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İlk sayımızda “ücret” konusunu ele almış-
tık. İkinci sayımızda ise “Taşerondan kira-
lık işçiliğe: ‘Yeni’ istihdam biçimleri”ni ele 

aldık. Her bir sayıda işçi sınıfı ve işçi hareketi 
açısından can alıcı öneme sahip ve güncellik 
arz eden konulara ağırlık vermeye çaba gös-
teriyoruz. Maalesef 13 Mayıs 2014’te 301 ma-
dencinin ölümüyle sonuçlanan Soma katlia-
mı, sermayenin düşük ücretler, özelleştirme 
ve taşeronlaştırmaya dayalı saldırı stratejisi 
karşısında işçi sınıfının mücadelesini yoğun-
laştırmasının ne kadar acil olduğunu bir kez 
daha gözler önüne serdi. İşte elinizdeki bu 
çift sayı da benzer bir nitelik taşıyor. Dünya 
ve Türkiye işçi sınıfının hem düşük ücretlere 
hem de taşeronlaştırmaya maruz kalmasının 
arka planında yatan asıl etkeni, doğurması 
muhtemel ağır sonuçları da öngörerek, bu 
sayının konusu olarak gündeme taşımak is-
tedik: Kapitalizmin Krizi ve İşçi Sınıfı… 

Bu sayının ilk yazısında Gencer Çakır, kapita-
lizmde krizlerin niçin çıktığı, krizin ne anlama 
geldiği sorularına Marx’ın temel iç görüleri ışı-
ğında cevap arıyor. Çakır, krizlerin kapitalizmin 
doğasında olduğu ve kapitalist ekonomilerde 
krizlerin sadece kaçınılmaz değil aynı zamanda 
gerekli olduğu tespitinde bulunduktan sonra, 
günümüzde kapitalizmin yine insanlığı ayrım 
noktasına getirecek bir büyük depresyonun 
içinden geçmekte olduğuna işaret ediyor. 

İkinci yazımız Özgür Öztürk’ten. “Küresel 

13 Mayıs 2014’te 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan 
Soma katliamı, sermayenin düşük ücretler, özelleştirme 

ve taşeronlaştırmaya dayalı saldırı stratejisi karşısında işçi 
sınıfının mücadelesini yoğunlaştırmasının ne kadar acil 

olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

EDİTÖR’DEN...

Soma katliamında hayatını 

kaybeden işçilerin anısına...
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Krizin Neresindeyiz?” başlıklı ya-
zısında Öztürk öncelikle dünyada 
kapitalist krizin henüz aşılmadığını 
çeşitli göstergeler ışığında ortaya 
koyarken, krizin finansal alanda baş-
lamakla birlikte, aslında temellerinin 
üretim alanında yattığını vurguluyor. 
Dünya kapitalizminin krizinin daha 
da derinleşmekte olduğunun altını 
çizen Öztürk özellikle Türkiye gibi 
ülkelerin krizin etkilerini ileride daha 
belirgin bir şekilde hissedeceğine 
işaret ediyor. 

Bir sonraki yazıda Ümit Akçay, Av-
rupa’daki ekonomik krizi 2008’de 
ABD’de başlayan ekonomik krizin 
bir parçası olarak ele alıyor ve krizin 
ülkelerin yapısal ve kurumsal sorun-
ları ve sınıflar arası güç dengelerine 
göre farklı biçimler aldığını belirti-
yor. Avrupa ekonomilerindeki bütçe 
açıklarının yaşanan krizin nedeni de-
ğil sonucu olduğunu belirten Akçay, 
Avrupa Birliği’nin kurumsal örgüt-
lenişinin emek aleyhtarı olduğunu 
ve Avrupa’daki büyük sermayenin 
krizi “neoliberal Avrupa projesi”ni 
derinleştirmek için bir fırsat olarak 
kullandığını ortaya koyuyor. Ak-
çay, öte yandan, kısa vadede 
Avrupa’nın krizinin Türkiye’de-
ki daralmayı geciktirebileceği, 
ancak orta vadede Avrupa’da 
çalışanların haklarının törpü-
lenmesinin, Türkiye’deki 
emekçilerin kayıplarının 
artmasına yol açacağı ön-
görüsünde bulunuyor. 

Emre Eren Korkmaz, 
krizden çıkış için Av-

rupa sendikaları tarafından önerilen 
“yeni” Marshall Planı üzerinde duru-
yor ve söz konusu planın Avrupa’nın 
krizine bir çözüm olup olamayacağı-
nı tartışıyor. 

Can Şafak ise yazısında ekonomik 
krizlerin sendika hareketi üzerindeki 
etkilerini ele aldıktan sonra, sendi-
kaların siyasi ve ekonomik müca-
dele içinde toplu pazarlık yoluyla 
verdikleri tepkileri tarihi perspektif 
içinde sendikal krizle bağlantılandı-
rarak açıklamaya çalışıyor. 

Türkiye işçi sınıfı tarihinde özyöne-
tim deneyimlerini ve kriz dönemle-
rinde özyönetimin olanaklarını ele 
aldığı yazısında Özgür Narin, tarihsel 
özyönetim deneyimlerinin bugün 
açısından sunduğu olanaklara dik-
kat çekiyor. İstanbul dizgicilerinden 
Alpagut’a ve Yeni Çeltek direnişine 
kadar özyönetim deneyimlerinin 
Türkiye’deki örneklerine bakan Na-



rin, bu deneyimler ışığında kriz dö-
nemlerinde üretim yapısı küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelere daya-
nan Türkiye’deki gibi bir ekonomide 
işçilerin üretime el koyup, kendile-
rinin yönetmesinin gerçekçi olduğu 
kadar can alıcı bir seçenek olduğunu 
ortaya koyuyor.

Yaşanan ekonomik kriz karşısın-
da kadınların durumunu ele aldığı 
yazısında Ecehan Balta, ekolojik 
krizle birleşen kapitalist kriz dina-
miklerinin, özellikle kadınları ve kız 
çocuklarını nasıl özgül bir biçimde 
etkilediğini ortaya koyuyor ve esas 
olarak da krizden çıkış için kullanılan 
stratejilerin kadınları bir kez daha 
ekonomik yönden sömürdüğünü, 
bu sömürünün meşrulaştırılmasının 
da kadınların toplumsal olarak ezil-
mesine yönelik daha güçlü zeminler 
yarattığını vurguluyor. 

“Kapitalist Kalkınma ve ‘Kıyım’” 
başlıklı yazısında Aslı Odman, 
Soma’nın da Tuzla gibi kapitalist 
kalkınmanın adalet değil kıyım ge-
tirdiğinin bir sembolü olduğunu 
belirtiyor. Odman, inşaat işçilerine 
dair çeşitli örneklere de değinerek 
işçilerin, Türkiye’deki “azgelişmiş 
kapitalizm” yüzünden, yani ufak 
tefek şirketlerin işçi sağlığı ve iş gü-
venliğini “takmamaları” nedeniyle 
değil, dünyanın dört bucağında ya-
tırım yapan küresel oyuncular olan 
büyük şirketlerin çalışma düzeni ne-
deniyle öldüğünü belirtiyor. Yalnızca 
resmi veriler dikkate alındığında bile 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
savaşlardan daha fazla insanın çalı-

şırken hayatını kaybettiğine dikkat 
çeken Odman, sendikal yapıların 
önündeki en önemli ve etkili örgüt-
lenme ve araştırma alanlarının neler 
olması gerektiği konusunda öneriler 
sunuyor. Ayrıca sendikaların somut 
adımlarla “çalışma ıstırabını” gün-
demlerine almaları ve örgütlenme 
konusu haline getirmeleri gerektiği-
ni de vurguluyor. 

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Yasası’nı ele aldığı yazısında Tev-
fik Güneş, bu yasanın işverenlerin 
küresel kapitalist sistemde rekabet 
edebilmeleri ve birikim sağlaya-
bilmeleri açısından ucuz işgücü ve 
düşük işletme maliyetleriyle üretim 
yapabilmelerini pekiştiren nitelikte 
olduğuna dikkat çekiyor. Yasa ile işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanının kendi-
sinin piyasaya açıldığını, meslek oda 
ve birliklerinin piyasanın birer aktö-
rü haline getirildiğini ve sendikaların 
müdahale olanaklarının neredeyse 
yok edildiğini belirtiyor. Bu konuda 
öncelikle nelerin yapılması gerekti-
ğini sıralıyor. 

“Türkiye’de İş Cinayetleri Raporu” 
ile DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK), Uluslararası Çalışma Örgütü 
İstatistik Kurumu (ILOSTA), Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde soru 
önergelerine verilen cevaplar ve Tür-
kiye Kömür İşletmeleri (TKİ) faaliyet 
raporları, Devlet Denetleme Kurulu 
(DDK) raporları gibi farklı ve birbiriyle 
çelişen veri kaynaklarını kullanarak 
Türkiye’de iş cinayetlerine ilişkin de-
taylı bir tablo çiziyor.4



İŞKUR’un dönüşümünden hareket-
le aktif emek piyasası politikalarını 
ele aldığı yazısında Özgün Biçer, 
küresel krizle birlikte artan işsizlik 
sorununun çözümünde kamu istih-
dam kurumlarına daha etkin bir rol 
yükleyen yeniden yapılandırma sü-
recini ele alıyor. Biçer yazısında yeni 
düzenlemeler ile İŞKUR’un piyasa 
temelli işgücü yönetimine geçtiğini 
ve önceliğinin de “pasif” olarak ad-
landırılan işsizlik riskine karşı işçileri 
koruma mekanizmaları olan işsizlik 
sigortası, iş güvencesi ve kıdem taz-
minatı gibi sosyal politika araçları 
olmadığını ifade ediyor. Düzenle-
melerin aslında, emeği daha mobil 
ve esnek hale getiren staj, meslek 
eğitimi ya da kamu yararına “çalış-
tırmacı” programlarını içeren aktif 
işgücü politikaları olduğunun altını 
çiziyor. 

Hiç kuşkusuz bu sayının en ilginç ya-
zılarından biri de İdris Akkuzu’nun 
“Brezilya 2014: Kriz, Futbol ve Siya-
set” başlıklı yazısı… Akkuzu, 7-1’lik 
tarihi Almanya mağlubiyetini dahi 

gölgede bırakacak kadar etkili olan 
Brezilya’daki halk ayaklanmasının 
ekonomik ve toplumsal nedenleri 
üzerinde duruyor. Akkuzu futboldan 
çok polis şiddeti izlediğimiz 2014 
Dünya Kupası’nı ve günümüzde dü-
zenlenen mega spor organizasyonla-
rını, küresel kapitalizmin hayatın her 
alanını birbirine bağlayan ve meta-
laştıran işleyişinin bir parçası olarak 
değerlendiriyor.

Dergimizin bu sayısında, ilk iki sayı-
da olduğu gibi, Türkiye’deki işçi ey-
lemlerinin bir dökümünü vermeye 
devam ediyoruz. İrfan Kaygısız’ın 
titiz çalışması ile 2014’ün ilk altı ayı 
boyunca Türkiye çapında gerçekle-
şen eylemleri verileriyle birlikte siz-
lere sunuyoruz. 

Yine bu sayıda emek çalışmalarına 
devam ederken kaynaklarımızı ge-
nişleterek 2014’e ait kitap ve belge-
selleri de listemize aldık.

Son olarak bu sayımızda Aslı Kay-
han, Hakan Koçak’ın Camın İşçileri 
kitabını tanıtıyor. 
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Kapitalizmin krizlerini nasıl anlamak 
gerekir? Bir takım spekülatörlerin aç-
gözlülüğü olarak mı? Piyasaların iyi yö-

netilememesi ya da kitlelerin yoksullaşması 
sonucu az tüketmeleri olarak mı anlamak 
gerekir krizleri? Kapitalizm başına buyruk 
olduğundan, devlet müdahalesi yeterince 
yapılmadığından ya da açgözlü yatırımcıla-
rın aşırı kâr hırsları yüzünden mi çıkmaktadır 
krizler? Peki, yaklaşık iki yüzyıl boyunca bir 
olgu (yani kriz) sürekli ve düzenli olarak tek-
rarlanıyorsa burada biraz durup düşünmemiz 
gerekmez mi? Bir “hata”, hem de önemli bir 
“hata”, kapitalizmin tarihi boyunca durmak-
sızın tekrar ediyorsa burada “hata”dan bah-
sedilebilir mi? 

Yoksa krizler bir düzenlilik mi izlemektedir? 
19. yüzyılda İngiltere, Fransa, Almanya, ABD 
gibi ülkelerde yaşanan krizlerin ortaya çıkış 
tarihlerini sıralamak ufuk açıcı olabilir belki: 
1813, 1825, 1836-39, 1847, 1857, 1866, 1873, 
1882-84, 1890-93… Eğer ortada bir “hata” yok 
ise, bu düzenliliği nasıl açıklamak gerekir? 

Dönemsel olarak tekrarlanan krizlerin ger-
çekliği burjuva iktisadında hak ettiği yeri bu-
lamamıştır. Kriz açıklamalarında hep “kişi”ler, 
“kurum”lar sorumlu tutulmuştur. Asla krizin 
ana dinamiği, kapitalist üretim tarzının içsel 
işleyişi ile birlikte ele alınmamıştır. Bu eleştiri 
sadece soldan iktisatçılar tarafından da ya-
pılmamaktadır. Burjuva iktisatçıları krizi anla-

KRİZLER 
KAPİTALİZMİN 
DOĞASINDA 
VARDIR 

Kriz anları aslında üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki 
çelişkilerin en yalın halde gözler önüne serildiği anlardır. 

Kapitalizmin çelişkilerinin genel bir özeti sergilenmiş olur kriz 
anlarında. Marx’ın deyişiyle, dünya pazarının krizlerinde burjuva 

ekonomisinin bütün çelişkilerinin gerçek yoğunlaşması ve 
şiddetli biçimde düzenlenmesi gözler önüne serilir.  

GENCER ÇAKIR
DİSK-AR Koordinasyon Kurulu Üyesi

“Dünya pazarının krizlerinde, burjuva 

üretiminin çelişkileri … çarpıcı biçimde 

gözler önüne serilir. Kapitalizmin 

özürcüleri, felaket sırasında patlak 

veren çatışmalı öğelerin doğasını 

araştırmak yerine felaketin kendisini 

yadsımakla yetinir, düzenli ve 

dönemsel olarak tekrarlanan krizlerin, 

şayet üretim ders kitaplarında 

yazılanlara uygun biçimde 

sürdürülmüş olsaydı, asla ortaya 

çıkmayacağında ısrar ederler.” 

Karl Marx



ma ve öngörme konusunda yetersiz 
kaldıklarını kendi ağızlarından söyle-
mektedirler! Örneğin şu çarpıcı örneği 
burada anmadan geçmeyelim: 2008 
yılının kasım ayında İngiltere Kraliçe-
si The London School of Economics’i, 
yani Türkçe adıyla Londra Ekonomi 
Okulu’nu ziyaret eder ve “nasıl olup 
da hiçbir iktisatçının krizin gelece-
ğini öngöremediği” sorusunu sorar. 
Kraliçenin bu sorusuna altı ay sonra 
bir mektupla cevap verilir. Mektubun 
sonuç kısmında şunlar yazmaktadır: 
“Majesteleri, özet olarak, krizin za-
manlamasını, kapsamını ve ciddiye-
tini öngörme ve ortaya çıkmasını 
engelleme konusundaki başarısız-
lık, birçok nedeni olmakla birlikte, 
esas olarak, hem bu ülkede hem de 
uluslararası alanda, birçok parlak 
insanın kolektif hayal gücünün bir 
bütün olarak sisteme yönelen risk-
leri anlama konusundaki bir başarı-
sızlığıydı.”(1)

Bu cevap Kraliçeyi ne kadar tatmin 
etti bilinmez, ama şurası bir gerçek 
ki, burjuva iktisadı kapitalizmin 
dinamiklerini anlama konusunda 
kavrayıcı bir görüşe sahip değil. Bu 
yüzden kriz olgusunu anlamak için 
Marx’a geri dönmeliyiz. 

H H H

Kapitalist bir ekonomide krizler, 
canlı bir organizmada kan do-

laşımının oynadığı hayati rolün ay-
nısını oynar. Yani krizlere içkin bir 
doğası vardır kapitalizmin. Bununla 
ne demek istediğimizi açıklamaya 
çalışalım. 

Kapitalizm ilerledikçe beraberinde 
üretimi de toplumsallaştırır. Herkes 
birbirine bağımlıdır kapitalizmde. İş 
bölümü uluslararası hale gelmiştir. 
Örneğin işçilerin emeği ile petrol bir 
başka yerden çıkarılır, oradan bunu 
alıp plastiğe çeviren bir başka ülke-
deki emekçilerdir, sonra bu plastiği 7



hammadde olarak kullanıp bilgisa-
yar, cep telefonu vb. üretimine so-
kan dünyanın bir başka ülkesindeki 
emekçilerdir… Bu haliyle bakıldığın-
da üretim kapitalizm altında mu-
azzam ölçekte toplumsallaşmış-
tır. Üretim parçalara ayrıldığından 
üretimin her bir parçası farklı yerde 
ve dahası dilleri, kültürleri vs. farklı 
olan, birbirini tanımayan emekçi-
ler tarafından yapılır. Buna emeğin 
uluslararası kolektivitesi denebi-
lir. Ne var ki, tekniğin de yardımıyla 
el ele giden üretici güçlerdeki bu 
muazzam gelişme sonucu ortaya 
çıkan toplumsallık, mevcut üretim 
ilişkileri ile ciddi bir çelişkiye girer. 
Üretim ile ilgili verilen kararlar son 
derece plansız ya da bir diğer deyiş-
le “anarşik”tir. Her bir kapitalist (yani 
sermayedar) kendi biricik çıkarını 
düşünerek hareket eder. Üretimin 
toplumsal ölçekte planlanması onu 
hiç mi hiç ilgilendirmez. İşte bu te-
mel gerçeklik kapitalist üretim biçi-
minde krizleri olağan hale getirir. 

Diğer taraftan kapitalist rekabetin 
mantığı da son derece önemli bir rol 
oynar. “Kapitalizmin bütün dinamiği-
ni, kapitalizmin bütün gelişme yasa-
larını tayin eden şey rekabettir.”(2)  

Kapitalist üretim, tüketim için değil 
kâr elde etmek için yapılır. Kâr ka-
pitalist sistemin kalbidir, ruhudur. 
Kapitalizm kârlılığa göre nefes alıp 
verir. Üretim süreci aslında, bir ka-
pitalist için kaçınılamayan bir halka, 
para kazanılmak isteniyorsa katlanıl-
ması gereken bir derttir!(3) Kapitalis-
tin (sermayedarın) asıl amacı, işçinin 

ürettiği artık değere (“artı değer” ya 
da “artık değer”, her ikisi de doğru-
dur) el koymak ve bu el koyma işini 
de sürekli kılmaktır. Tabii aynı şey 
diğer kapitalistler için de geçerlidir. 
Rekabetin kol gezdiği, tekil kapita-
listlerin birbirlerinin gözünü oyar-
casına hareket ettikleri bir ortam-
da kapitalistlerin üretimi planlı ve 
eşgüdümlü bir şekilde yürütmeleri 
söz konusu olamaz. Üretimdeki bu 
“anarşik” durum, her bir kapitalistin 
kârını azamileştirmek için diğerini 
yok etmesi pahasına bunu yapmak 
zorunda olması ya da pazardaki re-
kabet koşullarının bunu kendisine 
dayatmasından ileri gelir. Böylesine 
bir yarışın ortasında kapitalist ken-
disini nasıl birinci olmaya zorlayacak 
peki? Cevap: Üretilen metaların birim 
maliyetini düşürerek. Bunun yolu 
ise emeğin üretkenliğinin artırılma-
sından geçer. Marx, Kapital’in ilk cil-
dinde şöyle der: “Metalarda ucuzluk 
sağlanması, diğer her şey aynı kal-
mak koşuluyla, emeğin üretkenli-
ğine, ama bu da üretimin ölçeğine 
bağlıdır.”(4) Bu maddi koşulların 
kapitaliste dayattığı zorunluluk da 
mekanizasyonu artırmak, yani daha 
büyük daha karmaşık makineler ile 
üretimi örgütlemek, işçi başına dü-
şen iş yoğunluğunu artırmaktır vs. 
“[E]meğin üretkenliğini yükselt-
mek, sermayenin içsel bir dürtü-
sü ve devamlı bir eğilimidir,”(5) 
der Marx. Elbette bu genel eğilim 
tek bir kapitalist için geçerli olduğu 
gibi diğerleri için de geçerlidir. Ma-
kinelere yapılan yatırımdaki artış ve 8



üretimin daha fazla makine-yoğun 
bir şekilde yapılması süreç içerisin-
de üretimde işe koşulan işçi sayısını 
azaltacaktır. Çünkü yeni bir makine 
eskiden örneğin iki ya da daha fazla 
işçinin yaptığı bir işin tek bir işçi ile 
kotarılmasının yolunu açar. Örneğin 
eskiden büyük cadde ve sokakların 
temizlenmesi işi daha fazla sayıda 
emekçi ile yapılırken şimdi meka-
nize fırçaları olan büyük temizlik 
araçları sayesinde daha büyük alan-
lar hızlı ama eskisine nazaran daha 
az sayıda işçi ile temizlenmektedir. 
Kapitalist üretimde makineleşme, 
geniş işçi kitlelerinin üzerindeki zah-
met ve yükü kaldırmak yerine, tam 
tersi bir sonuç doğurmaktadır. Maki-
neleşmeyle beraber işçiler daha faz-
la sayıda atıl hale gelmekte, işsizlik 
bir çığ gibi büyümekte ve yapılan iş 
de bir o kadar daha teknik ve stan-
dart hale bürünmektedir. 

Makinelere yapılan yatırımdaki ar-
tış öte taraftan önemli bir soruna 
yol açar. Yatırılan sermayeye oran-
la elde edilen artık değer yetersiz 
hale gelir! Bu da süreç içerisinde kâr 
oranlarının düşmesiyle sonuçlanır. 
Çünkü artık değerin bizzat kaynağı 
emektir, üretimde çalışan işçilerdir. 
Artık değer oranını artırma amacına 
yönelik olarak makinelere yapılan 
yatırımdaki artış ve üretimin daha 
fazla makine-yoğun bir şekilde yürü-
tülmesi, Marx’ın “Kapitalist üretimin 
gerçek engeli sermayenin bizzat 
kendisidir,” deyişini anımsatırcasına 
kâr oranlarına aşağı yönde bir basınç 
uygular. “Kâr oranı, emek daha az 

üretken hâle geldiğinden değil, ak-
sine emeğin üretkenliği arttığı için 
azalır,” der Marx. 

Burada bir parantez açalım: Kâr oranı-
nın düşüşü üzerine yapılan tartışma-
larda sadece makineleşmeye vurgu 
yapmak kanımca konuyu açıklamak-
tan uzak kalıyor. Zira kâr oranının 
düşmesi, artan makineleşmenin bir 
sonucu olarak daha fazla emekçinin 
atıl hale gelmesinden, daha fazla ma-
kinenin işçilerin yerine geçmesinden 
ileri gelir. Artık değerin kaynağı olan 
emek gücü, makineleşmeyle beraber 
sayısal olarak gitgide azalır. Makine, 
işçiden daha fazla artık değer çekme-
ye hizmet eder. Sermayenin biricik 
amacı daha fazla makineleşmeyle 
işleri kolaylaştırıp, işçinin üzerindeki 
çalışmanın zahmet ve ağırlığını hafif-
letmek değil; tersine işçinin üzerin-
deki ağırlık ve zahmet pahasına on-
dan daha fazla artık değer çekmektir. 
Ama kapitalist bunu yaparken, reka-
betin kol gezdiği bir ortamda olduğu-
nun da pekâlâ farkındadır. İşin içine 
tek bir kapitalist değil, birden fazla 
kapitalist girdiğinde evdeki hesap 
çarşıya uymaz… 

Tüm bunların ışığında, kâr oranla-
rındaki düzenli ve periyodik dü-
şüşlerde makineleşmeye değil, 
işçilerin üretimdeki azalan payına 
vurgu yapmak öncelik kazanmalıdır. 
Çünkü azalan kâr, makine artışından 
değil, emek gücünün azalışından 
ileri gelir. Sonuç olarak, makine ar-
tışı daha fazla işçiyi kapı önüne koy-
makta bu da süreç içerisinde kârlılığı 
sınırlamakta ve düşürmektedir. 9
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Kriz anları aslında üretici güçler ile 
üretim ilişkileri arasındaki çelişkilerin 
en yalın halde gözler önüne serildi-
ği anlardır. Bu anlamda kapitalizmin 
çelişkilerinin genel bir özeti sergilen-
miş olur kriz anlarında. Marx’ın de-
yişiyle, dünya pazarının krizlerinde 
burjuva ekonomisinin bütün çelişki-
lerinin gerçek yoğunlaşması ve şid-
detli biçimde düzenlenmesi gözler 
önüne serilir.(6) 

AŞIRI BİRİKİM, AŞIRI 
ÜRETİM VE SERMAYENİN 
DEĞERSİZLEŞMESİ 

Aşırı birikim ve aşırı üretim çoğu 
zaman birbirine karıştırılan şey-

lerdir. Ancak ikisi arasında temel bir 
ayrım vardır: Az önce rekabetin ba-
sıncı altında her bir kapitalistin (yani 
sermayedarın) makinelere yatırım 
yaptığını, daha doğrusu yapmak zo-
runda kaldığını söyledik. Bu durum 
süreç içerisinde üretimde çalışan 
işçilerin sayısal ağırlığının azalması-
na bağlı olarak, yatırılan sermayeye 
(yani yeni makinelere) oranla elde 
edilen artık değerin azalmasıyla so-
nuçlanır. Bunu az önce açıkladık. 
İşte bu duruma aşırı birikim denir. 
Yani daha fazla artık değer çekmek 
amacıyla yeni makinelere yapılan 
yatırım sonucunda artık değer art-
mamakta, tersine artık değerin artışı 
yavaşlamakta hatta düşmektedir. 
İşte bu durumun sonucunda serma-
yenin birikmesi yavaşlar, yatırımlar 
azalır. Ortaya bu durumun tetiklediği 
bir başka sonuç çıkar. Kapitalist yeni 
makinelere yatırım yapmak isteme-

yecektir. Çünkü kârlılık düşüktür. 
Makinelere olan talep gitgide azal-
maya başlar. Şu halde hem eldeki 
makineler hem de işçilerin bu ma-
kineler vasıtasıyla ürettikleri ürünler 
devasa bir yığın olarak ortada kalır. 
İşte bu aşamada aşırı üretim dedi-
ğimiz durum kendini gösterir. Aşırı 
üretim bu haliyle, aşırı birikim dedi-
ğimiz durumunun ortaya çıkış biçi-
midir.(7) 

Krizin derinleşmesi, güçsüz serma-
yelerin piyasadan elenmesini ve 
güçlü olanların da bunların servetle-
rine el koymalarını gündeme getirir. 
Yani bir nevi “ayıklanma” yaşanır 
kriz anlarında. Bu durum Marx tara-
fından sermayenin değersizleşmesi 
şeklinde dile getirilmiştir. 

Sermayenin değersizleşmesi bir de 
savaş anlarında örneğin şöyle yaşa-
nır: Uçaklardan fabrikaların üzerine 
atılan bombalar ile gerçekten de 
sermaye sermaye olmaktan çıkar 
ve kelimenin gerçek anlamıyla bir 
değersizleşme süreci yaşanır. Değer-
sizleşme savaş dışında da yaşanabi-
lir. Az önce de söylediğimiz gibi bu 
durum güçlü olanların zayıf olanları 
“yutması” ile yaşanır. 

Sermayenin değersizleşmesi, krizin 
aşılması için bir zorunluluktur. Bu 
tek başına yeterli değildir tabii, ara-
ya başka değişkenlerin girmesi de 
gerekir. Örneğin işsizliğin artması ile 
ücretlerdeki düşme, sömürü oranın-
daki artışla el ele yürüdüğünde, bu 
durum süreç içerisinde kâr oranları-
na yukarı yönde bir basınç uygular 10
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ve kârlılık kriz öncesi seviyelerine 
geri döner. 

Kriz açıklamasına, makineleşmede-
ki artış ve bununla bağlantılı olarak 
üretim sürecinden işçilerin dışarı 
edilmesi/atıl bırakılması üzerinden 
hareket eden Marx, kriz durumunun 
derinleşmesinin, az önce bahsettiği-
miz gibi, kendi içinde kâr oranlarını 
yükselten karşıt eğilimlerine de de-
ğinir. Her kriz durumunun genişle-
me-daralma çevriminin koşullarını 
taşıyan ikili doğasına vurgu yapar: 
“[B]unalım her zaman büyük yeni 
yatırımların başlangıç noktasını 
oluşturur.”(8) 

Kapitalist bir ekonomide krizler sa-
dece kaçınılmaz değil aynı zaman-
da gereklidir de! Çünkü sermaye 
birikiminin iç çelişkileri ancak kriz 
dönemlerinde –geçici bir şekilde de 
olsa– çözüme kavuşur. 

EKSİK TÜKETİM 

Marksist kriz teorisi üzerine ya-
pılan tartışmalarda eksik tü-

ketim teorisi, kriz açıklamalarında 
sıklıkla başvurulan bir teoridir.(9) 
Buna göre kriz, talep yetersizliğine, 
talep yetersizliği tüketim kapasite-
sinin eksikliğine, tüketim kapasite-
sinin eksikliği ise kitlelerin yoksul-
luğuna bağlanarak açıklanır. Kriz 
açıklaması bu şekilde ortaya konu-
lunca krize çözüm önerileri de ister 
istemez ücret artışları ekseninde 
yoğunlaşır. Çeşitli versiyonları olan 
bu teorinin üç temel ortak yanının 
olduğu görülür:

l Bütün eksik tüketim teorilerin-
de, toplam talebin belirleyici unsuru 
olarak tüketicilerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla yaptıkları tüketim 
temel alınır.

l Kapitalizm, tüketici kitlesinin bü-
yük çoğunluğu olan işçi ve emekçi 
kitlelerin tüketim kapasitesini kısıtlı 
tuttuğu ölçüde bu durum kapitaliz-
min işleyişini sürekli tehdit eder.

l Kapitalizm kendi işleyiş mekaniz-
maları içinde ürettiği ürünlere yete-
rince talep yaratamadığı için dışarı-
dan ek bir talebe ihtiyaç duyar. 

Kapitalizm, genişleyen ölçekte bir 
üretimdir. İşçiler tarafından üretilen 
artık değerin bir bölümü yeniden 
sermaye olarak yatırılır. Bu şekilde 
sermaye süreç içerisinde birikerek 
büyür. Sermaye birikimi denilen 
durum budur. Öte taraftan kapita-
lizm doğası gereği sürekli genişle-
yen bir dolaşım alanı dinamiğini de 
yaratır. Dolayısıyla böyle bir sistem-
de toplam talep sadece tüketime, 
yani kitlelerin tüketimine indirge-
nemez! Çünkü sermaye birikiminin 
kendisi, ek değişmez sermaye (yeni 
makine, teçhizat vs. alınması) ve ek 
değişir sermaye (yeni işçilerin istih-
dam edilmesi) harcanması yoluy-
la fazladan bir talebi ortaya çıkarır. 
Dahası kapitalist üretim kitlelerin 
tüketimi için değil, üretim için, artık 
değeri artırmak için yapılmaktadır. 

Kapitalist üretim biçiminde bir bü-
tün olarak “talep” dediğimiz şey 
hem işçilerden kaynaklanır hem de 
kapitalistlerden. Yani işçiler aldıkları 11



ücretleri ile hayatta kalmaya çalışır-
lar. Dayanıklı ve dayanıksız tüketim 
mallarına, çocuklarını okutmaya, 
ev kiralarını ödemeye vs. harcarlar 
ücretlerini. Ücretleri yetmediğinde 
kredi kartları devreye girer vs. Öte 
taraftan kapitalizmde, işçiler üze-
rinden sürekli zenginleşen bir ka-
pitalistler sınıfı da vardır ve bu sınıf 
da tüketimde bulunur. Kapitalistler 
kendilerine yat alabilir, villa alabilir, 
çocuklarını yurt dışında okutmak 
için varlıklarını seferber edebilir vs. 
Ama sadece bu da değil. Kapitalistler 
diğer kapitalistlerle rekabet ettikle-
rinden sürekli olarak yeni makinele-
re yatırım yapmak da zorundadırlar. 
Yeri geldiğinde üretimin ölçeğini 
büyütmek için hem yeni makineler 
satın alırlar hem yeni işçiler istihdam 
ederler ve işler yolunda giderse, şim-
diki işyerlerini değiştirip daha büyük 
bir binaya geçerler vs. Demek ki ka-
pitalist bir toplumda “talep” dedi-
ğimiz şey, işçiler olsun kapitalistler 
olsun, sadece “yeme-içme-eğlen-
me” dediğimiz süreçlere indirge-
nemez! Kapitalist üretimin kendi zo-
runlu işleyişi dolayısıyla talep pekâlâ 
üretim sürecinin ihtiyaçlarından da 
kaynaklanabilir. 

Kapitalist bir toplumda üretilen 
ürünlerin sadece “yeme-içme-eğlen-
me” odaklı olmadığını söyledik, çün-
kü kapitalizmde çok büyük devasa 
makineler de üretilir. Bu ürünlerin 
müşterileri işçiler olamayacağına 
göre kapitalistlerdir! Demek ki ka-
pitalizmde “talep” konusunu bu ikili 
yönüyle düşünmek gerekir; hem iş-

çiler hem de kapitalistler ve tabii ka-
pitalist üretimin ihtiyaçları açısından. 

Bu akıl yürütmeden giderek şu so-
nuca varabiliriz: Eğer ek sermaye 
talebi konusu, analizin dışında bıra-
kılırsa, sermaye birikimi, yani geniş-
leyen yeniden üretim de otomatik 
olarak dışlanmış olur! 

Sermaye içsel olarak bir taraftan 
birikimin yarattığı ek değişmez ser-
maye (yeni makine, teçhizat vs. alın-
ması) ve ek değişir sermaye (yeni 
işçilerin istihdam edilmesi) talebi, di-
ğer taraftan da kredi mekanizmaları 
yoluyla genişleyen yeniden üretim 
için bir toplam talep yaratma ka-
pasitesine sahip olduğundan eksik 
tüketim kapitalizm için sürekli bir 
tehdit oluşturmaz. 

Bu tartışma neden mi bu kadar 
önemli? Çünkü eksik tüketim teo-
risi, krizleri kitlelerin yoksulluğuna 
bağlayarak açıkladığından bu teo-
riye göre krizden çıkış için örneğin 
işçi ücretlerine zam yapılması gibi 
“reformist” talepler öne çıkarılır. Ko-
nunun politik düzlemle böyle doğ-
rudan bir ilişkisi olduğundan, eksik 
tüketim teorisiyle girişilen tartışma 
bu anlamda önem kazanır. Herhangi 
bir yanlış anlaşılmaya mahal verme-
mek için şunu vurgulayalım: Elbette 
işçiler yapılan zamlara karşı, ücret 
artışlarının da aynı oranda artırılması 
talebinde bulunmalıdırlar. Asıl mese-
le, işçi mücadelelerinde temel müca-
dele talebinin ücret artışları ile sınırlı 
tutulmaması meselesidir. Yoksa çok 
yüksek ücret de alsak, çok az ücret 12



de alsak kapitalizmde hepimiz ücretli 
emekçileriz! Marx şöyle der örneğin: 
“Sermaye birikiminin sonucu ola-
rak emek fiyatının [yani “ücret”in, 
G.Ç.] yükselmesi, gerçekte, yalnızca, 
ücretli işçinin kendisinin yapıp boy-
nuna geçirmiş bulunduğu altından 
zincirin uzunluk ve ağırlığının, onun 
daha gevşek bağlanmasını müm-
kün kılması demektir.”(10)

Asıl mesele ücretli emeğin kaldırıl-
ması iken, sadece ücret artışları ta-
lebi ile sınırlı bir mücadele sistem 
içinde kalabilme potansiyeli taşı-
maktadır. 

FİNANSALLAŞMA 

Artan makineleşmeyle el ele gi-
den daha fazla makinenin daha 

fazla işçiyi dışarıda bırakması olgusu 
süreç içerisinde birikimin yavaşla-
masına neden olmaktaydı. Buna yu-
karıda değindik. Bu şekilde yatırılan 
sermayeye oranla elde edilen artık 
değer azalmaya başlar. Bu durum 
baş gösterdiğinde kapitalistler ya-
tırımdan kaçmaya başlarlar. Para 
sermaye ile üretken sermaye ara-
sındaki makas gitgide açılır. Bu şu 
demektir: Elinde para olan kapitalist, 
kârlılığın düşük seyrettiği hatta gitgi-
de azaldığı bir ortamda parasını ma-
kine, teçhizat ve emek gücüne yatır-
mayacaktır, bundan uzak duracaktır. 
Para üretim için harcanmadığından 
para sermaye üretime girip üretken 
sermayeye dönüşmez, yani artık de-
ğer üretmek için kullanılmaz. Bir kriz 
durumuna işaret eder bu aslında. 
Kapitalistler kâr getirisi olmadığı dü-

şüncesiyle üretimden çekilip üretim-
dışı alanlara kayarlar. Yaklaşık son 
30 yıldır kapitalistlerin finans alanına 
dönerek “paradan para kazanma” 
yoluna girmeleri ve finans alanının 
hiç olmadığı kadar cezp edici bir hal 
almasını temelde bununla açıklaya-
biliriz. 

Sermayenin gitgide finans alanına 
kayması diğer taraftan sermayenin 
değersizleşmesinin önüne bir engel 
koyar; daha doğrusu bunu erteler. 
Sermayenin kendi krizini aşması için 
gerekli olan “ayıklanma” ertelendiği 
için kriz çözüme kavuşmadan varlı-
ğını sürdürür. “Ayıklanma” neden mi 
gerçekleşmez; çünkü borçlanmak, 
kredi alıp “ayakta kalmak” kolay-
laşmışken, firmalar iflas bayraklarını 
hemen çekmek yerine borç içerisine 
girerek iflaslarını geciktirmeye, ya da 
bir diğer deyişle güç bela ayakta kal-
maya çalışırlar. Bu süreçte gemisini 
güvenli limana sokan da olmuştur, 
karaya oturtan da. Dolayısıyla kredi 
mekanizması (ya da en genel deyişle 
“finansallaşma”) bu anlamıyla serma-
yenin değersizleşmesini geciktiren bir 
rol oynamıştır son otuz-kırk yıldır. 

1970’li yılların ortasında kâr oran-
larının düşüşü ile krize giren dünya 
ekonomisi o yıllardan bu yana uzun 
bir durgunluk yaşamaktadır. Çün-
kü üretim alanından gitgide kaçan 
sermaye finans alanına yönelmiş 
ve bu da süreç içerisinde sermaye-
nin değersizleşmesini geciktirmiştir. 
“Değersizleşme bir ihtiyaçtır, ama 
parasal şişkinlik dolayısıyla ger-
çekleşememektedir.”(11) 13



Finans alanındaki parasal şişkin-
lik üretim alanında ortaya çıkan 
kârlılığın azalması sorununu kökün-
den değiştirmez. Krizin daha da de-
rinleşmesi durumu parasal şişkinlik 
nedeniyle sadece ertelenir. Ama bu 
durum sonsuza kadar devam ede-
mez. Nihayetinde finans alanının 
yapabileceği “manevra”lar üretim 
alanındaki durgunluk ile sınırlanmış-
tır. Üretimde bir “kıpırdama” olmaz-
sa finans alanı ilânihaye hayatına 
devam edemez. Gün gelir ayakları 
yerden kesilmiş bir şekilde havada 
uçtuğunu zanneden üretim, balonun 
patlaması ile şiddetli bir şekilde yere 
çakılıp kalır! Finansal krizin üretim 
alanına yaptığı tahribat özünde bu-
dur. İşte 2008’de finansal bir çöküş 
ile açığa çıkan kriz temelde bu ger-
çeklikle bağlantılıdır. 

BUGÜNKÜ BÜYÜK 
BUHRAN’A DOĞRU… 

Sermayenin krize girdiği dönem-
ler ile krizden çıktığı ya da çık-

maya çabaladığı dönemler ayrı ayrı 
incelenmelidir. Her ne kadar kriz 
durumunun kapitalizmin doğasında 
var olduğunu söylesek de, sistemin 
krize girmesi ve krizden çıkmasının 
insani faktörlerden bağımsız, “meka-
nik” bir şekilde belirlendiğini söyle-
yemeyiz. 1929’daki Büyük Buhran’ın 
dünya ekonomisinde yarattığı tah-
ribat ve bundan çıkış yolları bütün 
dünya halkları için tam bir felaket 
olmuştu örneğin. Krizin faturası, ge-
rek Avrupa’da gerekse de ABD’de 
işçi sınıfına ödetilmeye çalışılmış ve 

sistem bunda “başarılı” da olmuştur. 
Avrupa’da faşizmin ve diktatörlük re-
jimlerinin yükselişi ve ardından dün-
yayı ikinci kez paylaşma savaşlarının 
gündeme gelişi Avrupa’nın yerle bir 
oluşuna, Yahudi soykırımına, Hiroşi-
ma ve Nagasaki’ye ve buna benzer 
daha pek çok şeye yol açmıştır. 

Kapitalizm, kendi krizinin fatu-
rasını, elde bunu başka yollarla 
(“demokrasi”yle örneğin) çözüme 
kavuşturabilecek araçlardan yok-
sun kaldığında, insanlığa nasıl öde-
tebileceğini göstermiştir. Tüm bu 
olanları kapitalist üretim çevrimin-
de 1914–39 yılları arasında yaşanan 
istikrarlı düşüşle bağlantılı olarak 
ele almak gerekir. 

Faşizmin ve İkinci Dünya Savaşı’nın 
işçi sınıfını zayıflatması, atomi-
ze etmesi kâr oranlarında büyük 
bir artışı olanaklı kılarak sermaye 
birikimine bir canlılık kazandırır. 
Ayrıca savaşla birlikte sermayenin 
değersizleşmesi de yaşanır. Sonra-
sında emperyalist ülkelerde ulusla-
rarası işbölümünün yoğunlaşması 
ve yarı-sömürgelerde de sanayileş-
menin başlaması ile dünya pazarı 
önemli ölçüde genişler. Bu dönem, 
kapitalizmin savaş sonrasında içi-
ne girdiği genişleme dönemi diye 
adlandırılır. Burjuva ekonomistlerin 
“Altın Çağ” olarak adlandırdıkları bu 
uzun genişleme dönemi, 1973’teki 
“petrol krizi”ne kadar sürer. Adına 
“petrol krizi” denen bu kriz ka-
pitalizmin tarihi içinde uzun ara-
lıklarla gerçekleşen 1870’lerdeki, 
1930’lardaki gibi uzun ve depresif 14



karakterli bir krize işaret eder. Bu 
kriz, 1980’lerden günümüze değin 
uygulamaya konulan ve bugünkü 
isyan ve protesto hareketlerinin 
tetikleyicisi olan bir dizi uygulama-
larla, işçi sınıfına savaş sonrası veri-
len ödünlerin geri alınması sürecini 
başlattı. Sınıflar arasındaki gerilim, 
sermayenin karşı saldırıya geçmesi 
ile değişikliğe uğrayacak, işçi sınıfı 
da mevzilerini korumak ve yer yer 
de bunları kaybederek bu süreci 
genel olarak bir “geri çekilme” dö-
nemi olarak yaşayacaktır. Bu dö-
nem, dünyada ve tabii Türkiye’de 
işçi sınıfına karşı son derece sert 
tedbirlerin uygulandığı bir dönem-

dir. Şili’de Pinochet, Britanya’da 

Thatcher, ABD’de Reagan ve aynı 

neoliberal politikaların Türkiye’de-

ki mimarı Özal bu dönemin öne çı-

kan sadece birkaç “figür”üdür. 

