
İş Yazıları Dergisi

EMEK VE KARİKATÜR

Dr. Naci ÖNSAL

KADIN UZMANLARIN GÖZÜNDEN SENDİKACILIK: 

TÜRK METAL SENDİKASI ÖRNEĞİ 

Suay Işık PEKÖZ

FESİH YASAĞI İLE İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA VE 

ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRMA HAKKININ SINIRLARI, 

FESİH YASAĞININ ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE DELİNMESİ

Yasemin YÜCESOY 

SÖYLEŞİ / Özcan KARABULUT

İÇTİMAÎ SİYASET

Ord. Prof. Dr. Gerhard KESSLER

K
A
R
A
T
A
H
T
A

l Ağustos 2021 l Sayı: 20 l ISSN: 2149-2417

Beştepe Mahallesi 4.Sokak No:3
Söğütözü Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 292 64 00 Faks: 0312 284 40 18

www.dergikaratahta.com
e-posta: dergikaratahta@turkmetal.org.tr 

2021 / 20



Sayı: 20 / Ağustos 2021
ANKARA



KARATAHTA İş Yazıları Dergisi
KARATAHTA Labour Writings Journal

Yıl / Year: Ağustos 2021   Sayı / Issue: 20   ISSN: 2149-2417

Yayın Sahibi Türk Metal Sendikası Adına / Publisher on Behalf of Turk Metal Union:
 Pevrul KAVLAK - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı / President of Turk Metal Union

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Manager: 
Av. Taliphan KIYMAZ - Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri / General Secretary of Turk 
Metal Union

Genel Yayın Yönetmeni ve Editör / Editorial Director: 
Dr. Naci ÖNSAL - Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi / Turk Metal Union 
Research and Training Center

Yayın Kurulu / Editorial Board: 
Dr. Naci ÖNSAL / Türk Metal Sendikası-Ankara
Dr. Öğr. Üyesi Melek İPEK  / İstanbul Aydın Üniversitesi-İstanbul
Özge YAŞAR / Türk Metal Sendikası-Ankara

Tasarım ve Baskı / Designed and Published by:
Büyük Anadolu Medya Grup
İstanbul Cad. Elif Sok. No: 7/18 İskitler-Altındağ/ANKARA
Telefon/Telephone: +90 312 384 30 70 (pbx) Faks/Fax: +90 312 384 30 67

Yayın Türü / Type of  Publication:
Yaygın Süreli, Hakemli Yayın / Vernacular Publication, Peer Reviewed

Yayın Dili / Language of Publication:
Türkçe / Turkish

Yayın Tarihi / Date of Publication:
Dört ayda bir (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak yılda üç kez yayımlanır. / It is published qu-
arterly (April-August-December) three times a year.

İletişim Adresi / Contact Adress:
Türk Metal Sendikası 
Araştırma ve Eğitim Merkezi
Beştepe Mah. 4. Sok. No:3 Söğütözü-Yenimahalle/ANKARA
Telefon/Telephone: +90 312 292 64 00 (pbx) Faks/Fax: +90 312 284 40 18
E-Posta/E-Mail: dergikaratahta@turkmetal.org.tr
www.dergikaratahta.com

Bu dergide yayımlanan yazılarda yer alan görüşler yazara aittir. Kaynak gösterilerek 
alıntı yapılabilir.
Articles published in this journal represent the views of the authors. Quotations may be 
used by reference.



