyondakilerle vedala-
şıp, günlük yaşantımıza dönmek üzere 
yola çıkıyoruz. 

ELVEDA BU GÜZEL YÖRE,
UMARIM TEKRAR 
GÖRÜŞÜRÜZ.

GEZİ

Fotoğraf: Mustafa Özgen
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ÖYKÜ YARIŞMASI

Çalışan Çocuklar 
Gündemli Öykü 
Yarışması

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar 
Bilim ve Eylem Merkezi, eğitim ve 
sağlık dahil en temel haklarından yok-
sun bırakılan çalışan çocukları konu 
edinen bir öykü yarışması düzenliyor.

Yarışma ile istatistiklerde birer sayı 
olarak yer alan tarımda, sanayide, 
hizmet sektöründe çalışan çocukla-
rın ve sorunlarının görünür kılınması 
amaçlanıyor.

Öykü yarışmasının konusu sana-
yide, tarımda ve hizmetler (kafelerde, 
lokantalarda, sokakta çalışanlar vb) 
sektöründe çalışan çocuklar. Yarışma 
herkesin katılımına açık. Yarışmaya 
gönderilecek öykülerin daha önce 
başka bir yerde yayımlanmamış ve 
ödül almamış olması gerekiyor.

Her yazarın bir öykü ile başvura-
bileceği yarışma için 12 punto Times 
New Roman karakterinde, 1.5 satır 
aralığıyla yazılacak öyküler, bilgi@fi-
sek.org.tr adresine gönderilecek

Katılımcıların öyküleriyle birlikte 
ayrı bir dosyada kısa özgeçmişleri ve 
iletişim bilgilerini de iletmesi gereki-
yor.

Değerlendirme sonucunda birin-
ciye 2.000 TL, ikinciye 1.500 TL, 
üçüncüye 1.000 TL ödül verilecek. 
Kazananlara Çocuğun İnsan Hakla-

rı belgesi ve vakıf  yayınları armağan 
edilecek. Ödül alan ve uygun görülen 
öyküler kitap olarak yayımlayacak.

Son başvuru tarihinin 25 Şubat 
2021 olduğu yarışmanın seçici kuru-
lu Aysun Kara, Ethem Baran, Fulya 
Bayraktar, Abdullah Ataşçı ve Oya 
Fişek’ten oluşuyor.

Ödüller Prof. Dr. Gürhan Fişek’in 
doğum yıldönümü olan 30 Mart 2021 
gününü içeren haftada yapılacak 
anma etkinliğinde verilecek.

Yarışma koşullarına https://fisek.
org.tr/fisek-enstitusu-calisan-co-
cuklar-bilim-ve-eylem-merke-
zi-oyku-yarismasi/ adresinden ula-
şılabilir.
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İSTANBUL 1 NOLU ȘUBE
Șube Bașkanı Özcan Kopal
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No: 26 Kat 4
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http://istanbul1.tezkoopis.org
istanbul1@tezkoopis.org  
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MUĞLA ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hüseyin Yıldız
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Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14
http://mugla.tezkoopis.org
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ZONGULDAK ȘUBESİ
Șube Bașkanı Șerif Tașören
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Levent KOÇ
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