Türkiye’de darbe öncesi uygulama-

ya konan ve darbe ile birlikte rahat 

bir uygulama alanı bulan neoliberal 

model, dünyadaki benzerleri ile aynı 

işlevi görmüştür: İşçi sınıfından daha 

fazla artık değer sızdırmak için onu 

daha az ücretle daha fazla çalıştır-

mak, güvencesizleştirmek, örgütlü-

lüğünü dağıtmak, daha yoksul ve 

yoksun hâle getirmek… Özelleştir-

meler; eğitimin, sağlığın, kamu hiz- 15
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metlerinin piyasalaştırılması gerek 
dünyada gerekse de Türkiye’de bu 
döneme damgasını vuran ve bugün 
de devam etmekte olan uygulama-
lardır. Kısaca neoliberalizm dedikleri 
şey aslında, sermayenin son derece 
azgın bir şekilde işçi sınıfına karşı 
tüm dünyada saldırıya geçmesinden 
başka bir şey değildir! 

Sistemi bugünkü krize sürükleyen 
temel dinamikler üzerinden mese-
leyi tartıştığımızda karşımıza çıkan, 
sermaye birikiminin yavaşlaması ol-
gusudur. Bunun sebebi ise 1970’lerin 
ortalarında kâr oranlarının düşmesine 
bağlı olarak yaşanan durgunluktur. 

Krizle birlikte uzun bir durgunluk dö-
nemine giren kapitalizm, kendi krizini 
aşmak için çeşitli stratejiler izlemek-
tedir. Sermayenin bu uzun krize ce-
vabı neoliberalizm olmuştur. Neoli-

beralizm, sermayenin 1970’li yılların 

ortalarında başlayan dünya çapında-

ki uzun krizini aşabilmek amacıyla 

işçi sınıfına bir saldırısıdır. Yöntemi 

ise işçi sınıfını bölmek ve değişik 

bölüklerini rekabet içine sokmaktır.

(12) Ama neoliberalizmin uluslara-

rası alana da yayılması gerekiyordu. 

Bu ise 1989’da Berlin Duvarı’nın yı-

kılması, Doğu Avrupa’da, SSCB’de ve 

Çin’de bir dizi çözülmenin yaşanması 

ve kapitalizmin yeniden kurulması 

(restorasyonu) süreçleri ile mümkün 

olabildi. Neoliberalizme gelen karde-

şin ismi “küreselcilik” idi. Küreselcilik 

bütün uluslardan işçilerin ve emek-

çilerin birbirleriyle rekabetini kışkır-

tarak uluslararası planda sermayenin 

çıkarları açısından en uygun koşulları 

yaratmayı hedefleyen bir saldırı stra-

tejisidir.(13)16
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Küreselcilik, hiç kuşku yok ki serma-
yenin dünya çapında işçi sınıfına karşı 
bir saldırısıdır; ama bu sınıf taarruzu 
ideolojik bir kılıfla sunulmaktadır: 
“küreselleşme”. Artık ulus devletin 
sonu gelmiştir, sermaye “yersiz-yurt-
suzlaşmıştır” vs. Günümüzde revaç 
gören “küreselleşme” açıklaması şu-
dur: Küreselleşme, dijital teknolojinin 
gelişmesi sonucunda hayatımıza “ka-
çınılmaz” olarak girmiştir; dolayısıyla 
bu gerçekliğe direnmek beyhudedir 
vs. Konuya kapitalizmin uzun krizi 
perspektifinden bakanlar için durum 
çok farklıdır. “Küreselleşme” bu pers-
pektifle, “[k]apitalizmin krizine karşı 
geliştirilmiş, işçi sınıfını zayıflatmak 
ve teslim almak amacıyla benim-
senmiş bir uluslararası stratejinin 
ideolojik çerçevesidir.”(14)  

“Küreselcilik” ve sonrasında SSCB’nin 
dağılmasıyla birlikte ideolojik plan-
da sunulan “küreselleşme” ve bir de 
tabii esnekleştirme, kuralsızlaştırma 
ve yalın üretim… Tüm bunlar aslında 
kapitalizmin kendi uzun ve derin kri-
zini aşmasına yönelik olarak uygu-
lamaya koyduğu stratejilerdir. Ser-
mayenin dünya çapında işçi sınıfına 
karşı taarruza geçmesini eğer tek bir 
kelime altında özetleyecek olursak 
buna kısaca neoliberalizm diyebiliriz. 

H H H

1970’lerin ortasından bu yana, 
yavaşlayan sermeye birikiminin 

basıncı altında kâr getirisi olmaya-
cağı düşüncesiyle kapitalistler yatı-
rımlardan uzaklaştılar ve üretim-dışı 
sektörlere yoğunlaşıp, D. Harvey’in 

mülksüzleştirme yoluyla birikim de-
dikleri süreci başlattılar. 

Harvey, Yeni Emperyalizm adlı 
eserinde “petrol krizi” (1973) sonra-
sı dönemde, neoliberalizm ve özel-
leştirme politikalarıyla özdeşleşen 
“mülksüzleştirme yoluyla birikim” 
adını verdiği bir sermaye birikimi 
modelinin devreye sokulduğunu an-
latır.(15) Bu aslında Marx’ın Kapital’in 
ilk cildinde sermaye birikimini irde-
lerken çıkardığı sonuçlarla doğru-
dan bağlantılıdır, yani “yeni” bir şey 
değildir! Marx, sermeye birikiminin 
Para-Meta-Para’ (P-M-P’) döngüsü ile 
sağlandığını söyler. Yani burada para 
ile bir taraftan bina, makine, teçhizat 
vb. gibi adına değişmeyen sermaye 
denen metalara yatırım yapılır; di-
ğer taraftan da işçiler istihdam edi-
lir, işçinin emek gücü metası ücret 
ile kiralanır; buna da Marx değişir 
sermaye der. Demek ki iki tür meta 
satın alınmaktadır bu süreçte. Ardın-
dan bu iki tür meta üretime koşulur. 
İşçi üretim süreci içerisinde bir artık 
değer üretir ve sürecin sonunda orta 
çıkan “ürün”, yani meta-sermaye 
denen “ürün”, içinde artık değer kris-
talize olmuş bir halde pazarda satışa 
sunulur. Satış gerçekleştiğinde artık 
değerin gerçekleşmesi (realize olma-
sı) denen süreç yaşanır ve kapitalist 
bu sürecin sonunda kâr elde eder. 
Bu döngünün mantığı içerisinde her-
hangi bir “kurnazlık” sonucu kâr elde 
edilmez. Marx, sermaye birikiminin 
“ucuza alıp pahalıya satma” kurnaz-
lığı ile açıklanamayacağını söyler. 
Çünkü bu şekilde toplam değerde 17



bir artış olmamakta, mevcut zengin-
lik sadece eşitsiz bir şekilde el değiş-
tirmektedir. Temelde birikim, bütün 
bir emek süreci içerisinde, gerekli 
emeğin ötesinde üretilen artık değer 
ve bu artık değerin de bir kısmının 
bir sonraki üretim çevrimine yatırıl-
ması ile gerçekleşir. Buna üretimin 
genişleyen ölçekte sürmesi de de-
nir. Ama kapitalist ekonomi “petrol 
krizi” sonrasında öyle bir döneme 
girdi ki, birikimini, “genişleyen ye-
niden üretim”den çok, var olana “el 
koyarak” sağlayan; gerekirse cebir 
ve şiddet kullanarak işleri mümkün 
olduğunca düşük maliyetle (hatta 
kimi zaman sıfır maliyetle) kotarma-
ya çalışan bir hale büründü. Bu da 
ister istemez büyümeyi yavaşlatan 
bir duruma yol açtı. 

“[K]apitalist bir ekonomide yatı-
rımlar, dolayısıyla emek tahsisi, 
göreli olarak üretim dışı (yani ti-
caret ve finansal) sektörlere daha 
çok yönelirse büyüme yavaşlar. 
Hatta, durur ve ekonomi krize, 
depresyona girer.”(16)

H H H

1990’larda büyük kapitalist eko-
nomilerde (örneğin ABD’de) gö-

rülen “ekonomik canlanma”, faiz 
oranlarının dramatik bir şekilde aşağı 
çekilerek tüketicilere kredi verilmesi 
(borçlandırma) suretiyle gerçekle-
şen bir “canlanma”ydı. Ama bundan 
da önemlisi bu canlanma, aslında, 
neoliberal saldırı denen şey ile iş-
çilerdeki göreli yoksullaşma, yani 
reel ücretlerdeki artışların işçilerin 

üretkenliklerindeki artıştan geride 
kalması, yani satın alma gücündeki 
göreli düşüş ve işçi sınıfının artan 
sömürüsü ile sağlandı. Satın alma 
gücünün düştüğü bir ortamda –hele 
de kredi almak son derece kolaylaş-
mışken– borçlanma cazip hale geldi 
ve bu da hane halkı borçlarında bir 
patlamaya yol açtı. Kapitalist sistem 
bu şekilde borçla dönen bir ekono-
mik canlanma yaşadı, ta ki bugünkü 
çöküşe kadar.(17)

H H H

Kriz hâlâ sürüyor. Kriz patlak ver-
diğinde devletlerin yaptığı ilk 

şey, batan ya da batmakta olan şir-
ketleri, bankaları, sigorta devlerini 
kurtarmak ya da borçlarını kamulaş-
tırmak olmuştu. Bu, hiç kimseye he-
sap vermeden işçi ve emekçilerden 
vergi adı altında toplanan paraların 
bulunduğu kasaların anahtarlarının 
sermayeye sunulması demektir! 
Şimdi devletler devasa kamu borçla-
rının yükü altındalar ve bu sorunun 
üstesinden gelmek için de yaptıkları 
tek şey işçi ve emekçilerin kazanım-
larına saldırmak oluyor. 

Durumu ABD’den hiç de farklı olma-
yan Yunanistan, İtalya, İspanya, Por-
tekiz ve İrlanda gibi ülkeler de aynı 
sorundan muzdaripler. Bu aşamada 
krizin ne yöne evrileceği emekçilerin 
inisiyatifinde. Ya krizin faturası çok 
sert önlemlerle; örneğin daha fazla 
işsizlik, daha fazla özelleştirme; kamu 
hizmetleri, emekli maaşları ve diğer 
sosyal ödeneklerden daha az yarar-
lanma vs. ile işçi sınıfına ödetilecek 18
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–ki zaten bugün yapılan budur– ya 
da kriz emekçilerin direnişiyle karşı-
laşacak. Bugün yaşadıklarımız bizlere 
bunun somut örneklerini sunuyor. 
Küresel krizin patlak verdiği 2008 yı-
lından bu yana dünyanın farklı yerle-
rinde isyan, protesto, ayaklanma vb. 
gelişmeler yaşandı. Ama işçi sınıfının 
kendi talepleri ve kendine özgü mü-
cadele yöntemleri ile örgütlü bir şe-
kilde sistemi ciddi derecede tehdit 
ettiği örnekleri pek göremedik. Sokak 
gösterileri ile işçi sınıfının buluşarak 
birlikte bir mücadele yürütmesi ya-
kıcı bir önem arz ediyor. 1929 Krizi 
sonrasındaki toplumsal koşullara kı-
yasla işçi sınıfının politik ve örgütsel 
düzeyinin zayıf olduğu bugünkü du-
rumunu ve Avrupa’da aşırı sağ, ırkçı, 

faşist partilerin tırmanış kaydettiğini 
göz önüne aldığımızda, bugün yaşa-
dığımız depresif krizin hem ekono-
mik hem de politik sonuçlarına karşı 
mücadele etmenin gerekliliği ortaya 
çıkacaktır. Tekil, işyeri bazlı, küçük 
çaplı mücadeleler sistemi yeteri ka-
dar tehdit etmiyor. Bu mücadeleler 
arasında bağlar kurulmalı, mücade-
leler diğer işyerlerine sıçramalı ve 
birer genel grev niteliği kazanmalıdır. 
Karşımızdaki dalga bütün yönlerden 
işçi sınıfını kuşatırken, bu küresel 
dalgaya karşı “içe kapanık” bir mü-
cadele yürütmek gücümüzü son de-
rece zayıflatacaktır. Sınıfın bir bütün 
olarak örgütlenip, mücadeleler içinde 
yer alması bu açıdan yakıcı bir önem 
taşımaktadır. 
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Dipnotlar:



GİRİŞ

Dünya kapitalizminin büyük krizi 
Türkiye’de bir süredir gündemden 
düşmüş durumda. Bunun nedeni kri-

zin “teğet geçmesi” veya teğet geçmediyse 
bile artık geride kalmış olması değil. Daha zi-
yade, büyük sermaye kesimine ait ana akım 
medyanın ve “Alo Fatih” gibi mekanizma-
larla onu yönlendiren AKP hükümetinin kriz 
söyleminden pek hoşlanmaması.

Gelgelelim, krize dair ilginin yalnızca ana 
akım medyada değil alternatif medyada ve 
emek cephesinde de neredeyse söndüğü 
gözleniyor. Ancak burada farklı nedenler söz 
konusu: son bir yılda yaşanan Gezi İsyanı, 17 
Aralık süreci ve Soma katliamı gibi her biri 
tek başına bir hükümeti devirecek ölçekte-
ki çok önemli olaylar nedeniyle iç siyasal ve 
toplumsal meselelere odaklanmak ve küre-
sel kriz gibi “dış” bir olguyu –en azından bir 
süre için– bir yana bırakmak kaçınılmaz ol-
muştur, diye düşünebiliriz.

Oysa “iç” diye nitelendirdiğimiz sorunlar kü-
mesi temelde “dış” çerçeveden, yani kapita-
list dünya sisteminin işleyişinden bağımsız 
değil. Sermayenin bakış açısı olguları birbi-
rinden ayrı tutarak değerlendirmeyi, emeğin 
eleştirel bakış açısı ise bir bütünsellik içinde 
algılamayı esas alır. Biri analitiktir ve sorunla-
rı birbirinden yalıtarak her soruna geçici bir 
çözüm üretir. Diğeri ise diyalektiktir ve soru-
nun kaynağına inerek esas çözümün ancak 
bütünün dönüşmesi ile elde edilebileceğini 
vurgular. Sermaye kesiminin dünya kapitaliz-
minin krizinden söz etmemek için kendince 
haklı nedenleri vardır. Ancak tam da aynı ne-
denlerle emekçilerin krizi unutmamaları ve 
daima görüş alanları içinde tutmaları gerekir.

Bu perspektiften baktığımızda Türkiye’de 

KÜRESEL KRİZİN 
NERESİNDEYİZ?

İşçi sınıfının dünya 
genelindeki zayıf ve 
örgütsüz hali veri iken, 
kriz nedeniyle neoliberal 
politikaların terk 
edilmesi değil daha fazla 
uygulanması beklenmelidir.

ÖZGÜR ÖZTÜRK



giderek şiddetlenen mücadelelerin 
aslında dünya genelindeki eğilimler-
den beslendiğini görürüz. Zira Türki-
ye uzun zamandır dünya kapitalist 
sisteminin bir parçasıdır. Bu siste-
min dönüşümleri ve genel eğilimleri 
Türkiye’yi doğrudan etkiler. Dahası, 
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bü-
tünleşmesi hızlandıkça bu etkilen-
menin yoğunluğu da artar. Kuşku-
suz bu etkilenme tek taraflı değildir, 
ancak epeyce eşitsizdir ve bu ilişki 
içinde Türkiye belirleyen değil belir-
lenen konumdadır. Öte yandan dün-
yadaki genel eğilimler Türkiye’ye 
birebir aynı biçimde değil ülkenin 
iç toplumsal yapısında yani Türkiye 
prizmasında kırılarak yansır. Dolayı-
sıyla Türkiye’yi analiz ederken bir “iç 
ve dış” diyalektiği çerçevesinde iler-
lememiz gerekir.

YENİ BÜYÜK BUNALIM 
DEVAM EDİYOR

Dünya ekonomisindeki genel 
gidişatı değerlendirmeye çalı-

şırken vurgulanacak ilk olgu şudur: 

Küresel kriz devam etmektedir ve 
henüz aşılmış, geride bırakılmış ol-
maktan uzaktır. Bu durum çeşitli 
göstergelerden izlenebilir. 

Örneğin ilk olarak millî gelire bakar-
sak, 2013 sonu itibariyle gelişmiş 
kapitalist ülkelerde Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) kabaca ancak 2007 yılı 
düzeyindedir. Tablo 1’den izlenebile-
ceği gibi, 2007 yılı GSYH seviyesi 100 
alınırsa, altı kriz yılının ardından bu 
rakam Fransa’da 101.9, Almanya’da 
104.2, ABD’de 105.9’dur. Öte yandan 
İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda 
gibi ülkelerde ise halen 2007 yılı dü-
zeyinin de altındadır. Biraz daha de-
taya iner ve kişi başına GSYH düzeyi-
ne (krizin asıl etkisinin ortaya çıktığı 
yıl olan) 2008 sonrasında bakarsak 
(Tablo 1.a), Almanya ve Japonya dı-
şında tüm bu ülkelerde durumun 
aslında daha kötü olduğunu görü-
rüz.(1) Ülkeler arasındaki farklılıkları 
unutmamak kaydıyla son altı yılda 
gelişmiş kapitalist dünyada ortalama 
ekonomik büyümenin sıfıra yakın 
seviyede kaldığı söylenebilir.
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Tablo 1: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Endeksi (2007=100)

Kaynak: IMF veritabanından hesaplanmıştır



Kuşkusuz ki GSYH bize öykünün 
tamamını anlatmaz. Zira gelirdeki 
değişmeler çok çeşitli nedenlerden 
kaynaklanabilir. Dolayısıyla başka 
göstergelere de bakmak gerekir. 
Tablo 2’deki sanayi üretimi endeksi-
ne baktığımızda durum daha açıktır. 
2013 sonu itibariyle sanayi üretimi 
Avro Bölgesi genelinde 2008 sevi-
yesinin bile altındadır. Avrupa’nın 
önemli ülkeleri arasında yalnızca 
Almanya 2008 yılı seviyesini tuttu-
rabilmiştir. Öte yandan Japonya gibi 
önemli bir sanayi ülkesi de halen 
2008 yılından çok uzaktır. Gelişmiş 

ülkeler arasında yalnızca ABD bu 

seviyeyi hafifçe geride bırakabilmiş 

görünmektedir. Kısacası kriz salt fi-

nansal alanla sınırlı bir olgu değildir 

ve gelişmiş kapitalist dünyanın sana-

yi sektörlerini vurmuştur.

Sanayi üretimini gösteren Tablo 2’den 

görebileceğimiz bir diğer husus, 2009 

yılındaki sert gerilemeden sonra sana-

yi üretiminin 2010 yılında bu kaybın 

ancak bir kısmını kapattığı, daha sonra 

2011-2013 arasında genelde durağan 

seyrettiğidir. Bunun tek istisnası dola-

rın değer kaybı nedeniyle sanayi üre-
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Tablo 1.a: Kişi Başına GSYH Endeksi (2008=100)

Kaynak: IMF World Economic Outlook 2014 verisetinden hesaplanmıştır.

Tablo 2: Sanayi Üretimi Endeksi (2008=100)

Kaynak: IMF veritabanından hesaplanmıştır.



timini bir parça daha fazla artırabilen 
ABD’dir. Ancak orada da altı yılın topla-
mı ancak yüzde 3 civarındadır.

Tablo 3 aynı ülkeler için işsizlik oran-
larını sergilemektedir. Burada çeşitli-
lik daha fazladır ve İspanya, İtalya gibi 
ülkelerde işsizlik olağanüstü yüksek-
tir. Kriz ortamında işsizliği ciddi ölçü-
de azaltabilen tek ülke Almanya’dır. 
Bu derecede olmasa da Türkiye’de 
de işsizlik kriz öncesi döneme göre 
azalmış görünmektedir. Ancak her 
iki ülke için de yanılgıya düşmemek 
gerekiyor: İşsizlik oranındaki düşme 
part-time iş, esnek çalışma, güven-
cesizlik vb. olguların krizle birlikte hız 
kazanmasının ve (en azından Türkiye 
örneğinde) istatistik kurumunun he-
saplama becerisinin bir sonucudur.

Salt bu ana göstergelerden bile şu 
kadarı açıklık kazanmış olmalıdır.

İlk olarak: Küresel kriz devam et-
mektedir. Uzun süren, yıllara yayılan 
ekonomik durgunluğa “depresyon” 
denildiğinden, karşımızdaki olgu 
açıkça bir depresyondur (buhran, 
bunalım). Bunu özellikle vurgula-
makta yarar var, zira burjuva iktisat-
çıları krize “Büyük Resesyon” gibi 

yanıltıcı bir isim takmıştır: Resesyon, 
yani bunalım değil durgunluk. Çünkü 
“Büyük Bunalım” demek 1930’ların 
bunalım yılları ile onu izleyen faşiz-
mi ve dünya savaşını akla getirecek, 
nahoş fikirler uyandıracaktır. Haki-
kati gizlemenin yolu ise önce onu 
farklı biçimde adlandırmaktan geçer. 
Kısacası krizin nasıl adlandırılacağı 
bile son derece politik içerikli bir çe-
kişme konusudur.
İkincisi: Yine “resesyon” söylemine 
benzer biçimde akademide ve med-
yada sıkça karşılaşılan “finansal kriz” 
ifadesi de yanıltıcıdır. Bununla kaste-
dilen krizin finansal alanda başladığı 
ise, zaten tüm ekonomik krizler önce 
finans kesiminde ortaya çıkar. Nite-
kim 1930’lu yılların Büyük Bunalımı 

da 1929 borsa çöküşüyle başlamıştır. 

Ancak “finansal kriz” ifadesi aslında 
krizin salt finansal alanla sınırlı kaldı-
ğı izlenimini yaratmak için kullanıl-
maktadır ve bu da açıkça yanlıştır.

Kısacası karşımızda gelişmiş kapitalist 
dünyanın genelini kuşatan bir Yeni Bü-
yük Bunalım vardır. Bunu belirlemek 
çok önemlidir, zira Sungur Savran’ın da 
vurguladığı gibi böyle büyük depres-
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Tablo 3: İşsizlik Oranı (%)

Kaynak: IMF World Economic Outlook 2014 veriseti.



yon dönemlerinde, salt ekonomik dö-
nüşümlerin ötesinde, kapitalist dün-
yanın genelinde toplumsal ve siyasal 
alt üst oluşlar yaşanır, sınıf mücadelesi 
sertleşir, politik inisiyatif önem kaza-
nır.(2) Bunalımın sonucu önceden belli 
değildir ve toplumsal sınıflar arasında-
ki mücadele ile şekillenir. İşçi sınıfının 
dünya genelindeki zayıf ve örgütsüz 
hali veri iken, kriz nedeniyle neoliberal 
politikaların terk edilmesi değil daha 
fazla uygulanması beklenmelidir.(3) 
Bununla birlikte emek hareketinin 
özgüveninin artmaya başladığı da bir 
gerçektir.

GİDİŞAT NE YÖNDE?

Bundan sonra neler olacağını kes-
tirmeye çalışırken krizde şimdiye 

kadar alınan mesafeyi hızlıca gözden 
geçirmekte yarar var. Hatırlanacağı 
gibi (i) krizin henüz mayalanmakta 
olduğu birinci evrede yani 2007 orta-
ları ile 2008 Eylül ayı arasında ABD’de 
özellikle ipotekli konut kredisi (mort-
gage) piyasalarında çeşitli sorunlar 
başlamıştı; (ii) 2008 Eylül’ünde finan-
sal kriz patlak verdi ve hızla gelişmiş 
kapitalist dünyaya yayıldı; (iii) 2009 
başlarından itibaren sanayi sektörle-
rine sıçradı ve Türkiye gibi ülkeler bu 
evrede büyük darbe yediler; (iv) kriz 
ortamında alınan (şirket kurtarmalar, 
vergi indirimleri, teşvik paketleri gibi) 
tedbirler nedeniyle 2010 yılı sonrasın-
da kamu bütçelerinde büyük açıklar 
ortaya çıktı ve özellikle Avrupa’da bir-
çok ülke batma noktasına geldi.

Kriz nedeniyle piyasaya bol miktar-
da para sürülmesinin Türkiye gibi ül-

keler açısından bir sonucu, sermaye 
akımlarının bir süre için canlanması, 
ayrıca ihracatın artması ve 2010-2011 
yıllarında büyümenin kısmen de olsa 
sürdürülebilmesi oldu. Ancak bu ev-
renin de sona ermek üzere olduğunu 
belirtmek gerekiyor. Zira başta ABD ol-
mak üzere merkez ülkelerde sıkı para 
politikalarına dönüş kaçınılmaz. Bu ise 
bir yandan geç kapitalistleşen coğraf-
yalara yönelik uluslararası sermaye 
akımlarının yavaşlamasına, bir yandan 
da merkez ülkelerde iç talebin (başlıca 
ihracat pazarlarının) daralmasına yol 
açacak. Kısacası krizin daha gidecek 
yolu var. Özellikle Türkiye gibi ülke-
lerin krizin etkilerini şimdiden sonra 
daha belirgin hissedeceği düşünülebi-
lir. O nedenle şimdi Türkiye’nin önün-
deki olasılıklara bakmak gerekiyor.

TÜRKİYE VE DÜNYA

Türkiye’de kabaca AKP dönemiyle 
çakışan bir ekonomik-siyasal-top-

lumsal modelden söz edilebilir. Bu kıs-
men dizayn edilmiş, kısmen de süreç 
içinde el yordamıyla şekillenmiş bir 
modeldir. Modelin ekonomik boyutu 
ana hatlarıyla şu şekildedir: Türkiye 
sermayesi hem ülkenin coğrafi ko-
numundan hem de ucuz işçilik avan-
tajından yararlanarak orta ve düşük 
teknolojili ürünleri öncelikle Avrupa’ya 
ihraç etmektedir (Tablo 4). Küresel kriz 
ortamında Avrupa’ya olan ihracat bir 
miktar gerilemiş olmakla birlikte Avru-
pa ülkelerinin toplam içinde payı halen 
yüzde 50’nin üzerindedir. Türkiye’nin 
coğrafi konumu ve Avrupa ülkelerinin 
pazar olarak potansiyeli dikkate alın-24
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dığında, aslında başka türlü bir dış ti-

caret konfigürasyonu [yapılandırması] 

zaten pek gerçekçi görünmemektedir. 

Zaman zaman ifade edilen “İslam Bir-
liği”, “Şangay Beşlisi” gibi söylemler 

büyük burjuvazi açısından herhalde 

ancak eğlendirici olmaktadır.

İhracatta başlıca sektörler tekstilin 

yanı sıra otomotiv, elektronik, beyaz 

eşya, makine, gıda biçimindedir.(4)  

Türkiye’nin ihracatına sektörel olarak 

baktığımızda: 2009-2013 arasındaki 

beş yılda imalat sanayi ürünleri or-

talama yüzde 93.3 payla en büyük 

grubu oluşturmuştur. Bunun içinde en 

büyük kalemler şu şekildedir(5): Ana 

metal ve metal eşya (%18.6), tekstil 

ve giyim eşyası (%18.1), motorlu ta-

şıtlar ve diğer ulaşım araçları (%13.8), 

makine, elektrikli makineler ve haber-

leşme araçları (%13.8), gıda ve içecek 

(%6.3). Bunlar standart teknolojilerle 

üretilen, olgunlaşmış, kâr marjı düşük 

ürünlerdir. Böyle bir ürün temeli üze-

rinde firmaların rekabetteki en önemli 

dayanağı düşük ücretlerdir.

Düşük ücretleri ve sosyal hakları ola-

naklı kılan en önemli mekanizma 

işsizliktir –Marx’ın “yedek sanayi or-
dusu” dediği kitle Türkiye’de benzer 

ülkelere kıyasla çok geniştir. Nitekim 

istihdama katılma oranı Türkiye’de 

ancak %50, Brezilya ve Çin gibi diğer 

yeni sanayileşen ülkelerde ise %70’in 

üzerindedir. Dolayısıyla geniş bir kitle 

istihdam içinde yer almadığı gibi işsiz-

lik hesaplamasına da girmediğinden 

işsizlik oranı düşük görünmektedir. 

Bununla birlikte, Türkiye’de %10 civa-

rındaki işsizlik oranı benzer ülkelere 

kıyasla yine de çok daha yüksektir (bu 

oran Meksika’da %4-5, Güney Kore’de 

%3-4, Çin’de %4’lerde, Brezilya’da 

%7’nin altındadır). Türkiye’de genç iş-

sizliği (15-24 yaş arası) %16-17, genç 

üniversite mezunlarında ise %30’a 

yakındır. Bunların TÜİK verileri olduğu 

da unutulmamalıdır.

Düşük ücretleri olanaklı kılan bir diğer 

neden “enformel” istihdamdır (kayıt 

dışı, sigortasız vb. istihdam). TÜİK en-

formel istihdamı %40’ın altına çekmiş-

se de gerçekte işgücünün yarısı enfor-

mel istihdam içinde kabul edilebilir. 25

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı web sitesi (kalkinma.gov.tr).

Tablo 4: Türkiye’nin İhracatında Ülke Grupları (% paylar)



Böyle bir işgücü profili çalışma saatle-
rinin de uzun olmasını sağlamaktadır 
ve işgücünün yarıya yakını haftada 50 
saatten fazla çalışmaktadır.

Kısacası, Türkiye’nin sözde “ihracata 
dönük” modeli ağır bir işgücü sömü-
rüsü üzerine inşa edilmiştir. Gelge-
lelim, ihracat aynı zamanda yüksek 
oranda ithal girdiye de dayanmak-
tadır. Söz konusu ithal girdiler hem 
enerji (petrol, doğalgaz vb.) hem de 
ara malı ve hammadde biçimindedir. 
Başlıca tedarikçiler enerjide öncelikle 
Rusya, diğer girdilerde ise Uzakdoğu 
ülkeleridir. 2013 yılında (aslında son 
beş yıl ortalaması olarak) Türkiye’nin 
en fazla ithalat yaptığı ülkeler Rusya 
ve Çin’dir ve toplam içinde her ikisi de 
yaklaşık %10 civarında paya sahiptir. 
Çin dışındaki Asya ülkelerinin payı 
ise %20 civarındadır. Türkiye ekono-
mik açıdan, Asya’dan gelen girdilerin 
Rusya’dan alınan enerji ve ucuz yerli 
işgücü ile montajlanarak Avrupa’ya 
ihraç edildiği bir coğrafya olarak kabul 
edilebilir. Dünya kapitalist işbölümü 
içindeki rolü kabaca bu biçimdedir. 
Bu sistemin hukuksal ifadesi ise Da-
hilde İşleme Rejimi adıyla uygulanan 
prosedür ile ortaya konulmuştur.(6) 

Burada ana hatlarını sergilemeye 
çalıştığımız model inşaat, tarım, hiz-
metler gibi sektörleri değil Türkiye 
kapitalizminin dünya ile temel ek-
lemlenme biçimini ifade etmektedir. 
Türkiye dünya kapitalist sisteminin 
bir parçasıdır dediğimizde kastedilen 
asıl eksen budur. Kuşkusuz bunu ta-
mamlayan siyasal-kültürel-ideolojik 
kurumlaşmalar da mevcuttur. Ama 

genel anlamda iç politik ve toplumsal 
ortamı şekillendiren bu eklemlenme-
dir. Modelin dayandığı ekonomik te-
melin işlemesi için uzun süre düşük 
kur (değerli TL) politikası izlenmiştir. 
Zira Vestel, Ford, Arçelik gibi büyük ih-
racatçı şirketler aynı zamanda büyük 
birer ithalatçıdır. Dahilde İşleme Rejimi 
bunların ithalatlarına vergi muafiyeti 
getirmekte, ayrıca ihracat teşviklerin-
den yararlanmalarını engellememek-
tedir. Dolayısıyla bu şirketlerin üretimi 
ve ihracatı arttıkça Türkiye’nin dış ti-
caret açığı, buna bağlı olarak da cari 
açığı artmaktadır. Dış ticaret açığı 2011 
yılında 90, 2012’de 65, 2013’te ise 80 
milyar dolardır. Bunu kapatmak için-
se sürekli büyük miktarda sermaye 
girişi gerekmiştir. Nitekim Türkiye’nin 
toplam dış borcu sadece altı yılda 1.5 
katına çıkmış, 2007 yılında 250 milyar 
dolardan 2013’te 388 milyar dolara 
yükselmiştir.

Kuşkusuz artan sermaye girişinin bir 
bedeli vardır ve bunu tüm toplum 
ödemektedir. Kârları özel şirketler 
elde ederken maliyetler toplumsal-
laşmıştır. Bu çerçeve model içinde 
Türkiye ekonomisinin büyümesi 
daha fazla ihracat, daha fazla cari 
açık, daha fazla sermaye girişi, ihale, 
özelleştirme, taşeronlaşma, esnek 
çalışma, güvencesizlik, borç... ve daha 
fazla Soma anlamına gelmektedir.

Öte yandan, bu ekonomik modeli ta-
mamlayan bir toplumsal-siyasal boyut 
da mevcuttur. Modelin işlemesi için 
en temel unsurlardan biri görece ucuz 
işgücüdür. Zira düşük katma değerli 
ürünlerde uluslararası rekabetin bel-26
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ki de en önemli yolu ücretlerin düşük 
olmasıdır. Ancak taşeronlaşma, esnek-
leşme, güvencesizleşme gibi unsurlar 
yalnızca belirli sınıf ilişkileri çerçevesin-
de hayata geçebilir. Bunu olanaklı kılan 
ortamın en önemli özelliklerinden biri 
toplumsal muhafazakârlık veya İslami-
zasyondur. İtaati, boyun eğmeyi, sor-
gulamamayı, ayrıca örgütlenmemeyi, 
hak aramamayı, ses çıkarmamayı ön-
gören bu toplumsal yapı 12 Eylül’den 
bu yana hayatın her alanını adım adım 
kuşatmıştır. Dolayısıyla ekonomik mo-
del ile siyasal-toplumsal model büyük 
ölçüde birbirini tamamlamaktadır. 
Önümüzdeki dönemde, küresel krizde 
yeni aşamalara doğru ilerledikçe bu 
modelin belli ölçülerde dönüşeceğine 
işaret etmek gerekir. Zira hem ekono-
mik hem toplumsal ve hem de siyasal 
açıdan tıkanmış durumdadır bu model. 
Ekonomik açıdan tıkanmıştır, çünkü 
şimdiye dek sistemi ayakta tutan ya-
bancı sermaye girişleri bundan sonra 
azalacaktır. Ayrıca ihracat pazarlarında 
belirli bir daralmanın devam edeceği 
belirginlik kazanmıştır. Siyasal olarak 
tıkanmıştır, çünkü sermayenin hızlı 
hareket etmesini sağlamak için gü-
cün merkezileşmesi, böylece Tayyip 

Erdoğan gibi bir figürün ortaya çıkmış 
olması, sermaye açısından da belirsiz-
liklerin artması anlamına gelmektedir. 
Aynı zamanda toplumsal olarak da 
tıkanmıştır bu model, çünkü Türkiye 
toplumu küresel sistemle bütünleştik-
çe dönüşmekte ve muhafazakârlığın 
dar ceketine artık sığmamaktadır. Gezi 
İsyanı bunun bir dışavurumu olarak 
düşünülebilir.

Kısacası son 15 yıla damgasını vu-
ran ve uygulanması AKP iktidarına 
nasip olan siyasal-ekonomik-top-
lumsal model Yeni Büyük Bunalım 
ortamında ömrünü tamamlamıştır. 
Sermaye kesimi ve AKP hükümeti 
şu ana dek küresel krizin etkileriyle 
başa çıkmakta ve toplumsal muhale-
feti sınırlamakta belirli bir başarı ka-
zanmıştır kuşkusuz. Bununla birlikte, 
Gezi İsyanı ile toplumsal muhalefetin 
ve emekçi kesimin özgüveni ciddi bir 
sıçrama sergilemiştir. Emekçi sınıfın 
örgütlü mücadelesini hızlandırmak, 
önümüzdeki dönemde Türkiye’de 
ortaya çıkacak yeni düzeni şekillen-
dirmekte Tayyip Erdoğan’ın cumhur-
başkanı seçilip seçilmemesinden çok 
daha fazla önem taşımaktadır.

(1) Yeri gelmişken, Türkiye’de dolar cinsinden 
kişi başına GSYH değişimine kısaca bakmak 
bile “kriz teğet geçti” söyleminin boşluğunu 
ortaya koyacaktır. 2008 yılında 10.440 dolar 
seviyesinde olan kişi başına gelir 2009’da 8.560 
dolara gerilemiş, 2013 yılı sonunda ancak 10.780 
dolara ulaşabilmiştir. Bu rakamlar TÜİK verileridir.
(2) Sungur Savran, Üçüncü Büyük Depresyon: 
Kapitalizmin Alacakaranlığı, Yordam Kitap, 2013.
(3) Benzer bir yorum için bkz. Ümit Akçay 
ve Ali Rıza Güngen, Finansallaşma, Borç Krizi 
ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği, 
NotaBene Yayınları, 2014.
(4) Bu konuda çok önemli bir çalışma için 

bkz. Erol Taymaz, Ebru Voyvoda ve Kamil 
Yılmaz, “Uluslararası Üretim Zincirlerinde 
Dönüşüm ve Türkiye’nin Konumu”, TÜSİAD-Koç 
Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu, 2011, 
http://www.metu.edu.tr/~etaymaz/papers/
eaf_rp_1101.pdf.
(5) Kalkınma Bakanlığı web sitesindeki 
(kalkinma.gov.tr) verilerden hesaplanmıştır.
(6) Üretimin ithalat bağımlılığı ve 
Dahilde İşleme Rejimi konusunda bkz. 
Mustafa Sönmez, “Türkiye İhracatının 
İthalata Bağımlılığı: 2000-2004”, http://
bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_Uye/
SonmezOct05.pdf. 27



Yirmi birinci yüzyılın ilk büyük eko-
nomik krizi, 2008’de ABD’de patlak 
verdi. Krizin kökenleri 1970’li yıllar-

daki küresel krizde yatıyordu. 1970’lerdeki 
krizden sonra firmalar kâr oranlarını yeniden 
yükseltebilmek için emekçilerin başta ücret 
olmak üzere tüm sosyal kazanımlarını ge-
riletmeye çalıştılar. Örneğin ABD’de işçi üc-
retleri 1970’lerden beri fiilen dondurulmuş 
durumda. Ücretleri reel olarak artmayan ça-
lışanlar, giderek artan oranlarda borçlanmayı 
bir hayatta kalma stratejisi olarak kullanmak 
durumunda kaldılar. Bu zemin üzerinde kri-
zi tetikleyen unsur ise, kredi ile ev alanların 
borçlarını geri ödeyememeye başlamasıydı. 
Bunun gerisinde ABD’de 1990’larda oluşan 
yeni finansal mimarinin, ABD’deki yoksulları 
daha fazla borçlandırma yoluyla finansal ala-
nın içine çekmesi yatıyordu. 

Sonuçta, konut piyasasında patlak veren geri 
ödeme zorluğu, hızla finansal piyasalara ve 
ekonominin geneline yayıldı. Ulusal ölçekte 
borç verilebilir fonların, uluslararası ölçekte 
de finansal bütünleşmenin artması, finansal 
işlemlerin gerçekleşmesini kolaylaştırdığı gibi 
krizlerin bulaşıcılığını da artırdı. 2009 yılına ge-
lindiğinde kriz artık küresel bir boyut almıştı. 
Avrupa’nın krizi bu aşamada başladı ve hâlâ 
sürüyor.(1) Bu çalışmada ilk olarak Avrupa krizi 
üzerine dört tespit yapıp ardından Avrupa’nın 
krizinin kısa ve orta vadede Türkiye ekonomi-
sine olası etkilerini değerlendireceğim.

AVRUPA'NIN 
KRİZİ VE TÜRKİYE

Avrupa’nın krizini 2008’de ABD’de başlayan küresel 
ekonomik krizin bir parçası olarak görmek gerekir. 

Ancak kriz, köken ülkesi olan ABD’den dünyanın farklı 
coğrafyalarına doğru yayılırken, yayıldığı yerlerdeki yapısal 

ve kurumsal sorunlara ve sınıflar arasındaki güç dengelerine 
göre farklı biçimler almaktadır. 

ÜMİT AKÇAY
New York Üniversitesi



AVRUPA’NIN KRİZİ

Avrupa’nın krizini 2008’de ABD’de 
başlayan küresel ekonomik 

krizin bir parçası olarak görmek 
gerekir. Ancak kriz, köken ülkesi 
olan ABD’den dünyanın farklı coğ-
rafyalarına doğru yayılırken, yayıl-
dığı yerlerdeki yapısal ve kurumsal 
sorunlara ve sınıflar arasındaki güç 
dengelerine göre farklı biçimler al-
maktadır. Krizin Avrupa’daki serüve-
nini niteleyen ilk özellik devletlerin 
iflasın eşiğine geldiği bir borç krizi 
olmasıdır. 

Avrupa krizinin ikinci özelliği, Avrupa 
Birliği’nin (AB) kurumsal yapısıyla ilgi-
lidir. Buna göre kendi aralarında ya-
pısal farklılıklar olan ülke ekonomi-
lerinin aynı birlik içinde yer alması, 
başta iddia edildiği gibi bu farkların 
azalmasıyla değil artmasıyla sonuç-
lanmıştır. AB’nin kurumsal yapısın-
dan kaynaklanan ikinci sorun, para 
politikası Avrupa çapında merkezi 
düzeyde Avrupa Birliği Merkez Ban-
kası (ABMB) tarafından yürütülüyor-
ken maliye politikasının her bir ülke 
tarafından ayrı ayrı yürütülüyor ol-
masından kaynaklanmaktadır. Krizin 
AB’deki serüveni ile ilgili bu iki özelli-
ği belirttikten sonra krizin nedenleri 
ve gidişatı ile ilgili dört temel tespit 
yapacağım.

KRİZİN NEDENLERİ VE 
GİDİŞATI

1. Kamu açıkları krizin nedeni de-
ğil sonucudur. Krizin başlarında 

pek çok AB üyesi ülke için kamu 

borçlarının yüksek oluşu borç çev-
riminde yaşanabilecek olası riskleri 
artırdı ve bu ülkelerin uluslararası pi-
yasalardan borçlanmalarını zorlaştır-
dı. Bu nedenle kriz borç krizi olarak 
adlandırıldı. Oysa yüksek borçluluk 
krize kadar gelen sürecin bir sonu-
cu olarak ortaya çıktı. Bu yüksek 
kamu kesimi borçluluğunu doğuran 
iki temel neden sıralayabiliriz: (a) 
ABD’deki krizin etkisiyle batan ban-
kaların zararlarının kamulaştırılması 
kamu bütçesine ek yük getirdi, (b) 
Avrupa içindeki üretkenlik farkının 
dış ticarete yansıması sonucunda 
dış açıklar borçlanma ile karşılandı. 
Bu iki neden sonucunda özellikle 
AB içerisinde dış ticaret açığı veren 
Yunanistan ya da Portekiz gibi ülke-
ler, dış ticaret fazlası veren Almanya 
gibi ülkelere karşı giderek daha fazla 
borçlandılar. Sonunda borçların geri 
ödemesi riskli hale geldiğinde kriz, 
borç krizi olarak adlandırıldı.

2. AB’nin kurumsal örgütlenişi emek 
aleyhtarıdır. AB’nin bu niteliği krizle 
birlikte bir kez daha görünür hale 
geldi. Özellikle Parasal Birlik, krizin 
ilerleyiş yönünü belirleyen bir ku-
rumsal sınır işlevi gördü. Parasal Bir-
lik nedeniyle birliğe üye ülkelerin 
paranın dış değerinin düşürülmesi 
(devalüasyon) yoluna gidilemiyordu. 
ABMB tarafından yürütülen para po-
litikası nedeniyle paranın iç değeri-
nin düşürülmesi (enflasyon) yoluna 
da gidilemedi. Geriye emek gücünün 
değersizleştirilmesi (içsel değersiz-
leşme) stratejisi kaldı. Bu strateji reel 
ücretlerin dondurulmasına, çalışanla- 29
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rın sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık 
ve iş güvenliği gibi sosyal haklarının 
kamu açıklarının daraltılması gerek-
çesiyle geriletilmesine dayanıyordu. 
Esasında bu politikalar, tipik IMF re-
çetesinden çok farklı değildi. Kısacası 
Parasal Birlik, devalüasyon ve enflas-
yon yolunu kapattığı oranda geriye 
sadece ücretlerin düşürülmesi seçe-
neği kaldı ve bu durum kemer sıkma 
politikalarının uygulanmasını kolay-
laştırdı. Sonuçta güncel krizle birlikte 
AB’nin kurumsal çerçevesinin emek 
aleyhtarı şeklinde örgütlenmiş oldu-
ğu bir kere daha ortaya çıktı.

3. Avrupa sermayesi, krizi “Neoliberal 
Avrupa” projesini derinleştirmek için 
bir fırsat olarak kullanıyor. Bir önceki 
maddede işaret edildiği gibi AB ba-
şından itibaren emeğin kazanımlarını 
geri almayı hedefleyen bir proje idi. 
2008 krizi sonrasında Avrupa’da uy-
gulanan kemer sıkma tedbirleri ise 
emeğin sosyal kazanımlarının geri 
alınması sürecini hızlandırdı. Daha 
somut olarak belirtmek gerekirse, 
başını Alman sermayesinin çektiği 
egemen blok, krizi tüm Avrupa’daki 
emek piyasasının esnekleştirilme-
si ve çalışanların pazarlık güçlerinin 
kırılması için kullandı. Alman serma-
ye bloğunun bunu yapabilmesinin 
temel nedeni ise, 1990’lı yıllardan 
itibaren Almanya’daki çalışma ilişki-
lerini emek aleyhine dönüştürmeyi 
başarmış olmasıydı. Almanya, Dani-
marka ve diğer Kuzey Avrupa ülke-
lerinde 1990’lar ve 2000’ler boyunca 
görülen ana trend yarı-zamanlı çalış-
ma biçimlerinin artmasıdır. Yarı-za-

manlı çalışmanın artması, bir yanıy-
la işsizlik rakamlarının yükselişinin 
önüne geçen bir mekanizma olarak 
işliyor, diğer yanıyla da çalışanları 
daha örgütsüz ve güvencesiz hale 
getirdiğinden, firmaların hem emek 
süreçleri üzerinde hem de ücretlerin 
belirlenmesinde etkinliğini artırıyor-
du. Bunun sonucunda 2000’li yıllar 
boyunca özellikle Almanya’da reel 
ücretlerin neredeyse dondurulabil-
diğini görüyoruz. İşte kriz sonrasın-
da yüksek kamu borçluluğu ve dış 
ticaret açığı sorunları yaşayan Güney 
Avrupa ülkelerine dayatılan prog-
ram, emek piyasalarının esnekleşti-
rilmesi, ücretlerin dondurulması ve 
bu yolla krizdeki ülkelerin rekabet-
çilik güçlerini yeniden kazanarak dış 
ticaret açıklarını kapatmaları reçete-
sine dayanıyordu. Kısacası, Avrupa 
sermayesi, krizi “sermayenin Av-
rupa’sını” yaratmak ve maliyetleri 
emekçilerin sırtına yüklemek için 
fırsat olarak kullandı.

4. Avrupa’da kriz derinleşiyor: Kriz 
borç krizi olarak başladı, resesyon 
sürüyor, deflasyon riski artıyor. Yu-
karıda kısaca özetlediğimiz gibi kriz, 
borç krizi olarak ortaya çıktı. Ardın-
dan 2012 ve 2013 yılında ekonomik 
büyüme negatif olarak gerçekleşti, 
yani ekonomi küçüldü. Bunun temel 
nedeni krizden çıkış için uygulanan 
kemer sıkma programı idi. Önümüz-
deki dönem için artan risk ise def-
lasyon, yani fiyatlar genel düzeyinin 
düşmeye devam etmesi. Fiyatlar ge-
nel düzeyinin düşmesinin olumsuz 
bir gelişme olmasının nedeni, krizi 30



daha da derinleştiriyor oluşudur. 
Mekanizma şöyle işler: Uygulanan 
kemer sıkma tedbirlerinin bir sonu-
cu olarak daralan iç talep, yakın ge-
lecekte fiyat artışı beklentisini düşü-
recek, bunun sonucunda yatırımlar 
azalacak, bu durumda da ekonomi 
büyümeye geçemeyecek ve işsizlik 
artmaya devam edecektir. Dolayısıy-
la yukarıda belirttiğimiz gibi kemer 

sıkma tedbirlerinin bir sonucu ola-
rak gerçekleşen içsel değersizleşme, 
yani ücretlerin dondurularak sosyal 
hakların budanması, deflasyon riski-
ni daha da artırmaktadır. 

TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ

Avrupa’da yaşanan bir ekonomik 
krizin Türkiye’yi etkilememe-

si söz konusu değildir. Zira Türkiye 
ekonomisi büyük ölçüde Avrupa 
ekonomisi ile bütünleşmiş durum-
dadır. Örneğin Ocak 2014 itibariyle 
Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 44’ü 
Avrupa ülkeleri ile yapılan ithalat 
ve ihracat faaliyetleri oluşturuyor. 

Aşağıdaki Grafik-1 Avrupa ile Tür-
kiye ekonomileri arasındaki ilişkiyi 
yansıtması için açıklayıcıdır. Grafikte 
Türkiye’deki GSMH büyümesi kolon-
larla gösterilmiştir. Büyüme oranları 
grafiğin sol tarafından takip edilebi-
lir. Avro Bölgesi’nin GSMH büyümesi 
ise çizgi ile gösterilmiştir. Avro Bölge-
si’ndeki büyüme oranları grafiğin sağ 
tarafından takip edilebilir.

Grafiğe daha yakından bakarsak, 
dikkat çekici olanın 2006 yılı dışında 
Türkiye’deki büyüme trendlerinin 
Avrupa’dakiyle çok benzer olduğu-
dur. Bu ilişkinin önümüzdeki süreçte 
de (en azından kısa vadede) sürece-
ğini varsaydığımızda, 2014 için Türki-
ye ekonomisini parlak bir tablonun 
beklemediği açıktır. Avrupa’da yaşa-
nan gelişmelerin Türkiye ekonomisi-
ne etkilerini kısa ve orta vade olmak 
üzere iki başlıkta incelemek daha 
yerinde olacaktır.(2) 

1. Kısa vadede, Avrupa’nın krizi Tür-
kiye’deki daralmayı geciktirebilir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi sermaye- 31

Grafik-1: 
Türkiye-
Avrupa 
İlişkisi, 
GSMH 
Büyüme-
si, 2002-
2013

Kaynak: 
OECD Veri 
Tabanı kulla-
nılarak üretil-
miştir. Erişim: 
http://www.
oecd.org/
statistics/



nin kemer sıkma paketlerini dayat-
ması sonucunda, zaten resesyondan 
çıkamayan Avrupa ekonomisinde, 
ilave olarak deflasyon riski de art-
mıştır. Aşağıdaki Grafik-2’de çizgi ile 
gösterilen ve grafiğin sağ tarafından 
takip edilebilecek enflasyonun sey-
rine bakarsak 2011’den itibaren dü-
şüşün sürdüğünü ve 2013’te 1.3’e 
kadar gerilediğini görebiliriz. 2014’ün 
ilk aylarında da enflasyonun düşme-
ye devam etmesi, ABMB’yi bunun 
karşısında önlemler almak zorunda 
bıraktı. Henüz ABD Merkez Banka-
sı FED’in yaptığı gibi, bir tahvil alma 
programı ilan edilmese de negatif 
faiz uygulamasını da kapsayan ge-
niş kapsamlı bir canlandırma paketi 
devreye sokuldu. 

Avrupa’nın deflasyon riskine kar-
şı aldığı bu tedbirler, eğer FED tarzı 
bir tahvil alım programını da kap-
sayacak şekilde genişlerse, yani 
Avrupa’da kriz daha da derinleşirse, 
kurtarma paketleri devreye girece-
ği için Türkiye gibi ülkelere yabancı 
fon girişi artabilir. Avrupa kaynaklı 

fon girişinin artması, zaten yapısal 
sorunları nedeniyle bir süredir eko-
nomik durgunluğun eşiğinde olan 
Türkiye ekonomisi için, Avrupa’daki 
deflasyonun Türkiye’nin ihracatında 
yaratacağı olumsuzluğun iç talebin 
artması ile telafi edilmesi olasılığını 
güçlendirebilir. Bir başka ifadeyle 
Avrupa’nın krizi Türkiye ekonomi-
sindeki durgunluğu kısa dönemli de 
olsa geciktirebilir.

2. Orta vadede, Avrupa’daki çalı-
şanların haklarının törpülenmesi, 
Türkiye’deki emekçiler için de ka-
yıpların artması yönünde bir bas-
kı yaratacaktır. Gerçekten de, eğer 
Avrupa’daki kemer sıkma politika-
ları uygulanmaya devam edilirse, 
emekçilerin hak kayıplarının daha 

da artması muhtemeldir. Bunun 
Türkiye’ye etkisi, Avrupa’daki fir-
malar ile rekabet halinde olan Tür-
kiye’deki firmaların, “ekonominin 
rekabet gücünün artırılması” gerek-
çesiyle emekçilerin haklarını daha 
da törpülemeye dönük talepleri dile 
getirmeleri olacaktır. Emek piyasala-
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rının esnekleştirilmesi, taşeronluğun 
daha da yaygınlaşması, iş güvenliği-
nin azalması ve kıdem tazminatının 
kaldırılması gibi uygulamalar, önü-
müzdeki dönemde sermaye örgüt-
lerinin öne çıkaracakları gündemler 
olabilir. 

SONUÇ

2008 krizi, şimdiden kapitalizmin 
tarihindeki önemli krizler arasın-

daki yerini aldı ve pek çok ülkede 
çalışanların hayatlarını daha da zor-
laştırdı. Bu yazıda krizin Avrupa’da 
aldığı biçimi ve Avrupa’nın krizinin 
Türkiye ekonomisine olası etkilerini 
kısaca ele aldım. Bu değerlendirme-
nin iki sonucu vardır. İlki, krizin he-

nüz sonlanmadığı, etkilerinin farklı 
biçimlerde de olsa sürdüğüdür. İkin-
cisi de, krizden çıkış için formüle edi-
len kemer sıkma tedbirlerinin, krizin 
maliyetini çalışanların sırtına yük-
lemeyi amaçlamasıdır. Dolayısıyla 
krizin maliyetlerinin çalışanların sır-
tına yüklenmesine karşı Türkiye’de-
ki emek örgütleri (a) Avrupa’da hak 
kayıplarına uğrayan işçi hareketi ile 
bağlarını kuvvetlendirme, (b) Türki-
ye ekonomisi açısından kısa ve orta 
vadeli gelişmeleri önceden değer-
lendirerek, gelecekte gündeme ge-
lebilecek olan olası hak kayıplarının 
önüne geçilmesi için önceden hazır-
lıklı olma gibi seçenekleri bir an önce 
gündemine almalıdır.
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(1) İlgili okuyucu, 2008’den günümüzde kadar 
krizin ABD ve Avrupa bağlamındaki gelişiminin 
eleştirel politik ekonomi çerçevesinden bir 
analizi için şu kitaba bakabilir: Ümit Akçay ve 
Ali Rıza Güngen (2014) Finansallaşma, Borç 
Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği, 

Ankara: NotaBene Yayınları.
(2) Ekonomik krizin ABD, Avrupa ve Türkiye 
bağlamında eleştirel bir perspektiften 
güncel takibi için “Kriz Notları” internet sitesi 
izlenebilir. Erişim: http://kriznotlari.blogspot.
com/

Dipnotlar:



Küresel ekonomik krizden yoğun şekil-
de etkilenen Avrupa’da sosyal yaşam 
düzeyi önemli sarsıntılar geçirmek-

tedir. Avrupa Birliği’nin krizi aşma amacıyla 
izlediği politikaların krize ve krizin getirdiği 
durgunluğa çare olmadığı ve bunun toplum-
lardaki hoşnutsuzlukları körüklediği de an-
laşılmaktadır. Bilhassa Güney Avrupa veya 
Akdeniz ülkeleri olarak tanımlanan Yuna-
nistan, İtalya, İspanya ve Portekiz’de krizin 
sosyal sonuçlarının derin olduğu; Almanya, 
Avusturya gibi birkaç ülke dışında krizin tüm 
Avrupa ülkelerini sarstığı ve 6 yılı aşan geç-
mişine karşın krizin kısa vadede aşılmasının 
da mümkün görünmediği bilinmektedir.

Krizden en çok mağdur olan kesimler işçi sınıfı 
ve emekçiler olduğuna göre işçilerin hakları-
nı temsil etme iddiasında olan sendikaların 
krize yönelik tutumları ve çözüm önerileri de 
dikkate alınmalıdır. Dünya genelinde sendi-
kalaşma oranının en yüksek olduğu kıta olan 
Avrupa’da sendikal temsiliyetin ülkelerin eko-
nomi politikalarının oluşumunda önemli bir 
etkisi vardır. Bilhassa Batı Avrupa ülkelerinde 
sendikalar, sektörel ve ulusal düzeyde toplu 
iş sözleşmeleri imzalayarak üye sayılarının 
çok üstünde, ülkedeki tüm çalışanlar adına 
hareket edebilmektedir. Hatta “sosyal ortak-
lık”, “sosyal diyalog”, “birlikte yönetim” gibi 
isimlerle adlandırılan Almanya, Avusturya gibi 
neo-korporatist sistemlerde, çalışma hayatına 
dair her konuda sendikalar da resmi olarak 
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görüşlerini sunmakta ve politikaların 
hazırlanışına katkı sunmaktadır. Sen-
dikaların bu süreçte işçilerin gerçek 
çıkarlarını ne kadar savunduğu ise 
farklı bir tartışma konusudur.

Kriz karşısında da hem ETUC (Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu) hem In-
dustriALL Avrupa Sendikası gibi Avru-
pa genelindeki sektörel çatı örgütleri 
hem de DGB (Almanya), ÖGB (Avus-
turya) gibi birçok ülkedeki işçi konfe-
derasyonları ısrarla Avrupa Komisyo-
nu tarafından formüle edilen ve üye 
devletlerde uygulanan krizden çıkış 
stratejilerini eleştirmekteler. Tasarruf 
paketleri adı verilen bu strateji neo-li-
beral politikalarda ısrar eden, devlet-
lerin ekonomide düzenleyici rolünü 
vurgulayan ancak kazanılmış sosyal 
hakları kırpan ve güvencesiz çalışma 
koşullarını dayatan politikaları içer-
mektedir. 6 yılı aşkın deneyim de 
göstermektedir ki şirketlerin ve ban-
kaların kârları toparlanıp yükselmeye 

başlarken işçi ve emekçilerin yaşam 
koşulları da kötüleşmektedir. 

Avrupa Birliği’nin ve üye ülkelerinin 
ısrarla izlediği tasarruf paketlerine 
Avrupa’daki her görüşten sendikanın 
karşı çıktığı açıktır. Ancak krizden çı-
kış konusunda farklı yaklaşımlar öne 
sürülmektedir. Bu yazıda Almanya 
Sendikalar Birliği (DGB) ile en güçlü 
üye sendikası IG Metall sendikası-
nın ortaya attığı ve sonrasında ETUC 
tarafından da benimsenen “krizden 
çıkış için Yeni Marshall Planı” üze-
rinde durulacaktır.(1)

DGB’nin genel kurul kararı olan ve IG 
Metall’in Aralık 2012’de gerçekleştir-
diği Berlin Konferansı’nda da ayrıntı-
larıyla açıklanan bu politikaya göre 
krizden çıkış için tasarruf önlemleri 
işe yaramamaktadır, tam tersine Key-
nesyen politikalara uygun olarak tü-
keticilerin alım güçlerinin yükselmesi 
ve devletin yatırım ve harcamalarının 
artırılması gerekliliği dile getirilmek- 35
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tedir. Bu yaklaşımın savunusuna göre 
ABD’de Obama Yönetiminin başlattığı 
büyük çaplı altyapı yatırımları nede-
niyle ABD’deki ekonomik toparlanma 
Avrupa’ya nazaran daha hızlı olmuş-
tur. Hatta IG Metall, 2011 yılında me-
tal sektöründe imzaladıkları toplu iş 
sözleşmesindeki ücret artışı sayesin-
de Almanya’nın ekonomik büyüme-
sinin negatif olmadığını ve sıfırın biraz 
üstünde bir büyümeye ulaşabildiğini 
savunmaktadır. Bu artış sayesinde 
metal işçilerinin alım gücü artmış, bu 
tüketime yansımış ve ülke ekonomisi 
büyümüştür. IG Metall’in ekonomist-
leri şayet işverenlerin teklifi geçerli 
olsaydı ülke ekonomisinin küçülece-
ğini de rakamlarla göstermektedirler.

DGB’nin Marshall Planı kısa ve uzun 
dönemli hedefleri olan bir siyasi 
strateji olarak tanımlanmaktadır. 
Bu 2013-2022 yılları arasında uygu-
lanması talep edilen 10 yıllık bir kal-
kınma ve yatırım planıdır ve bunun 
içinde kurumsal uygulamalar, kamu 
yatırımları ve şirketlerle tüketiciler 
için teşvikler yer almaktadır. Avrupa 
genelinde yıllık 110 milyar euro’luk 
bir yatırım öngörülmekte ve krizde 
olan ülkelerin altyapılarının modern-
leştirilmesi ön plana alınmaktadır. 
DGB kaynak olarak Avrupa’nın Ge-
leceği Fonu’nun oluşturulmasını 
önermektedir. Bu fon da finansal 
kurumların işlemlerinden kesilecek 
vergiyle karşılanacaktır.

DGB kendisini Almanya ile sınırla-
mamaktadır. Avrupa genelindeki 
krize de çare önermektedir. Bunu 
yaparken Almanya’ya Avrupa ge-

nelinde önemli bir misyon da atfet-
mektedir. Yani DGB Avrupa geneline 
dair politikasında da çıkış noktasını 
Almanya olarak kabul etmekte ve 
Almanya’nın ekonomik geleceğini 
bu genel yaklaşıma bağlamakta-
dır. DGB açısından Avrupa Birliği’nin 
siyasi ve ekonomik motor gücü 
Almanya’dır. Almanya güçlü eko-
nomisi, ileri teknolojik ürünleri vb 
sebeplerle krizden en az etkilenen 
ülkeler arasındadır ve Avrupa’nın 
toparlanmasına da katkı sunmalıdır. 
Ancak Alman sendikaları bu iddia-
larını ortaya atarken yalnızca ulus-
lararası sorumluluk ve dayanışma 
motivasyonuyla hareket etmemek-
tedir. Bunun arkasında Alman işçi-
lerinin toplu sözleşmeleri açısından 
hesaplanmış çıkarlar bulunmakta-
dır. Alman ekonomisi yüksek tek-
nolojiye dayanan ağır sanayi ürün-
lerinin ihracatına dayandığına göre 
Alman firmalarının pazar payları da 
önemlidir. Buna göre Almanya için 
ekonomi iyi gidiyor görünse dahi ih-
racat odaklı olduğu için diğer ülke-
lerdeki krizin bir süre sonra dönüp 
dolaşıp Almanya’yı etkilemesi, Al-
man üretimini düşürmesi ve bunun 
sonucunda Almanya’da işsizliğin 
artıp ücretlerin düşmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Bu nedenle Almanya salt 
kendisiyle ilgilenmemeli ve daha 
geniş bir vizyona sahip olmalıdır.

İşte Marshall Planı teklifi bu aşa-
mada devreye girmektedir. Alman 
sendikaları Merkel Hükümetinin ve 
Avrupa Birliği’nin izlediği tasarruf pa-
ketlerinin Alman endüstrisinin aley-36



hinde olacağını ileri sürmektedir. 
Almanya’nın ekonomik çıkarlarının 
oldukça fazla olduğu Yunanistan gibi 
Akdeniz ülkelerine dayatılan borç 
karşılığı tasarruf etme, kemer sıkma 
ve sosyal hakları gasp etme strate-
jisi bu ülkelerde yaşayanların alım 
güçlerini düşürecektir. Alım gücü dü-
şen halklar tüketimlerini kısacaklar, 
ilk olarak da temel ihtiyaç olmayan 
harcamalarından vazgeçecektir ve 
bu durumda Yunan veya İspanyol 
halkları Alman otomobili, Alman 
çamaşır makinesi gibi Almanya’nın 
ürettiği ürünleri almayı tercih etme-
yecektir. Alman firmalarının satışları 
daralınca bu dönüp dolaşıp Alman 
emekçisinin işini ve haklarını riske 
atacaktır. Bu mantık çerçevesinde 
DGB, IG Metall ve sonrasında ETUC 
krizden etkilenen Yunanistan gibi ül-
kelere karşılıksız finansal yardımlar-
da bulunmak gerektiğini, bu yardım-
lar sayesinde bu ekonomilerin ayağa 
kalkabileceğini ve tüketimlerini art-
tırabileceklerini savunmaktadırlar.

Zaten bu stratejiye “Yeni Marshall 
Planı” denilmesinin anlamı da tarih-

sel bir göndermeyle Avrupa’nın İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı bu 
büyük krizin derinliğine atıfta bulun-
maktadır. Buna göre Avrupa, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük 
krizini yaşamaktadır. Avrupa yalnızca 
ekonomik bir krizle karşı karşıya değil-
dir, aynı zamanda Avrupa Birliği de bu 
kriz karşısında tehdit altındadır, Avrupa 
halklarının dayanışması zedelenmek-
te, ırkçı-göçmen karşıtı partiler güç 
kazanmakta, ana-akım/“meşru” siya-
sal partiler ise toplumlar nezdinde gü-
venilirliklerini kaybetmektedirler. Bu 
ciddi siyasal, ekonomik, kültürel kriz 
ve meşruiyet sorunu karşısında Mer-
kel gibi muhafazakâr partilerin baş-
ta olduğu hükümetler ve Brüksel’de 
oturup kararlar formüle eden bürok-
ratlar (avrokratlar) sürecin ciddiyetini 
çözümleyememekte ve dar-ezbere 
bir yaklaşım ileri sürmektedirler. Bu 
nedenle Avrupa Birliği projesi gelişti-
rilmeli, daha iyi durumda olan ülkeler 
daha kötü durumda olanlara yardım 
yapmalı, onların ekonomilerini ayağa 
kaldırmalı ve sistemi kurtarmalıdır. 
Tabii Almanya’nın Yunanistan gibi bir- 37
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çok ülkeye borç verdiği veya yardım 
yaptığı, birçok bankanın “kurtarıldığı” 
bilinmektedir ancak krizin derinliği ve 
genişliği sebebiyle diğer tüm ülkeleri 
bu şekilde kurtarmanın mümkün ol-
madığı da anlaşılmaktadır ve sendi-
kaların bu önerisine “karşı taraf” bu 
argümanla cevap vermektedir.

Aslında bu stratejiyi değerlendirirken 
ismin üzerinde durmakta da yarar 
var. Marshall Planına referans vermek 
dahi başlı başına ideolojik bir yaklaşım 
anlamına gelmektedir. Marshall Planı, 
2. Dünya Savaşı’nın ardından Naziz-
min çöküşü ve özellikle Sovyet Kızıl 
Ordusu’nun Berlin’e kadar Avrupa’nın 
önemli bir kesimini Hitler’in faşist is-
tilacı ordularından temizlediği bir dö-
nemin ardından ekonomisi ve şehir-
leri çökmüş Batı Avrupa’nın kapitalist 
devletlerin yeniden toparlanması için 
ABD tarafından 1948-1951 arasında 16 
ülkeye verilen yardımdır. ABD’nin he-
gemonyasını pekiştiren ve kapitalist 
dünyanın ABD’nin liderliğinin altında 
toparlanmasına hizmet eden bu yar-
dımlar ileride Avrupa Bütünleşmesi 
denilen ve AB ile devam eden süreci 
de başlatmıştır. Dolayısıyla yalnızca 
kapitalist ülke ekonomilerini topar-
lamayı sağlamamış, aynı zamanda 
ABD’nin süper güç olarak açığa çıkma-
sını da pekiştiren ve Soğuk Savaş’ın 
başlangıç döneminin önemli bir stra-
tejik adımıdır. 

Ayrıca unutmamak gerekir ki, 2. 
Dünya Savaşı’nın ardında Batı ve 
Güney Avrupa yalnızca fiziksel ve 
ekonomik açıdan yıkılmamıştı, aynı 
zamanda Fransa, İtalya, Yunanis-

tan gibi birçok ülkede komünist ve 
sosyalist partilerin de güçlü bir halk 
desteği mevcuttu. Bu destek yalnız-
ca Sovyet Kızıl Ordusu’nun Nazileri 
yenmesinden kaynaklı değildi, aynı 
zamanda savaş döneminde birçok 
ülkede komünist ve demokratik 
güçlerin işgalcilere karşı verdiği par-
tizan savaşı nedeniyle güçlü bir ör-
gütlülük de bulunmaktaydı. Marshall 
Yardımı toplumların ilgi ve talepleri-
nin dışında kapitalist sistemin tah-
kim edilmesini mümkün kılmıştır. 
Bu nedenle ideolojik bir tercihi de 
simgelemektedir. Dünyaya bakış 
açınızda kapitalizm hür dünyayı, 
sosyalizm ise totaliter diktatörlüğü 
temsil ediyorsa Marshall Planı size 
sempatik gelebilir, ancak sosyalist 
bir bakış açısıyla olumlu bir yaklaşı-
mın olmayacağı da açıktır.

Dolayısıyla yeni bir Marshall Planı’nın 
da yalnızca dostça bir yardımdan öte 
ekonomik, ideolojik ve politik bir içe-
riği mevcuttur. Alman sendikalarının 
savunduğu ve ETUC’un da sahiplendiği 
bir strateji kapitalizmle derdi olmayan, 
mevcut sistemi yeniden üretmeyi 
amaçlayan ancak bilhassa göçmenler 
ve güvencesiz şartlarda çalışanlar ha-
ricindeki yerli işçi sınıfının kazanılmış 
sosyal haklarını korumaya odakla-
nan(2) bir yaklaşımdır. Aynı zaman-
da Alman sendikalarının zaten resmi 
olarak “ortak yönetim”, “sosyal or-
taklık” adı altında tanımladığı Alman 
tekelci sanayi burjuvazisi ile işbirliğini 
ve ittifak arayışını da sergilemektedir. 
Avrupa sendikaları başka bir dünya-
nın mümkün olduğunu ve sömürüsüz 38
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bir dünyanın lafını dahi etmeye gerek 
görmemekte, bu söylemleri hayalci ve 
ütopik bulmaktadır. 

Dahası “sosyal ortaklık” (social 
partnership), “ortak yönetim” (co-
determination) politikalarına uygun 
olarak kendi ülkelerinin tekelci şir-
ketlerinin üretimiyle, kârlılığıyla ve 
pazarlarındaki durumla da yakından 
ilgilenmektedir. Toplu pazarlık ve 
toplu iş sözleşmesi sürecini teknik 
bir kârlılık-verimlilik hesaplamasına 
odaklayan ve her bir birim ücret ar-
tışı için iki katı verimliliği öngören bir 
sendikacılık açısından bu yaklaşım 
tutarsız sayılmamalıdır. 

Ayrıca Alman Devletine krizden çıkış 
ve AB sürecinde daha aktif bir rol 
tanıyan ve ekonomik yardım yapa-
rak diğer ülkelerin Alman firmaları 
için daha kârlı pazarlara dönüşme-
sine katkı sunmasını talep eden bu 
yaklaşımın siyasi sonuçları da yok 
sayılmamalıdır. Avrupa Birliği’nin 
müktesebatının üye ülkelerde ge-
çerli olmasının da verdiği imkânı da 
eklediğimizde Almanya’nın öncü-
lüğünde krizden etkilenen ülkelere 
verilecek yüksek ekonomik yar-

dımların Almanya’nın Avrupa gene-
lindeki siyasi etkisini ve hegemonik 
yaklaşımını pekiştireceği, çevre de-
nilen ülkelerin yarı-sömürgeleşme 
sürecini ilerleteceği dikkate alınmalı-
dır.  Bu durumda Almanya’nın siyasi 
etki gücü de doğal olarak pekişecek 
ve emperyalistler arası küresel güç 
mücadelesinde Almanya’ya belirli 
avantajlar sunacaktır. Son dönemde 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı 
gündeme getirmesi ve Almanya’ya 
yönelik tepkisi de bu perspektif için-
de daha net anlaşılmaktadır.

ETUC ve DGB’nin yoğun tanıtım ça-
lışmalarına karşın son seçimlerde 
AB karşıtı partilerin güç kazanması, 
İngiltere’nin AB üyeliğini referan-
duma götüreceğini açıklaması gibi 
olgular nedeniyle bu teklifin uygu-
lanmasının pek mümkün olmadı-
ğı görülmektedir. Mevcut tasarruf 
paketlerinde ısrar edilmesi ve gü-
vencesiz çalışmanın yaygınlaşması/
mevcut sosyal korumaların kaldırıl-
ması halinde bu sendikaların yeni bir 
alternatif strateji ve mücadele yolu 
önerip önermeyeceği de net değildir, 
bu yönde bir veri de henüz yoktur. 
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Avrupa Birliği için “yeni bir yol” olarak 
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Dipnotlar:



Ekonomik krizlerin sendika hareketi üze-
rindeki etkilerini ve sendikaların siyasi 
ve ekonomik mücadele içinde toplu pa-

zarlık yoluyla verdikleri ya da vermeleri bek-
lenen tepkileri tartışmaya, tarih perspektifi 
içinde bir başka “tarihsel” krizi işaret ederek 
başlamak, meseleyi daha anlaşılır kılabilmek 
bakımından yol gösterici olacaktır. Sözünü 
ettiğim kriz, sendikaların içinde bulunduğu 
“tarihsel” ve “evrensel” krizdir.

20. yüzyılda altın çağını yaşayan sendikalar, 
sosyal refah devletinin entegre örgütleri ola-
rak bu başarılarını 21. yüzyıla taşıyamadılar. 
1970’lerdeki iki petrol kriziyle birlikte kapita-
list dünyada, devlet müdahalesiyle iş döngü-
sünün stabilize edilmesini, ekonominin can-
landırılmasını öngören, yüksek toplam talep 
ve istihdama dayalı Keynesyen politikaların 
yerini, devletin ekonomiden çekilmesini ve 
küçülmesini öngören politika ve yaptırım-
lar almaya başladı. Böylece 70’ler ve 80’ler 
sosyal refah devleti fikrinin; sosyal politika 
ve sosyal refahla ilgili temel varsayımların 
gerilediği yıllar oldu. Bu yeni yönelim, kısa 
zamanda kamunun sosyal refah harcamaları, 
emek piyasası ve sendika hareketi üzerinde 
de etkisini gösterecekti. İşsizlik artacak ve 
yapısal bir nitelik kazanacak; atipik/esnek 
çalışma biçimleri yaygınlaşmaya başlayacak, 
emek piyasası parçalanacaktı. Emek karşıtı 
yasa ve yaptırımlar işçi/sendika özgürlükle-
rini hedef almaktaydı. Artık dünya yeni kav-

TÜRKİYE’DE 
EKONOMİK 
KRİZLER 
KARŞISINDA 
SENDİKALAR VE 
BİR SINIF TEPKİSİ 
OLARAK TOPLU 
PAZARLIĞIN ROLÜ

Kapitalizmin krizleri, domino taşları gibi birçok ülkeyi birden 
vuruyor. Sermayenin dünya üzerinde kazandığı olağanüstü 

hareketliliğin toplu pazarlık sürecinde kapitalistlere getirdiği 
olağanüstü avantaj karşısında sendikal hareket küresel bir 

tepki veremiyor. Küresel toplu pazarlık henüz nüve halinde, 
şartları değiştirebilecek bir faktör olmaktan çok uzak.

CAN ŞAFAK



ramlarla tanımlanıyordu: Küresel-
leşme, küresel pazar, rekabet, yalın 
üretim… Liberalizm, kimi nüanslarla 
ve yeni bir isim altında dünyayı kıs-
kacına almaya başlamıştı.

EVRENSEL BİR KIRILMA ANI: 
9 AĞUSTOS 1989

1989 yılının 9 Ağustos gecesi Ber-
lin Duvarı’na vurulan ilk çekiç 

darbeleri, reel sosyalizmin çözülü-
şünü, tarih sahnesinden çekilişini 
haber veriyordu. Sosyalist sistemin 
dağılmasıyla birlikte, duvarın geri-
sindeki milyonlarca insan da ulus-
lararası kapitalizmle tanışacaklardı. 
Artık yeni ve tek kutuplu bir dünya 
kurulmuştu. Kapitalizm, zaferini ilan 
etmişti. “Tarihin bittiği” açıklanıyor-
du! Bu büyük altüst oluş, dünya işçi 
sınıfı ve sendika hareketini, solu/sos-
yalist solu ideolojik olarak da derin-
den sarsacaktı.

Türkiye’de sendikaların emek pi-
yasasındaki gücü ve etkinliği 60’la-
rın ikinci yarısından sonra artmaya 
başlamıştı. Sendika hareketi için bir 
bölünmeyi olduğu kadar güçlü bir 
sıçramayı da ifade eden DİSK aynı 

dönemde kurulmuştu. 70’ler, sen-
dika hareketinin en hareketli ve 
etkili olduğu yıllardı. 12 Eylül 1980 
darbesinin, hâkim sınıfların 24 Ocak 
kararlarıyla şekillenen ekonomi po-
litikalarının ve yeni sosyal politika 
tercihlerinin uygulama alanı buldu-
ğu bir baskı dönemi olarak işçi sı-
nıfı, sendika hareketi ve sol siyaset 
üzerinde olağanüstü ölçüde yıkıcı 
etkileri oldu. Sendikalar, 80’lerin 
sonlarında yakaladıkları yeni ve çok 
kısa sürecek bir yükselişin ardından, 
90’ların ilk yıllarından başlayarak 
bugün de içinde olduğu çözülme 
ve gerileme sürecine girdiler. Reel 
sosyalizmin çöküşü dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de, bu gerilemeyi 
hızlandırdı. Siyasi etkisini ve ağırlığını 
yitiren sosyalist sol da giderek işçi/
sendika hareketinden uzaklaştı. Bu-
nun sendikaların geleceği açısından 
çok esaslı sonuçları oldu. 

Bu tarih perspektifi içinde sendika 
hareketinin ekonomik krizlere karşı 
tepkisi, 90’lardan ve özellikle 1994 
krizinden sonra giderek edilgen bir 
hal aldı. Krizlere karşı sendika ha-
reketinin reflekslerini seçebildiğimiz 41
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başlıca alanlardan biri olan toplu 
pazarlığın kriz dönemlerindeki çatış-
macı rolü, boyun eğen “düzenleyici” 
politikalarla giderek silikleşti. 

1969 KRİZİ VE SENDİKALAR

Türkiye’de işçi hareketleri, grev-
ler, işçi örgütlenmeleri 19. yüz-

yılın ortalarına kadar izlenebilse de 
sendikaların kitleselleşmesi 1946 
ve 1947 sendikacılığı yıllarından, 
toplu pazarlığın emek piyasala-
rı üzerinde etkisini hissettirmeye 
başlaması ise 1963 sendika yasa-
larının yürürlüğe girmesinden son-
ra oldu. 1963 yılından sonraki dö-
nemde ilk ekonomik kriz, 1969’da 
yaşandı. 1969 krizi IMF programının 
yürürlüğe konmasına neden oldu 
ve 10 Ağustos 1970’de Türk Lirası 
yüzde 66,6 oranında devalüe edildi 
(değer kaybına uğratıldı).(1)

Kriz sendika hareketinin ve solun 
yükselişini durduramadı. Sosyalist so-
lun 68 baharı ile üniversitelerden baş-
layan yükselişini, 1969 ve 1970 yılla-
rında fabrikalardaki işgal eylemleri, 
direnişler izledi. İşçiler fabrika işgal-
lerini, öğrenci gençlik eylemlerinden 
esinlenerek zaman zaman “boykot” 
olarak nitelediler. 1969, bir mücadele 
yılıydı, işçilerin “tek tek fabrikaların 
işçileri olmaktan çıkıp, yekpare bir 
işçi sınıfı olmaya” yöneldikleri bir 
yıldı. Onlar “menfaatlerini, hayatla-
rının, kendilerini ezenlerin bir oldu-
ğunu” görmüşlerdi.(2) DİSK’in kuru-
cu ve lokomotif sendikası Maden-İş, 
“Meşruluğunu kaybetmiş her kuru-
luş işgal edilebilir” diyordu.(3) 1970 

yılında örgütlenen ve siyasi genel 
grev özellikleri taşıyan 15-16 Haziran 
direnişi Türkiye işçi sınıfı tarihinin en 
büyük kitle eylemi oldu. DİSK’in ör-
gütlediği ancak DİSK’i de aşan direni-
şe 70 bine yakın işçi katıldı.

Sayısal veriler de 1969-1971 devre-
sinde ekonomik/siyasi krizin, grev-
lerin ve grev eğiliminin seyrinde 
sapmalara neden olmadığını göster-
mektedir. Önceki yıllarla karşılaştırıl-
dığında grevde kaybolan işgünü sa-
yısındaki düzenli yükselişin 1968’de 
dikkate değer bir gerileme kaydet-
tiği, ekonomik kriz devresinde ise 
yeniden yükselişe geçtiği görülmek-
tedir. 1968’de grevde kaybolan işgü-
nü sayısı 174 bin 905 iken 1969’da 
235 bin 134’e yükselmişti. Bu sayı 
1970’te 220 bin 189’a, 1971’de ise 
476 bin 116’ya çıkmıştı.(4) Bu devre-
de toplu pazarlık sürecinin de etkili 
olduğu gerçek ücret endeksi seri-
lerinde de, ekonomik krizin izlerini 
bulabilmek mümkün değildir. 1963 
yılı 100 kabul edildiğinde gerçek üc-
ret endeksi, 1969’da 124’e, 1970’te 
127’ye yükselmiştir ki, 1963’ten baş-
layan düzenli yükseliş trendi ancak 
1971’de 12 Mart darbesinin de etki-
siyle geri çevrilecektir.(5)

70’LER VE PETROL KRİZLERİ

12 Mart’tan çıkış yılları, solun ve 
sendika hareketinin tarihinin 

en güçlü yükselişini yaşadığı yıllardır. 
Bu yükseliş, 1974 ve 1978 yıllarında 
yaşanan iki petrol kriziyle eşzamanlı 
yaşanmıştır.42
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1974’te petrol fiyatlarının 4 katına 
çıkmasıyla patlak veren petrol krizi, 
12 Mart sonrasında Türkiye ekonomi-
sini sarsan krizlerden ilki oldu. Aynı yıl 
Kıbrıs Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin 
uygulamaya koydukları ekonomik 
ambargo, krizi derinleştirdi. Dış tica-
ret açığı katlanılamaz düzeyde arttı. 
Türkiye 1974’te 300 milyonu aşan 
bir bütçe açığı verdi. İşsizlik büyüdü. 
Ne var ki, ekonomik kriz koşulları, 12 
Mart’tan çıkış sürecinde solun, emek/
sendika hareketinin yakaladığı güçlü 
yükselişi durduramadı. DİSK’i ve sen-
dika hareketini yeni ve çok hareketli 
bir sürece taşıyacak siyasi/sendikal 
dönüşümün tohumları, 1974 ve 1975 
yıllarında atıldı. Bu dönemde “sınıf 
ve kitle sendikacılığı” formüle edildi, 
DİSK çok etkili kitle eylemleri örgütle-
di. Sayısal göstergeler de 1974 krizi-
ne, işçi ve sendika hareketinin güçlü 
bir tepki verdiğini ortaya koymakta-
dır. 1974’te bir önceki yıla göre grev 
sayısı 55’ten 110’a; greve katılan işçi 
sayısı 12 bin 286’dan 25 bin 546’ya; 
grevlerde kaybolan işgünü sayısı 671 
bin 135’ten 1 milyon 109 bin 401’e 
yükselmiştir. Bu grevleri niceliksel 
olarak yaklaşık iki katına ulaştıran bir 
tırmanıştır. 1974 yılında toplu sözleş-
meden yararlanan işçi sayısı büyük 
bir sıçrama yaparak 443 binden 602 
bine çıkmıştır.(6) İşçi ücretlerinin sey-
ri açısından da bu yıla baktığımızda, 
bir yükseliş trendi görmekteyiz. 1960 
bazlı gerçek ücret endeksi, 124,7’den 
126,3’e yükselmiştir.(7) Sendikalar 
toplu pazarlık masalarında krize tes-
lim olmamışlardır. 

1977-1980 yılları Türkiye’nin ağır si-
yasi kriz ve ekonomik çöküş yılla-
rıdır. 1970 yılında 1 milyar 800 bin, 
1973 yılında 3 milyar 260 milyon do-
lar olan dış borç yükü, 1977 yılında 
11 milyar 280 milyon dolarlara da-
yanmıştı.(8) Türk Lirası (TL), 21 Eylül 
1977’de yüzde 10, 1, Mart 1978’de 
yüzde 29,9, 10 Haziran 1979’de yüz-
de 77,7 ve nihayet 24 Ocak 1980’de 
yüzde 48,6 oranında devalüe edildi.
(9) Türkiye, 1979 ve 1980’de patlak 
veren ikinci petrol krizine bu koşul-
larda yakalanmıştı.

Bu yıllar, Türkiye’de büyük ölçekli 
kitle grevlerinin birbiri ardına örgüt-
lendiği, işçilerin sermayenin saldırıla-
rına etkili direnişlerle karşılık verdik-
leri çetin yıllardı. 1977 1 Mayısı’nın 
hemen ardından DİSK Maden-İş’in 
MESS’e karşı başlattığı ve binlerce 
işçinin katıldığı Büyük Grev, bir he-
saplaşmaya dönüştü. Metal işkolun-
da ikinci ve üçüncü dalga grevler, 
1980’de dokumacılık ve cam işkolla-
rındaki kitle grevleriyle birleşti, “güç 
ve eylem birliği” grev boylarında 
hayata geçirildi. 1977-1980 yıllarının 
ekonomik kriz/çöküş ve siyasi be-
lirsizlik koşullarında grevler, direniş-
ler bütün işkollarına yayıldı.1977’de 
grevde kaybolan işgünü sayısı bir 
önceki yıla göre, 325 bin 830’dan, 
1 milyon 397 bin 124’e tırmandı. 
1978’de 426 bin 127’ye gerileyen bu 
sayı, 1979’da 1 milyon 147 bin 721’e, 
1980’de -12 Eylül’e kadar olan süre-
de- 1 milyon 303 bin 253’e yükseldi. 
1980 yılında greve katılan işçi sayı-
sı 1979 yılına göre olağanüstü bir 43



artışla, 21 bin 11’den 84 bin 832’ye 
yükseldi.(10) Buna karşılık 1977-
1980 gerçek ücretlerin hızla gerile-
diği bir dönem oldu. 1977’de 151,1 
olan gerçek ücret endeksi, 1978’de 
128,8’e, 1979’da 114,7’ye geriledi. Ve 
1980’de ilk kez 1963 seviyesinin altı-
na 85,7’ye düştü.(11)

Yaygın ve etkili kitle grevleri sendi-
kaların kriz koşullarının yarattığı bu 
gerilemeye karşı ortaya koydukla-
rı güçlü bir sınıf tepkisiydi. Nitekim 
grevlerdeki en büyük artış, 24 Ocak 
Kararları’nın ve neoliberal politika-
ların uygulamaya konulduğu 1980 
yılında gerçekleşmişti. Sendika ha-
reketinin kendi içinde de çatıştığı 
1977-1980 yılları, “grup sözleşme-
si”, “güç ve eylem birliği” tezlerinin 
tartışıldığı, solla güçlü bağların oluş-
turulduğu, kitlelerin yeni politika 
arayışlarının içinde olduğu verimli 
yıllardı aynı zamanda. 

1988-1994 KRİZLERİ: 
“ÖLMEYE GELDİK!”

Dünyada büyük altüst oluşların 
yaşandığı 1989’da Türkiye, dışa 

açık serbest piyasa ekonomilerinden 
biriydi artık. Dış borç stoku, 1989’da 
42, 1990’da ise 49 milyar dolara çıktı. 
Döviz rezervi azaldı. Faizler yükseldi. 
Dış ticaret açığı büyüdü. Körfez Sa-
vaşı, “riskli ülke” durumuna gelen 
Türkiye’den yoğun sermaye kaçışı-
na ve ekonomik durgunluğa neden 
oldu.  Türkiye 1991 ve 1994 yılların-
da iki büyük kriz yaşadı.

Türkiye’de sol ve sendika hareketi 

için 80’lerin ilk yarısı, 12 Eylül’den çı-
kış yıllarıydı. 12 Eylül askeri darbesi 
solu, sendikaları baskı altına almış, 
DİSK’in faaliyetleri durdurulmuştu. 
1983 sendika yasalarıyla sendika 
özgürlükleri kısıtlanmış, işçi hak ve 
özgürlükleri ILO’nun asgari normla-
rının dahi gerisine çekilmişti. 1984 
yılından sonra yeniden başlayan 
toplu pazarlık süreci, 80’lerin son-
larına doğru yeni tezlerle, tek tek 
ama önemli grevlerle, toparlanmaya 
başlamıştı. Baskılara, sefalet ücretine 
karşı bıçağın kemiğe dayandığı yıl, 
Türkiye ekonomisinin yeniden krize 
sürüklendiği 1989 yılı olacaktı.

Kamuda ve özel sektörde binler-
ce işçi “Ölmeye geldik!” sloganıyla 
meydanlara çıktı. 1989 İlkbahar Ey-
lemleri sendika hareketinin yeni ve 
güçlü bir çıkışının fitilini yaktı. Birbiri 
ardına etkili eylemler, gösteriler ör-
gütlendi. 1989 ve 1991 yıllarında top-
lu pazarlık masalarına işçinin gölgesi 
vurdu. Toplu sözleşmeler çok önemli 
ücret artışları ve kazanımlarla sonuç-
landı. 1991’de Büyük Madenci Yürü-
yüşü Türkiye’yi sarstı. Bu dönemde-
ki kritik bir gelişme, kamuda toplu 
pazarlık sürecinin birleştirilmesiydi. 
Böylece kamuda hükümetle Türk-İş 
arasında yürütülen çerçeve müzake-
reler, ayağı yere basan, siyasi gün-
deme girebilen bir mücadele niteliği 
kazandı. Özel sektörde yürütülen 
büyük ölçekli grup sözleşmeleriyle 
birlikte sendika hareketi toplu pa-
zarlığı etkili bir mücadele aracı ola-
rak kullandı. Sendikalar 1989-1991 
krizi karşısında boyun eğmedi.44



1994 KRİZİ SONRASI VE 
TESLİMİYETÇİ/DÜZENLEYİCİ 
ROLÜYLE TOPLU PAZARLIK

1994, 2001 ve 2008 krizleri ve 
öncelerinde yaşanan ekonomik 

güçlükler dış borç stokunun tırman-
masına, cari açığın büyük boyutla-
ra varmasına, enflasyonun zaman 
zaman üç haneli rakamlara fırla-
masına, reel faizlerin yükselmesine 
yol açtı. Aralık 1999’da hükümet 
IMF ile stand-by anlaşması imzala-
mak zorunda kaldı. 22 Kasım 2000 
günü, Kara Çarşamba olarak bilinen 
para krizi 13 bankanın ve çok sayı-
da aracı kurumun batmasına neden 
oldu. 19 Şubat 2001 günü Çankaya 
Köşkü’nde yaşanan tartışma büyük 
bir ekonomik krize dönüştü. IMF 
programı çöktü. Türkiye ekonomisi 
2. Dünya Savaşı yıllarından bu yana 
görülmemiş oranda küçülme göster-
di. 2008 yılının son aylarında patlak 
veren küresel kriz ise 1929 Dünya 
Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanacak 
kadar etkili ve yıkıcı olmuştu. 1994-
2008/2009 döneminde yaşanan üç 
krizi karşılaştırmalı olarak ele alan 
Korkut Boratav “dış kaynak hare-
ketlerindeki gerilemelere göre” ilk 
krizin 13 ay, ikinci krizin 12 ay, son 
krizin de 13 ay sürdüğünü yazmak-
tadır. “1994 ve 2001 krizleri büyük 
ölçüde aynı takvim yılları üzerin-
de yoğunlaşmıştır. Eski verilere 
göre, milli gelir 1994’te yüzde 6,1, 
2001’de yüzde 9,4 oranlarında kü-
çülmüştü. İki yıla yayılan son krizi 
içeren on iki ayı (Ekim 2008-Eylül 
2009’u), bir önceki on iki ayla karşı-

laştırınca yüzde 7,8’lik bir küçülme 
oranı gözlüyoruz. Böylece, TÜİK’in 
‘resmîleşmiş’ milli gelir verilerine 
göre, 2008-2009 krizi diğerlerine 
göre daha ağır boyutta seyretmiş-
tir.”(12)

Krizler çalışma hayatını derinden 
sarstı. Pek çok fabrika kapandı ya 
da faaliyetine ara verdi. Yoğun işten 
çıkartmalar yaşandı. İşsizlik büyüdü. 
TÜİK 2008 krizinin ardından 2009 yı-
lında gerçekleşen tarım dışı işsizlik 
oranını yüzde 16 olarak açıkladı ki, 
gerçek oranın bunun çok daha üze-
rinde olduğu bilinmektedir.(13) Bu 
krizde nominal ücretler bile geriledi. 
2009 son çeyreğinde birim nominal 
ücretler, 2008 son çeyreğine göre 
yüzde 13 gerilemişti. Reel ücretler-
deki gerileme ise yüzde 17 olmuştu.
(14) DİSK Araştırma Enstitüsü, 2008 
yılında reel birim ücretlerde yaşanan 
gerilemeye 2009 yılında kısmi ve sı-
nırlı bir toparlanmanın eşlik ettiğini, 
ancak gerilemenin 2010 yılında da 
sürdüğünü hesaplamaktadır.(15)

Öte yandan AKP, iktidara geldiği 2002 
yılından bu yana sistemli bir şekilde 
özelleştirme, taşeronlaşma uygula-
malarıyla, kayıt dışı, güvencesiz ve 
esnek istihdam biçimleri yoluyla, 
gizli ajandasındaki emek piyasasının 
parçalanması ve sendikasızlaştırma 
hedefine ulaştı.  

1994-2014 döneminde sendika hare-
keti, her krizden biraz daha yara ala-
rak çıktı, her yıl gücünü/etkisini biraz 
daha kaybetti. Sendikalaşma oranla-
rı yıldan yıla geriledi. Toplu pazarlığın 45
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kapsamı daraldı. 90’larda kamuda 
hala bir ücretler politikası aracı ola-
rak az çok varlığını sürdürmeye ça-
lışan birleştirilmiş toplu pazarlık, 21. 
yüzyılın başlarında çözüldü, etkisini 
tamamen kaybetti. 2000 yılından 
bu yana, grev ve grevde kaybolan 
işgünü sayıları geriledi. Greve ka-
tılan işçi sayısı 2000 yılında 18 bin 
705 iken 2012 yılında 768’e düştü. 
Günlük hayatta hissedilmeyen ya da 
başladığı gün kırılan “büyük ölçek-
li” birkaç grev kâğıt üzerinde zaman 
zaman bu sayıları yukarı çekse de 
grev, toplu pazarlık süreci içinde bir 
mücadele aracı olmaktan uzaklaştı. 
Kriz dönemlerinde sendikalar, toplu 
pazarlık ve genel olarak da sosyal 
diyalog süreçleri yoluyla, zaman za-
man işgücü maliyetlerini işverenden 
alıp kamunun sırtına yüklemenin bir 
aracı olarak fonksiyon gören “kısa 
çalışma protokolleri” ve benzeri 
politikalarla “çözüm” arayışı içinde 
oldular. Krizler karşısında etkili ola-
madılar. 

BİR DEĞERLENDİRME

Küresel kapitalizmin tıkandığı dev-
releri uzun bir zaman aralığı için-

de, emek piyasasına ve genel olarak 
da çalışma hayatına etkileri açısından 
izlediğimizde, her defasında işsizliğin 
tırmandığını, reel ücretlerin düştüğü-
nü, kısaca krizlerin yükünü her defa-
sında emekçi sınıfların taşıdığını görü-
yoruz. Hayatın içinden gelen bu bilgi, 
sayısal verilerle de gösterilmiştir. Bu 
yüzden krizler, daha ekonomi üzerin-
de yarattıkları ilk sonuçlarından baş-

layarak, sendikaların gündeminin ilk 
sırasında yerlerini alırlar. Buna karşılık 
sendikaların ekonomik krizlere verdi-
ği tepkinin, her zaman aynı olmadı-
ğı, krizlere karşı geliştirip önerdikleri 
politikaların, eylemlerin –dahası kriz 
algılarının bile– konjonktüre göre 
şekillendiği, uzun bir zaman aralığı 
içinde izlendiğinde tespit edilmekte-
dir. Türkiye’de sendika hareketinin 
kabardığı dönemlerde krizlere karşı 
grevlerle, direnişlerle, işyeri işgalle-
riyle verilen sert karşılık, 90’lardan 
başlayarak yeni arayışlara evrilmiştir. 
Toplu pazarlık hedefleri seçilirken, 
artık genellikle “kazanılmış hakların 
korunması” ilkesi öne çıkmaktadır. 

Taşeronlaşma ve esnek istihdam 
modellerinin yaygınlaşması, kitle 
üretiminin yerini esnek üretim bi-
çimlerinin alması, işçi sınıfının profi-
lindeki değişim ve büyük üye kaybı-
na uğrayan sendikaların esas olarak, 
küçülen kamuda ve özel sektörde 
ise büyük sanayi kuruluşlarında ça-
lışan çekirdek işgücünün örgütleri 
durumuna gelmiş olmaları… Bütün 
bunlar neoliberal politikaların so-
nuçları olarak sendikaları yıldan yıla 
daha da zayıflattı, zayıflatmakta. 

Bu değişimin gerisindeki en önemli 
faktörlerden biri, sosyalist sistemin 
çöküşü oldu. Alain Badiou sosyalist 
devletlerin çöküşünün, kesinlikle 
“saf ve basit bir çöküş” olduğunu 
yazar: “… Siyasi yönelim diyebile-
ceğimiz herhangi bir şey bunda en 
ufak bir rol oynamadı. Ve o zaman-
dan beridir bu siyasi boşluk cana-
varlar doğurmayı sürdürüyor.”(16) 46



Bu “siyasi boşluk” en ağır biçimde 
emek hareketini, sendikaları vurdu. 
Bu boşluk, Ellen Wood’un, “sınıf-
tan kaçış” olarak adlandırdığı bir 
hareketin sol siyasette etkili olması-
na yol açtı. “Bu akımın en belirgin 
özelliği, ideolojiyi ve politikayı her 
türlü toplumsal temelden, özellik-
le de her türlü sınıfsal dayanaktan 
kopartarak” özerkleştirmesiydi. 
Demokratikleşmenin yolu, sınıfsal 
değil ama “eşitsizliğin ve baskının 
birçok biçimine karşı çeşitli dire-
nişleri bir araya getiren ‘demok-
ratik’ mücadelelerin oluşturduğu 
bir çoğulluk” olarak kavranıyordu.
(17) Sol içinden liberal ve yeni sağ 
siyasetlere doğru bir kopuş da ya-
şandı. Sendikalar tedrici olarak solun 
ilgi ve etki alanının dışına çıktılar. Ve 
70’lerde –bir ölçüde de 80’lerde– he-
def tahtasına kapitalizmi koyan ve 
büyük ölçekli toplu pazarlık süreci 
içinde etkili kitle grevleriyle işçi sını-
fına siyasi hedefler gösteren sendika 
hareketi, 90’lardan sonra kendisine 
yeni bir rota çizemedi.  

Burada vurgulanması gereken esaslı 
nokta ekonomik ve siyasi dönüşü-
mün ve krizlerin küresel niteliğidir. 
Kapitalizmin krizleri, domino taşları 
gibi birçok ülkeyi birden vuruyor. Ser-
mayenin dünya üzerinde kazandığı 
olağanüstü hareketliliğin toplu pazar-
lık sürecinde kapitalistlere getirdiği 
olağanüstü avantaj karşısında sendi-
ka hareketi, küresel krizlere küresel 
bir tepki veremiyor. Küresel toplu 
pazarlık henüz nüve halinde, işkolları 
düzeyinde uluslararası toplu pazarlık, 
bölgeler düzeyinde toplu pazarlık sü-
reçleri henüz şartları değiştirebilecek 
bir faktör olmaktan çok uzak. Küresel 
krizler karşısındaki yerel/ulusal tepki-
ler, krizlerin dünya işçilerinin hayatı 
ve toplu pazarlık süreçlerinin sonuç-
ları üzerindeki yıkıcı etkilerini kontrol 
edebilmelerine yetmiyor. 

Bugün, “dünya işçilerinin birliği” 
şiarı, küresel kapitalizm ve küresel 
krizler karşısında tarihin hiçbir dö-
neminde olmadığı kadar belirleyici/
değiştirici bir büyük stratejik öner-
medir. 

(1) Milliyet, 11 Ağustos 1970; Cumhuriyet, 11 
Ağustos 1970.
(2) Maden-İş, Sayı 21, 1 Ocak 1970.
(3) Maden-İş, Sayı 15, 10 Eylül 1969.
(4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Çalışma Hayatı İstatistikleri, No: 23, Ankara, 
1998, s. 65.
(5) Petrol-İş, Petrol-İş 86 Yıllığı, Petrol-İş 
Yayınları, No: 18, İstanbul, 1987, s. 91.
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1998, s. 65.
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(14) Mustafa Sönmez, “Sanayide Reel 
Ücretler Yüzde 17 Geriletildi”, http://
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İstanbul, 1992, s. 7-8 ve 10.

Dipnotlar:
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“Ekonominin pembe gidişi” eninde 
sonunda finansta ve üretimde ken-
disini gösterecek bir krizle sonlana-

caktı. Bu kriz yaklaşıyor... Büyük işletmeler 
krizlerini, kredi borcu ve “piyasa”nın ödeme 
dengesinin kırılganlığına gömülmüş durum-
da olan orta ve küçük işletmelere doğru hız-
la aktarırlar. Geçmişte yaşananlar gösteriyor 
ki böylesi bir kriz durumunda iflas ilan eden 
pek çok işletmede patronlar, zarar bahane-
siyle işçileri ödenmemiş ücretleri ile işsiz ve 
aç ortada bırakmakta da tereddüt göster-
miyorlar. İşyeri kapandığı, iflas ilan ettiği ve 
patronlar da ortada gözükmediği için grev 
ve işyeri işgali, böylesi durumlarda yaptırım 
gücüne sahip olmuyor. Dahası, aylarca ücret-
leri ödenmeden çalıştırılıp işsiz kalan işçiler 
açısından hakkını almak ile kapatılan fabri-
kanın dışında kalıp, yapabildiği işi yapamaz-
ken eli kolu bağlı durmak yakıcı bir sorun. 
Kendi emeği ile dönen fabrikayı sırf akıldışı 
özel mülkiyet sistemi yüzünden çalıştırma-
mak kapitalist üretimin tüm adaletsizliği-
ni ortaya koyuyor. İşte tam da bu yüzden, 
olası kriz dönemlerinde üretim yapısı küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelere dayanan 
Türkiye’deki gibi bir ekonomide, bu durum 
karşısında işçilerin üretime el koyup, kendi-
lerinin yönetmesi gerçekçi olduğu kadar can 
alıcı bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bu ne-
denle, birikmiş borçlar karşısında işyerlerini 
işgal edip, patronun ortalarda görünmediği, 

TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFI TARİHİNDE 
İŞÇİ ÖZYÖNETİM 
DENEYİMLERİ VE 
KRİZ 
DÖNEMLERİNDE 
ÖZYÖNETİMİN 
OLANAKLARI

Özörgütlenme, tüm aciliyetini koruyan siyasal öznenin 
oluşturulması, siyasal katılımın yeni araçları konusundaki 

tartışmaların alternatifi değil ama işçi sınıfının yeni 
bileşimlerinin yeni örgütlenme dinamiklerini anlamak için 

yaşamsal bir tartışma gündemidir. 
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yükü ve tüm riski işçilere yıktığı bir 
durumda işletmeyi döndürmek ve 
işçi özyönetimi sık sık karşılaşaca-
ğımız bir durum olacak. Dünyanın 
pek çok ülkesinde, Arjantin’den, 
Yunanistan’a hatta ABD’ye pek çok 
yerde yaşanıyor işletme işgalleri ve 
işçi özyönetimi...

Bu yazıda Türkiye işçi sınıfının tari-
hindeki özyönetim deneyimlerini de 
özetleyecek, kimi önemli derslerini 
ele alacağız. Bu özyönetim dene-
yimlerinin önemli bir kısmı maden 
işçilerinin özyönetim deneyimi ve 
bu deneyimlerin, işçi sınıfı için bugün 
başka anlamları da var. Soma’daki 
gibi 301 maden işçisinin iş cinayetin-
de katledildiği, iş güvenliğinin üretim 
için yok sayıldığı, iş güvencesiz çalış-
tırmanın arttığı bir dönemde, işçilerin 
kendi tarihlerinde bu koşullara karşı 
mücadele etme ve daha da ötesi üre-
tenin yönetebileceğini de gösterme 

başarısından öğrenecekleri çok şey 
var. Bütün maden işgallerinde, işçiler 
civar köylerde yaşayan ve çalışmak 
için madenden başka, toprak, tarım 
gibi olanağı olmayan, bu olanakları 
ellerinden alınan işçilerden oluşu-
yorlar. Alpagut’ta, Suluova Yeni Çel-
tek’teki işçiler kendilerini esir eden 
bu topraksızlaştırarak işçileştirme, 
kötü koşullarda çalışma cenderesin-
den çıktıkları gibi, birlik ve dayanış-
ma içinde daha büyük başarılar elde 
ediyorlar. İflas eden, kötü yönetilen, 
iş güvencesi hiçe sayılan maden işlet-
mesinin yönetimini ele aldıklarında, 
iş güvenliğini çalışma koşullarını dü-
zeltip tüm sosyal haklarını kazanarak 
üretimi başarıyla yürütüyor, önemli 
bir mücadele deneyimi kazanıyorlar. 
Ekonomik kriz kadar toplumsal kriz 
koşullarında da, üretimin özyönetimi 
ve özörgütlenme can alıcı önemde 
bir sorun olarak ortaya çıkıyor. On yıl- 49
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lar öncesinden Alpagut’ta ya da Yeni 
Çeltek’te madencilerin Soma maden 
işçilerine gösterdikleri gerçek budur. 

Diğer yandan yakında yaşadığımız 
Kazova deneyimi ya da Greif gibi 
fabrika işgallerinin artması vesile-
siyle özörgütlenme, işçi özyönetimi 
ve bunun yeni örgütlenme, haber-
leşme daha da ötesi sınıfsal daya-
nışma biçimlerini, tartışmak giderek 
güncelleşiyor. Gezi İsyanı’nın sınıfsal 
niteliği ve bu isyanla ortaya çıkan 
iletişim, dayanışma ve haberleşme 
biçimlerini salt bilgilenme değil sı-
nıfsal eylem aracı olarak görmek 
hatta üretimin yeniden örgütlen-
mesini sınıfsal temele oturtmak 
önem kazanıyor. 

Özörgütlenme, tüm aciliyetini koru-
yan siyasal öznenin oluşturulması, 
siyasal katılımın yeni araçları konu-
sundaki tartışmaların alternatifi de-
ğil ama işçi sınıfının yeni bileşimle-
rinin yeni örgütlenme dinamiklerini 
anlamak için yaşamsal bir tartışma 
gündemidir. Söz konusu bu yeni bi-
leşimler, gerçekte eski çalışma koşul-
larında değil, yeni güvencesiz çalışma 
koşullarında çalışan yeni işçi kuşakla-
rıdır. Farklı üretim dallarından, bir bü-
tün olarak toplumsal üretimin farklı 
alanlarına kadar yayılan geniş bir yel-
pazeyi oluşturmaktalar. Üretimden, 
taşımacılığa, tezgâhtarlıktan, yazılım-
cılığa ve bankacılığa kadar pek çok 
farklı alanda çalışan bu yeni işçi ku-
şaklarının kendi çalışma koşullarına 
uygun, bu koşulların onlara kazandır-
dığı yeni teknolojiler ve yeni iletişim 
araçlarıyla özörgütlenme dinamikleri 

üzerine düşünmek, giderek önemli 
hale geliyor. 

Özörgütlenme, Sovyet deneyimle-
rinden sonra yersiz biçimde hor gö-
rülen bir fikre dönüştü. Üretenlerin 
yönettiği özörgütlenmeler çeşitliliği 
olarak başlayan bir deneyim olan 
Sovyetler Birliği’nin dağılması, hem 
bir özörgütlenme hem de özyöne-
tim organları olarak Sovyetlerin, 
İşçi Konseyleri deneyimlerinin, hak 
etmediği biçimde gözden düşmesi-
ne neden oldu. Üstelik bu özörgüt-
lenmelerin tam da can alıcı önem-
deki olumlu yanları, yeni kuşaklar 
tarafından tamamen tarihte kalan 
tozlu ve sıkıcı sayfalar ya da geçmi-
şin hayaleti gibi bir yana bırakıldığı 
gibi, konuyu sahiplenmesi gereken-
ler tarafından da kapsamlı ve eleş-
tirel bir değerlendirmesi yapılmadı. 
Hâlbuki 21. yüzyılın yeni isyanların-
da ortaya çıkan alternatif toplumsal 
ilişkiler kurma arayışları, bu önemli 
deneyimlerden öğrenme, geçmişle 
eleştirerek bağ kurma olanağını da 
yaratıyor. Aslında özörgütlenme fikri 
20. yüzyıl boyunca farklı şekillerde 
varlığını sürdürdü: kimi zaman fabri-
ka işgalleri, halk komiteleri, yerel yö-
netim denemeleri biçimine büründü. 
Kimi zaman alternatif bir yaşamın 
üretilmesi için arayışlarda (ekolojik 
bir yaşam ya da parasız bir ekonomi 
arayışı gibi), toplumsal mücadelenin 
içindeyken daha sonra dışında kalan 
adacıklar haline büründü. Farklı ta-
rihsel dönemlerde özörgütlenme ve 
özyönetim farklı özgül biçimler alsa 
da kapitalist üretime karşı gelişen 
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mücadelelerde “başka bir toplumsal 
üretim ilişkisi mümkün mü?” sorusu 
yeniden ve yeniden ortaya çıktı.

Türkiye işçi sınıfı tarihi de özyönetim 
açısından önemli bir birikim taşıyor. 
1900 ve 1923 Mürettipler grevi, 1969 
Alpagut ve 1980 Yeni Çeltek dene-
yimleri bu açılardan önemli dersler 
sunuyor.(1)

TÜRKİYE TARİHİNDE İŞÇİ 
ÖZYÖNETİMLERİ:
İSTANBUL DİZGİCİLERİ

İlginçtir, işçi sınıfı tarihine dair belge-
lerde bu topraklardaki ilk özyönetim 

deneyimi 1923 Mürettipler grevi ola-
rak geçer, ancak bizzat Mürettiplerin 
bu grevleri sırasında kendi çıkardıkla-
rı gazetelerinde bir başka özyönetim 
deneyiminden bahsedilir. 20. yüzyılın 
başındaki bu özyönetim deneyimini 
yine mürettipler gerçekleştirmiştir. 
Yazar, belleğine dayandığı için gaze-
tedeki anlatımından tam tarihi kes-
tirmek güç, ama ona göre, 1900 ya 
da 1901 yılı içinde İstanbul’daki basın 
emekçileri, mürettipler, muhabir-
ler, yazarlar gazete sahiplerine karşı 
birleşerek kötü çalışma koşulları ve 

ücretlerin ödenmemesi nedenleriyle 
greve giderler. Dizgi işçileri grevle so-
nuç alamayınca, Abdülhamid’in bas-
kıcı yönetimine rağmen, matbaaya el 
koyarak kendi gazetelerini (Saadet) 
çıkarırlar.(2)  

Bugüne kadar ilk diye bildiğimiz öz-
yönetim deneyimi ise bundan sonra 
1923’te gerçekleşir. Matbaalarda ga-
zete, dergi, kitap vb. dizgisini yapan 
dizgi işçilerinin yani Mürettiplerin gre-
vi İstanbul’da 6 Eylül 1923’te başlayıp, 
20 Eylül 1923’te biter.(3) İşgününün 
uzunluğu ve çalışma koşulları yüzün-
den başlayan bu grev sırasında dizgi 
işçileri, kendi yönetimlerinde iki ga-
zete basarlar. Bunlardan ilki Dizgiciler 
cemiyetinin gazetesi olan Haber’dir; 
ikincisi ise Adil’dir.(4) İşçiler, bu ga-
zeteler aracılığıyla greve gidiş neden-
lerini kamuoyuna duyurmaya çalı-
şırlar. Gazetenin basımı ve işyerinin 
yönetimi tümüyle grevci işçilerdedir. 
Ne yazık ki, günümüzde konuyla il-
gili kaynak sınırlıdır; Mete Tunçay’ın 
verilerine göre, 1923’ün Temmuz-
Eylül ayı arasında toplam 100 dizgi 
işçisi grev yapmıştır; ancak bunların 
ne kadarının özyönetim deneyimi-
ne katıldığına dair bilgi elimizde yok. 51
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İşçilerin yönettiği matbaalar, patron 
gazetelerini basmadığı için, patronlar 
Tanin matbaasında bastırılan Müşte-
rek adında ortak bir gazete çıkarır; 
greve kara çalan yazılar yayımlatırlar. 
Bunun üzerine 12 Eylül 1923 sabahı 
işçiler bu matbaayı basarlar. 

Toplumsal hareketin yükseldiği bir 
dönem olan 1922-1923 yıllarında işçi 
hareketi ikiye bölünmüştür. Bunun 
izleri dizgiciler grevi öncesinde 1 Ma-
yıs 1923’te görülür. Daha uzlaşmacı 
bir çizgide olan Umum Amele Birli-
ği 1 Mayıs’ı Sultanahmet’te kutlar. 
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası 
ise Dizgiciler Derneği’nde (Mürettibin 
Cemiyeti) dizgiciler ve diğer işçiler-
le bayramlaşır. Görülen o ki, daha 
sonra işyerinde üretime el koyacak 
olan dizgiciler, 1 Mayıs’ı sosyalist-
lerle kutlamışlardır. Bu da grevin ve 
özyönetimin siyasal hareketlerden 
etkilenmiş olabileceğini göstermek-
tedir. Dizgicilerin özyönetimi, 20 Ey-
lül 1923’te hükümetin aldığı önlem-
ler sonucunda sona erdirilmiştir. (5) 
Dizgi işçilerinin özyönetim deneyimi 
hakkında bilgiler şimdilik bunlarla 
sınırlıdır. Ama Cumhuriyet’in ilk öz-
yönetim deneyimi olan Alpagut Ma-
dencilerinin işgal ve özyönetimine 
dair bilgiler daha geniştir.

1969 ALPAGUT İŞÇİ 
ÖZYÖNETİMİ

1969 yılında Çorum’a bağlı Alpa-
gut Linyit İşletmeleri’nde çalışan 

786 işçi bir forum düzenler. Haklarını 
aramak için aylardır yaptıkları ey-
lemlere ve greve yanıt alamayınca, 

forumda alınan karar doğrultusunda 
13 Haziran 1969’da kötü işletilen iş-
letmenin yönetimini ele geçirirler. 

Alpagut Linyit İşletmeleri, Çimento 
Sanayii’ne ve bölgeye linyit kömürü 
üreten, Özel İdare’ye bağlı maden iş-
letmesidir. İşletmede kimi zaman si-
yasal torpil ve şişirmeyle 900’ü aşan 
işçi çalışmakta; 1969’da ise bu sayı 
786 işçi ve buna eklenen memur ile 
yöneticilerden oluşmaktadır. İşgale 
kadar, işçilerin iki aydan fazla süredir 
ücretleri ödenmemiştir. Ocaklarda iş 
güvenliğini sağlayan tek bir mühen-
dis vardır; o da rapor vb. nedenlerle 
aylardır işyerine uğramamıştır.(6) 
Maaş aldığı halde ocağa gelmeyen 
personel vardır, bunlar siyasal kad-
rolaşmaya göre yüksek maaşlarla işe 
alınmıştır. Siyasal rüşvetlerle yönetici 
konumuna getirilen insanlar, madene 
bile uğramadan para almakta, özel 
idare ücretleri ödemezken, siyasal 
kayırmacılıkla kimi özel işletmelere 
ya da yine devlet işletmelerine vere-
siye kömür vermektedirler. 

İşçiler, Çorum ve Havalisi, Birleşik 
Maden İşçileri Sendikası’nın örgüt-
lediği eylemler ve grevler yaparlar. 
Sonuç alamayınca sendikalı işçile-
rin de öncülük etmesiyle işletmeyi 
işgal ederek, kendileri üretim yap-
maya başlarlar. Ücret alacaklarının 
verilmesi, torpil ve yolsuzluğun sona 
erdirilmesi, iş güvenliğinin sağlan-
ması, ocakların daha iyi yönetim için 
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devre-
dilmesi gibi talepler, işçilerin ilk ta-
lepleridir. Sendika başkanı ve genel 
olarak sendika özyönetime mesafeli 52



dursa da, Alpagut şubesindeki sen-
dikalı işçiler, işgal ve özyönetimde 
başı çekerler. İlk yapılan, vardiyası 
biten işçilerin yönetim bürosunda ve 
kömür depolarında denetimi sağla-
yarak nöbet tutması, vardiyası ge-
lenlerin ise ocaklara inerek üretimi 
sürdürmeleridir.

Özyönetimin temel organları, tüm 
işçilerin oluşturduğu genel işçi kuru-
lu ile onların seçtiği işçi konseyidir. 
İşgale ve üretime katılan tüm işçiler, 
üretimi yönetmek, satışı düzenle-
mek ve kontrol etmek gibi yürütme 
işlerini üstlenen bir İşçi Konseyi se-
çerler. İşçi Konseyi, tüm işçileri tem-
sil etmektedir, ona karşı sorumludur 
ve haftalık raporlar verir. Bu raporlar, 
satış miktarı ve satışlardan elde edi-
len gelirlerin olduğu kadar üretimin 
devam etmesi için gerekli harcama-
ların da açık bir dökümünü yapar. 
Gerektiğinde gazetelere bu döküm-
ler verilerek, patronların kara çal-
malarına yanıt verilir. Muhasebeci-
lerden bir kısmı işgale katılmasa da, 
katılanlar gelir ve gider hesaplarını 
yaparlar; işçi konseyinin satış kurulu 
bu hesabı denetler. Bu işçi kuruluna, 
işçi konseyinin mali sekreteri baş-
kanlık yapmaktadır.  

İşçi Konseyi, üretilen kömürün satı-
şını daha önceki yönetimin aksine 
peşin yapma kararı alır ve bunu sıkı 
biçimde uygular. Peşin satışlardan 
elde edilen gelir artar. Bu gelirden, 
üretimin sürmesi için gerekli harca-
malar (maden direği, akaryakıt gibi) 
çıkarıldıktan sonra kalan para, işçiler 
arasında dağıtılır. 

Üretimden elde edilen net gelirin, 
nasıl bölüşüleceği de tüm işçiler ara-
sında tartışılır. Genel karar, alacakla-
rın öncelikle ödenmesi üzerinedir.(7) 
İşgalin 27. gününde ücretler düzenli 
ödendiği gibi işçilerin nisan ayı ala-
cakları da kapanmıştır. Henüz işga-
lin ikinci gününde yapılan genel işçi 
kurulu toplantısıyla, işletmeye uğ-
ramayan müdürün, muhasebe mü-
dürünün ve işçilerin ikna çabalarına 
rağmen rapor almaya devam eden 
mühendisin işine son verilir. Çorum 
Valisi’nin temsilcilerle makamında 
görüşme talebine, görüşmenin tüm 
işçilerin gözü önünde, işletmede ya-
pılması gerektiğine karar verilerek 
red yanıtı verilir. 

İşçi Konseyi, çalışmayı ve üretimi 
düzenler. Üretim artar; üretim kapa-
sitesi de artar. İş güvenliği sağlanır, 
ODTÜ’den gelen duyarlı mühendis-
ler denetimlerde bulunurlar. İşçiler, 
artık muhasebeyi şeffaf yapmakta, 
kontrol etmektedirler; üretilenden 
elde edilen gelirin bilgisine sahiptir-
ler. Bu gelir arttıkça, ücretlerini ve 
eski yönetimden kalan borçlarını 
hızla karşılamaktadırlar. Bu yüzden 
İşçi Konseyi’nden bir işçinin dediği 
gibi “işçiler işlerine dört elle sarılır-
lar”. “Artık işçi ocağı kendi malı gibi 
değerlendiriyor, bu emeği de para 
olarak değerlendirildiğinden duru-
mundan memnun”dur. (8)

İşçi yönetiminde üretim henüz iki 
hafta içinde yaklaşık %50 artmıştır. 
Üretimden gelen gelirle alacakların 
ve ücretlerin düzenli ödenmeye baş-
lanması işçilerde büyük bir özgüven 53
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gelişmesine yol açmıştır. Civar köy-
lerde oturan aileleri ve yakınlarının 
özyönetime desteği giderek artmış-
tır. İşçi yönetiminin kökleşmesi, bu 
yönetimi sona erdirme çabalarını da 
artırır. Daha önce işçilerin becereme-
yeceğini düşünerek atıl kalan yetki-
liler, harekete geçerler. İl Genel Mec-
lisi toplanır. Vali, İçişleri Bakanlığı’na 
giderek Türkiye Kömür İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’nün madeni dev-
ralması için incelemelerde bulunma-
sını talep eder.  

İşgalin ilk günlerinde eski yönetim 
yanlısı kimi işçiler, üretimi sabote 
eder; kartvizitle işe alınmış bazı işçi-
ler, işe uğramazlar; uğrayanlar ise or-
tak belirlenen çalışma düzenine uy-
mazlar. 40’a yakın böylesi eski işçi, 
tüm işçilerin kararıyla işten çıkarılır. 

İşçilerin kurduğu işçi satış kurulu, 
işçilerin inisiyatifini işyerinden satış 
alanlarına genişletir. İşçi özyönetimi 
eski yönetimin uygulamalarını orta-
dan kaldırır. Alpagut’ta üretilen kö-
mür, daha önce patronlar tarafından 
devlet işletmelerinden özel işletme-
lere doğru torpil ve yandaşlıkla dağı-
tılır; sıra köy halkına hatta köy okul-
larına hiç gelmez. Oysa İşçi Yönetimi 
ile birlikte köy okullarına öncelik 
verilmesi, köy halkına danışılması, 
özyönetimin toplumsal meşruiyetini 
de hızla yayar. Yolsuzluğun, kara-
borsanın ve fahiş fiyatın kaldırılması 
da halk içinde meşruiyeti büyütür. 
Satışlar sırasında yolsuzlukların önü 
alındığı gibi, kömürün köylere dağı-
tılması sırasında fahiş fiyatın da önü-
ne geçilir; bu şekilde karaborsacılık 

engellenmiş olur. Zaten babası, kar-
deşi, eşi madende çalışan köylüler 
tüm gözünü madene dikmişken, işçi 
özyönetiminin bu olumlu sonuçları 
herkesi etkiler. Kararların oluşumu-
na katılmak özyönetime verilen des-
teği de güçlendirir. Ta ki, 16 Temmuz 
1969 akşamı, Ankara’dan getirilen 
Jandarma Birliği ocakları ve kuvvet 
santralini ele geçirip, işçi yönetimini 
sona erdirene dek.

Devletin müdahalesi ile birlikte sen-
dikalı olan ve başı çeken işçiler işten 
atılır. Ama Alpagut işçilerinin, ücret-
ler ve işten çıkarılanlar için eylemi 
devam eder. 34 günlük özyönetim, 
işçi tarihine önemli bir deneyim bı-
rakır. Alpagut işçilerinin deneyiminin 
etkisi hızla yayılır. 

Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından diğer 
önemli bir özyönetim deneyimi ise 
1980’de başlayıp 33 gün süren Yeni 
Çeltek Maden İşletmesi’ndekidir. 

YENİÇELTEK: MADEN 
İŞÇİSİNİN ÖZYÖNETİMİ 

Amasya’nın Suluova ilçesinde 
bulunan Yeni Çeltek Maden 

İşletmesi, kömür üretmektedir ve 
üretimi büyük oranda Şeker Fab-
rikalarına enerji için gerekli kömür 
üretimine dayanmaktadır. Dolayı-
sıyla bölgedeki önemli bir üretim 
zincirini birbirine bağlar. Şeker üre-
timi, şeker pancarı üretimine bağlı-
dır. Kömür üretimi, şeker üretimi-
ne enerji sağlamaktadır. Böylelikle 
Maden İşletmesi ve Şeker Fabrikası, 
hem madencinin hem köylünün 54



küspe, pancar gibi yükü kamyona 
yükleyen yabacıların, kamyoncula-
rın ve bölge halkının tüm kaderini 
belirliyordu. Bölgede yerleşik olan 
sendikanın yöneticisi aynı zamanda 
kömür nakliye filosunun da sahibi 
olan Satışoğlu lakaplı Mehmet Yıl-
maz idi ve işverenlerle birlikte işçi-
leri, kimi zaman silahlı çatışmalara 
varacak biçimde çete usulü tahak-
küm altına almıştı. İşçi ücretlerini 
ve çalışma koşullarını Satışoğlu’nun 
sendikası saptıyordu.(9) Tam da bu 
kötü koşullara karşı Yeraltı Maden İş 
Sendikası, Yeni Çeltek’te hızla örgüt-
lenmeye başladı. Kurulduktan son-
ra DİSK’e katılan bu genç sendika, 
Satışoğlu’nun çete sendikasıyla kısa 
zamanda karşı karşıya gelir. Yeral-
tı Maden İş bu mücadelenin içinde 
sendikalaşır ve bölgedeki çete ege-
menliğini kırar; toplu sözleşmelerde 
hak sahibi olur. Bu sadece madenci-
ler için değil, yabacılar, şeker pancarı 
üreticisi köylüler için de önemli bir 
gelişmedir; çünkü böylelikle pancar 
fiyatları, pancar ve kömür nakliye fi-
yatları, yabacıların ücretleri gibi pek 
çok konuya işverenle birlikte hâkim 
olan Satışoğlu’nun işçi simsarlığı ve 
tüccarlığının etkisi kırılmıştır. Maden-
ciler, Yeraltı Maden İş sendikasında 
örgütlenerek, kötü çalışma koşulla-
rına karşı 1976’dan sonra defalarca 
grev yaparlar; bu grevler yükselen 
işçi hareketinin de etkisiyle sadece 
ekonomik talepleri değil siyasal ta-
lepleri de gündemine alır. 

1980’e gelindiğinde Yeni Çeltek işlet-
mesinde uyuşmazlıkla sonuçlanan 

toplusözleşmeler karşısında yöne-
timin tutumu bu sefer daha farklı 
olur. Henüz toplusözleşme uzlaştır-
ma toplantıları devam etmekteyken, 
işçilerin grev kararına karşılık ocak-
ların zarar ettiği gerekçesiyle şirket 
yönetimi ocakları kapattığını açıklar. 
Bunun üzerine grevin yetmeyeceğini 
görerek, 26 Nisan 1980’de işletmeyi 
işgal eden işçiler üretimi sürdürürler. 

890 işçi, 33 gün boyunca işçi özyö-
netimini hayata geçirir. Sendikanın 
önerdiği toplu sözleşmede, işçilerin 
20 kişilik komiteler kurarak yöneti-
me katılması zaten yer almaktadır. 
Sendikanın öncülüğünde işçiler, bu 
komitelerden oluşan Konsey’le üre-
timi ve dağıtımı örgütlerler. 

Her biri 20 işçiden oluşan, işçilerin 
söz ve karar haklarının olduğu ko-
miteler, işletmeyi kâra geçirir. Mües-
sesenin iddialarının tersine haftada 55

Özyönetimin 
kendi kendini 
yönetme ve 
katılım pratiği 
genişledikçe, 
toplumsal 
meşruiyeti 
artar. Dahası 
kendi 
özgüveni ve 
özgücüne 
sahip çıkması; 
maden 
dışındaki köy 
komiteleri 
ve işçi 
derneklerine 
de örnek olur. 



2.5 milyon kâr sağlandığı açıklanır. 
İşçiler gerekirse hesapların tüm de-
netçilere açılabileceğini de açıkça 
belirtirler. 

Komiteler üzerinden katılımcı ve 
üretimin, hesapların şeffafça plan-
landığı bu özyönetim deneyimi, 
üretimden dağıtıma ve satışa doğru 
genişledikçe, işletmenin dışını da et-
kiler. Kömürün satış ve pazarlaması, 
halkla birlikte yapılır. Kurulan komi-
teler aracılığıyla köylerde karaborsa 
ortadan kaldırılır. Köylerin yakacak 
sorunu çözülür. Kömür doğrudan 
işletmeden halka dağıtılır. Yükleme 
boşaltma işinden, kamyona kadar 
maden işçileri ile yabacılar dayanış-
ma içinde davranırlar. 

Özyönetimin kendi kendini yönetme 
ve katılım pratiği genişledikçe, top-
lumsal meşruiyeti artar. Dahası kendi 

özgüveni ve özgücüne sahip çıkması; 
maden dışındaki köy komiteleri ve 
işçi derneklerine de örnek olur. Böy-
lece özyönetim devam ettikçe ma-
dendeki komiteler ile köy komiteleri, 
yaba işçilerinin dernekleri, öğretmen 
örgütleri (TÖBDER), köy dernekleri ile 
her alanda dayanışma ilişkisi genişler. 
Çetelerle mücadelede bu komiteler 
ve maden işçilerinin özyönetim ko-
miteleri dayanışma içinde birlikte ha-
reket ederler. Genel olarak toplumsal 
hareketi parçalamak, bölgede yükse-
len işçi hareketini bölmek için Çorum, 
Maraş, Amasya’da faşist provokas-
yonlar hazırlanırken, bunların erken 
örnekleri Yeni Çeltek’te gerçekleşir 
ancak özörgütlenmeler yüzünden et-
kili olamaz.  

Hatta iş güvenliği ve maden verimi 
için önemli olan teknolojik bir deği-56
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şim yine özyönetimin kendi çabasıy-
la yapılır. Başka madenlerde yaban-
cı firmalarca yapılan skipdesandre 
(meyilli galeride skip nakliyesi) ku-
rulumu özyönetim işçileri tarafından 
gerçekleştirilir.

Özyönetim komitelerinin önemli bir 
deneyimi de işçi işe alımlarıdır. İşçi 
ihtiyacı olduğunda özyönetim, köy 
komitelerine ve bölgedeki dernekle-
re haber gönderir. Komite ve dernek-
ler de işe en çok ihtiyacı olanı belirler. 
Hangi partiden olduğundan bağımsız, 
emekçi olması, direnişe sempatiyle 
bakması, işe ihtiyacı olması temel 
belirleyicilerdir. Çetin Uygur’un söy-
lediğine göre, işçi ilanının yanı sıra iş 
talebi de madende bir panoda duyu-
rulur.(10) Özyönetim komiteleri ve 
köy komiteleri birlikte karar verirler. 

Sonuçta 890 kişiyle başlayan ve 33 
gün süren özyönetim, tüm bölgede-
ki köylerde özörgütlenmeleri teşvik 
eder; bölge işçileri ve köylüleri de 
madendeki özyönetim etrafında bir-
leşip gelişirler. 

Özyönetimin son günlerinde, Valilik 
ve Bakanlık yetkilileri, işçi servis araç-
ları ile kömür kamyonlarına el koyar; 
işletmenin telefonlarını keserler. Bu 
durum, üretimin yavaşlamasına ve 
bunun yol açabileceği yangın ya da 
grizu patlaması tehlikesi nedeniyle 
iş güvenliği sorunlarına neden olur. 
Sendika bu yüzden 29 Mayıs’ta üre-
timi ve işyerini terk etmeme eylemi-
ni bitirir ve greve başlar. Yeni Çeltek 
Maden İşletmesi’ndeki grev, 12 Eylül 
1980 darbesiyle bastırılır.(11) 

İŞÇİ ÖZYÖNETİMLERİNİN 
BAZI TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bütün işçi özyönetimlerinin temel 
özelliği, yönetime katılımın, üreti-

min ve bölüşümün, yapma ve karar 
alma süreçlerinin ortaklaştırılmasıdır. 
Bu sürecin ortaklaştırılması; işçi hare-
ketinin bizzat kendisine özgüven ka-
tar, üretimin yönetilmesi ve bölüşül-
mesi konusunda kendi çevresinden 
başlayarak tüm topluma özgüven ve 
özlemlerinin ete kemiğe bürünmesi 
anlamında gelecek güvencesi verir. 
Tüm bu ortaklaşmacı yaşamın sade-
ce duyurulması değil, şeffaf biçimde 
tüm katılım süreçleriyle alenileştiril-
mesi, yani tüm toplumun bilgisine ve 
giderek katılımına açık hale getiril-
mesi, toplumsal hareket için eşsiz bir 
deneyimdir. Üstelik çoğu zaman hu-
kuka ve yasalara aykırı ya da onların 
dışında yürüyen toplumsal hareket 
için bu tam bir meşruiyet zemini ya-
ratır ve bu zemini genişletir. Üretime 
girdi sağlama, üretilenin satışı, dağıtı-
mı, geliştirilmesi, bunların hesabının 
açıkça ve toplumla tartışılarak yapıl-
ması, hele de bu meclis, forum, ko-
mitelerin benzerlerinin yaşamın diğer 
alanlarında türemesi, bu meşruiyet 
zeminini hızla genişletir. 

Böylelikle, kriz dönemlerinin yıkın-
tısı içerisinde işsiz ve güçsüz kalan 
işçi sınıfı yerine, özörgütlenmeye ve 
kendi yönetimine sahip işçilerin öz-
güveni oluşur. Bunun belli başlı so-
nuçları şöyle özetlenebilir:

l Üreten işçiler, yönetebileceklerini 
görürler. 57



l Üretimi bir bütün olarak görme 
olanağını yakalarlar. İşyerinde çalı-
şan tüm kesimlerin ücretlerini gör-
dükleri gibi, kendi ücretleri ile üre-
timden gelen gelir arasındaki farka 
patronun nasıl el koyduğunu da 
apaçık görür ve çıplak sömürünün 
bilincine varırlar. 

l Üretilenden elde edilen gelirin 
tüm işçiler arasında bölüşülmesi, iş-
çilerin fabrikayı sahiplenmesini sağ-
ladığı gibi, özel mülkiyet fikrini de 
sorgulamalarını sağlar.

l Bu ortaklaşma, sadece işçilere 
değil, çevrelerinde ilişkiye geçtikleri 
toplumsal gruplara da özgüven ka-
zandırır. Özyönetimin şeffaf bir şe-
kilde toplumun bilgisine sunulması 
sadece onun meşruiyetini artırmaz; 
aynı zamanda daha geniş kesimler 
tarafından sahiplenilmesini birlikte 
getirir. Böylelikle toplumsal dönüşü-
me bir kapı aralar. 

l Üstelik çoğu zaman bu tür özyö-
netimler, hukukun dışında, kendi-
sine yeni bir alan açarak yürüyen 
toplumsal hareketler biçiminde geli-
şirler. Bu özyönetimin diğer alanlarla 
birleşmesi tam bir meşruiyet zemini 
yaratır. 

l Üretime girdi sağlama, ürünlerin sa-
tışı, dağıtımı, geliştirilmesi, hesapların 
şeffaf ve üreten işçilerden başlayarak 
diğer toplumsal kesimlerle tartışıla-
rak yapılması bu meşruiyet zeminini 
hızla genişletir. Bu yönüyle, meclis, 
forum ve komite gibi özörgütlenme 
organlarının hayatın diğer alanlarında 
türemesine katkı sunabilir.

l Başarılı özyönetim deneyimleri 
üretimi, satışı ve bölüşümü örgütler-
ken toplum kesimlerinin desteğini 
ve dayanışmasını sadece tüketim 
alanında bulmamaktadır. Yeni Çel-
tek örneğindeki gibi yaba işçileri, 
pancar üreticileri gibi sınıfsal kesim-
lerin üretimden gelen kapasitelerini 
de harekete geçirmelerini sağladık-
ları için başarılı olmaktadır. 

ÖZYÖNETİM 
DENEYİMLERİNİN 
GÜNÜMÜZDEKİ 
OLANAKLARI

Yakın zamanda gördüğümüz öz-
yönetim ve işgal deneyimleri de 

bu özellikleri kısmen gösterdiler ve 
önemli olanaklara işaret ettiler. Geç-
tiğimiz yıl Kazova işçileri de fabrika-
yı işgal ederek üretime başladılar. 
İstanbul Bomonti’de bulunan, 1947 
yılında kurulmuş Kazova tekstil şir-
ketinde çalışan işçiler birden kapı 
dışına kondukları gibi, aylarca ma-
aşlarını alamadılar; kıdem ve ihbar 
tazminatları da ödenmeden sokağa 
atıldılar. Bunun üzerine eylemlerle 
seslerini duyurmaya çalıştılar. Gezi 
Parkı isyanlarının verdiği güçle de, 
fabrikadan makinelerin çıkarılması-
nı engellemek için yine bir haziran 
günü fabrikayı işgal ettiler. İşgal et-
tikleri fabrikada üretime başlama-
ları ise daha sonra gerçekleşti. Gezi 
İsyanı sonucu ortaya çıkan forumlar, 
başta Tatavla Forumu, Şişli Forumu 
gibi pek çok forum da onlara destek 
verdi. Greif işçileri ise taşerona kar-
şı mücadelede önemli bir deneyimi 58
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yansıttılar. Üretimde farklı farklı ta-
şeronlardan işçileri birleştirdikleri 
gibi, bu mücadeleyi diğer fabrikala-
ra sıçratmak için de önemli bir çaba 
gösterdiler, işçi sınıfı tarihi açısından 
deneyim biriktirdiler.

Günümüzde özyönetimin bir imkân 
ve gerçeklik haline gelmesi için 
bazı olanaklar var. Birincisi, normal 
şartlar altında işçi sınıfının kolektif 
bilinç ve eylemini sınırlandıran üre-
timin parçalanmış yapısının, bu par-
çalar arasında kurulacak mücadele 
bağları ve özyönetim ağları yarat-
maya olanak tanımasıdır. Uzun za-
mandır üretim, geleneksel fabrika-
nın bünyesinde yapılan pek çok işin 
(pazarlama, satış, reklam, güvenlik, 
temizlik, lojistik) fabrikanın dışında 
yapıldığı bir nitelik kazanmış du-
rumda. İşçi sınıfının farklı kesim-
lerinin bu farklı alanlara dağılması 
özyönetim deneyiminin farklı alan-
lardaki işçileri (“mavi yakalı”lardan 
“beyaz yakalı”lara) bir arada örgüt-
lenmeye çağırmasını da gerektirir. 
Dahası özyönetim deneyimleri ile 
diğer türden özörgütlenmeler (fo-
rumlar, işçi meclisleri) arasında sınıf 
bağları kurulmasının olanakları da 
böylelikle açılır. 

Haziran İsyanı’ndan bugüne, forum-
ların, farklı özörgütlenme deneyim-
lerinin işlevlerinin zayıflamasına 
bakılarak bu olanaklar göz ardı edil-
memelidir. Çünkü unutulmamalıdır 
ki, ekonomik krizler ve toplumsal 
bunalım dönemlerinde bu tür özör-
gütlenmeler kitlelerin belleklerinde 
canlanma potansiyeli taşırlar. Dahası 

can havliyle sarılınan temel olanak-
lar haline gelebilirler. 

Haziran İsyanı’ndan sonra gelişen 
özörgütlenme nüveleri olarak park 
forumları ve bir işçi yönetimini dü-
şünerek yeni işçi kuşaklarının özör-
gütlenme potansiyellerine örnek 
verebiliriz. Örneğin, işçi yönetiminin 
üretimde ihtiyaç duyduğu emeği 
hatta mühendislik ve teknik eme-
ği kamuoyuna duyurması, forum-
lardan talep etmesi olanaklardan 
birisidir. İşsizliğin yoğunlaştığı dö-
nemlerde bu, etkinliği ve meşruiyeti 
toplumsallaştıracaktır. Teknik emeği, 
mühendisliği de yani işçi sınıfının di-
ğer kesimlerini de mücadeleye kata-
caktır. Bir mücadele deneyimi olarak 
belki daha da önemlisi ise, işgal ve 
üretime başlama sürecinin başında 
işyerini bu hale getiren, aylarca üc-
retleri, kıdem ve ihbar tazminatla-
rını ödemeden bırakan patrona ait 
finansal ve vergi bilgilerinin, banka-
cılık ya da gelirler idaresi alanında 
çalışan işçilerden elde edilmesine 
dair sendikalara, forumlara bir çağrı 
yapılması örneğidir. Bir başka örnek, 
üretim için gerekli girdileri uygun ve 
nitelikli biçimde elde edebilmek için 
tedarikçi bağları, iş ve ticaret ilişkileri 
yerine bu tedarikçi işletmelerde ça-
lışan işçilerin bilgisine başvurmaktır. 
Bu başvuru, forumlar ve sendikalara 
yapılan çağrılarla olanaklıdır. Böyle-
likle, sadece forumlar ve diğer özör-
gütlenmeler, özyönetim sürecine 
destek olmayacaklar; aynı zamanda 
bu forumlarda, sendikalardaki işçi 
sınıfı kesimleri de üretimdeki güçleri 59



ve kapasiteleriyle özyönetim dene-
yimine destek vermiş olacaklardır. 
Özyönetim, eylemli sınıf dayanışma-
sının olanaklarını açacaktır.

Özyönetim, işçi konseyi, meclisi gibi 
yönetim organları eliyle, karar alma 
süreçlerine tüm işçileri katmaya ça-
lışarak yönetimi katılımcılaştırdıkça, 
şeffaflaştırdıkça pekişir. Özyönetimin 
mücadele ve üretim sürecinde yaşa-
dığı sorunlar, ihtiyaçlar, özörgütlen-
melerin sorunu, ihtiyacı haline gel-
dikçe olanaklar yayılır ve artar. 

Dolayısıyla özyönetim deneyiminin 
forumlarla, diğer özörgütlenmeler ve 
sendikalarla koordineli yürümesinin 
sınıfsal dayanışmayı güçlendirmesi 
beklenebilir. Gezi Parkı sonrası olu-
şan forumlardaki katılımcı süreçlerle 
fabrika işgallerindeki özyönetim pra-
tikleri de bu bağlamda birbirinden 
öğrenebilir. Kazova işgaline Şişli ve 
Tatavla gibi forumlarının verdiği des-
tek, dayanışmanın ötesine geçerek 
somut işbirliği mekanizmalarını zor-
layabilirdi. 

Kriz dönemlerinde, işsizlik, pahalılık, 
borçlanmaya karşı kurulacak özör-
gütlenmeler, şekilleri ne olursa ol-
sun, iflas eden işletmeleri çalıştıran 
işçilerin özyönetim deneyimleriyle 
irtibata geçebilirler. 

İkincisi teknolojik açıdan da üreti-
min altyapısı, farklı birimler arasın-
daki iletişimin sağlanmasına, farklı 
işçi gruplarının şeffaf katılımıyla ka-
rarlar alınmasına da müsait. İhtiyaç-
ların tespiti, üretimin planlanması, 
finansal planlama, bölüşüm hesap-

lamaları, pazarlama, mühendislik ve 
bakım onarım hizmetleri gibi pek 
çok alanda katılımcı bir sistemin 
teknik donanımını gerçekleştirme 
şansı var. Gezi Parkı eylemlerinin 
işaret ettiği gibi kapitalist toplumsal 
yeniden üretim döngüsünün fark-
lı aşamaları için üretilen ve elzem 
olan araçlar, mücadele anlarında 
birden tersyüz edilerek, toplumsal 
hareketler tarafından kullanılabi-
liyor. Kullanılabiliyor çünkü onları 
kullananların büyük bir kısmı, zaten 
bu tür bir teknoloji üretimi işiyle 
dolaylı ya da dolaysız ilgili yeni işçi 
kuşağı. Ya da bu yeni işçi kuşağı, 
“işgücü pazarı”na girebilmek için 
bu iletişim teknolojilerini kullanma-
ya yatkın olmak zorunda. Üretimin 
tedarik zincirini, envanter kontro-
lünü, bilgi akışını, finansal bilginin 
devrini hızlandıran, elektronik pazar 
alanını büyüten mobil telefon ve in-
ternet sistemleri, bu sistemlerin ağ 
uyarı ve ileti mekanizmaları, birden 
sosyal medya ağı, bilgi yayma ve 
mücadele etme araçlarına dönüyor. 
Neden benzer teknolojiler var olan 
özyönetim pratiğinin karar süreçle-
rini, ihtiyaçlarını duyurmasının bir 
aracı olmasın? Sadece satışın plan-
lanması değil, bundan önce özyö-
netimin ihtiyaç duyduğu emeğin, 
girdilerin ortak planlanmasının aracı 
olmasın? Örneğin, ihtiyaç duyulan 
iplik ya da eş zamanlı gelişecek öz-
yönetim pratikleri için de kullanıl-
masın? Neden bir üretimin bütün 
safhaları (hammaddeden tüketim 
anına kadar) katılımcı süreçlerle 
gerçekleştirilmesin? Haziran İsyanı 60
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ile daha da görünür olan olanakla-
ra, yani yeni iletişim teknolojilerinin 
bilgiyi kamusallaştırma olanakları-
na bakmak önemlidir. Özörgütlen-
menin karar süreçlerinin ve üre-
tim süreçlerinin kamuya açılması 
gözetildiğinde bu sadece “sosyal 
medya”yı kullanmak, internetten 
yararlanmak, eylemi duyurmak de-
ğil, özyönetimi yayılan halkalarla 
eşgüdümlemeye yarayacaktır. 

Tek tek patronları alt etmek, bir ya 
da birkaç fabrikada patronsuz üre-
tim yapmak, toplumsal üretim iliş-

kilerini dönüştürmese de, işçilerin 
kendilerinin katılımcı bir tarzda üre-
timi yönetmeleri, elde edilen değeri 
bölüşmeleri özyönetimin eşsiz ka-
zanımlarından biridir. Bu kazanımın 
en can alıcı yönü, özellikle içinde 
yaşadığımız çağda, bir bütün olarak 
kâra dayanan, iş güvenliğini, iş gü-
vencesini, insanların işsizliğini hiçe 
sayan sonuçları itibariyle ölümcül bir 
üretim sisteminin yerine toplumsal 
yeniden-üretimin tekrardan ve üre-
tenlerce örgütlenebileceği olasılığını 
canlı olarak gündeme getirmesidir.  

(1) Bunların dışında da özyönetim deneyimleri 
vardır. Örneğin 9 Haziran 1970’te Günterm Isı 
Sanayi fabrikasında çalışan 80 işçi maaşlarını, 
kıdem tazminatlarını alamadıkları için 40 gündür 
sürdürdükleri direnişi işgal ve özyönetime 
dönüştürürler. Fabrikanın patronları kayıplara 
karışmıştır. Bunun üzerine işçiler içerideki 
alacaklarını ve kıdem tazminatlarını karşılamak 
için üretim yaparlar. Mart-Nisan alacaklarını 
karşılamak için üretimden gelen geliri 
bölüşürler (Tevfik Çavdar, Türkiye İşçi Sınıfı 
Tarihinden Kesitler, Nazım Kitaplığı, 2005).Yine 
1976’da İstanbul’da bir fırında çalışan işçiler, fırın 
sahibiyle anlaşamayınca kısa bir süreliğine de 
olsa fırını kendileri işletirler (Gökhan Akçura, 
“Alpagut Olayı”, 1976, DTCF Tiyatro Kürsüsüne 
verilen Tez).

(2) Bkz. Haber, 8 Eylül 1923, “Eski Bir Hatıra” 
başlıklı haber. Milli Kütüphane arşivindeki 
özgün nüshanın taramasından alınmıştır.

(3) Bkz. Şehmus Güzel, Türkiye’de İşçi 
Hareketleri 1908-1984, Sosyalist Yayınları, 1993, 
İstanbul.

(4) Bkz. Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar 
I, 2009, İletişim Yayınları, İstanbul.

(5) Bkz. Şehmus Güzel, a.g.e.

(6) Alpagut işçi özyönetimine dair temel 
bilgiler için bkz. Kurthan Fişek, “Alpagut Linyit 
İşletmesi İşgalinin Birinci Yıldönümünde”, 
Emek Dergisi, Temmuz 1970, Sayı: 2, s. 17–35 
ve Özgür Narin, ‘Uzay Çağında Sosyal Adalet 
Savaşı’ 1969 “Alpagut Olayı”, Almanak 2009 
Analizleri, SAV Yayınları, Aralık 2010. Fişek’in 
yazısı temel belgedir. Bu yazıya internet 
üzerinde, özyönetim belgelerini ve kaynakları 
yayınladığım ağ sayfasından da ulaşılabilir. 
http://isikdahacokisik.blogspot.de/2012/10/
kurthan-fisek-1969da-alpagut-linyit.html

(7) Bkz. Gökhan Akçura, “Alpagut Olayı”, 1976, 
DTCF Tiyatro Kürsüsüne verilen Tez.

(8) Bkz. Özgür Narin, a.g.e. 

(9) Bkz. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 
3, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

(10) Bkz. Unutturulanlar 2 – Devrimci Yeraltı 
Maden İş Sendikası Yeni Çeltek Belgeseli, 
2004, Açılım Araştırma Belgeleme Filmcilik. 

(11) Bkz. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 
3, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 61
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Soma Katliamı hakkında hepimizin bildi-
ği olayları, hepimizin bildiği “kalantor 
isimleri”, Soma Holding A.Ş. ve Enerji 

Bakanlığı’nın rollerini tekrar tekrar anlatma-

ya gerek yok. Soma, aynı Tuzla gibi bir sem-

boldür. Neyin sembolü? Kapitalist kalkınma-

nın adalet değil, kıyım getirdiğinin sembolü. 

Türkiye’nin kalkınmasının, toplumun emeği 

ile geçinen çoğunluğu için kitlesel kıyım an-

lamına geldiğinin sembolü. Kapitalist kal-

kınmanın, “büyüme” olarak tekil işkollarına 

tercüme edildiği yerde bir yangın çıktığının 

sembolü. 

Nerede “sektörel büyüme” ve siyasetçilerin 

o sektöre övgüsü varsa, o işkolunda daha faz-

la işçinin canından olacağının, daha çok işçi-
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nin beden ve ruh sağlığının göz göre 
göre daha hızlı ve daha çok çalışma 
ile harcanacağının sembolü. 2008’de 
gemi inşa sanayi kanatlanmıştı, çoğu 
Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde olmak 
üzere 29 işçi tersanelerde canından 
oldu. AKP’nin “istikrarlı büyüme” ve 
“krizlere teğet geçme” söylemiyle 
seçim üzerine seçim kazandığı son 
14 senede Türkiye kapitalizmini “in-
şaat ya resulullah kapitalizmi”(1) 
olarak tanımlayabiliriz. Bu dönemde 
Türkiye ekonomisi, 2006’da yüzde 
7 büyürken, inşaat işkolu yüzde 19 
büyüdü; 2010’da Türkiye ekonomi-
si yüzde 9 büyürken, gene inşaat 
işkolu yüzde 18 büyüdü(2). Bu “in-
şaata dayalı sermaye biriktirme” 
döneminin bir diğer alameti ise, 
“kayıt içinde ölenlerin” çoğunun 
inşaat işçi olması(3). Bugün inşaat 
işçileri Türkiye’deki “azgelişmiş ka-
pitalizm” yüzünden, yani ufak tefek 
müteahhit şirketlerin işçi sağlığı ve 
iş güvenliğini “takmamaları” nede-
niyle değil, dünyanın dört bucağın-
da yatırım yapan küresel oyuncu-
lar olan büyük inşaat (ve enerji, ve 

medya, ve sağlık…) baronlarının hız-
landırılmış ve dokunulamaz kılınmış 
şantiye çalışma düzeni nedeniyle 
ölmektedir. Ağaoğlu’nun en büyük 
ve hâlihazırda yasadışı projelerin-
den 1453 Maslak’ta, İbrahim Çeçen 
Holding’in ortaklığında inşası de-
vam eden çevre yıkımı mega proje-
si Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Karayolu’nda, Üçüncü Ha-
valimanı ihalesini ‘kazanan’ dörtlü 
şirketten biri olan Cengiz Holding’in 
sadece burada değil, Bedaş, Sam-
sun Eti Bakır, Adana Gökdere Barajı 
gibi sair şirket ve projelerinde, Zor-
lu Center’da, Kiler Holding’in devasa 
Safir gökdeleninde göz göre göre 
işçiler canlarından olmuştur. (Gör-
sel 1: mulksuzlestirme.org: Cengiz 
İnşaat’ın proje, şirket ve devlet ku-
rumu ağı / Görsel 2: mulksuzlestir-
me.org: Üçüncü Köprü Projesi’nin 
şirket ve devlet kurumları ağı / 
Görsel 3: mulksuzlestirme projeleri 
/ Kolin İnşaat’ın proje / devlet ku-
rumu / şirket ağı). Soma Katliamı’nın 
geleceği, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 2012 senesini “Kömür 63
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Senesi” diye “şenlendirmesinden” 
belliydi. Çünkü nerede mal üretimi 
artıyor, üretimin hızı artıyor, işçiler 
daha hızlı üretmek için beden ve 
psikolojilerinin son sınırına kadar 
itiliyorlar, sonuçta “Gemi İnşa’nın 
Parladığı Sene, Kömür Senesi, İnşa-
atın Uçtuğu Yıl” işçilerin ömründen 
yiye yiye eksiliyor. Kapitalist kalkın-
ma, kıyım getiriyor. Adalet ise, gene 
büyük inşaat baronlarının ihalele-
rini “kazanarak” inşa ettiği devasa 
“Adalet Sarayları”na tıkıştırılıyor. 

SAVAŞA GİDER GİBİ İŞE 
GİTMEK

Yalnızca resmi verileri önümü-
ze koyduğumuzda, dünyada 

da Türkiye’de de savaşlardan daha 
fazla insan, çalışırken, yani “barış 
ortamında” hayatını veriyor. 2013 
senesinde basından derleyebildiği-
miz kadarıyla en az 1235 işçi öldü(4). 
Bu her gün hayatını fabrikada, atöl-
yede, ofiste, okulda, iş yollarında, 
tarlada bırakan dört ile beş insan 
olduğu anlamına geliyor. Eğer bu-

gün Türkiye’de neredeyse hiç kayıt 
altına alınmayan meslek hastalıkla-
rını kayıt altına alabiliyor olsaydık(5), 
günde yirmiye yakın insan çalışma 
kaynaklı, çalışma nedenli, işyerlerin-
de veya işyerlerinde maruz kaldıkla-
rı kimyasallar, tozlar, radyoaktivite 
veya psikolojik baskının uzun vadeli 
etkileri nedeniyle hayatlarını veri-
yor olduklarının resmi verisine sahip 
olacaktık. Zira ölümlü iş kazalarında 
hayatını kaybeden işçilerin yaklaşık 
beş ile altı misli işçinin, çalışmanın 
uzun vadeye yayılan mesleki hasta-
lık etkilerinden öldüğü Dünya Sağ-
lık Örgütü ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün hesaplamalarıyla kabul 
görmüş bir durumda. Bu Türkiye için, 
eğer kayıt içine alınabilse, çalışırken 
ve çalışma kaynaklı kaza ve hastalık 
sonucu bir sene içinde hayatını kay-
beden 8000’e yakın işçi, yani günde 
en az yirmi işçinin ölümü anlamına 
geliyor. Bugün savaşa gider gibi, işe 
gidiyoruz. Ani veya yavaş yavaş ölü-
yor, sağlımızı kaybediyoruz. İşyerin-
de iş süreci üzerinde kurdukları oto-64
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rite çalışanlar tarafından neredeyse 
hiç bir kontrole tabi olmayan, siyasi 
irade tarafından büyük bir şehvetle 
ne pahasına olursa olsun her alanda 
desteklenen şirketler, neredeyse bi-
rer organize suç örgütüne dönüşmüş 
durumdalar. Bilerek, bilimsel me-
totlarla, sonuçları bile bile her gün 
yirmiye kadar insan çalışırken veya 
çalışmanın uzun vadeli etkilerinden 
hayatını vermekte. Bunun akılla 
açıklanabilir bir hali yok! Güçlerinin 
sorgulanmasına hiç alışık olmayan 
şirketler, yönetim sistemlerini “sıt-
mayı gösterip, ölüme razı etme”, 
yani işsizlik korkusu ile üstü örtü-
len can ve sağlık kaybına yol açan 
çalışma koşullarını ve iş organizas-
yonunu kabul ettirebilme iktidarına 
sahipler. Bu “anormali”, “olağanüs-
tüyü”, “akılla kabul edilebilir ol-
mayanı” kabul ettirebilme gücüdür. 
Bu gücün karşısına, ancak başka bir 
akılla, emeğin yaşam eksenli bir iş 
organizasyonunun aklını öne alan 
dili ve örgütlenmesi ile çıkılabilir. 

CANI ALAN, İŞİN “HIZI”DIR! 
SENDİKAL BİR MESAİ 
OLARAK “HIZI” GÖRMEK VE 
GÖSTERMEK

Her ne kadar zor görünür ve gös-
terilir, üstüne üstlük amirler 

tarafından üstü örtülür de olsa, işin 
yoğunlaştırma her sınıftan, her mes-
lekten ve her meslek içi kategoriden 
çalışanı etkilemektedir. Yoğunlaştır-
ma, yani gittikçe daha hızlı çalıştır-
ma bağlamında kazalar, hastalıklar 
ve psiko-sosyal risklerin artmasının 

da zemini hazırlanmaktadır. Somalı 
madenciler buna “hadi hadi” siste-
mi ismini verirken, Tuzla’da bir ter-
sane işçisi “ölümüne çalıştığından” 
bahsetmiş, vakıf üniversitelerinden 
birinde öğretim üyesi olarak çalışan 
biri “ders yükünü taşırken dik yo-
kuşu çıkan katıra benzediğinden” 
dem vurmuştur. Her çalışanın, insa-
nın biyolojik sınırlarını aşan hız ve 
yoğunlaştırılmış çalışmaya bedeni-
nin dili ile bulduğu tasvirler vardır. 
Sendikal bilgilenme ve örgütlenme-
nin, ayağını dayayacağı yer burası 
olmalıdır. Sendikal yapıların önün-
deki en önemli ve etkili örgütlenme 
ve araştırma alanlarından biri, her 
işkolunda ve işyerinde işin nasıl stra-
tejilerle yoğunlaştırıldığını, hızlandı-
rıldığını araştırmak, bunları görünür 
kılacak birleştirici kampanyalar dü-
zenlemek ve buna karşı mücadele 
edilmesi için karşı stratejiler belirle-
mektir.

Bu yaklaşıma verebileceğimiz bile-
bildiğimiz en kapsamlı örneklerden 
biri, hem iş müfettişi hem de Fran-
sa’daki işçi konfederasyonlarından 
olan CFDT’nin işçi sağlığı ve iş gü-
venliği uzmanlarından olan Lauran-
ce Théry’nin koordinasyonu altında, 
yetmişten fazla işyeri temsilcisi/
sendikacı/sendika uzmanı eşliğinde 
yüze yakın farklı işyerinde toplam 
on sekiz ay süren bir araştırma sonu-
cu bir araya getirilmiş Dayanılamaz 
İş: İşin Yoğunlaştırılmasına Kolektif 
Olarak Direnmek adlı araştırma-ey-
lem (recherche-action) kitabıdır(6). 
Bu araştırma hem araştırdığı alan, 65



hem de araştırırken bilgiye ulaşmak 
için geliştirdiği organik sendikacı-
uzman-işçi işbirliği ile yenilikçi bir 
araştırmadır. Bakımevi temizlikçisi, 
hastabakıcı, sosyal çalışmacı, sigor-
tacı, gece bekçisi, otomotiv montaj 
işçisi, gıda paketleme işçisi, çağrı 
merkezi çalışanları, et kesici/paket-
leyiciler, itfaiyeci, orta düzey şirket 
yöneticisi gibi pek çok farklı alandaki 
çalışanları on sekiz ay boyunca göz-
lemlemiş, onlarla çalışma koşulları-
nın değişik boyutlarına dair anket-
ler yapmışlar, bu katılımcı gözlemci 
araştırmanın sonuçları ise ergonom, 
doktor, sosyolog, iş müfettişi, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği uzmanları ile 
beraber değerlendirilmiştir. Bu çalış-
ma ile “işin iş organizasyonu içinde 
hangi tekniklerle ve çıktılar amaç-
lanarak yoğunlaştırıldığı ve bu-
nun çalışanların üzerindeki uzun 
vadedeki psikolojik, somatik ve 
fizyolojik etkileri” ortaya konmuş, 
aynı zamanda “yoğunlaştırmanın 
görünmez kılınan etkilerinin” bil-
gisine ne tarz bir örgütlenme ve 
sondaj çalışmasıyla ulaşılabileceğine 
dair metotlar ortaya koyulmuştur. 
Çalışma; “yeni yoğunlaştırılmış iş” 
koşullarında sendikal yenilenme-
nin nasıl olacağı sorusuna,  yeni iş 
koşullarının bilgisine, yeni ve pro-
düktivist (üretim/istihdamı fetişleş-
tiren) mantığı sendikalarda yeniden 
üretmeyen metotlarla ulaşılmasının 
gerekliliğinin altını çizerek cevap 
vermektedir. Bu amaçla kitap aşa-
ğıdaki sorulara sahadan cevaplar 
taşımaktadır: Yeni zaman kullanımı 

ve algısı, nesil ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin yoğunlaştırma şartların-
da nasıl yeniden üretildiği, meslekle-
re dair steryotiplerin içini doldurma 
kaygısı, deneyim, otonomi ve çalış-
ma öz-saygısı gibi unsurların nasıl 
iş organizasyonunun mantığından 
silindiği, bireysel başarı ve risk etiği, 
yabancılaşmanın yeni formları, yeni 
beden etiği, “iş/mesai arkadaşı” 
kavramının “akran rekabeti” ile na-
sıl bir ilişki içine itildiği, işin psikolojik 
olgunlaşma ile ilişkisi, çalışma acısı-
nın rasyonalizasyon şekilleri, sürek-
li yeniden üretilen “aciliyet” ve “iş 
yetiştirme” atmosferi, sendikal ör-
gütlenmenin takılı kalarak atıllaştığı 
eski militanlık formları ve sendikala-
rın aktif olması gereken yeni eylem/
bilgi/örgütlenme alanı olarak “işin 
yoğunlaştırması şartları altında işçi 
sağlığı ve iş güvenliği”(7).

CAN ALAN İŞİN 
PARÇALANMIŞLIĞIDIR! 
SENDİKAL BİR MESAİ 
OLARAK HER TÜRLÜ 
DAYIBAŞILIĞI GÖRMEK VE 
GÖSTERMEK(8)

Herhangi bir iş havzasında veya 
bir iş kolunda iş cinayetlerinin, 

her gün bunlardan beş ila altı misli 
insanın uzun süreli etkileri yüzünden 
canına mal olan, fakat kayıt altına 
alınmayan meslek hastalıkların ve 
işyeri intiharlarının mutlak ve oran-
sal olarak artacağını, Türkiye ekono-
misindeki yükselen ve hızlı büyüyen 
işkollarına ve bunların yoğunlaştığı 
mekânlara bakarak neredeyse hata 66



payı olmadan tahmin edebildiğimiz 
bir dönemde yaşıyoruz dedik. “Kaos 
yok”, bilinemezlik yok, sistematik ve 
rasyonalitenin araçlarıyla anlaşılabi-
lecek ve öngörülebilecek bir durum 
var ortada.  Bu duruma düzeni veren, 
kalkınma ile çalışma ıstırabının ara-
sındaki bağı iki ana kayış kuruyor: 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi birincisi 
“hız” (işin yoğunlaştırılması ve uza-
tılması) ise, ikincisi de “parçalanmış” 
çalıştırma (hizmet alımı ile ihaleler 
vesilesiyle taşeronlaştırma, ödünç 
işçilik, sözleşmeli, belirli süreli, kısmi 
zamanlı, çağrı üzerine çalıştırma vb. 
çalıştırma şekilleri). “Hızın” ve “par-
çalanmışlığın” her işyerinde ifade 
edilişi fark ediyor sadece. Parçalan-
mış iş sürecinde işin yoğunlaştırılma-
sı ve uzatılması için çalışan bedene 
yakın, fakat o bedenin dertlerine 
ırak duran baskı altına alan “aracı-
lar” lazım: üniversitesinden tersane-

sine, çağrı merkezinden şantiyesine, 
madeninden bankasına iş baskısını 
aktaran ve emeği son verimlilik ker-
tesine kadar sıkıştıran son halkaya 
dayıbaşı deniyor diyebiliriz. İş, baskı, 
şiddet ve erillik arasındaki bağı bir 
kere daha işyerinde kanıtlarcasına, 
“dayı”başı. Günümüzde etkin sen-
dikal faaliyetin bir diğer mesaisi de, 
“hepimiz işçiyiz” tarzında bir düz 
söylem ile bu parçalanmışlıkları yok 
farz etmeden, tam tersine her işye-
rinde bu parçalanmışlıkların yarattığı 
ilişkiler haritasını çıkarıp, bu haritayı 
bir örgütlenme kılavuzu olarak kul-
lanmak olarak gözüküyor.

YAŞAM EKSENLİ 
SENDİKACILIK VE İŞÇİ 
SAĞLIĞI MÜCADELESİ İÇİN 
FAYDALI DÖRT KAVRAM

Bu kavramlardan birincisi, “iş or-
ganizasyonu/örgütlenmesi”(9). 67
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Yani işin içinde hep bir örgüt var. 
O örgütün adı da şirket. Buradan 
ikinci kavrama geliyoruz: “Şirket 
suçları”(10). Bir işyerinde, özellikle 
sendikaların ve sair yatay çalışan 
örgütlenmelerinin gücünün çok cid-
di oranlarda azaldığı bu dönemde 
neredeyse tek iktidar olan şirketler, 
iş kazalarının, meslek hastalıklarının 
ve işyeri intiharlarını oluştuğu yapı-
sal ortam olan iş organizasyonun-
dan hem kanunen hem de en basit 
akıl yürütmeyle çıkarsanabilecek 
kurallar dâhilinde sorumludur. Bu iş 
organizasyonun maksimum verim, 
maksimum kâr marjı, en hızlı serma-
ye döndürme ve rekabet kabiliyeti 
yaratabilmesi için tüm bilimsel, kişi-
sel vs. kaynaklar seferber edilmiştir. 
Eğer buna rağmen bir insan çalışma 
kaynaklı hayatını veriyorsa ilk ve 
her şeyden önce bakılacak yer iş 
organizasyonunun bu ölüme neden 
olma zeminini nasıl hazırladığı ve bu 
iş organizasyonunu oluşturmakta 
başrolü olan en tepedeki yetkililer-
dir. Üçüncü önereceğimiz kavram 
ise “çalışma ıstırabı” veya “çalışma 
acısı”dır. Her ne kadar yasa koyucu 
“işçi sağlığı ve iş güvenliği” kav-
ramı içindeki “işçi” kavramını “işe” 
çevirmeye, yani işletmeye bükme-
ye çalıştığından dolayı korumacı bir 
refleks ile sahip çıksak da, her ne 
kadar bu kavram altında tarihsel 
olarak verilmiş mücadeleleri ve biri-
kimlere sahip çıkabilmek için ondan 
vazgeçemesek ve kullansak da, “işçi 
sağlığı ve iş güvenliği” kavramı bir 
uzmanlık dilinin içerisine hapis kalı-

yor. “İş”in içindeki canı kavramıyor. 
İşte bu yüzden, “çalışma ıstırabı” 
veya “çalışma acısı” kavramını öne-
riyoruz. Çalışırken oluşan, insanın 
insana örgütlü zulmünden oluşan 
her türlü, birbiriyle yarıştırılamaya-
cak olan, irili ufaklı tüm acılardan 
bahsediyoruz. “Can” kavramı ise 
hepsinin üstünde duruyor. Hepimizi 
büyüten binlerce türküye isim ver-
miş, en duygusal halimize de, en 
objektif siyah-beyaz tanımlamamıza 
da sirayet etmiş bir dil mirasının un-
surudur “can” kavramı. “İş”in ikame 
edilemeyecek tek şey olan “can”ın 
konusu olduğuna işaret etmek için 
bu minvaldeki sloganları, pankart-
ları, türküleri, eylemleri, panelleri, 
birliktelikleri çoğaltmak gerekiyor. 
Bu alanda önereceğimiz dördüncü 
kavram ise, işçi sağlığı ve iş güvenli-
ği alanında “sorumluluğa ve sosyal 
politika uygulamaya çağırmaya” 
alıştığımız devletin artık aynı dev-
let olmadığı, “kamu”nun tanımının 
radikal olarak değiştiğini ifade eden 
“dev-şirket”tir. Soma Katliamı’nda 
devletin oynamadığı değil de,  oyna-
dığı rollere bakarak bu kavramı aça-
biliriz: Soma Holding A.Ş.’ye maden 
ocağını hizmet alımı sistemi ile kira-
layan ve çıkardığı kömürü tamamen 
alacağına dair teminat veren Türki-
ye Kömür İşletmeleri’nin Ege’deki 
birimi Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) bir 
kamu kurumudur. Soma Holding’in 
toplam on sekiz milyon tonluk hiz-
met alımı anlaşmasını, senede birer 
milyonluk değil de üç buçuk milyon-
luk tonlar halinde “en hızlı” şekilde 68



çıkarmasının arkasındaki en önemli 
dinamik, devletin çıkan tüm kömü-
rü kapsayan bir alım garantisi ver-
diği monopsonist sistemdir. (Görsel 
4: mulksuzlestirme.org: Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın şirket 
ve projelerle ilişki ağları). Aynı TOKİ 
gibi. Kentsel devlet arazisini, “arazi 
karşılığı gelir paylaşımı” formülas-
yonu ile mecburi kamusallaştırıp, 
inşaat baronlarına aktaran TOKİ gibi. 
Aynı Türkiye’nin ciro itibarıyla en bü-
yük ilk on şirketinin arasında anılan 
İBB’nin alt kurumları olan Ağaç A.Ş., 
Kültür A.Ş., Sağlık A.Ş. gibi... Devlet, 
artık “amme”, artık “kamu” değil, 
artık “dev-şirket”tir.  

YAŞAM EKSENLİ EMEK 
ÖRGÜTLENMELERİNDE 
ÖNCÜ ADIMLAR 

Sağlık personeline karşı artan şid-
detin belleğini tutan “Sağlık Çalı-

şanlarının Sağlığı”(11) oluşumunun, 
sağlık sektöründe hızı ve sermaye bi-

rikimin artıran son on yıllık dönemde 
hayata geçmiş olması da bir tesadüf 
olabilir mi? Kapitalist kalkınma, kı-
yım ve kıyıma karşı isyan arasındaki 
ayrılmaz bağlar açısından baktığımı-
za, sayısı 180’e yükselmiş üniversite-
lerdeki çalışma ıstırabını dillendiren 
ilk oluşumun bu dönemde emek-
lemeye başlamasına(12), patlayan 
çağrı merkezi çalışanlarının oturup 
kendi işyerlerindeki işçi sağlığı soru-
nunu ele alan bir rapor kaleme al-
masına(13), Türkiye’nin parlak “ithal 

ürünü” bitmeyen dizilerinin ekrana 
yansıyan parıltılı dünyasının arkasın-
daki set çalışanlarının birlikleri Sine-
Sen ve Oyuncular Sendikası’nın ilk 
kez Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Taslağı üzerinde çalışmaya başla-
masına(14) şaşırmak mümkün mü? 
Doğa, kent ve insan kıyımının en 
hızlandırılmış yaşandığı İstanbul’da 
Haziran 2011’de İstanbul İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Meclisi kurulduktan 
sonra(15), İstanbul’dan kaydırılan 69
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sanayinin Ergene Havzası’nı, Çorlu 
ve Çerkezköyü’nü her açıdan yut-
tuğu Tekirdağ’da ayrı bir İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Meclisi kurulması(16),  
mantar gibi her yerde biten iki bine 
yakın ruhsatla dereleri boğazların-
dan kelepçelemek anlamına gelen 
HES’lere karşı mücadelenin yarattığı 
Karadeniz İsyandadır Platformu’nun 
HES inşaatlarında ölenlerin belleğini 
tutması ve bu kayıplarını Cumartesi 
Anneleri’nin kayıplarıyla aynı basın 
açıklamasında anması(17) birbirin-
den bağımsız ama aynı eğimle akan 
derelerin birleşmesi gibi birbirine 
benzeyen hareketlenmeler değil mi? 
Güvencesiz taşeron enerji işçilerini 
örgütlemek amacı yeni sendikacılık 
anlayışını yansıtan DİSK’in en taze 
mensubu Enerji-Sen, tüzüğünde bir 
ilke yer vererek genel yönetim kuru-
lunun asıl yedi üyesinden biri Genel 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri 
olarak sabitledi(18) ve enerji işçileri-
nin kitlesel olarak ölmesi gerekme-
den “tekil”  iş kazalarında da saha-
lara koşturan sendikacılarıyla istisnai 
bir profil sergiliyor. Son olarak bu “ıs-
tıraptan doğan lütufa” en iyi örnek 

olarak 2008 senesindeki Davutpaşa 
patlamasında hayatını kaybedenle-
rin ilk ivmesini verdiği ve halk halka 
büyüyerek Türkiye’nin iş cinayetleri 
konusunu en süssüz, slogansız, iş ve 
dayanışma odaklı mevziden götüren 
iş cinayetinde hayatını kaybeden-
lerin adalet arayışındaki aileler ve 
onlara destek grubu 1 Umut Derneği 
gönüllülerini anmak gerekiyor(19).

Sendikal yenilenmenin, işyerlerinden 
işçi sağlığına dair bilgi akışını sağ-
lamak, işçi sağlığı belleğini tutmak, 
kaza ve hastalık sonrasına işçi aile-
leriyle hukuki sürecine müdahil ol-
mak, işveren taraflı bilirkişi raporları-
na karşı bağımsız bilimsel raporlama 
sistemini örgütlemek, İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği (İSİG) uzmanı yetiştirmek 
gibi somut adımların gündeme alın-
masından ve “çalışma ıstırabının” 
bir örgütlenme konusu haline getiril-
mesinden geçtiğine inanmaktayım. 
Can eksenli ve çalışma ıstırabını me-
saisi kılan bir sendikacılık, bu şekilde 
yaşam eksenli kent ve doğa müca-
deleleri ile de ilişkilenebilecek, hem 
gücünü hem de toplumsal manasını 
ve faydasını artıracaktır. 

70

(1) Birikim dergisinin Ekim 2011’de çıkan, ‘inşaat 
sektörü’ dosya konulu 270’inci sayısının 
başlığıdır bu. 

(2) Mustafa Sönmez, ‘Ne kadar inşaat, 
o kadar rüşvet’, 30 Aralık 2013, http://
mustafasonmez.net/?p=4024  

(3) İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Meclisi Yangın Kulesi’nin Ekim 2011’den 
beri düzenli olarak aylık ve senelik olarak 
yayınlamak durumunda kaldığı İş Cinayetleri 
Raporları’na, www.yanginkulesi.org 
adresinden erişebilirsiniz. Bu sitede işkollarına 
göre ayrıştırılmış bir şekilde iş kazası ve 
meslek hastalığı haberleri derlenmektedir. 
Geçen sene basından derleyebildiğimiz 
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kadarıyla hayatını çalışırken kaybeden ‘en 
az’ 1235 işçinin, 294’ü inşaat ve yol işkolunda 
çalışmaktaydı. Türkiye’de 2014 Ocak itibarıyla 
resmen 1,5 milyon, fiilen ise en azından 
bunun iki misli işçinin inşaat işçisi olduğunu 
hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca HES’ler ve 
sair santrallerin son dönemlerde patlayan 
inşaatlarında çalışan işçilerin inşaat değil, 
enerji işçisi sayıldığını da unutmamak 
gerekiyor. 

(4) İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
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Türkiye’de her saat 80 iş kazası oluyor. 
Yılda 706 bin işçi ise iş kazası gerçeği ile 
yüzleşiyor (TÜİK 2013). Her on iş kazasın-

dan yalnızca bir tanesi SGK kayıtlarına yansı-
yor. Son yayınlanan SGK istatistiklerinde 2012 
yılı için iş kazası sayısı sadece 74 bin 871 iken 
TÜİK 2013 verilerine göre bu rakam 706 bin 
olarak görülüyor (SGK 2012, TÜİK 2013). İki veri 
arasında zamansal uyumsuzluk bulunsa da 
aradaki devasa fark kayıt dışı iş kazalarının ne 
kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 

TÜİK verilerine göre iş kazalarının sayısı SGK 
verilerinin yaklaşık 9,5 katı. Aynı veriye göre 
her 100 kayıtlı iş kazasının yaklaşık 1’i ölümlü 
olarak gerçekleşiyor. Söz konusu oran TÜİK 
verilerine yansıtıldığında 2002 yılı için iş ci-
nayetinde kaybettiklerimizin sayısı 7 bine 
ulaşıyor. Buna göre her gün 20, yaklaşık her 
saat bir işçi hayatını kaybediyor. 2002-2005 
yıllarında ortalama kayıtlı iş cinayeti sayısı 
898 iken 2006-2012 yıllarında bu sayı 3’te 1 
oranında artarak bin 223’e ulaşmıştır. Her üç 
kayıtlı iş cinayetine bir yenisi eklenmiş du-
rumda (TBMM 2012, SGK 2012).

AKP hükümetleri döneminde resmi rakamlar-
la 11 bin 282 kişinin iş cinayetlerine kurban 
gittiği belirtiliyor ancak kayıtdışı iş kazaları-
nın oranları dikkate alındığında ölenlerin sa-
yısının on binlerle anılacağından şüphe yok!

İşe bağlı sağlık problemi yaşayanların sayısı 895 
bin kişi. Çalışanların yüzde 80’i fiziksel sağlığı-

TÜRKİYE'DE 
İŞ CİNAYETLERİ 
RAPORU

Güvenilirliği son derece şüpheli resmi kayıtlara göre son 
10 yılda madenlerde yaşanan iş kazalarında her yıl ortalama 
43 kişi hayatını kaybetmiş durumdadır. Sektörde iş kazası 

oranı 2002-2012 döneminde 2,5 kat artış göstermiştir. 
Sektörde AKP döneminde yaklaşık olarak her üç iş kazasına 

ilave olarak yeni bir iş kazası gerçekleşmiştir. 
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nı, yüzde 9’u ruhsal sağlığını olumsuz 
etkileyecek etmenlerle birlikte çalı-
şıyor. Yüzde 19’u kaza riski ile çalışır-
ken, yüzde 14’ü kimyasal madde, toz 
duman veya zararlı gazlara muhatap 
kalıyor. Yüze 15’i ise zor duruş şekline 
veya harekete maruz kalıyor.  Her yüz 
çalışandan 7’si zaman baskısı ve aşırı 
çalışma yükünün basıncı altında ruh-
sal sorunlar yaşıyor (TÜİK 2013). 

2012-2013 dönemi arasında iş kazası 
sonucunda 3 gün ve üzeri iş yerin-
den uzak kalacak şekilde yaralanan-
ların sayısı 299 bin, işe bağlı meslek 
hastalığı sonucunda aynı sürelerle 
işten uzak kalanların sayısı 162 bin-
dir (TÜİK 2013).

Sadece 1 yıl içinde geçirmiş olduğu 
kaza/sağlık sorunu nedeniyle yeni-
den işe başlayabileceğini düşünme-
yenlerin sayısı, iş kazası geçirenler 
için 9 bin, işe bağlı sağlık sorunu ya-
şayanlar için 117 bin kişidir. Buna kar-
şın bugüne kadar kalıcı iş görmezlik 
sorunu yaşayanlar arasında SGK’dan 
gelire sahip olanların sayısı sadece 62 
bindir (TÜİK 2013, SGK 2012).

Madenciler en çok iş kazası yaşayan 
ve en çok sağlık sorunu yaşayanlar-
dır. Her 10 işçiden biri yıl içinde iş 
kazasına muhatap kalırken, her 20 
işçiden biri işe bağlı sağlık sorunu ile 
karşılaştı (TÜİK 2013).

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE 
ÖLÜMLER

İş cinayetleri ile sıkça gündeme ge-
len madencilik sektöründe ise durum 
daha da sıkıntılı bir noktadadır. TÜİK 
verilerine göre sektörde tüm çalışan-
ların sayısı 2012 yılı için 113 bindir. 
SGK verilerinde ise sektörde kamu 
için işçi statüsünde çalışan ücretli sa-
yısı 16 bin olarak görülmektedir. Buna 
karşın 2009 yılında madencilikle ilgili 
kurumlarda çalışan taşeron işçilerin 
sayısı 8749 olarak belirtilmektedir. 
Bakanlık bünyesindeki kurumlarda 
taşeron işçi sayısındaki artış dikkate 
alındığında durumun yaygınlığı daha 
açık olarak görülmektedir (SGK 2012, 
TÜİK 2012, TBMM 2009).

Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’nde 
766, Eti Maden İşletmeleri’nde 1305 73
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ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru-
mu bünyesinde 6678 taşeron işçisi 
çalışmaktadır (TBMM 2009). Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu kapsa-
mındaki kadrolu işçi sayısı ise 2012 
yılında 4575 olarak verilmektedir 
(TKİK 2013, s.54). Dolayısıyla sektör-
de taşeron çalıştırma genel bir hal 
almaktadır. Sektör, Türkiye’de iş ci-
nayetlerinin en sık yaşandığı sektör 
konumundadır.

MADENLER, 
TAŞERONLAŞMA VE İŞ 
CİNAYETLERİ

Devlet Denetleme Kurulu’nun 
(DDK) maden kazaları hakkında-

ki araştırma ve inceleme raporunda 
özel firmalara devredilen ocaklara ve 
taşeronlaşmaya dikkat çekilmekte 
ve iş cinayetlerine yönelik bilgi ve-
rilmektedir. Rapora göre “Zonguldak 
merkezinde TTK’nın daha önce üre-
tim yaptığı veya rantabl olmayan, 
sayıları 28 civarındaki eski ocak ve 
saha, rödovans yöntemi ile özel 
firmalara devredilmiştir. Bunun ya-
nında kuvars kumu ve bir boksit 
ocağı da (toplam 32 saha) rödovans 
yoluyla özel sektör işletmeciliğine 
açılmıştır. Zonguldak Ticaret ve Sa-
nayi Odasına göre, 30.06.2010 tari-
hi itibariyle, Zonguldak taşkömürü 
havzasında rödovanslı firmalar ile 
taşeronların işçi sayısı (71’i yabancı/
Çinli olmak üzere) toplam 4.770’dir” 
(DDK 2011:203).

Taş kömürü üretimi TTK ve taşe-
ronları tarafından yapılması dışında 
özel işletmelerin faaliyete geçmesi 

2000 yılı sonrasına denk düşmek-
tedir.  Milyon ton üretim başına dü-
şen ölüm sayısının özel işletmelerde 
daha fazla olduğu görülmektedir. 
Özel işletmeli maden ocaklarında 
asıl üretim artışı 2005 yılından iti-
baren görülmektedir. Özel ocaklar-
da üretim başına düşen ölüm sayısı 
2003 yılında bir sıçrama göstermiş-
tir; rapor bunu 2002 yılına göre hem 
üretimin düşmesine hem de kaza 
sonucu ölen kişi sayısının iki katına 
çıkmasına bağlamaktadır (Tablo-1)  
(DDK 2011:204).

Raporda rödovansla işletilen kömür 
işletmelerinde yapılan iş güvenliği 
denetimlerinde ocakların birçoğun-
da henüz koruyucu sağlık ve güven-
lik hizmetlerinin beklendiği ölçüde 
yerleşmediğine, metan gazı ve gö-
çük risklerine karşı tedbirlerin yete-
rince alınmadığının tespit edildiğine, 
bununla birlikte, rödovanslı sahalar-
la iç içe özel firmalar tarafından taşe-
ron vasfı ile çalıştırılan ve işçi sayıları 
5–10 kişiden ibaret birçok küçük, ka-
yıt dışı maden ocaklarının da faaliyet 
gösterdiğine dikkat çekilmektedir 
(DDK 2011: 204).
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Tablo 1 - Milyon ton üretim başına 
düşen ölümlü iş kazası sayısı

Kaynak: DDK Raporu



TEPAV tarafından hazırlanan ve Dev-
let Denetleme Kurulu raporunda da 
referans alınan çalışmada taş kömü-
rü kazaları sonucu ölümlerin Türkiye, 
Çin ve ABD karşılaştırması yapılmak-
tadır. Veriler madencilik sektöründe 
yaşanan iş cinayetlerinin kader ola-
rak sunulamayacağını net bir şekilde 

ortaya koymaktadır. 2008 yılı verisi 
alındığında Türkiye’de milyon ton taş 
kömürü üretimi başına düşen ölüm 
sayısı Çin’den 6 kat, ABD’den ise 361 
kat daha fazladır. Bu durum özellikle 
denetimsizlik ve denetimden kaçma-
nın bir aracı olarak kullanılan taşeron 
düzeninin eseri olarak yorumlanabilir.
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Tablo 2 - Taş kömürü kazaları sonucu ölümlerin 
Türkiye, Çin ve ABD karşılaştırması

Kaynak: (Cünedioğlu & Arslanhan, 2010: 4)

Kaynak: Eurostat, Türkiye verisi için SGK 2010 İstatistik Yıllığı. Türkiye verileri işçi statüsünde 
çalışan kayıtlı işgücünden hesaplanmıştır.

Tablo 3 - AB Ülkelerinde İstihdam Edilen 100 Bin Kişi Başına 
Ölümlü İş Kazası Oranı (2010)



Güvenilirliği son derece şüpheli 
resmi kayıtlara göre son 10 yılda 
madenlerde yaşanan iş kazaların-
da her yıl ortalama 43 kişi hayatını 
kaybetmiş durumdadır. Sektörde iş 
kazası oranı 2002-2012 döneminde 
2,5 kat artış göstermiştir. Sektörde 
AKP döneminde yaklaşık olarak 
her üç iş kazasına ilave olarak yeni 
bir iş kazası gerçekleşmiştir. İş ka-
zalarında madencilik sektörün payı 
2009-2012 yılları arasında 2002-
2008 yıllarına göre %8’den %13’e 
yükselmiştir (TBMM 2012, SGK 
2012). (Tablo-3)

Türkiye AB ülkeleri ile karşılaştırıldı-

ğında ölümlü iş kazalarında açık ara 

öndedir. AB üyesi 27 ülke için orta-

lama ölümlü iş cinayeti oranı istih-

dam edilen 100 bin kişi başına 2,1 

iken, Türkiye’de bu oran 14,3’tür. 

Yani yaklaşık 7 kat fazladır. Ölümlü 

iş cinayeti oranının en düşük oldu-

ğu ülke yüz binde 0,9 ile Hollanda 

iken, Hollanda’yı yüz binde 1,2 ile 

Almanya ve İsveç takip etmektedir. 

Hollanda ile Türkiye arasındaki fark 

16 kata ulaşmaktadır. Türkiye’ye iş 

kazası oranında en yakın ülke olan 

Kıbrıs’ta ise bu oran Türkiye’nin 

yaklaşık üçte biri kadardır (EU 2013: 
95, SGK 2010). 
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Tablo 4 - Madencilik Sektöründe İstihdam Edilen 100 Bin Kişi Başına 
Ölümlü İş Kazalarında Türkiye-AB Karşılaştırması

Kaynak: Eurostat, Türkiye verisi için SGK 2010 İstatistik Yıllığı. Türkiye verileri işçi statüsünde 
çalışan kayıtlı işgücünden hesaplanmıştır.

Türkiye madencilik sektöründe ise AB-
27 ülkelerinin ortalama değerinden 16 

kat daha fazla ölümlü iş kazası ile kar-
şılaşmaktadır (EU 2013: 96, SGK 2010)



Türkiye, ILO tarafından sağlanan veri 
tabanında 2011 yılı için madenlerde 
ölümlü iş kazası sıklığı oranında veri 
temin edilebilen ülkeler arasında bi-
rinci sıradadır. Türkiye’yi Arjantin takip 

etmektedir. Ancak Arjantin verisinde 
taş toprak sektörü de verilere dâhil 
edilmiştir. Aynı zamanda Arjantin için 
meslek hastalıkları da veri kapsamın-
da değerlendirilmiştir (ILOSTA 2014). 
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Tablo 5 - Madenlerde ölümlü iş kazası sıklığı oranı için dünya karşılaştırması

Kaynak: 
ILOSTA 2014. 
Arjantin ve 
Şili için taş, 
toprak ile ilgili 
faaliyetlerle 
verilere 
dâhildir. 
Arjantin için 
ayrıca meslek 
hastalığı 
nedeniyle 
ölümler de 
ilave edilmiştir.

Kaynakça:



20Haziran 2012 tarihinde kabul 
edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği yasası ülkemizde bu 

alanda yaşanan olumsuzlukların giderilme-
sinde beklenen etkiyi göstermemiştir. Aksi-
ne küresel kapitalist ilişkilere eklemlenmiş 
sermayenin rekabet ve birikiminde avantaj 
sağlayacak yeni birikim modeline uygun ve 
engel teşkil etmeyecek bir biçimde düzen-
lenmesi yapılmıştır. Gözden kaçan ve sorun 
yaratabilecek maddeleri ise farklı dönemler-
de yapılan değişikliklerle törpülenmiştir. De-
vam eden süreçte de bu değişikliklerin ser-
maye lehine yapılması beklenmektedir. 

Yasanın kendisini teknik ve/veya mevzuat-
sal bir incelemeden geçirmek yerine, üre-
tim süreci içinde sınıf ilişkileri açısından ele 
aldığımızda, özellikle geçen iki yıla bakarak 
kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet 
anlayışıyla, iş kazalarını ve özellikle de ölüm-
lü iş kazalarını, kalıcı işgöremezlik ve meslek 
hastalıklarını azaltmak ve sonrasında orta-
dan kaldırmak hedefiyle çıkarılmış bir yasa 
olmadığı anlaşılabilir. Görülmüştür ki, alanın 
kendisi piyasaya açılmış, meslek oda ve bir-
likleri piyasanın birer aktörü haline getirilmiş, 
sendikal yapıların müdahale olanakları ner-
deyse yok denecek bir düzeye çekilmiş, ta-
şeron ve güvencesizlik zemininde yükselen 
yeni birikim rejiminin gereklerine uygun bir 
yasa ortaya çıkarılmıştır.

BİR SİSTEM, 
BİR YASA VE 
İŞ CİNAYETLERİ:
PİYASA 
AKTÖRLERİNİN 
YASASI!..

Görülmüştür ki, alanın kendisi piyasaya açılmış, meslek 
oda ve birlikleri piyasanın birer aktörü haline getirilmiş, 

sendikal yapıların müdahale olanakları nerdeyse yok 
denecek bir düzeye çekilmiş, taşeron ve güvencesizlik 

zemininde yükselen yeni birikim rejiminin gereklerine 
uygun bir yasa ortaya çıkarılmıştır.

TEVFİK GÜNEŞ
DİSK İSG ve Eğitim Dairesi Müdürü



Bu durumu göz önünde bulundura-
rak, ülkemizde hiç de öyle detaya 
girmeden, bir sistem değerlendir-
mesi yapabilme imkânı söz konu-
sudur: İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) 
sistemi işlemez, dolayısıyla çök-
müş bir yapı olarak karşımızda 
durmaktadır.

2005 yılında Ulusal İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konseyi kurulması öncesinde 
ÇSGB’nin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı) yaptığı sistem değerlen-
dirmesi son taslak metninde, siste-
min 28 temel göstergesinden 17’si 
işlemez durumdaydı.

Bu çerçevede bakıldığında, ülkemiz 
ölümlü iş kazalarında Avrupa’da bi-
rinci, dünyada üçüncü sırada yer al-
maktadır. 1946’dan 2011 yılına kadar 
“iş kazaları” sonucu ölen işçilerin sa-
yısı 59 bin 300’e ulaşmış durumda-

dır. Her yıl ortalama 1072 işçi hayatı-
nı kaybetmiştir.

155 ve 161 sayılı ILO sözleşmeleri 
2004 yılında kabul edildiğinden bu-
güne iş kazası sayısı 75.000 civarında 
seyretmektedir. Meslek hastalıkları 
sayısı ise ortalama 500 civarında ger-
çekleşmektedir.

Oysa kabul edilmiş uluslararası norm-
lara göre, çalışan nüfusun binde 4’ü 
ile 12’si arasında bir oranda meslek 
hastalığı vakası yaşanıyor olmalı. 
Yani minimum düzeyde tutulsa dahi 
bu, asgari 80 ila 220 bin arasında bir 
rakama tekabül etmektedir.

Görüldüğü üzere, rakamların dili, 
ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği 
alanında yaşanan sorunların kabul 
edilemezliğini bize göstermektedir. 
Ayrıca, kalıcı iş göremezlik rakamları 
da burada yer almamaktadır. 79
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SİSTEM ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Sistemin çökmüşlüğünü bize gös-
teren işlemez parametrelere 

baktığımızda:

l Gelişkin İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
önlemlerinin yokluğu,

l Ortam Ölçümlerinin neredeyse 
yok denecek düzeyde olması,

l İş Yeri Hekimliği ve İşçi Güvenliği 
Hizmetlerinin yokluğu ya da yeter-
sizliği,

l Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri-
nin yokluğu ya da yetersizliği,

l Meslek Hastalıkları Tanı Sisteminin 
yokluğu ve Meslek Hastalıkları has-
tanelerinin yetersizliği,

l Mevzuat yapısının dağınıklığı,

l Veri toplama, denetim ve yaptı-

rımları için istenilen mevzuat düzen-

lemelerinin yokluğu sayılabilir.

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yasası yukarıda tespit edilmiş temel 

sorunları ortadan kaldıran, yeni bir 

sistem önerisi getiren bir düzenleme 

midir? Elbette kocaman bir HAYIR…

Yasa çıkmadan önce Ulusal İş Sağlığı 

ve Güvenliği Konseyi’nde kabul edi-

len 2006-2008 ve 2009-2013 Ulusal 

Eylem Planları’na bakıldığında da o 

tarihten bugüne hedefler konusun-

da hiçbir gelişmenin yaşanmadığı 

görülecektir.

Gerçekte iş kazaları ve meslek has-

talıklarının tamamı engellenebilecek 

durumdadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığı (ÇSGB)’nın İSG alanında yaptığı 80

Soma 
madenlerinde 

hayatını 
kaybeden 
bir işçinin 

üzerinden 
çıkan para.



düzenlemeler ne yazık ki ülkemiz-
de kötü tablonun ortadan kaldırıl-
masına ve çalışanların sağlıklı ve 
güvenli ortamda üretim yapma-
larını sağlamaya yetecek nitelikte 
değildir.

İşverenlerin küresel kapitalist sis-
temde rekabet edebilmeleri ve biri-
kim sağlayabilmeleri açısından ucuz 
işgücü ve düşük işletme maliyetle-
riyle üretim yapabilmelerini pekişti-
ren niteliktedir. 

TAŞERON VE GÜVENCESİZ 
SERMAYE BİRİKİM REJİMİ

Taşeronlaşma ve güvencesiz ça-
lışma ilişkileri devlet ve serma-

ye ilişkisiyle temel birikim politikası 
olmuştur. Davutpaşa, Tuzla, Bursa, 
Balıkesir, Zonguldak, Ostim, Elbistan, 
Eskişehir’de yaşanan kazalar bu çök-
müş sistemin sonucudur. Soma fa-
ciası ise, ülkemizdeki çökmüş siste-
min en acımasız ilanıdır. Bir yandan 
piyasaya açılan bir İSG yapılanması, 
diğer yandan örgütlenmeleri anti-
demokratik olarak engellenen sen-
dikaların elinin kolunun bağlanması, 
meslek oda ve birliklerinin piyasanın 
aktörleri haline getirilmesi üzerinde 
düşünmek gerekmektedir.

Örneğin, Zonguldak’taki metan gazı 
patlamasına bakalım: Taşeronlaştı-
rılmış bir maden üretimi sistemi… 
İSG yapılanmasının bütünlüğü bo-
zulmuş, denetim ortadan kalkmış ve 
daha fazla üretim anlayışı egemen 
kılınmış durumda.

Son dönem Afşin-Elbistan, Adana, 

İstanbul-Esenyurt facialarına bakıldı-
ğında taşeronlaşmanın İSG sisteminin 
bütüncül politikalarını ve merkezi 
müdahale olanaklarını nasıl ortadan 
kaldırdığını bize göstermektedir.

13 Mayıs 2014’te Soma’da 301 ma-
dencinin ölümüyle sonuçlanan kat-
liamın nedenleri ise, TMMOB ve Ma-
den Mühendisleri Odası’nın kaza ile 
ilgili hazırlamış olduğu Ön Rapor’da 
(Temmuz 2014) trajik bir şekilde tes-
pit edilmiştir: Taşeronlaşma, üretim 
zorlaması, işletme yöntemi, havalan-
dırma sistemi, gaz ölçümleri, kişisel 
koruyucu donanımların yetersizliği, 
denetim zafiyeti, arama-kurtarma 
organizasyonunun düzensizliği…

Görüldüğü üzere, bütün ölümcül ka-
zalarda ortaya çıkan nedenler nere-
deyse hep aynı kalmaktadır.

6331 sayılı yasa incelendiğinde şekli 
bir bütünlüğün sağlanmaya çalışıldı-
ğını bize göstermektedir. Hizmet alı-
mı ise yasanın temel ruhudur.

 * Kaynak: 
ÇSGB, 
Sosyal SGK 
verileri 
(Derleyen: 
Aziz Çelik).

** İstanbul 
İSG Meclisi 
tarafından 
açıklanan 
2013 
verileri.2002-2013 Döneminde İş Kazası 

Ölüm Oranları(*)



Rakamların ifade ettiği gerçeği nasıl 
okuyacağız? 2014 yılı verileri açık-
landığında ne söyleyeceğiz? Zaman 
zaman sapma gösteren yıllara bakıp 
ölümlü iş kazaları azalıyor mu diye-
ceğiz, yoksa bu tür sapmalara şa-
şırıp kalacak mıyız? 2012 yılına ba-
karak ortalamanın altında bir ölüm 
sayısına bakıp sevinecek miyiz, 
yoksa 2013 ve 2014 resmi verileri 
açıklandığında bunun kıyaslamasını 
iyimserlikle ölüm oranları üzerin-
den mi ele alacağız? Ölüm oranları 
azalırken ölümlü iş kazalarındaki 
yüksek ortalamayı ve bu ortalama-
nın yükselmesini neye bağlayaca-
ğız? 2012 öncesi aylık ölüm sayıları 
90-100 arasındayken, 2012 sonrası 
100-120 arasında gerçekleşmesini 
nasıl açıklayacağız?

İSG alanında hal böyleyken, çok uzak 
olmayan bir gelecekte İstihdam Stra-
tejisi bağlamında gerçekleştirilmesi 
düşünülen düzenlemeler de doğru-
dan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
uygulamaları etkileyecektir. Bunlara 

kısaca bakmak gerekirse, çalışanla-
rı dört alanda güçlü bir saldırı bek-
lemektedir: (1) kıdem tazminatının 
kaldırılması, (2) esnek çalışmanın 
bütün biçimlerinin uygulanması, (3) 
özel istihdam bürolarının açılması ve  
(4) asgari ücretin bölgesel düzeyde 
uygulanması…

Bu düzenlemelerin vücut bulma-
sı halinde, İSG alanında yaşanan 
olumsuzlukların çok daha kötüye 
gideceğini söylemek hiç de abartı ol-
mayacaktır. Çalışma ilişkilerinde çok 
temel değişiklikler anlamına gelecek 
olan yasal değişiklikleri gerçekleş-
tirmeyi, üzerinde yükseldiği sınıfın 
ihtiyaçlarını karşılamak için kafaya 
koymuş bir siyasal yapının, İSG alanı-
nı çalışanların lehine ve kamusal bir 
anlayışla ele almayacağını herkesin 
bilmesi gerekir.  

Sermaye açısından iş sağlığı ve gü-
venliğinin ekonomi-politiğinin an-
lamı, rekabet ve birikime engel ol-
maması, ama aynı zamanda rekabet 82
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ve birikimin sağlanabileceği piyasa 
ilişkileri içinde yer almasıdır.    

SONUÇ OLARAK

Yaşanan süreci, çalışanlar için 
mutlak olarak yaşanması ge-

reken bir süreç olarak ele almak, 
tamamen kaderci, boyun eğen ve 
teslim olan bir anlayışla mağlup 
olma anlamını taşır. Bu sürecin ter-
sine çevrilmesi gerekli ve olanaklıdır. 
Bunu gerçekleştirebilmek için ise ilk 
adım olarak sendikalarda belirli gö-
revlerin ele alınması sağlanmalıdır:

Birincisi, sendikal hareketin kendi 
örgütlenmesinin önündeki engelleri 
kaldırmak ve işletme düzeyinde et-
kin bir rol oynayabilmek için samimi 

bir mücadele vermesinin zorunlu-
luğunun yanı sıra İSG alanını temel 
örgütlenme alanı olarak ele alınma-
sını sağlayacak bilincin geliştirilmesi 
çabası içine girmesidir.

İkincisi, taşeron ve güvencesiz üre-
tim sisteminin tamamen yasaklan-
ması ve/veya ciddi denetim ve sı-
nırlama getirilmesi için yine samimi, 
etkin bir mücadele çabasının ortaya 
konulmasıdır.

Üçüncüsü, sağlık, güvenlik ve çev-
reyle ilgili özerk-demokratik bir ku-
rumsal yapının sendikalar, meslek 
oda ve birlikleri ve üniversiteler ile 
birlikte oluşturulması için gerekli 
politikanın yaratılması ve ısrarcı bir 
çabanın gösterilmesi gerekmektedir.
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Kapitalist ekonomik sistemin 2008 
yılında girdiği kriz ne ilk ne de son 
olacak. Ancak bu krizin nedenleri ve 

etkileri düşünüldüğünde diğerlerinden çok 
daha derin, bir insanlık krizine yol açabile-
cek kadar derin olduğunu varsaymak için de 
nedenlerimiz var. Zira, krizin ekolojik krizle 
birleşmesi, onun şiddetini son derece artırı-
yor ve özellikle kadın ve çocukların içinde ol-
duğu daha kırılgan toplulukları, “azgelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeleri” ve bir bütün 
olarak yoksulları krizin etkileri karşısında çok 
daha kırılgan kılıyor. 

Tarımsal tahribat ve iklim değişikliği ile bir-
likte gıda fiyatlarındaki artış, Arap devrimle-
rini tetikleyen unsur olmuştu. 2010’daki yeni 
gıda fiyat krizinin 44 milyondan fazla kişiyi 
daha etkilediği düşünülüyor (Stavropoulou 

ve Jones, 2013). Yine iklim değişikliği ve 
yerelleşmiş savaşlar nedeniyle, 2050 yılı-
na kadar 1,5 milyar insanın yer değişti-
receği düşünülüyor. Kuşkusuz, iç ve dış 

göç şeklinde yaşanan bu yer değiştir-
me, ekonomik kaynakların da el-

den alınması, daha fazla işsizlik ve 
yoksulluk anlamına geliyor. 

Krize ekonomik sonuçları açı-
sından baktığımızda ise man-
zara şu: Dünya çapında bü-
yüme oranları yavaşladı, iç 
ve dış ticaret hacimleri genel 

YENİ BARBARLIK, 
KADINLAR VE KRİZ

Krizin toplumsal etkiler yaratan boyutu nedeniyle tarımsal 
alanların kullanılamaz hale gelmesi, tüm ailenin büyük 

şehirlere göç etmesine neden olurken, ücretsiz de olsa 
aile işçisi olarak tarımsal alanda çalışan kadınları da işsiz 

bırakmakta ve şehirlerde dört duvar arasına sıkıştırmaktadır.

ECEHAN BALTA
DİSK Sosyal-İş Sendikası üyesi



olarak azaldı, gelişmekte olan ülke-
lere sermaye ve yardım akışı azaldı 
ve işsizlik arttı. Hükümetlerin kemer 
sıkma politikaları bir bütün olarak iş-
gücünün esnekleşmesine ve güven-
cesizleşmesine yönelik yeni kanuni 
değişikliklerini de beraberinde getir-
di. Dünyanın pek çok yerindeki yeni 
sosyal güvenlik reformları ile bakım 
hizmetleri için ayrılan bütçeler kısıt-
landı (Elior, 2009; Seugino, 2013). 

Bu yazı, bütün bu manzaranın ve 
genel olarak kriz dinamiklerinin 
özellikle kadınları ve kız çocukları-
nı nasıl özgül bir biçimde etkiledi-
ğini ve esas olarak da krizden çıkış 
için kullanılan stratejilerin kadınları 
bir kez daha ekonomik terimler-
le sömürdüğünü, bu sömürünün 
meşrulaştırılmasının da kadınların 
toplumsal olarak ezilmesine yöne-
lik daha güçlü zeminler yarattığını; 
sonuç olarak bütünleşik krizin ka-
dınların iki yüzyıldır elde ettiği tüm 
kazanımlara yönelik bir saldırı oldu-
ğunu göstermeyi amaçlıyor.

KRİZİN “DOĞASI”

Her şeyden önce, bu krizin kapi-
talizmin 1980 sonrası girdiği ne-

oliberal/post-fordist birikim rejiminin 
krizi olduğunu hatırlatmakta fayda 
var. Neoliberalizmde sabit olan her 
şeyin yerini esnek almıştı: Emek sü-
reçleri, işgücü piyasaları, ürünler ve 
tüketim kalıpları açısından esneklik. 
Diğer taraftan da devletin küçülmesi 
adı altında sosyal korumaların azal-
tılması ve sosyal güvenlik sistemleri-
nin çalışmaya dayalı olarak yeniden 
tanımlanması söz konusu olmuştu. 
Aynı zamanda devlet, yeni serma-
ye birikim alanları yaratmak üzere, 
özellikle 1980’lerin sonundan baş-
layarak özelleştirmeler ile sadece 
elindeki kamu iktisadi işletmelerini 
değil, orman arazileri, dereler gibi 
doğanın çeşitli unsurlarını da serma-
yenin kullanımına açtı. Doğanın ken-
disinin bir meta haline geldiği, bu-
nun sonucunda da eko-sistemlerin 
bozulduğu, bunun da insan-hayvan-
bitki, her canlıyı etkilediği süreç, son 85
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derece hızlandı ve sonuçları drama-
tikleşti. Ancak tersten bir biçimde bu 
dramatik sonuçlarda krizin etkilerini 
derinleştiren, sadece ekonomik de-
ğil, toplumsal etkiler de yaratan bir 
boyut taşımaktadır. Örneğin krizin 
bu boyutu nedeni ile tarımsal alan-
ların kullanılamaz hale gelmesi, tüm 
ailenin büyük şehirlere göç etmesi-
ne neden olurken, ücretsiz de olsa 
aile işçisi olarak tarımsal alanda çalı-
şan kadınları da işsiz bırakmakta ve 
şehirlerdeki apartmanların dört du-
varı arasına sıkıştırmaktadır. 

KADIN İSTİHDAMI 
AÇISINDAN KRİZ

İşgücü piyasasında kadınlar genel 
olarak, ya erkeklerin istihdamı ta-

mamlandıktan sonra ikincil işgücü 
olarak yerlerini alırlar ya da bazı 
sektörler “kadınlaştırılarak” bu 

a lan la rdak i 
işgücünün 
daha ucuza 
sağlanması 
a m a c ı y l a 
çalıştırılır-
lar: “Kadın-
laştırılan” 

bu sektörler 
genellikle za-

ten kadınlara ait 
olarak görülen, 
temizlik, bakım, 

eğitim, sağlık, 
tekstil gibi iş-
lerdir. Bura-
larda işgücü 
göreli olarak 

ucuzdur ve bu tip işler özel olarak 
güvencesiz, kriz karşısında kırılgan-
dır. Örneğin 2008 krizi ile birlikte 100 
binden fazla kadına istihdam sağla-
yan Afrika tekstil endüstrisi, ithalatın 
durması ile birlikte çökme noktasına 
gelmiş ve bu kadınların çok önemli 
bir kısmı işlerini kaybetmiştir. Diğer 
taraftan, devletin ekonomik kriz kar-
şısında sosyal güvenlik kapsamını 
daraltıcı tepkisi de, genellikle bu tip 
sektörlerde çalışan kadınların işsiz 
kalması ya da daha fazla kadının bu 
alanda istihdam edilmesinin önünün 
kapatılması anlamına gelir. Yani, ör-
neğin eğitim ve sağlığa ayrılan pay 
düştükçe; kadın istihdamı da, göreli 
ücretler de azalacaktır.     

Konuyu tartışmaya açarken diğer 
önemli bir husus, “işin” nasıl tanım-
landığı ile de ilgilidir. İş genellikle iş 
hukukçuları ve bürokratlar tarafın-
dan düzenli ve aylık ücretli olarak 
ele alınır. Özellikle, 2008 krizinin 
daha çok gelişmiş ülkelerdeki inşa-
at sektöründe patlak verdiği ve bu 
sektör de kadın-yoğun olmadığı için 
kadınların krizden doğrudan etkilen-
mediği varsayılır. İş zamana değil de 
ücrete bağlı olarak tanımlanıp, kriz 
analizleri işsizler ve iş arayanların sa-
yısındaki artışa bağlı olarak yapıldı-
ğından, zaten esnek çalışan kişilerin 
krizden nasıl etkilendiği çoğunlukla 
manzaraya dâhil edilmez (Rodriqu-
ez, 2013). 

İstihdam verileri açısından bakıldı-
ğında; Türkiye’de bir milyon kadın, 
kadınların bakım hizmeti veren ro-
lünün bir uzantısı olarak görülen 86



eğitim ve sağlık işkollarında çalış-
maktadır. Diğer taraftan, toplam 
çalışan 7 milyon 641 bin kadından 
2 milyon 800 bini tarım sektöründe 
ücretsiz aile işçisidir (TÜİK, 2013). 
Bu rakamlar, yukarıda demek iste-
diğimizi daha açık anlatmaktadır. 
Kriz, devlet bakım hizmetlerinden 
çekildikçe ya da daha ucuza mal et-
meye çalıştıkça, özellikle sağlık ve 
eğitim alanında, çalışan kadınların 
daha çok taşeron ya da belirli süreli 
hizmet sözleşmeleri ile çalışması ve 
ücretsiz aile işçisi kadınların da iş yü-
künün artması anlamına gelecektir/
gelmektedir.  

2008 krizi ile birlikte bir yandan tüm 
dünyada iş arayan kadın sayısı art-
mışken diğer yandan kadınlar erkek-
lerden daha uzun saatler çalışmaya 
başlamıştır. Diğer taraftan, krize bir 
yanıt olarak ortaya çıkan “yapısal 
reformlar”, özellikle kadınların yo-
ğun olarak çalıştığı sektörlerde daha 
da esnekleşmeyi hukukileştirmiştir. 
Türkiye’de de bir dönem gündeme 
gelen “Kadın İstihdamı Paketi” ka-
dınların aynı biçimde evden, geçici, 
kısmi süreli gibi yöntemlerle esnek 
çalışmasının önünü açmayı hedefle-
mektedir. 

İster kadınlar işten çıkartılmış olsun 
ister erkekler (çoğu durumda her 
ikisi de), krizin bir diğer etkisi ise ha-
nehalkı gelirinin azalması ile birlikte 
daha çok sayıda kadının iş arama-
sıdır. İşsizlik ve sosyal harcamaların 
kesilmesiyle giderler artarken ge-
lirlerin düşmesi, gittikçe daha fazla 
sayıda kadını daha fazla gelir elde 

etmek için değilse de, gelirin yerine 
konulması için çalışmaya itmekte-
dir  (Gálvez ve Torres, 2010: 103). 
Ancak kadınlar, çalışmaya başladık-
tan sonra da bakım emeği vermeye 
devam ettikleri için tam zamanlı ve 
güvenceli işler bulmak konusun-
da da pazarlık güçleri erkeklerden 
daha azdır (UNAIDS 2012: 3’ten 
akt. Rodriquez, 2013). Bu nedenle 
de gün geçtikçe daha fazla sayıda 
kadın esnek, yarı zamanlı işlerde 
ya da daha düşük ücretlerle çalış-
mayı kabul etmek zorunda kal-
maktadır. Kadın ve erkek arasında 
ücret dengesinin ekonomik krizden 
sonra bozulduğuna dair çok sayı-
da araştırma mevcuttur. Örneğin 87

Krizin bir diğer 
etkisi, 
istihdam 
piyasasına 
doğrudan 
odaklanmayı 
gerektiren 
yapısından 
dolayı, 
kadın-erkek 
eşitliği ile ilgili 
taleplerin 
siyasal 
gündemden 
düşmesidir. 



yine Rodriquez’in araştırmasına 
göre İspanya’da 2008’de kadınlar 
erkeklerden yüzde 21.87 daha az 
ücret alırken 2013’te bu oran yüz-
de 22.55’e çıkmıştır (2013). Bu da 
krizin kadın-erkek arasındaki ücret 
eşitsizliğini derinleştirdiğini göster-
mektedir. 

BAKIM EMEĞİ AÇISINDAN 
KRİZ VE KADINLAR

Yukarıda da değindiğimiz gibi, 
kriz temel olarak kamunun baş-

ta eğitim ve sağlık olmak üzere ba-
kım emeği gerektiren işlerden tedri-
ci olarak çekilmesi ya da bu alanda 
kendisini küçültmesini beraberinde 
getirmektedir. Bu durumda yine ka-
dınlar, hem piyasada daha düşük üc-
retle iş aramak zorunda kalmaktalar 
hem de kreş, yaşlı bakım evi gibi ola-
nakların azaldığı ya da özelleştiği ve 
ücretli hale geldiği, pahalılaştığı için 
bu tip ihtiyaçları karşılamayı sürdür-
mektedirler. Bu, kadınların çalışma 
ve ev emeği için ayırdığı zamanın 
da artması demektir. Aynı zamanda 
gelir düştükçe temizlik, çocuk bakı-
mı gibi daha önce kısmen de olsa 
başkalarına yaptırılabilen işler, hane-
halkı (çoğunlukla “reisi”) tarafından 
ilk tasarruf edilecek olan işler olarak 
görülmektedir. Bir başka deyişle, ka-
dınlar, zaten çoğunlukla ücretsiz ya 
da düşük ücretli devlet kreşleri veya 
bakım evlerinden yararlanamaz-
ken, bunu düşük ücretle yaptırdık-
ları diğer kadınların maliyeti de aile 
bütçesinden karşılanamaz duruma 
gelince, tüm bu bakım işlerini de 

üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bu durum elbette bu devasa enfor-
mel ağda çalışan diğer kadınların da 
işsiz kalması anlamına gelmektedir. 
Burada bir “bakım emeği krizi” ol-
duğu çok açıktır. 

Krizle birlikte yaşanan gıda fiyatla-
rındaki artış da kadınları doğrudan 
etkilemektedir. Yüksek enflasyon 
ve temel geçim maddelerinin fiyat-
larının yüksekliği ana gıda üreticisi 
ve evin gıda tüketimini yapan kişi 
olarak kadınları bu krizin merkezi-
ne koymaktadır. Kadınlar, özellikle 
zaten yoksul olan kadınlar bazıları-
nı satın alabildikleri gıdaları yeniden 
evde üretmeye başlamışlardır. Bu da 
krizin ev içi emeğini yoğunlaştıran 
bir diğer unsurudur.

KRİZ VE KADINLARIN ÜREME 
HAKLARI

Krizin bir diğer etkisi, istihdam pi-
yasasına doğrudan odaklanmayı 

gerektiren yapısından dolayı, kadın-
erkek eşitliği ile ilgili taleplerin siya-
sal gündemden düşmesidir. Hatta 
bunun yerine; ekonomik krizden çı-
kışın gerektirdiği ucuz işgücünün ye-
tiştirilmesi için kadınların daha çok 
çocuk yapması beklenmektedir. Bu 
sadece krizle ilgili olmadığı gibi, sa-
dece Türkiye’ye özgü bir durum da 
değildir. Ancak nüfusun yaşlanması, 
sosyal harcamaları arttırdığından, bir 
yandan bu harcamalar baskılanırken 
diğer yandan da kadınlardan gittik-
çe daha fazla sayıda çocuk yapması 
istenmektedir. Bunun en önemli so-
nuçlarından bir tanesi, kadınların, ne 88
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zaman, kaç tane, hangi koşullarda 
çocuk yapacağına kendilerinin karar 
vermesi anlamına gelen ve uluslara-
rası düzeyde de kabul görmüş üre-
me haklarının hukuken ya da fiilen 
kısıtlanmasıdır. Örneğin bir yandan 
kürtaj yasaklanırken, diğer taraftan 
doğum kontrol yöntemlerine erişim 
zorlaştırılmakta, çoğu ülkede doğum 
kontrol hapları sosyal güvenlik kap-
samından çıkartılmaktadır. 

1980’lerden itibaren neoliberalizmin 
ucuz ve niteliksiz işgücü ihtiyacı ile 
devam edegelen bu süreç, ekono-
mik krizle birlikte iyice hızlanmış, 
bizlerin de yakından etkilerini gördü-
ğümüz kadın bedeni üzerinde devlet 
denetiminin açık ve kesin bir ifadesi-
ne dönüşmüştür. 

Bu da kuşkusuz kadınların üreme 
haklarının ellerinden alınması de-
mektir. 

SONUÇ

İçinden geçmekte olduğumuz kriz, 
çok boyutlu ve karmaşık, hayatı-

mızın her alanını doğrudan etkiliyor. 
Ancak bu kriz varolan statükoyu ve 
iktidar pozisyonlarını koruyarak aşıl-
maya çalışıldığı için ezilenlerin daha 
çok ezildiği, sömürülenlerin daha çok 
sömürüldüğü bir yeni barbar dünya-
nın içinde yaşıyoruz. Emeğimizin de-
ğerinin daha da düştüğü ama daha 
çok çalıştığımız, göç etmek zorunda 
kaldığımız, felaketlere karşı en koru-
masız olan çocuk ve yaşlılarımızı en 
çok kaybettiğimiz, daha da yoksul-
laştığımız yeni bir barbarlık dönemi 
bu. Elektrik tasarrufu için bize ışıkları 
kapatın diyenlerinse zaten uzun sü-
redir mum ışığında oturageldiğimiz-
den, musluklardan kimyasal akarken 
damacanadaki suyu sadece çocukla-
rımıza içirdiğimizden haberi yok.   
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Neo-liberal politikalar toplumsal alan-
daki tüm düzeyleri kendini yenileye-
rek inşa etmeye devam etmektedir. 

Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim alanlarında 
yeni düzenlemeler hayata geçirilirken, ortak 
geleceğimiz için zorunlu doğal kaynaklar alış-
veriş nesnesi haline getirilmekte. İlerleme, 
reform, hız, inovasyon, günlük hayatımıza bi-
çim veren yeni kavram setleri olarak sunul-
maktadır. İşçiler ve emekçiler daha verimli, 
daha nitelikli ve esnek olabilmek, en kısa 
zamanda en iyiyi üretebilmek için biçimlen-
dirilmektedir. Bir yandan küresel rekabette 
yer alabilmek adına sosyal kazanımlar yavaş 
yavaş elden kayarken öte yandan daha aktif 
bir emek gücü yaratmaya yönelik politikalar 
devreye girmektedir. 

Tüm dünyada yaşanan bu dönüşüm Türkiye’de 
de yapısal reformlarla ve AB’ye uyum sürecinin 
getirdiği yükümlülüklerle hız kazanmıştır. 2001 
yılında yaşanan kriz sonrası gerçekleştirilen 
yasal düzenlemeler, kurumların piyasanın ih-
tiyaçları doğrultusunda dönüşümü için gerekli 
çerçeveyi hazırlamıştır. Böylece ekonomik bü-
yüme ve firmaların tekrar karlı olarak faaliyet-
lerini sürdürebilmeleri hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda istikrarı sağlamaya yönelik düzen-
leyici ve denetleyici kurullar oluşturulmuştur. 
Türkiye’de İş ve İşçi Bulma Kurumu yeni adıyla 
İş Kurumu olarak bilinen kamu istihdam kuru-
munda yapılan yenilik ve düzenlemeler de bu 
çerçeve içinde değerlendirilmelidir. 

İŞKUR’UN 
DÖNÜŞÜMÜ 
VE AKTİF EMEK 
PİYASASI 
POLİTİKALARI(1)

İŞKUR’un önceliği pasif işgücü piyasası politikaları yerine aktif 
emek piyasası programlarıdır. Pasif işgücü düzenlemeleri, 

işsizlik sigortası, iş güvencesi ve kıdem tazminatını 
içermektedir ve artık küresel ekonomiye uyumda yetersiz 

kabul edilmektedir. Aktif emek piyasası programları ise emeği 
aktive etmeye, mobil ve esnek hale getirmeye odaklanır. 

ÖZGÜN BİÇER



Kamu istihdam kurumlarına, tekrar-
layan küresel krizlerle beraber sü-
reklilik arz eden işsizlik sorununun 
çözümü için yeni roller yüklenmek-
tedir. Avrupa Birliği, yaşanmakta 
olan kronik işsizlik sorununu aş-
mak üzere geliştirilen “AB istihdam 
Stratejisi”nde istihdam kurumlarının 
öneminin altı çizmektedir. AB politi-
kaları, istihdam edilebilirliği artırma, 
girişimciliği geliştirme, işyeri ve çalı-
şanların değişen koşullara uyumunu 
teşvik etme gibi konularda kamu 
istihdam kurumlarının etkinliğini 
artırmak ve hızla değişen işgücü pi-
yasasına uyumlu hale getirmek için 
reforma zorlamaktadır (European 
Commission 1998’den aktaran Çe-
tinkaya, 2011: 43). 

Türkiye’de istihdam hizmeti vermek 
üzere kamu tarafından 1936 yılında 
kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu 2000 
yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adı-
nı almıştır. Bu sadece bir ad değişikli-
ği değildir. İŞKUR,  5 Temmuz 2003’te 
Resmi gazetede yayınlanana 4904 
sayılı kanun ile yasasına kavuşmuş-
tur. Yeni düzenleme ile İŞKUR’un gö-
rev tanımı farklılaşmış, neoliberal uy-
gulamaların bir parçası olarak piyasa 

temelli “işgücü yönetimi”ne geçilmiş-
tir. Bu bağlamda kurum yapısal dönü-
şüm geçirmiştir (Özuğurlu, 2003: 59-
74’ten aktaran Kumaş, 2010: 140). 

2003 yılında başlatılan AB projesi de 
Türkiye’de kriz sonrası artan işsizli-
ğe karşı istihdamı artırmak amacıyla 
“Aktif İşgücü Piyasası Programla-
rı Projesi” başlığıyla sunulmuştur. 
İŞKUR’un modernleşmesini kapsayan 
proje temelde Türkiye’de insan kay-
nakları gelişiminin Avrupa İstihdam 
Stratejisi ile uyumlu hale getirilmesi-
ni ve aktif emek piyasası politika ve 
programlarının geliştirilip, uygulan-
masını hedeflemektedir.(2) Bu kap-
samda Türkiye’de işsizlik sigortası 
uygulamasının başlamasıyla beraber 
İŞKUR’un etki alanı genişlemiş; önceki 
dönem sadece işçileri elverişli olduk-
ları yerlere yerleştirme ve iş bulma-
ya aracılık etme olarak tanımlanan 
görev alanı genişletilmiştir. Ulusal 
istihdam politikasının oluşturulması 
ve istihdamın korunması ve işsizlik 
sigortası işlemlerinin yürütülmesi 
öncelikli olarak tanımlanmıştır.(3) İşe 
göre işgücünün inşası ve iş ve işgü-
cü arasında dinamik ilişkiyi kurmak 
odak noktası haline gelmiştir. 91
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Sermaye birikiminin geldiği aşamada 
oluşan vasıflı emek gücü ihtiyacını 
karşılamak üzere yeniden yapılanan 
İŞKUR’un önceliğini pasif işgücü piya-
sası politikaları yerine aktif emek pi-
yasası programları oluşturmaktadır. 
Pasif işgücü düzenlemeleri, işsizlik si-
gortası, iş güvencesi ve kıdem tazmi-
natını içermektedir ve artık küresel 
ekonomiye uyum ve rekabete ce-
vap verecek işgücünün oluşması için 
yetersiz kabul edilmektedir. Aktif 
emek piyasası programları ise emeği 
aktive etmeye, mobil ve esnek hale 
getirmeye odaklanır. 

Aktif emek piyasası politikalarının 
ilk kullanımı ikinci dünya savaşından 
sonra başlasa da bugünkü nitelikte 
öne çıkması özellikle 1980’li yıllarda 
işsizliğin artmaya başlamasıyla ol-
muştur (Kapar, 2006: 344). Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) aktif emek piyasası politika-
larını, “emek piyasasını ve işçilerin 
işle ilgili niteliklerini geliştirmeye ve 
daha etkin bir emek piyasasını teş-
vik etmeye yönelik önlemler” ola-
rak tanımlanmaktadır (Uşen, 2007: 
66). Kapitalist sistemin kronik olarak 
ürettiği işsizlik problemini, işgücünün 
niteliği üzerinden açıklamaktadır. Çö-
züm ise yine işçi ve emekçi de aran-
maktadır. Tarihsel olarak birikimin 
geldiği aşamaya bağlı olarak uzun 
saatler ve zorlu çalışma koşullarına 
maruz bırakılan emekçiden şimdi es-
neklik talep edilmektedir. Günümüz-
de işgücü piyasasının katılığına yöne-
lik esnek çalışma biçimleri ve mevcut 
işgücünün teknolojiye uyum göster-

mesini amaçlayan mesleki eğitim, sü-
recin sacayaklarıdır. Özünde işsizleri 
iş sahibi olabilmek ve işte kalabilmek 
adına aktif hale getirmeyi vurgulayan 
AİİP yaklaşımı, “pasif” nitelemesi ile 
işsizlik ödemeleri, gelir destekleri gibi 
koruma amaçlı uygulamaları dışlar. 
Öyle ki işsizlik ödemelerinden fayda-
lanabilmek için aktif emek piyasası 
programlarına katılmak gerekmek-
tedir.

AİPP’nin yetişkinlere meslek danış-
manlığı hizmeti verilmesi, mesle-
ki eğitim, işe yerleştirme, istihdam 
sübvansiyonları gibi uygulamalarla 
istihdam ve işsizlik üzerinde doğru-
dan ve dolaylı olarak etkileri bulun-
maktadır. Sonuçları itibariyle İŞKUR 
aktif emek piyasası politikalarının 
yarattığı etkilerin analizi bu yazının 
konusunu oluşturmakla beraber en 
başından emek üzerinde tüm eğitim 
ve çalışma sürecini kapsayan daha 
gelişmiş bir denetim mekanizması-
nın inşa edilmekte olduğunu söyle-
mek gerekmektedir.

İŞKUR, aktif politikalar kapsamında 
istihdam edilebilirliğin artırılması ve 
işgücünün niteliklerinin geliştirilme-
si amacıyla yoğun biçimde mesleki 
eğitim programlarını yürütmektedir.
(4) Türkiye’de işgücünün eğitim dü-
zeyinin düşük olduğu vurgulanmak-
tadır. İŞKUR, hayat boyu öğrenme 
çerçevesinde işgücü piyasasının ihti-
yaç duyduğu tüm mesleklerde istih-
dam edilebilirliği artırmaya yönelik 
işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve 
işgücü uyum programları geliştirme-
yi ve uygulamayı(5) amaçlamakta-92



dır. Mesleki yeterlilik belgesi de bu 
sürecin parçasıdır. Bununla beraber 
İŞKUR, mesleki bilgi, rehberlik ve da-
nışmanlık hizmetleriyle işçi ve işlerin 
eşleşmelerini hızlandırarak işsizliğin 
azaltılmayı amaçlanmaktadır. Öyle 
ki kriz sonrası dönemde kurumun 
yeniden yapılanmasında özellikle 
iş ve meslek danışmanı alımına hız 
verilmiştir. Eski Çalışma Bakanı Faruk 
Çelik’in ifadesiyle işsizler, iş ve mes-
lek danışmanına zimmetlenmiştir.(6) 

İŞKUR bünyesinde verilen mesleki 
eğitim faaliyetleri il istihdam kurul-
larınca belirlenmektedir. 81 ilde yer 
alan il istihdam kurulları, kamu ve 
özel kesim temsilcilerinden oluş-
makta ve piyasanın ihtiyaçları üze-

rinden hareket etmektedir. İŞKUR 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çer-
çevesinde dışarıdan hizmet alımı 
gerçekleştirir. Bakanlıklar, Büyük Şe-
hir Belediyeleri, Vakıflar, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve üniversiteler ile işbirli-
ği yapmaktadır. Örneğin üniversite-
ler tarafından sunulan bu programlar 
sürekli eğitim merkezleri vasıtasıyla 
önemli bir kaynak yaratmaktadır.  

Bununla beraber kurs süresince iş 
kazası ve meslek hastalığı primi 
ödenmekte ve genel sağlık sigortası 
yapılmaktadır. Kurslara devam zo-
runluluğunu yerine getiren ve sonra-
sında yapılan sınavı başarıyla geçen 
kursiyerlerin işe yerleştirilecekleri 
vaat edilmektedir. 

2008 krizi ile beraber İŞKUR’un 
etkinliği artmış; hem kurs sayısı 

hem de kursiyer sayısında önemli 

bir artış yaşanmıştır. İşsizlikle müca-

delede katılım süresinde elde edilen 

gelir desteği özellikle kriz sonrası ka-

tılımın artmasında önemli bir etken-

dir. Kursa katılım sürecinde işsizlere 
/kursiyere 20 TL verilmekte ve genel 
sağlık sigortası yapılmaktadır. Kurs 
neticesinde işe yerleşme beklentisi 
de sayıyı artırmaktadır.

Kriz koşullarında kadınların da istih-
dam sürecine dâhil olması bir başka 93

Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye’de İŞKUR Tarafından Açılan Mesleki Eğitim 
Kursları ve Kursiyerleri Toplamı

Kaynak: İSMMO, 25 Nisan 2010 Tarihli “İşsiz Kursta” adlı araştırma, http://archive.ismmmo.org.
tr/docs/yayinlar/kitaplar/2010/10_7%20issizlik%20kursta.pdf.



sonuçtur. Hanelerin krizle baş et-
mede yeni iş olanakları yaratmanın 
yanı sıra en yaygın stratejilerden biri 
ev kadınlarının ilk defa çalışmaya 
başlamasıdır (Rankin ve Aytaç ve 
Birdal, 2013). Bu dönemde kadınla-
rın meslek kurslarına ilgisi de önemli 
bir oranda yükselmiştir. 2012 yılına 
gelindiğinde projelerle beraber kurs 
sayısı 27.351’e yükselirken, kursi-
yer sayısı ise 464.645’e ulaşmıştır.
(7) İŞKUR’un aktif emek piyasası po-
litikaları çerçevesinde verdiği kursla-
rın nasıl finanse edildiği sorusunun 
cevabı yine işgücünün kendisinde 
saklıdır. Kursların tamamına yakını 
işsizlik sigortası fonu kaynaklarıyla 
finanse edilmektedir. Bununla bera-
ber kurum bütçesine konulan eğitim 
ödeneği, özürlü ve eski hükümlü 
çalıştırmayanlardan toplanan ceza 
paraları ve uluslararası kurum ve ku-
ruluşlarla yapılan işbirliği sonucun-
da yürütülen projeler için sağlanan 
hibe ve kredilerden karşılanmakta-
dır (Öksüz, 2019: 87). Kurs sayısının 
artırılması kurumun önceliklerinden 
olduğu ölçüde İşsizlik Sigortası Fonu 
kanunu değiştirilerek fondan ayrılan 
kaynak miktarı artırılmıştır.(8)

2014 Ulusal İstihdam Stratejisi’ne 
baktığımızda Türkiye’nin öncelikli 
kalkınma hedefinin, eğitimin istih-
dama duyarlılığın artırılması üzerine 
kurulu olduğu görülür. Türkiye eko-
nomisinin örgün eğitimde önceliği 
mesleki eğitimi düzeltme üzerine 
kurulmaktadır. Bir diğeri ise ilköğre-
timden üniversiteye kadar girişim-
ciliğin özendirilmesi ve girişimcilik 

eğitiminin verilmesidir. Öte yandan 
hayat boyu öğrenme faaliyetleri 
desteklenmekte, vasıfların sürekli-
liğini ve meslekleşmeyi sağlamak 
hedeflenmektedir. AİPP bünyesinde 
2014 yılından itibaren her yıl 400 
bin kişiye işgücü yetiştirme kursu 
açılması planlanmaktadır.(9) Tüm bu 
stratejiler çerçevesinde amaç daha 
rekabetçi bir sermaye için daha es-
nek ama aynı zamanda piyasanın 
ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip 
bir işgücü yaratabilmektir.  

DEĞERLENDİRME

İŞKUR’un yeni işgücü piyasası politi-
kalarına dair detaylarıyla vermeye 

çalıştığımız bu resim aslında işsizliğe 
“çözüm” olarak sunulan uygulama-
ların yeni işgücü modelini nasıl inşa 
ettiğini göstermektedir. Öncelikle 
işsiz olma hali pasif bir tutum ola-
rak belirlenerek staj ya da meslek 
eğitim şeklinde veya adı toplum ya-
rarına olsun çalıştırma programları 
öne çıkarılmaktadır. Böylece işsizlik 
sigortası gibi yardımlardan faydalan-
mak için çalıştırma programlarına 
katılmak zorunluluktur.(10) Çalıştır-
macı programlar sosyal yardımlar-
dan yararlananlar için zorlayıcı, ce-
zalandırıcı ve teşhir edici bir nitelik 
taşıması nedeniyle eleştirilmektedir 
(Standing’ten aktaran Kapar, 2006). 

İstihdam stratejisi özellikle işveren-
ler üzerindeki yükü azaltmak üze-
rine kurgulanmıştır. İlk aşamada pi-
yasanın ihtiyaçlarına göre mesleki 
ve teknik eğitim verilmekte ikinci 
aşamada mesleki eğitim kapsamın-94



da yer alan işsizleri istihdam ettiği 
için işletmeye vergi indirimi, sosyal 
güvenlik katkı oranlarının azaltılması 
gibi finansal destekler sağlanmakta-
dır.(11) İşsizlikle mücadelede gelişti-
rilen iş başı eğitim (staj) programla-
rı da işveren için başka bir kolaylık 
oluşturmaktadır. Hem iş öğrenme 
maliyetlerini dışsallaştırmakta hem 
de 6 ay süre ile herhangi bir ücret 
ödemeden işçi alımı yapmaktadırlar. 
Staj programında istihdam garantisi 
de yoktur. Toplum yararına çalışma 
ise kriz sonrası çok daha fazla başvu-
rulan araçlardan biri olmuştur. İşsizli-
ğin yoğun olduğu dönemlerde veya 
yerlerde doğrudan veya yüklenici 
eli ile toplum yararına bir iş ya da 
hizmetin gerçekleştirilmesini ifade 
eden bu programlar, ancak geçici bir 
gelir etkisi yaratabilmektedir. 

Aktif emek piyasası politikalarının so-
nuçlarına bakıldığında işsizlik azalma-
makta işsiz olan yer değiştirmektedir. 
Uluslararası uygulamalara göre, bu 
tür desteklerin kapsamından çıkan 
çalışanın işine, işveren tarafından son 
verilmekte ve yerine program tara-
fından desteklenen başka bir işsiz işe 

alınabilmektedir. İkame etkisi olarak 
ifade edilen bu durum işsizliğin kom-
pozisyonunun değişmesine neden 
olacaktır. Diğer bir ifadeyle işveren, 
sübvanse edilen veya yeni teknoloji-
lere uygun nitelik kazandırılan işçileri 
işe alabilmek için, kendi işçilerini iş-
ten çıkarmayı tercih etmektedir (Dar, 
Amit, Tazannatos, Zafiris 1999’dan 
aktaran Uşen, 2007: 67). Uygulama-
lara bakıldığında ücret ve istihdam 
destekleri, programa katılanlara uzun 
süreli ve düzenli bir iş ilişkisi sağlaya-
madığı gibi düzenli istihdamı da azalt-
ma potansiyeli taşımaktadır (Kapar, 
2006: 365). Teşvik süresi sona erer 
ermez işveren işçiyi işten çıkararak 
yerine desteklenen yeni bir işsizi ala-
bilmektedir. İşsizler, sertifikalı işsizler 
haline gelmektedir. 

OECD tarafından 20 üye ülkede yapı-
lan araştırma göstermiştir ki meslek 
eğitim programları işsizlik üzerinde 
etkili olurken işsizlerin istihdamını 
çekici hale getirmek için istihdam ve 
ücret sübvansiyonlarının hiçbir etkisi 
yoktur (Uşen, 2007). Türkiye’de he-
nüz detaylandırılmış bir çalışma yapıl-
mamıştır. Ancak İŞKUR’un aktif emek 95
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piyasası politikalarının teşviklerle 
beslendiği görülmektedir. İŞKUR’un 
Türkiye Geneli 2007 yılı işgücü piya-
sası araştırması göstermiştir ki mev-
cut açık işlerde işverenlerin istihdam 
edecekleri çalışanlarda en çok aradığı 
eğitim durumu olarak “fark etmez” 
seçeneği işaretlenmiştir.(12) Bu da 
gelinen noktada Türkiye’de üretim 
süreçleri açısından eğitim ve istihdam 
arasında kurulan ilişkiyi kuşkulu hale 
getirmektedir (Özdemir, 2008: 73).

İSMMMO’nun yaptığı “İşsiz Kursta” 
araştırmasına göre İŞKUR’un 2009 
yılında meslek edindirme kursların-
da patlama yaşanmıştır. İŞKUR kurs-
larına 2009’da başvuranların sayısı 
2008’e göre yüzde 500 artarak 31 
bin 927’den 181 bin 900’e çıkmıştır. 
Meslek eğitimi kursları için işsizlik 
sigortası fon giderleri 2006 yılında 1 
milyar 115 milyon lira iken, bu rakam 
2009 yılında 9 milyar 2003 milyon li-
raya ulaşmıştır (İSMMMO, 2010). So-
nuçları itibariyle İŞKUR’un düzenlediği 
kurslara katılan kursiyerlerin sadece 
yüzde 12.40’lık kısmı istihdamı garan-
tileyebilmiştir ancak teşvik süresi bit-
tiğinde ne olacağı bilinmemektedir. 
159 bin 335 kişinin ise aldığı eğitimler 

ve sertifikaları kendi kaderlerine terk 
edilmiş durumdadır (İSMMMO, 2010). 
Öyle ki istihdam politikaları içinde ol-
dukça desteklenen iş ve meslek da-
nışmanları da işsizlikle mücadele et-
mektedir. Gereken sınavları başarıyla 
geçmesine rağmen 5180 aday göreve 
atanamama sorunuyla baş başa bıra-
kılmıştır. 

Aktif politikalar işsizleri işgücü piya-
sasının değişen koşullarına uygun 
hale getirmeye ve işgücü piyasa-
sında işletmelerin belirlediği kalıba 
yerleştirmeye çalışır. İşletmelerin 
beklediği esneklik, becerilerinin hız-
la değişmesi ve sürekli yenilenme-
dir. Bu beklenti işçinin ve emekçi-
nin tüm hayatına dair bir denetimi 
beraberinde getirmektedir. Kendi 
kontrolü dışında değişime maruz 
kalan işsizlerin, işletmelerin beklen-
ti ve istemlerine uyarak dönüşüm 
geçirmeyi başaramazlarsa ya da ba-
şarmaya gönüllü değillerse; bağımlı, 
anormal, hantal, marjinal ve tembel 
olarak damgalanacak ve sınıflandırı-
lacaktır (Kapar, 2006: 366). İşsiz, iş-
siz kalmanın zorlu koşulları yanı sıra 
“başarısız” yaftasıyla da mücadele 
etmek zorunda bırakılmaktadır. 
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Haziran 2012’ten bu yana Brezilya so-
kakları hükümet karşıtı gösterilere 
tanıklık etmektedir. Toplumun farklı 

katmanlarından milyonlarca eylemcinin yer 
aldığı bu gösteriler, 6 Haziran günü Sao Paulo 
ve Rio de Janeiro’da toplu taşıma ücretlerinin 
artışını protesto amacıyla başlamış ve kısa 
zamanda kamu hizmetlerinin yetersizliğin-
den, işçilerin çalışma koşullarına, yoksulluk-
tan, yolsuzluğa dair sorunlarla ülke geneline 
yayılmıştır. 

Bu yıl Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya 
Kupası ve 2016 yılında tertiplenecek Olimpi-
yat Oyunları için başta harcanan milyarlarca 
dolar kamu kaynağı olmak üzere organizas-
yonların hazırlığı esnasında kentsel yeniden 
yapılandırma projeleri yoluyla binlerce ma-
halle sakininin yerlerinden edilmesi ve bu 
projelere has olağandışı hukuksal sürecin 
devreye sokulması da protestolara hedef ol-
muştur. Televizyonlardan Dünya Kupası’nın 
açılış töreni görkemli bir şekilde yansıtılırken 
sokaklar turnuvayı protesto etmeye devam 
etmiş, başından beri eylemleri bastırmak 
amacıyla uygulanan polis şiddeti de hız kes-
meden sürmüştür.     

Dünya futbolunun başkenti olarak bilinen 
sambacıların diyarında bir futbol organizas-
yonunun böylesine geniş kitlelerce ıslıklan-
ması birçoklarınca hayretle karşılana dursun, 
aslında meselenin ardında oyunun saha sı-

BREZİLYA 2014: 
KRİZ, FUTBOL VE 
SİYASET

Sporun metalaşma sürecinin yegâne aktörleri ilk elden 
kulüpler, sporcular ve taraftarlar olarak görülse de aslında 

devletler ve FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), 
UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) gibi uluslararası 

kuruluşlar metalaşma sürecini körüklemekte ve toplumsal 
huzursuzluk pahasına desteklemektedir.
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nırlarını aşan ekonomik ve toplum-
sal nedenler yatmaktadır. Bu yazıda, 
Dünya Kupası gibi uluslararası mega-
spor organizasyonlarına yönelik 
eleştirel bir bakışla birlikte, Brezilya 
halkını futbolla karşı karşıya getiren, 
7-1’lik tarihi Almanya mağlubiyetini 
dahi gölgeleyecek bu nedenler üze-
rinde durulacaktır. 

BREZİLYA EKONOMİSİNİN 
YAKIN TARİHİNE KISA BİR 
BAKIŞ

Brezilya’da yıllardır örgütlü işçi sı-
nıfından örgütsüz gençlere, orta 

sınıf mensuplarından sosyalistlere 
ve devrimcilere kadar birçok farklı 
kesimden insanı hükümet politikala-
rını protesto etmek adına sokaklara 
döken hoşnutsuzluğun nedenleri-
ni görebilmek için 2000’lerden bu 
yana ülkede uygulanan ekonomi 
politikalarının sonuçlarına bakmak 
gerekmektedir.  Aslında Brezilya’da, 
İşçi Partisi’nin adayı olarak seçimleri 
kazanıp 2003 yılında iktidara gelen 

Lula da Silva döneminden küresel 
ekonomik krizin etkilerinin görül-
düğü son birkaç yıla dek, kişi başı-
na düşen milli gelirdeki sürekli artış, 
enflasyonun kontrol altına alınması, 
cari işlemler dengesinin istikrarı gibi 
makroekonomik açıdan olumlu sa-
yılabilecek gelişmeler kaydedilmişti. 
Nitekim o dönemde kişi başına gelir 3 
bin dolarlardan 10 bin dolarlara yük-
selmiş, işsizlik oranı %10’un altında 
sabitlenmiş, enflasyon oranının %6 
bandında istikrarı sağlanmıştı.(1) Bu 
performansıyla Brezilya, diğer BRIC 
ülkeleriyle birlikte (Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin), parmakla göste-
rilen bir ekonomiydi. İç talebe ve 
ihracata dayalı büyüme ülke içinde 
göreli bir refah artışını simgeliyordu. 

Ayrıca Lula’nın yoksulların yaşam 
koşullarını iyileştirmeye dönük ola-
rak uygulamaya koyduğu, Bolsa Fa-
milia (Aile Ödeneği) gibi, sosyal prog-
ramlarla birlikte gelirin yeniden ve 
düşük gelirlilerin lehine bölüşüldüğü 
algısı yaygınlaşıyordu. Bunun yanı 99
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sıra devlette ve bürokraside hem 
işçi sınıfından hem de yoksul kesim-
lerden temsilcilerin yer almasıyla 
devlet-vatandaşlık ilişkisinin demok-
ratikleşme yönünde değişim gös-
terdiği düşünülüyordu.(2) Özellikle 
tüketici kredileriyle genişleyen iç ta-
lep neticesinde halkın geniş kesim-
lerinin tüketim olanakları artmış ve 
bu nedenle ülkedeki altyapı talebi 
de yükselmişti. Ancak altyapı niteliği 
iç talepteki bu artışa cevap verecek 
hızda gelişmediğinden ülkedeki ilk 
huzursuzluk burada baş göstermişti. 

2008 yılında patlak veren küresel 
ekonomik kriz sonrası cari açıkta kö-
tüleşme sinyalleri, enflasyon baskısı, 
cari açığı finanse eden yabancı ser-
maye girişinde azalma eğilimi ile bir-
likte Brezilya ekonomisinde sorunlar 
kendini göstermeye başlamış ve en 
önemlisi ekonomi durgunluk süre-
cine girmişti. Nitekim 2010 yılında 
GSYİH’nin (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 
%2’si olan cari açık, 2012 yılında iki-
ye katlanmış; yine 2012 yılında eko-
nomik büyüme ancak %0,9 olarak 

kaydedilmişti. Sermaye çıkışı nede-
niyle ülke parasının dolar karşısında-
ki değeri de azalmıştı. Makroekono-
mik açıdan bu olumsuz gelişmelerin 
nedenleri olarak özellikle Brezilya 
ihracatında önemli kalemler arasın-
da yer alan demir cevheri gibi meta-
ların dünya fiyatlarındaki azalma(3), 
ihracatın en büyük partner ülkesi 
olan Çin ekonomisinin yavaşlama 
evresine girmesi, ABD ve AB kaynak-
lı fonların geri dönmeye başlaması 
gösterilmişti. Bu gelişmelerle birlikte 
gerçekte istikrarlı bir yapı gösterse 
de enflasyon beklentilerinin panik 
seviyesinde yükselmesi, Brezilya 
Merkez Bankası’nı faizleri yükselt-
meye ve federal hükümeti kamu 
harcamalarını kısmaya zorlamıştı. 
Ayrıca gelir dağılımı bakımından da 
ülke kötü bir sicil sergiliyordu.(4) 

Ekonomideki bu olumsuz gelişme-
lerin toplumsal etkisi ise ekonomi 
büyürken görünmez olan toplumsal 
çelişkilerin durgunluk döneminde su 
yüzüne çıkması olmuştur. Hızlı bü-
yüme evresinde Lula yönetimi bir 100
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bakıma hem işçi sınıfının hem de bü-
yük sermaye gruplarının desteğiyle 
ekonomi politikalarını belirlemiştir. 
Bu anlamda yoksullar yararına yü-
rürlüğe koyulan sosyal programlar, 
büyük sermaye gruplarının çıkarla-
rına hizmet ettiği gerekçesiyle özel-
likle orta sınıf mensupları açısından 
eleştirilmiştir. Bir diğer ifadeyle orta 
sınıfın ödediği vergilerle yoksulların 
kent yaşamından kamu hizmeti ta-
leplerinin arttığı ileri sürülmüş, bu 
talebi karşılamak adına büyük ser-
maye gruplarının devreye sokulduğu 
ama orta sınıfın bu süreçte hiçbir ka-
zanımı olmadığı gibi vergi yükü ne-
deniyle de yoksullaştığını düşünerek 
hükümet politikalarına karşı eleştirel 
bir tavır takındığı savlanmıştır. Nite-
kim gösterilerde sokaklara dökülen 
orta sınıfın sofistike talepleri de bu 
görüşü bir bakıma doğrulamıştır.(5)

Yoksullar açısından ise hüküme-
te yönelik en önemli eleştiri kent 
politikaları üzerinden yükselmiştir. 
Özellikle yoksulların, göçmenlerin 
ve siyahların yoğun olarak yaşadığı 
mahalleler olan favelas’lara yönelik 
soylulaştırma ve etnik temizlik poli-
tikalarıyla binlerce semt sakini yaşa-
dığı yerleri terk etmeye ve kentlerin 
alt yapı açısından yetersiz daha uzak 
yerlerine taşınmaya zorlanmıştır. 
Bu süreçte Brezilya’nın birkaç yıla 
sıkıştırdığı uluslararası spor ve kül-
tür organizasyonlarına yapacağı ev 
sahipliği sürecinde kentlerin şantiye 
haline gelmesi ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarının hızlanarak şiddet-
lenmesi nedeniyle bu tür organizas-

yonların yoksulların yaşam kalitesi 
üzerinde önemli bir tehdit olduğu 
algısı ortaya çıkmıştır. 

Hükümet protestolarına aktif ola-
rak katılan ve dünya kupasının oy-
nandığı süre zarfında da kendileri 
açısından somut ekonomik talepleri 
dile getirerek gösteriler düzenleyen, 
grevlere katılan işçi sınıfının temel 
şikâyeti ise başta eğitim ve sağlık 
sektörlerinde olmak üzere düşük 
ücret ve kötü çalışma koşulları üze-
rine olmuştur. Öğretmenler, ulaşım 
ve inşaat sektöründe çalışan işçilerin 
ağırlıklı olarak katıldığı onlarca grev 
meydana gelmiş ve bunların çoğu 
polis şiddetiyle bastırılmış, çok sayı-
da işçinin greve katıldığı gerekçesiy-
le işine son verilmiştir. 

Gösterilerde sendika, siyasi parti gibi 
hiçbir kurumsal bağlılığı olmayan ör-
gütsüz gençler ise özellikle protestoları 
sosyal medyada örgütleme bakımın-
dan önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 
Kamuda ve özel sektörde giderek “iyi 
iş” kıtlığının görülmesi ve artık yük-
seköğrenimin garantisi vermemesi 
nedenleriyle gençler geleceklerinden 
duyduğu kaygıları dile getirmek adına 
sokaklara dökülmüştür.(6)

Görüldüğü gibi farklı toplumsal ke-
simleri buluşturan gösterilerin çıkış 
noktası barınma, eğitim, sağlık ve 
ulaşımda daha iyi kamu hizmeti ta-
lebi olarak görülse de aslında bu ta-
lepler bir arada değerlendirildiğinde 
ülkede köklü bir ekonomik ve siya-
sal krizin yaşandığı kolaylıkla göze 
çarpmaktadır. İşte tam da böylesi 101



bir algının ülke çapında yaygınlaştı-
ğı bir dönemde ülkenin art arda ev 
sahipliği yapacağı uluslararası mega-
spor organizasyonları için harcanan 
muazzam paralar, bu süreçte huku-
kun büyük sermaye grupları ve kü-
resel sponsor şirketler lehine sürekli 
çiğnenmesi, sürecin sekteye uğra-
maması için askeri rejim dönemini 
anımsatan güvenlik tedbirlerinin 
alınması, büyük sermaye gruplarına 
tanınan imtiyazlar ve onlara aktarı-
lan kamu kaynakları, yolsuzluk ve 
kayırmacılık siyaseti, ülkenin büyük 
bölümünü bu organizasyonlara kar-
şı tepkisel hale getirmiştir. Nitekim 
bir araştırmaya göre nüfusun %61’i 
turnuvanın ülkesi için kötü olduğuna 
inanıyordu.(7) 

Bu aşamada uluslararası mega spor 
ve kültür organizasyonlarının ekono-
mik ve siyasal anlamını ve toplum-
lar üzerindeki dönüştürücü etkisini 
irdelemek, Brezilya’daki 2014 Dünya 
Kupası ve 2016 Olimpiyatlarına kar-
şı yürütülen kampanyaları anlamak 
açısından yararlı olacaktır.  

ULUSLARARASI MEGA SPOR 
ORGANİZASYONLARI VE 
BREZİLYA ÖRNEĞİ

Uluslararası mega-spor organi-
zasyonları, gerçek anlamını spo-

run metalaşma süreci(8) içerisinde 
bulmaktadır. Toplumlar üzerinde 
ekonomik, siyasal ve ideolojik ba-
kımdan dönüştürücü bir etkiye sa-
hip olan sporun metalaşma süreci, 
bir bakıma yaşamın tüm alanları-
nın endüstri ve finans sermayesine 

bağlandığı kapitalizmin yeni dönem 
küresel yayılmacılığının bir uzantı-
sıdır. Başta futbol olmak üzere bir-
çok spor dalının artan popülaritesi, 
diğer endüstrilerle olan dolambaçlı 
bağı, daha yüksek fiyatlı koltuklar 
yaratmak ve taraftarı soylulaştırmak 
adına stadyum kapasitelerinin azal-
tılması, spor müsabakalarının paralı 
TV yayını, sporun metalaşma süre-
cinin anahtar unsurları(9) olarak öne 
çıkmakta; spor kulüplerinin ticari 
şirketler gibi faaliyetlerde bulunma-
sı ve hisselerinin menkul kıymetler 
piyasalarında işlem görmesi, kulüp-
lerin gelirlerinin yanı sıra finansal pi-
yasalara ve devlete olan borçlarının 
çok yüksek seviyelere çıkmasıyla 
günümüzde spor küresel bir endüst-
ri görünümü vermektedir. Bu sü-
reçte kulüp yapıları, müsabakaların 
düzenlenme biçimi, taraftar kültürü, 
spor mekânlarının toplumsal işlevi 
gibi birçok alanda köklü değişimler 
yaşanmaktadır. Örneğin, geçmişte 
spor kültürü bakımından bir tür ma-
bet olarak kabul edilen stadyum-
lar günümüzde finans, eğlence ve 
turizm gibi çok sayıda endüstriden 
sağlanacak yüksek gelirler için sıç-
rama tahtası işlevi görmektedir.(10) 

Sporun metalaşma sürecinin yegâne 
aktörleri ilk elden kulüpler, sporcu-
lar ve taraftarlar olarak görülse de 
aslında devletler ve FIFA (Uluslara-
rası Futbol Federasyonları Birliği), 
UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları 
Birliği) gibi uluslararası kuruluşlar 
metalaşma sürecini körüklemekte 
ve toplumsal huzursuzluk pahasına 102



desteklemektedir. Sözüm ona en-
düstriyel spor çağında bir tür şirket 
oldukları yönündeki imajlarının dur-
madan altı çizilen kulüplerin birçok 
faaliyeti vergiden muaf tutulmakta-
dır. Buna rağmen kulüplerin birik-
miş vergi borçları sürekli silinmekte 
ya da yeniden yapılandırılmaktadır. 
Başta stadyumlar olmak üzere çok 
sayıda spor mekânı devletler tara-
fından kamu kaynaklarıyla inşa edil-
mekte ve bu inşaat süreci kentsel 
dönüşüm programları bağlamında 
gerçekleştirilmektedir. Uluslararası 
spor kuruluşları da ülkelerin düzen-
leyeceği spor organizasyonlarının te-
mel çerçevesini belirlemekte; bunu 
yaparken gözettiği ana unsur küre-
sel sponsor şirketlerin ekonomik çı-
karları ve güvenliği olmaktadır.        

Bu bağlamda ele alındığında ulusla-
rarası mega-spor organizasyonları-
nın temel işlevi kent mekânlarının 

yerel siyasi ve ekonomik elitlerle 
birlikte küresel şirketlerin ittifakın-
da yeniden üretilmesi ve yapılandı-
rılmasıdır. Bir başka deyişle devlet 
eliyle kent alanlarının metalaşması-
na ve birçok kamu hizmetinin özel-
leştirilmesine fırsat verecek istisnai 
bir vizyon olarak araçsallaştırılması-
dır. Böylelikle sosyo-mekânsal tecrit, 
toplumsal eşitsizlik ve toplumsal ça-
tışmalar körüklenerek sermayenin 
çıkarlarına hizmet edecek yeni kent-
sel yapılar ortaya çıkabilecektir.(11) 

Brezilya’daki Dünya Kupası başta 
olmak üzere uluslararası spor or-
ganizasyonlarına yönelik toplumsal 
muhalefeti bu çerçeveden görmek 
gerekmektedir. Brezilya ekonomisi-
nin yavaşlama evresine girdiği, farklı 
toplumsal katmanlardan reel ekono-
mik ve siyasal taleplerin yükseldiği 
bu dönemde organizasyonun ger-
çekleşmesi için harcanan kamu kay- 103
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nakları toplumsal tepkilerin tetik-
leyicisi olmuştur. Nitekim kamusal 
hizmetlerle kıyaslandığında Dünya 
Kupasının maliyeti eğitim harcama-
larının %61’ine, sağlık harcamaları-
nın %30’una denk gelmektedir.(12) 

Aslında Brezilya özellikle son 10 yıl-
da küresel sermayeyi çekmek adına 
büyük miktarlarda kamusal kaynak-
ların harekete geçirildiği ve büyük 
çaplı kentsel dönüşüm projelerinin 
devreye sokulduğu çok sayıda ulus-
lararası organizasyona ev sahipliği 
yapma sürecine girmiştir. Bunlar sı-
rasıyla 2007 yılındaki Pan-Amerika 
Oyunları, 2010 Dünya Kent Forumu, 
2011 Dünya Askeri Oyunlar, 2013 
FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2014 
FIFA Dünya Kupası ve 2016 Olimpi-
yat Oyunları’dır. Bu organizasyon-
larla bağlantılı devlet yatırımlarının 
büyük çoğunluğu kent merkezle-
rinde yoğunlaşmaktadır. Bu da yerel 
emlak piyasasının şişmesine, arsa 
fiyatlarının yükselmesine ve yerel 
kültür ve otel endüstrisinin patlama-

sına yol açmaktadır. Örneğin Rio de 
Janeiro’da düzenlenecek Olimpiyat 
Oyunları kapsamındaki birçok et-
kinliğin Barra da Tijuca gibi özellikle 
kentin lüks kesimlerinde gerçek-
leştirilmesi planlanmaktadır. Bunun 
temel sebebi de sporcuların güven-
liğini sağlamak, şehrin imajını yok-
sulluk ve şiddetten ırak eylemektir. 
Bu bölgelere yoğunlaşan olimpiyat 
harcamaları, haliyle bu bölgede yer 
alan yüksek gelirli kesimlerin ve iş 
çevrelerinin yararına olacaktır. Refah 
düzeyi yüksek insanların yoğunluk-
la yaşadığı bu merkezlere yatırımlar 
yapılırken işçi sınıfının yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde ise yetersiz alt-
yapı koşullarında herhangi bir iyileş-
me görülmemektedir.

Organizasyonlara hazırlık sürecinde 
projelerin önemli kısmı belli baş-
lı büyük firmalara ihale edilmiştir.  
Mesela, 2014 Dünya Kupası ve 2016 
Olimpiyatları’na hazırlık sürecinde 
yeni otobüs yolu inşaatı, metro in-
şaatı, Maracana stadyumunun ve 
bazı limanların yeniden inşası gibi 
milyarlarca dolarlık projeyi birkaç 
büyük mühendislik ve inşaat firması 
aralarında paylaşmıştır. Bu projelerin 
uygulaması esnasında binlerce ma-
halle sakini yerinden olmuş ve kent 
dışına taşınmak zorunda kalmışlar-
dır. Bu da yüzlerce ailenin zaten zor 
olan yaşam koşullarının iyice kötü-
leşmesi anlamına gelmektedir. 

Toplumsal huzursuzluğu tetikleyen 
bir başka unsur projelerin kentlerin 
mimari yapısını, kültürel alışkanlık-
larını olumsuz etkileyecek olması 104
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pahasına uluslararası kuruluşların 
dayatmaları doğrultusunda planlan-
masıdır. Örneğin Brezilya’da sadece 
futbol açısından değil ulusal kimlik 
için de bir sembol olan ve yaklaşık 
250 milyon dolara mal olan Mara-
cana stadının yenilenme sürecinde 
FIFA’nın (Uluslararası Futbol Fede-
rasyonları Birliği) direktifleri uyarınca 
stadın mimari yapısında önemli de-
ğişikliklere gidilmiş, ayrıca değişiklik-
ler stat çevresinin düzenlemesine de 
sirayet etmiştir. Stat etrafında tekel 
niteliğinde bir ticaret çevresi yara-
tılmış ve buralarda sadece küresel 
gıda ürünlerinin satılmasına izin ve-
rilerek geleneksel yemek endüstrisi 
dışarıda bırakılmıştır.(13) Bir başka 
anlatımla, halkın vergileriyle nere-
deyse yarım milyar dolar harcanıp 
önceden kamuya açık olan yerler 
özel şirketlere teslim edilmiştir.                    

FIFA’nın istekleri bununla da sınırlı kal-
mamıştır. Bilet ücretlerinin artırılması, 
Brezilya yasalarına aykırı olmasına 
karşın stadyumlarda sponsor üretici 
firmaya ait alkollü içki satışının ser-
best bırakılması, organizasyona katkı 
sağlayan firmalara vergi muafiyetleri 
gibi birçok uygulamada ısrar etmiş-
tir. Ayrıca organizasyonun güvenliği-
nin sağlanması ve sponsor firmaların 
imajını gölgeleyecek bir durumla kar-
şı karşıya kalınmaması için de hükü-
met uyarılmıştır. Kısacası FIFA, toplum 
üzerindeki etkisini hiç düşünmeden 
sadece organizasyonun güvenliğini 
ve küresel sermaye gruplarının çı-
karlarını dikkate alan yaptırımlarla 
ülkede bir bakıma olağanüstü hal da-

yatmış ve bu uygulamaları icra eden 
Yerel Organizasyon Komitesi’nde yer 
alan yöneticilerin isimlerinin evvel-
den yolsuzluk skandallarına karışmış 
olmasından ötürü de toplumsal tepki 
iyice alevlenmiştir.

Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi 
uluslararası organizasyonların yük-
sek finansal ve toplumsal maliyet-
leri aslında yeni değildir. Örneğin, 
11 milyar dolarlık bir yatırıma mal 
olmuş 2012 Londra Olimpiyatları sı-
rasında 20 binden fazla polis ve as-
ker görevlendirilmiştir. Milyonlarca 
insanın yoksulluk sınırında yaşadığı 
Rusya’da geçtiğimiz şubat ayında 
tertiplenen Soçi olimpiyatları için 51 
milyar dolarlık bir harcama yapılmış 
ve bu nedenle de eleştirilmiştir.(14)

Özetle, günümüzde hem ulusal öl-
çekte hem de uluslararası düzeyde 
tertiplenen spor organizasyonlarını, 
küresel kapitalizmin bütün coğrafya-
larını ve hayatın her yanını birbirine 
bağlayan ve metalaştıran işleyişi içe-
risinde ele almak ve ortaya çıkardığı 
toplumsal çelişkileri bu perspektifle 
değerlendirmek gerekmektedir. Bre-
zilya halkının Dünya Kupası’na gös-
terdiği tepkiler de ancak bu ilişkiler 
içerisinde anlam kazanmaktadır. Sa-
dece küresel sponsor şirketlerin ve 
yerel yüklenici firmaların çıkarlarına 
hizmet eden, geniş hak yığınlarını 
dışlayıcı bir niteliğe sahip olan, üs-
tüne ekonomik ve toplumsal eşitsiz-
likleri artıran nitelikteki spor organi-
zasyonlarının protesto edilmesi her 
yerde kaçınılmaz olarak sürecektir. 105
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Bu çalışmada, 2014 yılının ilk 6 aylık dö-
neminde gerçekleşen işçi hareketleri, 
işyeri temelli eylemler öncelikli olmak 

üzere değerlendirilmiştir. Doğrudan işyerle-
rinde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan işçi 
eylemleri; dönem, işkolu, eylem biçimi, eylem 
gerekçesi, katılanların sendikalılık durumu, 
konfederasyon ve coğrafi dağılım üzerinden 
analiz edilmiştir. Bu analizlerin yanı sıra, böl-
gesel dağılımda il ve bölgelerdeki işçi sayıları 
ile eylemler arasındaki ilişki ortaya konmaya 
çalışılmıştır. İşçi eylemlerinin sektörel yoğun-
laşma nedenleri ve sektörlerin özellikleri, ara 
dönem değerlendirmesi olduğu için bu yazıda 
ele alınmamıştır. Bu değerlendirme 2014 yılın-
daki tüm eylemlerin analizinde yapılacaktır.

KAPSAM VE YÖNTEM 

Eylemler incelenirken bir işyerinde aynı 
dönemde birden fazla eylem yapılmış ise 

temel eylem biçimi esas alınmış ve tek bir 
eylem olarak tasnif edilmiştir. Ancak aynı 
işyerinde farklı dönemlerde yapılan eylem-
ler ayrı eylem olarak değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda 2014 yılının ilk 6 ayı içerisinde 446 
eylem gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu eylem-
lerden 375’i “işyeri temelli”, 71’i ise “diğer” 
kategorisi altında sınıflandırılmıştır. Çalışma 
kapsamında “diğer” kategorisi içerisinde yer 
alan eylemlere ilişkin genel değerlendirme 
yapılmakla birlikte ayrıntılı bir analize yer ve-
rilmemiştir. 

2014 OCAK-
HAZİRAN 
DÖNEMİ İŞÇİ 
SINIFI EYLEMLERİ 
ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME

2014’ün ilk altı aylık döneminde gerçekleşen eylem sayısı,  
2013 yılının ilk 6 aylık döneminden %51 daha fazladır. 

Parça parça ve oldukça yaygın, üretimi aksatan direniş ve 
eylemlerin sayısında görünür bir artış söz konusu olmuştur. 

2014 yılındaki eylemlerin ana dinamiğini taşeron işçiler 
oluşturmuştur. 

İRFAN KAYGISIZ
DİSK/Birleşik Metal-İş TİS Uzmanı

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında sunduğu 

katkılardan dolayı M. Meryem Kurtulmuş ve 

Barış Koçak’a teşekkür ederim.



Bu çalışmada ele alınan döneme yö-
nelik bütün eylemlerin kapsandığı 
iddiası olmamakla birlikte, özellikle 
işyeri temelli eylemlerin önemli bö-
lümüne ulaşıldığı düşünülmektedir. 
Kuşkusuz tespit edilemeyen eylem-
ler söz konusudur. Öte yandan bil-
gisine ulaşılamayan eylemlerin ya-
pılan değerlendirmeleri etkileyecek 
düzeyde olmadığı düşünülmektedir.

Çalışma kapsamında ulaşılan veriler 
üzerinden yapılan aşağıdaki değer-
lendirmeler, esas olarak işyeri te-
melli 375 eyleme ilişkindir.

İŞKOLLARINA GÖRE 
DAĞILIM

Eylem yapılan işyerlerinin bağlı 
bulunduğu işkollarının sınıflaması 

yapılırken 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile belir-
lenen işkolları esas alınmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, 20 işko-
lundan yalnızca Banka ve Finans iş-
kolunda eylem yapılmamış, diğer 19 

işkolunda farklı biçimlerde eylemler 
gerçekleşmiştir.

Dönem içinde yapılan eylemlerde ilk 
sırayı %18 ile Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler almaktadır. Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler işkolunu sırasıyla %12 ile 
Genel İşler ve İnşaat, %10 ile Ener-
ji ve Dokuma, Hazır Giyim ve Deri, 
%8 ile Metal ve Petrol Kimya Lastik 
Plastik ve İlaç işkolları izlemektedir. 
Bu 7 işkolunda gerçekleşen eylem-
ler toplam eylemlerin yüzde 79’unu 
kapsamaktadır.

Eylemlerin bu işkollarında yoğunlaş-
masında, işkolunda bulunan sendi-
kaların politikaları, sektörlerin özel-
liği, sektörlerde çalışan işçi sayısı, 
taşeronlaşma ve sektördeki çalışma 
koşulları gibi etkenler belirleyici ol-
muştur.

SENDİKALARA GÖRE 
DAĞILIM

Eylemlerin sendikalara dağılımına 
bakıldığında, bu konuda belirleyi-
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ci etkenin sendikaların politikaları ve 
dolayısıyla mücadele anlayışları ol-
duğu açık olarak görülmektedir. Bu-
nun yanında işkollarındaki istihdam 
edilen işçi sayısı ve istihdam biçimi 
de önemli değişkenler arasındadır. 
En fazla eylem yapan sendikaların 
başında sırasıyla; Devrimci Sağlık İş, 
Birleşik Metal İş, Enerji Sen, Genel İş, 
Petrol İş gelmektedir.

Sendikaların sayısal ve oransal bü-
yüklüğü ile eylemler içindeki payları 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, doğ-
rudan bir ilişki olmadığı görülmekte-
dir. Örneğin, Türk Metal İş Sendikası 
169.549 üye ile toplam sendikalı işçi-
lerin %14,3’ünü temsil ederken, sen-
dikal eylemlerin sadece %1’ini ger-
çekleştirmiştir. Diğer yandan toplam 
sendikalı işçilerin %3’ünü örgütlemiş 
Dev Sağlık İş ile Birleşik Metal İş sen-
dikalı işyerlerinde yapılan eylemle-
rin %25’ini gerçekleştirmiştir. 

Bu tablo, nicelik olarak “büyük” sen-

dikaların sınıf hareketi bakımından 
hiçbir önem taşımadığını, tersine işçi 
sınıfını denetim altına alma işlevi gö-
ren, sermaye ve devlet tarafından iş-
gal edilmiş sendikaların yıkılmasının 
gerekliliğini de göstermektedir. Sınıf 
perspektifi olmayan, işçi sınıfının ne 
iktisadi ne sosyal ve ne de siyasal 
taleplerinin gereğini yapmayan sen-
dikaların yeniden işçi sınıfına kazan-

dırılması, sınıf örgütü haline getiril-
mesinin işçi sınıfının temel görevleri 
arasında olduğunu bir kez daha be-
lirtmekte yarar görüyorum.

EYLEM TÜRLERİ

Araştırma bulgularına göre ey-
lemlerin %35’i, işyeri önünde 

basın açıklaması yapma, günlük tep-
ki gösterme şeklinde gerçekleşirken 
“iş yapmama”, eylemlerin %19’unu 
oluşturmuştur. İş yapmama grev 
olarak değerlendirilmemiştir. Grev, 110
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kapsamında “yasal grev” esas alın-
mıştır. Basın açıklamaları eylemlerin 
%15’ini, yürüyüşler %10’unu, işyeri 
önünde çadır kurma vb. şeklinde 
işyeri önünde bir günden fazla bek-
leme %6’sını, işyeri işgalleri %3’ünü, 
yol kesme, trafiği kapama %2’sini, 
grevler %1’ini açlık grevi %1’ini ve di-
ğer başlığı altında toplanan eylemler 
%9’unu oluşturmuştur.

İşyeri önü eylemleri, işyeri önünde 
çadır vb. açarak bekleme biçiminde 
gerçekleşmiştir. Bu eylem, çoğun-
lukla kamuoyu desteğini büyütmek, 
görünür kılmak ve sonuç almak 
amacıyla yürüyüş, basın açıklama-
sı ya da işverenlerin başka işyerleri 

önünde açıklama yapmak gibi farklı 
eylem türleriyle de desteklenmiştir.

Eylem biçimlerinde üçüncü sıra-
yı, %15 oranı ile basın açıklamaları 
almıştır. Basın açıklamaları, işyeri 
önünde, merkezi bir alanda ya da 
işverenlerin evleri veya başka bir iş-
yeri önünde yapılmıştır.

İşyeri işgali eylemi bu dönemde %3 
oranında gerçekleşmiştir. 

İşyerinin bulunduğu bölgede ya da 
kent merkezinde yol kesme, yolu 
trafiğe kapatma eylemi %2 oranın-
dadır.

Büyük oranda, ücretlerin ve/veya 
kıdem tazminatı ödenmemesi nede-
niyle yapılan; çalışmayı çoklukla bir 
ya da birkaç gün durdurma, iş yap-
mama eylemi %19 oranındadır.

Ayrıca %3 oranında da bordro yak-
ma, vince çıkma, çatıya çıkma, kefen 
giyme, intihara teşebbüs, patronla-
rın evinin önünde oturma gibi farklı 
eylem biçimlerine başvurulmuştur.

EYLEM NEDENLERİ

Eylemlerin %40’ı işten atılmalara kar-
şı gerçekleşmiştir. İşten atılma ne-

deniyle yapılan eylemlerin %7’si değişik 
nedenlerle işten çıkartma, %42’si işyeri 
kapatma vakaları sonucu yaşanırken,  
%51’i sendikalaşma gerekçesiyle işten 
atma sonucu gerçekleşmiştir. 111
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Çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
nedeniyle yapılan eylemler, toplam 
eylemlerin %26’sını oluşturmaktadır. 
Özelleştirme karşıtı eylemler, taşe-
ronlaşmaya karşı yapılan eylemler, 
kadro talepli eylemler, işyeri kapan-
ması, grev yasağına karşı eylemler 
bu başlık altında toplanmıştır.

Kıdem tazminatı ve ücret alamama 
nedeniyle yapılan eylemlerin toplam 
eylemler içindeki payı %20 oranında 
olmuştur. Çalışırken ücret alamama 
nedeniyle eylem yapanların yüzde 
83’ünü taşeron işçiler oluşturmak-
tadır. Bu eylemlerin önemli kısmı 
sendikasız işyerlerindeki işçiler tara-
fından gerçekleştirilmiştir.

Oranı düşük olmakla birlikte (%4), 
işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla eylemlerin yapılmış 
olması dikkat çekicidir.

Toplu sözleşme uyuşmazlıklarını 
protesto ya da ücret talepli eylemler 
%3 oranında kalmıştır.

SENDİKALI/SENDİKASIZ 
İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIM

Eylemlerin %58’si sendikalı işyer-
lerinde gerçekleşirken, %42’si 

sendikasız işyerlerinde yapılmıştır. 
Sendikal örgütlenmenin olmadığı 
işyerlerinde yapılan eylemlerin bir 
bölümü işçi sınıfından yana siyasal 
kurumların ve kamu emekçileri sen-
dikalarının desteği ve dayanışması 
ile gerçekleşmektedir. 

 

112
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Sendikasız işyerlerine bakıldığında, 
eylemlerin %22’sinin inşaat sektö-
ründe olduğu görülmektedir. İnşaat 
sektörünü %18 ile genel işler, %17 ile 
sağlık, %12 ile tekstil ve %7 ile enerji 
sektörü izlemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından açıklanan 2014 yılı ocak 
ayı istatistiklerine göre inşaat işko-
lunda 1.655.772 kişi çalışırken, sen-
dika üye sayısı 41.980 işçi ile %2,5 
oranındadır. Diğer yandan, işkolun-
da toplu sözleşme yapma yetkisine 
sahip Yol İş Sendikası esas olarak 
kamu işyerlerindeki kadrolu ve ta-
şeron işçiler arasında örgütlü olup, 
özel sektörde örgütlenmesi olduk-
ça sınırlıdır. Oysa Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun Nisan 2014 verilerine 
göre sektörde çalışanların %94,7’si 
özel sektörde çalışmaktadır. Ayrıca 
işçilerin %80,8’i mevsimlik, yalnızca 
%19,2’di daimi olarak çalışmaktadır. 

“Genel İşler” olarak tasnif edilen ve 
yerel yönetimlerde gerçekleşen ey-
lemlerde, yerel yönetim seçimleri son-
rası işten çıkarmalar etkili olmuştur.

Sendikasız işyerlerindeki işçilerin 
%34’i işten atılma nedeniyle eyle-
me geçmektedir. İşten çıkarmaların 
nedenleri içinde birinci sırayı %84 ile 
herhangi bir gerekçe ile işten çıka-
rılma alırken, %10 işyeri kapanması, 
%3 sendikalaşma nedeniyle işten çı-
karma yapılmıştır. 

Sendikasız işçilerin eyleme geçme 
nedenleri arasında ikinci sırayı kı-
dem tazminatı ve ücret ödenme-
mesi oluşturmaktadır. Taşeronlaşma 
nedeniyle yapılan eylemler üçüncü 
sırayı almaktadır. Ücret zammı ta-
lepli eylemler ise dördüncü sıraya 
yerleşmektedir.
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Şekil-6: Sendikasız işçi eylemlerinin sektörlere göre oransal dağılımı
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KONFEDERASYONLARA 
GÖRE DAĞILIM

Ülke genelinde sendikalı işçilerin 
%66’sı Türk İş’e bağlı sendika-

ların üyesi iken, dönem içinde Türk 
İş’e bağlı sendikaların yaptığı eylem-
ler %46’da kalmıştır.

Ülkedeki sendikalıların %9’unu 
bünyesinde barındıran DİSK’e bağlı 
sendikalar, eylemlerin %48’ini ger-
çekleştirirken, toplam sendikalıla-
rın %21’ini oluşturan Hak-İş’e bağlı 
sendikalar ise eylemlerin yalnızca 
%4’ünü gerçekleştirmiştir.

Herhangi bir konfederasyona bağlı 

olmayan bağımsız sendikalar toplam 
sendikalı işçilerin %2,7’sini örgütler-
ken, bu sendikaların yaptıkları eylem-
ler ise %1 oranında gerçekleşmiştir. 

COĞRAFİ DAĞILIM

Mekânsal olarak yurt çapına ya-
yılan bir eylemlilikten söz et-

mek mümkündür. 81 ilden 72’sinde 
eylemler gerçekleştirilmiştir. İllere 
bakıldığında esas olarak ildeki işçi 
sayısı ile benzer düzeyde eylemler 
görmek mümkündür. 

Ancak bunu farklı kılan bazı iller söz 
konusudur. Bu illeri iki grupta topla-
mak mümkündür. Birincisi, sendikal 
örgütlüğün ve mücadelenin bazı iş-
yerleri üzerinden yoğunlaştığı iller 
olarak söz konudur ve Denizli, İzmir, 
Kocaeli, Kütahya, Muğla, Zonguldak 
bu iller arasındadır.

Diğer yandan bazı işyeri ya da sen-
dika ile sınırlı olmayan, farklı sektör-
lere yayılan, ancak ildeki işçi sayısını 
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çok aşan eylemlerin yapıldığı iller 
de söz konusudur ve bunlar belli bir 
coğrafyada yoğunlaş-
maktadır. 

Bu iller, Ağrı, Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin, Van, 
Batman ve Şırnak’tır. Bu 
illerde eylemlerin diğer 
illere göre daha fazla 
olması bölgedeki siya-
sal gelişkinliğin işçi sınıfı 
mücadelesine yansıma-
sı olarak değerlendir-
mek mümkündür.

GENEL DEĞERLENDİRME

Araştırma bulguları göstermekte-
dir ki; 2014 yılının ilk altı ayı; işçi, 

memur, sözleşmeli, taşeron vb. farklı 
istihdam biçimlerine tabi olarak ça-
lışan ve bir bütün olarak işçi sınıfını 
oluşturan kesimlerin eylemlerinin gö-
rünür biçimde yükselmiştir. 2014’ün 
ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 
eylem sayısı, 2013 yılının ilk 6 aylık 
döneminden %51 daha fazladır.

Her gün iki işyeri eyleme çıkmış, 
eylemler çoklukla uzun dönemli ol-
muştur. 

Bu nedenle, aynı günlerde onlarca 
işyerinden işçiler çeşitli eylem bi-
çimleri ile yurdun dört bir tarafında 
sorunlarını gündeme getirmiş, öfke 
ve tepkisini haykırmıştır. 

Bu kapsamda işyeri bazlı, parça parça 
ve oldukça yaygın, üretimi aksatan 
direniş ve eylemlerin sayısında görü-
nür bir artış söz konusu olmuştur.

2013 yılında son 10 yılın en yaygın 

ve kitlesel grevleri yapılırken, 2014 

yılının ilk 6 yılında sadece bir grev 

yaşanmıştır. Ancak değerlendirme-

ye alınmayan Temmuz ayı içerisinde 

yapılan grevler söz konusudur.

2014’ın ilk 6 ayından önceki dönem-

lere göre artan, yaygınlaşan ve çeşit-

lenen direnişler yaşanmasında son 

dönemde işçi sınıfına yönelik saldı-

rıların yoğunlaşmasının etkisi olduğu 

açıktır. 

2014 yılındaki eylemlerinin ana dina-

miğini taşeron işçiler oluşturmuştur. 

Tüm eylemlerin yarısı taşeron işçiler 

tarafından yapılmış, bunun önemli 

kısmını da sendikasız işyerlerinde 

çalışan taşeron işçiler gerçekleştir-

miştir. Bunda elbette taşeron olarak 

çalışan işçilerin çalışma koşullarının 

ağırlığını, güvencesizliği daha yoğun 

hissetmeleri ve gerek kamu gerek-

se de özel sektörde artan taşeron 

işçi sayısının etkisi söz konusudur. 

SGK’ya kayıtlı işçilerin %9’u “kayıtlı” 
taşeron işçileridir. 115
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Öncelikle emek çalışmaları alanının 
son yıllarda gittikçe olgunlaşan ve sa-
yısal açıdan da artan bir ivmeyle zen-

ginleşiyor olması çok sevindirici. Ancak yine 
de sosyal bilimlerin 1980’lerden bu yana göz 
ardı ettiği işçi sınıfına büyük bir borcun ka-
panması için daha çok yolumuz var.

Bu nedenle de emek çalışmaları alanında, 
toplumların sınıflı yapısına eleştirel bakmak 
için tarihsel maddeciliğin daha güçlü ve ya-
ratıcı kullanıldığı örneklere ihtiyacımız var. 
Bu yöntemden anlaşılması gereken en temel 
şeyler, çalışmaların her aşamasında hem am-
pirik [görgül, deneysel] veri bolluğuna sahip 
olmak hem de toplumsal süreçlerin tüm di-
namiklerine bütünlüklü olarak bakabilmek-
tir. Bu kavrayış ve yöntemle, iktisat, çalışma 
ekonomisi (sosyal politika), sosyoloji, kültürel 
çalışmalar, iletişim bilimleri gibi gelişmiş ka-
pitalist toplumların her boyutunu görebilen 
sosyal bilimlerin, bilgi ve veri paylaşımını içe-
ren eleştirel yöntemi kolektifleştirme çabası-
nın, işçi sınıfının kendisi için bilgi üretme mü-
cadelesine önemli bir kuramsal müdahale 
olacağını düşünmekteyim. 

Bu uzun soluklu olan tartışmaya kısaca de-
ğindikten sonra amacım, yukarıda bahsetti-
ğim kaygılarla bilgi üretme çabasının uzun 
soluklu ve ayrıntılı bir örneği olan Hakan 
Koçak’ın Camın İşçileri(*) kitabını  tanıtma-
ya çalışmaktır. Hakan Koçak sosyoloji, çalış-

"CAMIN İŞÇİLERİ"
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(*) M. Hakan Koçak (2014), Camın İşçileri: 

Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü, 

İstanbul: İletişim Yayınları.



ma ekonomisi ve yarım bırakılmış 
da olsa mühendislik formasyonuyla 
[eğitimiyle] tek kişilik bir çalışmayı 
disiplinlerarası açıdan kolektif kılabi-
lecek bir işe girişmiş. 

“... Semtin tüm dokusuna sinmiş işçi 
sınıfı mirası, görünmeyen ama his-
sedilen bir güç olarak varlığını sür-
dürüyor. Yalnızca orada da değil; 
kentin, ülkenin başka köşelerinde 
cam işçilerinin kolektif hafızaları-
nın, ortak değerlerinin temelinde 
bu miras nefes alıp veriyor. Onları 
her seferinde yeniden ağır ellerini 
toprağa basıp doğrulmaya yönel-
ten miras...” (s.502). 

Yazarın kendi son sözündeki ifade-
sinden devam ederek işçi sınıfının 
kanlı canlı her daim yaşayan ve 
bulunduğu her ana işleyen varlığını 
tarihe kayıt düşme kaygısının bu ki-
tabın en değerli yanı olduğunu söy-
lemek isterim. Türkiye’de belki de 
emek çalışmalarının en zayıf yanı 
olan işçi sınıfının kültürünü edebiya-
tı, müziği, şiiri, gündelik yaşam öykü-
leri, günlükler, yaşadıkları mekânlara 
bıraktıkları miraslarla kayda geçirme 
gerekliliğinin önemli bir çabası olma 
yönüyle bir değeri kast etmekteyim. 

Bu kitap, “Türkiye’de cam ev eşyası-
na adını vermiş olan” (s.501) İstanbul 
Paşabahçe Şişecam fabrikası işçileri-
nin mücadelesini merkezine alarak 
Osmanlı’dan bugüne Türkiye’de cam 
sanayinin tarihsel dönüşümüne bak-
mayı da ihmal etmeden yapılmış 
kapsamlı bir araştırmanın ürünü. Tür-
kiye işçi sınıfını, tarihin belirleyici di-

renişleriyle, örgütlenme örnekleriyle, 
politik yaşama dâhil olan eylemlilik-
leriyle görünür kılan cam işçilerinin 
mücadelelerini güçlü ve zayıf yanla-
rıyla idealleştirmeden ya da yok say-
madan gösteren bir kitap.

Kitabın başlangıcında çalışmanın 
yöntemi ve omurgasını oluşturan 
sınıf oluşumu üzerine kapsamlı bir 
tartışmayı izleyebiliyoruz. Yöntem 
tartışmaları bize işçi sınıfı etnogra-
fisi, sözlü tarih kuramlarının dünya 
literatürünü de kapsayan ufuk açı-
cı haritasını göstermektedir. Koçak, 
burada süreci analiz ederken seçtiği 
yaklaşımı en baştan göstererek; bu 
kuramın uygulamasını tüm çalışma-
sında açık bir biçimde takip etmemizi 117



kolaylaştırıyor. Michael Burawoy’un 
fabrika rejimi kavramsallaştırmasını 
analizinin merkezine oturtuyor: “Bu 
temel düşünceyle çalışmamızda, 
fabrikada yaşanan mücadelelerin 
dönemselleştirilmesi için fabrika re-
jimleri kavramı kullanılacak, emek 
sürecinde meydana gelen değişim-
lerle birlikte üretimin değişen poli-
tik araçları da resmedilmeye çalışı-
lacaktır” (s.55). Bir kuramın bir örnek 
olaya uygulanması yönteminin ol-
dukça riskli ve kısıtlılık yaratabilecek 
bir çaba olduğunu söylemek gerekir. 
Buna rağmen, araştırmacının çalış-
manın her aşamasında örnek olayla 
kuram arasında ne tür bağlar kurdu-
ğunu titizlikle açıklamasının eleşti-
relliğini koruma çabasının bir parçası 
olarak görmek mümkün. 

Çalışmada emek sürecinin günde-
lik hayat pratiklerinin tamamını 

kavrayan boyutuna ve Paşabahçe 
örneğinde de özelleşen bir semti 
kuran mekânsal boyutuna da geniş 
yer verilirken emek tarihçilerinden, 
sosyologlara, dönemimizin önemli 
Marksistlerine kadar geniş bir çer-
çevede referanslara başvurulduğu 
görülmektedir. 

Zengin bir arşiv içinden zaman za-
man Paşabahçe’de bir işgününün en 
ince ayrıntılarına, işçilerin yazılı ve 
sözlü olarak dile getirdikleri yaşam 
pratiklerine, dönem dönem farklıla-
şan örgütlenme biçimlerine ve bun-
lardan doğan iç gerilimlere ve müca-
delenin diğer tarafı olan sermayenin 
de kurduğu ittifak ve baskı stratejile-
rinin somut örneklerine tanık olarak 
ilerliyoruz. Koçak, bu anlatı biçimi 
içinde her zaman mesafeli ve tartış-
mayı sürdüren dış ses olma niteliğini 
elden bırakmıyor. 

Bu kadar zengin bir arşiv taraması-
nın, siyasi partilerin semt çalışma fa-
aliyeti raporlarından işçilerin yazdığı 
şikâyet mektuplarına kadar ayrıntı-
lara inen çabanın yarattığı bilginin 
değeri emek çalışmalarına önemli 
bir boyut katmıştır. Malzemenin ba-
zen “taştan çıkarılmasının” bazen 
de “bolluğu içinden titizlikle elen-
mesinin” (s.15) tüm zorluklarının or-
taya çıkardığı değerli bir araştırma 
örneği bu kitap. Ayrıca, arşivleri son 
derece dağınık olan bir ülkede tüm 
zorluklara rağmen inatçı bir araştır-
macı olmak cesaretini de veriyor.

Kitabın emek tarihçiliği ve sınıf sos-
yolojisi açısından değerlendirilebi-118
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lecek birçok yönü var. Ben burada 
önemli bulduğum birkaç noktasına 
değineceğim. İlki, millî kuruluş kav-
ramının çift taraflı niteliğini görerek 
Şişecam fabrikasının kamu sanayiin-
den farklı olarak kâr amaçlı bir işlet-
me olma özelliğinin emek-sermaye 
ilişkilerine kattığı özgül durumu gös-
termesidir. Türkiye’de bu sürecin, 
Batı kapitalist toplumlarının cam sa-
nayiindeki, zanaat üretiminden ma-
kineleşmeyle dönüşmeye başlayan 
ve nihayetinde fabrika üretim ilişki-
lerine geçen tipik süreçlerinden farklı 
gelişen yanlarını izleyebilmekte çok 
önemli. İkincisi, kalkınma programla-
rının sıfırdan kurduğu sanayi kentle-
ri ve bölgelerinden biri olan Beykoz 
Paşabahçe’yi sürekli ulusal değerler-
le romantize eden egemen söylem 
karşısında işçi sınıfının yaratısı ola-
rak anlatmasıdır. Bir diğer deyişle, 
sanayi mekânlarını hem fabrika içi 
ilişkileriyle hem de sınıf kültürünün 

yarattığı tüm diğer mekânsal dönü-
şümlerle ortak izleyebildiğimiz bü-
tünlüklü bir bakış açısıyla emeğin 
tarafından görmesidir. Sanırım bu da 
çalışmayı kalkınma dönemi sanayi 
kentlerinin sadece sermaye ve dev-
let tarafından yazılıp çizilmiş tarihle-
rine karşı emek tarafından bakılarak 
yapılan ilk çalışma örneklerinden biri 
olarak önemli kılıyor.

Sınıf mücadelelerinin ülkelerin kendi 
iç dinamikleriyle farklılaşan karak-
terine bakmak ve bu mücadelenin 
içinde işçi sınıfının attığı her adımı 
olumlu ve olumsuz yanlarını görerek 
tarihe kayıt düşmek, kesintisiz bir sı-
nıf belleği oluşturmak için gereklidir. 
Özellikle de bizim gibi geç kapitalist-
leşen ülkelerde sürekli yok sayılan 
bir bilgi üretme biçiminin ve eleştirel 
tartışmalarla birikecek kuramsal ala-
nın bu tür çalışmalarla daha zengin-
leşmesini umuyoruz.
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Film, yıllarca hiçbir sosyal güvencesi 
olmayan bir işte çalışan, iş kazası ge-

çiren, sakat kalan, cam silerken düşüp 

hayatını kaybeden ev işçilerinin sendi-

kalaşma mücadelesine tanıklık ediyor. 

Filmde, haklarını arayan kadınların, 

emeklerini görünür kılmak, ev işinin 

İş Yasası kapsamına alınmasını ve 

hükümetin ev işçilerine insanca ça-

lışma koşulları tanımasını sağlamak 

için verdikleri mücadeleyi izliyoruz.

Kadim, iki çocuk sahibi bir inşaat 
işçisidir. Muhafazakâr ve dindar 

bir adamdır. İnşaatta bile namaz kı-

lar. Bir gün iskeleden düşer ve sakat 

kalır. 

İş aramaya başlar ancak bulamaz. 

Sonunda gazete ilanları sayesinde 

bir güzel sanatlar fakültesinde iş 

bulur. Hademe olarak çalışacağını 

düşünürken resim bölümündeki öğ-

rencilere canlı model olur.
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Arjantin’den Avustralya’ya, 
Hindistan’dan Rusya’ya dün-
yanın 19 farklı ülkesinden 

gelen araştırmacı ve aktivistlerin sı-
nıf meselelerini tartıştığı “Sınıf Nasıl 
Çalışır?” konferansının yedincisi 5-7 
Temmuz 2014 tarihleri arasında Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde New York 
State Stony Brook Üniversitesi’nde 
gerçekleşti. New York State Stony 
Brook Üniversitesi Ekonomi Bölümü, 
İşçi Sınıfı Hayatı Çalışmaları Merkezi 
ve İşçi Sınıfı Çalışmaları Derneği ta-
rafından iki senede bir düzenlenen 
konferansa 250’den fazla katılımcı 
55 farklı oturumda sosyoloji, edebi-
yat, siyaset bilimi, ekonomi ve tarih 
gibi alanlarda çeşitli sunumlar yaptı.

DİSK-AR olarak konferansta “Türkiye’de 
Sınıf Nasıl Çalışır?” başlıklı bir oturum 
düzenledik. M. Meryem Kurtulmuş, 
Kurtar Tanyılmaz ve İrfan Kaygısız 
ile birlikte hazırladıkları “Türkiye’de 
İşçi Sınıfının Değişen Yapısı” ko-
nulu araştırmayı, Serkan Öngel ise 
“Türkiye’de Endüstriyel Dönüşüm, 
İstihdam ve Ücret” üzerine olan 
analizini sundu. Gencer Çakır’ın 
“Gezi Hareketi’nin Sınıfsal Yapısı 
ve Türkiye’de Sözde Faşizm” baş-
lıklı sunumu Çakır’ın ABD vizesi ala-
mayarak konferansa katılamaması 

sebebiyle bir başka DİSK-AR Koor-
dinasyon Kurulu üyemiz Işıl Erdinç 
tarafından okundu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ge-
len sınıf çalışan akademisyenler 
ve sendikacılar Türkiye’ye ilgi gös-
terdiler. Konferansın ilk günlerinde 
kafalarında “Türkiye’de işçi sınıfı 
var mı?” soruları ile bize yaklaşan 
araştırmacılar, Türkiye’den gelen 
bütün arkadaşların da katkısıyla, 
konferansın sonunda Türkiye’de işçi 
sınıfıyla ilgili toparlayıcı bir özet bile 
yapabilecek seviyede bilgilenebil-
mişlerdi. Türkiye’de Gezi’nin bir işçi 
sınıfı ayaklanması olup olmadığı ve 
Gülen Cemaati’nin siyasi süreçler-
deki rolü de sıkça sorulan sorular 
arasındaydı.

Konferansta Gezi Hareketi ile ilgi-
li bir oturum da düzenlendi. ODTÜ, 
Ankara, Ordu, Ondokuz Mayıs, New 
York ve Paris Panthéon-Sorbonne 
üniversitelerinden gelen akade-
misyenler “Tarih, Mücadele, Sınıf”, 
“Gezi Hareketi’nin Sınıfsal Karak-
teri ve Haziran Ayaklanması”, 
“Gezi Hareketi’nin Siyasal İktisadı”, 
“Neoliberalizm, Otoriter Yapı ve 
Gezi Direnişi” ile “2000’li yıllarda 
Türkiye’de Sendikalar” başlıklı bil-

DÜNYA AKADEMİSİ SINIFI TARTIŞIYOR: 
ABD NEW YORK STATE STONY BROOK 
ÜNİVERSİTESİ “SINIF NASIL ÇALIŞIR?” 
KONFERANSI...



diriler sundular. “Medya, İktidar ve 
İşçi Sınıfı” başlıklı oturumda Anka-
ra ve Gazi üniversitelerinden gelen 
genç akademisyenlerin sunduğu 
“İşçi Sınıfının Kendi Medyasını Ya-
ratması: Gezi Direnişi ve Çapul TV 
Örneği” konulu bir çalışma da vardı.

Konferansta sınıf meselesi pek çok 
açıdan ele alındı. Güvencesizlik, 
sınıf bilinci, işçi sınıfının gündelik 
yaşamı, televizyon dizilerinde, film-
lerde, edebiyat ve fotoğraflarda işçi 
sınıfının temsili, din ve sınıf, mekân 
ve sınıf, işçi sınıfı ve işçi partileri 
bunlardan bazılarıydı. Afroameri-
kan sınıf deneyimleri çoğunlukla 
orta sınıf perspektifiyle işlenirken, 
“Hindistan Enformel Ekonomi-
sinde Yoksulluğun Sınıfsal Yapı-
sı” başlıklı sunumda kast ve sınıf 
arasındaki bağlantılar ve enformel 
ekonominin sürekliliği üzerinde du-
ruldu. Pek çok oturumda öğrencilik 
ve sınıf arasındaki ilişkiler vurgula-
nırken “Toplumsal Hareketler ile 
Radikal Akademisyenler Arasında 
Birlikler” başlıklı bir oturumda da 
düşünsel çalışmanın eyleme dönüş-
türülme yollarından örnekler veril-
di. ABD, İngiltere, Meksika ve Güney 
Afrika gibi ülkelerde yerel ölçekteki 
yeni eylemlilik ve örgütlenme de-
neyimleri, otonomizm, sendikalarda 
küresel ısınma, toplumsal cinsiyet 
ve queer perspektifi konulu tartış-
malar Türkiye’de sendikal hareket 

açısından alınması gereken dersleri 
düşündürdü bize. 

Küresel sendikal hareket de konfe-
ransın önemli temalarından biriydi. 
Ortak bir işçi sınıfı dış politikası nasıl 
üretilir, işçi sınıfı ve sendikal hare-
ket dünya sorunlarında nasıl etkili 
bir aktör olur, çokuluslu şirketlere 
ve küresel sermayeye karşı nasıl 
ortak stratejiler geliştirilebilir, etkin 
bir uluslararası sendikal dayanışma 
nasıl kurulur gibi sorunlar tartışıldı. 
ABD’nin Irak’a müdahalesi sürecinde 
oluşan “Sendikalar Savaşa Karşı” 
hareketinden bahseden İşçi Sınıfı Ha-
yatı Merkezi başkanı Michael Zweig 
uluslararası sendikal dayanışmada 
Fransa sendikalarından ve Orta Doğu 
sendikalarından öğrenilecek çok 
şeyler olduğunun altını çizdi. 

Konferansın sonunda DİSK-AR olarak 
dünyada işçi sınıfıyla ilgili araştırma-
ları takip edebilmek ve bu çalışmala-
ra katkıda bulunabilmek üzere “İşçi 
Sınıfı Çalışmaları Derneği”ne üye 
olduk. 

“Sınıf Nasıl Çalışır?” konferansının 
sekizincisi 2016 yılında yine New 
York Stony Brook Üniversitesi’nde 
düzenlenecek. 

DİSK-AR olarak Michael Zweig’a, araş-
tırma görevlisi Gregory Rosenthal’a ve 
New York Stony Brook Üniversitesi’nde 
ağırlanmamızda emeği geçen bütün 
çalışanlara teşekkürlerimizi sunarız.
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l GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 
YÜZDE 18’E YAKLAŞIRKEN, 
İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON 168 
BİN OLARAK GERÇEKLEŞTİ...

l KADINLAR İÇİN GENİŞ 
TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 24 
SEVİYESİNE ULAŞTI...

Türkiye Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu Araştırma 
Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tara-

fından açıklanan Hanehalkı İşgücü 
Anketi Haziran 2014 dönem sonuç-
larını değerlendirdi:

1 Mevsim etkilerinden arındırılmış 
resmi işsizlik oranı yeni seriye 

göre %9,9 ile son 42 ayın zirvesine 
ulaştı. İşsizlik oranı ekonomik krizin 
etkisinin ağır bir biçimde yaşandığı 
2009 yılı ile 2010 yılından sonra en 
yüksek seviyesine yükseldi. İşsiz-
lik oranı bir önceki yılın aynı ayına 
göre 1 puan, artış gösterdi. Bu du-
rum ekonomideki yavaşlama ile 
paralellik gösteriyor. Türkiye eko-
nomisi 2014 yılının ikinci çeyreğinde 
%2,1’lik büyüme oranı ile 2002 yılın-
dan bu yana krizin etkilerinin en ağır 
biçimde yaşandığı 2009 yılı hariç en 
düşük oranında gerçekleşti.  

2 Haziran 2014 döneminde umudu 
olmadığı için ya da diğer neden-

lerle son 4 haftadır iş arama kanal-
larını kullanmayan ve işe başlamaya 
hazır olduğu halde bu nedenle işsiz 
sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil 
edildiğinde işsizlik oranı %9,1 değil, 
%17,8, işsiz sayısı da 2 milyon 654 
bin değil, 5 milyon 168 bin kişi olarak 
gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ka-
dınlar için %24 seviyesine yükseldi. 

3 Kendine uygun tam zamanlı bir 
iş bulamadığı için çeşitli işlerde 

1 saatliğine bile olsun çalışıyor görü-
nenler ile çalıştığı işten memnun ol-
mayıp değiştirmek isteyen çaresizle-
rin sayısı ise 1 milyon 131 bin olarak 
gerçekleşti. Çaresizler, umutsuzlar 
ve resmi işsizlerin toplam sayısı 6 
milyon 298 bin oldu. Geniş istihdam 
içinde umutsuzların, çaresizlerin ve 
resmi işsizlerin payı %21,6 düzeyin-
dedir. 

4 Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 
2014 dönemiyle birlikte yeni bir 

hesaplama yöntemi ve seri kullan-
maya başladı. Uluslararası norm ve 
standartlar dikkate alınarak veri der-
leme araçları zenginleştirildi. Ancak 
aynı zamanda resmi olarak işsiz sayı-
lanların kapsamı da daraltıldı. Önceki 

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ 
RESMİ İŞSİZLİK ORANI SON 42 AYIN 
ZİRVESİNE ULAŞTI...
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uygulamada, referans dönemi içinde 
“son üç ay” içerisinde iş arama ka-
nallarından en az birini kullanmış ve 
iki hafta içinde işbaşı yapabilecek 
durumda olan kişiler “işsiz” olarak 
değerlendiriliyordu. Yeni uygula-
mada ise yalnızca “son dört hafta” 
içerisinde iş arama kanallarından en 
az birini kullanan ve iki hafta içinde 
işbaşı yapabilecek durumda olan ki-
şiler “işsiz” olarak ele alınıyor. Yani 
1,5-2 ay önce iş başvurusu yapmış 
olan ve işe başlamaya hazır bir kişi 
işsiz kategorisi dışına çıkartıldı. Bu 
kişiler “işgücüne dahil olmayanlar” 
başlığında, “İş aramayıp, çalışmaya 
hazır olanlar” kategorisinde “diğer” 
sınıflandırmasında değerlendirildi. Bir 
önceki seri için geçtiğimiz yıl Haziran 
döneminde bu kategori (diğer) içe-
risinde yer alan kişi sayısı 1 milyon 
480 bin kişi iken yeni seride mev-
cut dönem için bu rakam 1 milyon 
930 bin olarak gerçekleşti. İki ayrı 
seride iki farklı yılın aynı dönemler 
için yaşanan 450 bin kişilik bu artışın 
önemli oranda yöntem değişikliğin-
den kaynaklı olarak yaşandığı ve bu 
kişilerin işsiz kategorisi dışına atıldığı 
söylenebilir.  

5 TÜİK’in ekonometrik modelle Şu-
bat 2014 serisi için tahmin ettiği 

geçmiş ayların verilerine göre Hazi-
ran 2013 döneminde işsizlik oranı 
yüzde 8,1, işsiz sayısı ise 2 milyon 
263 bin olarak tespit edildi. Oysa 
önceki 2005 serisinde Haziran 2013 
dönemi için bu oran ve rakam sırası 
ile yüzde 8,8 ve 2 milyon 525 bin idi. 
Buna göre TÜİK’in resmi işsiz oranı 

geçtiğimiz yılın haziran dönemi için 
yeni seriye göre yapılan tahmin-
de, eski seriye göre 0,7 puan düşük 
çıktı. Eski seriye göre Haziran 2014 
verisinin kaç olacağını tahmin et-
mek yöntem değişikliği nedeniyle 
mevcut veriler üzerinden mümkün 
görünmemektedir. Bu konuda ge-
rekli hesaplamaları yapmak TÜİK’in 
sorumlulukları arasındadır. 

6 Yine TÜİK’in yeni seri için tahmin 
ettiği verilere göre Haziran 2014 

dönemi için işsizlik oranı geçtiğimiz 
yılın Haziran dönemine göre %0,6 
puan artış gösterdi ve yeni seriye 
göre yüzde 9,1 oldu. İşsiz sayısı ise 
288 bin artışla 2 milyon 551 bin oldu.

7 TÜİK’in yeni yöntemi ve yaptığı 
tahmini hesaplara göre hem is-

şizlik oranı hem de işsiz sayısı azal-
mış görünmektedir. Oysa Türkiye’de 
işsizlik gerçeğinde bir değişiklik ol-
madı. Sadece işsizlik daha da gizlen-
miş oldu. Örneğin son 1 aydan 3 aya 
kadar başta umutsuzluk olmak üze-
re çeşitli nedenlerle iş arama kanal-
larından birini kullanmayan ancak 
işe başlamaya hazır olanlar önceki 
hesaplamalarda işsiz kategorisinde 
değerlendirilirken yeni seride istih-
damda kabul edilmiyorlar. 

8 TÜİK yeni serisinde daha önceki 
seride olan ve anket soru for-

munda yer alan işin sürekliliği ile 
ilgili verileri açıklamaktan vazgeç-
miştir. Geçici çalışanların sayısındaki 
gelişim istihdamın niteliği açısından 
son derece önemli bir değişkendir. 
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derece sakıncalıdır. Bu keyfi tutum-
dan vazgeçilmelidir. 

Türkiye haftalık çalışma sürelerinin 
emsallerine göre çok daha yüksek 
olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ül-
keleri ile kıyaslandığında haftalık 
çalışma sürelerindeki fark 12 saati 
bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 
5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmak-
tadır. Bir yandan işgücüne katılım 
oranlarını yükseltirken, öte yandan 
işsizlik verileri ile mücadele etmenin 
yegâne yolu, gelir kaybına yol aç-
maksızın haftalık çalışma sürelerini 
azaltmaktan geçmektedir. Buna kar-
şın hükümet ve sermaye çevreleri 
işsizlik verilerindeki artışı, istihdam 
yapısının niteliğini bozarak, yani yo-
ğun çalışma koşulları altında, daha 
esnek ve güvencesiz çalışma biçim-
lerini yaygınlaştırarak durdurmanın 
reçetelerini topluma sunmaktadır. 
Hükümet işveren çevrelerinin talep-
lerini Ulusal İstihdam Strateji Belgesi 
ile programlaştırmıştır. Ucuz işgücü 
için, taşeron çalışmayı yaygınlaştır-
mayı, kıdem tazminatını fona dev-
rederek ortadan kaldırmayı, kölelik 
bürolarını hayata geçirmeyi hedefle-
yen bu belge hükümetin uygulama 
açısından gündemindedir. İşsizlik-
le mücadeleyi, çalışma koşullarını 
kötüleştirerek, ücretleri düşürerek 
çözmeye çalışan bu anlayışa karşı 
durulmalıdır. Bu stratejinin sonuç-
ları Soma’da, Mecidiyeköy’de ve 
Türkiye’nin dört bir yanında acı bir 

biçimde görülmektedir. Bu strateji 
işsizliğin “ne iş olsa yaparım” başlığı 
altında gizlenmesi, işletmelerin karı-
nı insanların yaşamının önüne alma 
stratejisidir. İşsizlikle gerçek müca-
dele için; 

1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı 
yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla me-
sailer için uygulanan yıllık 270 saat 
sınırı, 90 saate düşürülmelidir. 

2. Herkese en az 1 ay ücretli izin 
hakkı tanınmalıdır. 

3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız 
bir biçimde uygulanmalıdır. 

4. Sendikal hak ve özgürlükler güven-
ce altına alınmalı, sendikal barajlar 
kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını 
özgürce kullanabilmesi için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istih-
dam engellenmelidir.

6. Kamu girişimciliği ve hizmetleri 
istihdam yaratacak şekilde yeniden 
ele alınmalıdır.

7. Kamuda personel açığı derhal ka-
patılmalıdır. 

8. Kadın istihdamının artırılması ve 
işsizliğinin azaltılması için işgücü 
piyasalarındaki cinsiyetçi uygula-
malara son verilmeli, ev içi bakım 
hizmetleri devletin gereken nitelikli, 
yaygın ve ücretsiz bakım hizmetle-
rini sağlaması ile kadının üzerinden 
alınmalıdır. 
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