Ulusal Danışma Kurulu /  National Consultative Commitee *
Prof. Dr. Nizamettin AKTAY / Antalya Bilim Üniversitesi-Antalya
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / MEF Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. Yusuf ALPER / Bursa Uludağ Üniversitesi-Bursa
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ / Çağ Üniversitesi-Mersin
Prof. Dr. Kadir ARICI / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Ufuk AYDIN / İstanbul Aydın Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN / Kıbrıs İlim Üniversitesi-KKTC
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU / Marmara Üniversitesi-İstanbul 
Prof. Dr. Talat CANBOLAT / Marmara Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. Fevzi DEMİR / Yaşar Üniversitesi-İzmir
Prof. Dr. Münir EKONOMİ / İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul (E.)
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU / Ankara Üniversitesi-Ankara (E.)
Prof. Dr. Zeki ERDUT / Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir
Prof. Dr. Nüvit GEREK / Anadolu Üniversitesi-Eskişehir (E.)
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ / Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü-Ankara
Prof. Dr. Timur Han GÜR / Hacettepe Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ / Pamukkale Üniversitesi-Denizli
Prof. Dr. Yalçın KARATEPE / Ankara Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Aşkın KESER / Bursa Uludağ Üniversitesi-Bursa
Prof. Dr. Cem KILIÇ / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Metin KUTAL / İstanbul Gedik Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. Ahmet MAKAL / Ankara Üniversitesi-Ankara (E.)
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU / Çankaya Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Sedat MURAT / İstanbul Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU / Fenerbahçe Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. M. Polat SOYER / Yakın Doğu Üniversitesi-KKTC
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN / İstanbul Okan Üniversitesi-İstanbul 
Prof. Dr. Pınar TINAZ / Beykoz Üniversitesi-İstanbul
Prof. Dr. Türker TOPALHAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Ankara
Prof. Dr. Feryal TURAN / Ankara Üniversitesi-Ankara 
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY / İstanbul Bilgi Üniversitesi-İstanbul 
Doç. Dr. Recep KAPAR / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Muğla 
*Alfabetik soyadı sırası ile... Listed in alphabetical order…
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, Türk Metal Sendikası’nın dört ayda bir yayımlanan ulusal 
hakemli dergisidir. Dergide yer alan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir.  Ya-
yımlanan yazılardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Dergimiz, abonelere ücretsiz 
ulaştırılır.
KARATAHTA Labour Writings Journal is the national refereed journal of the Turk Metal 
Union, published quarterly. All responsibility of the articles in the journal belongs to the 
author. Quotations may be used by reference. Our journal is delivered to subscribers free 
of charge.



KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 
HAKKINDA 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, bilimsel ve objektif olmak, söyleyecek sözü-
nü yazıya dökenlerin, var oldukları kurumsallaşmış ilişkiler sistemine sorumlu-
luk duyanların dergisi olmak iddiası ile Nisan 2015 yılında yayın hayatına başladı.

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, çok sayıda unsuru barındıran, son derece de-
vingen bir ilişkiler zinciri olan çalışma hayatının sorunlarına, iktisat ve hukuk 
gibi bilim dallarının, çalışma ekonomisi, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi çe-
şitli disiplinlerin yaklaşım ve değerlendirmeleri ile çözüm önerilerinin tartışıldı-
ğı bilimsel bir zemin, bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

2015 yılındaki ilk sayısından bu yana üyelerimiz, işverenler, akademisyenler, 
hukukçular, yargı mensupları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarını aydınlat-
mak amacıyla önemli bir başvuru kaynağı olduğuna inandığımız KARATAHTA 
İş Yazıları Dergisi’nde makalelere, karar incelemelerine, araştırma/davet yazı-
larına, iş mevzuatı ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına, çalışma 
yaşamından kişilerle söyleşilere ve tarihi belgelere yer verilmektedir.

Türk Metal Sendikası’nın dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli dergisi 
olan KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’ndeki makaleler/karar incelemeleri, en az 
iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. 

ABOUT 
KARATAHTA Labour Writings Journal

KARATAHTA Labour Writings Journal began broadcasting life in April 2015 
with the claim of being scientific and objective, being the journal of those who 
write what they have to say, and those who take responsibility for the instituti-
onalized relations system in which they exist.

KARATAHTA Labour Writings Journal is a scientific ground where appro-
aches and evaluations of various disciplines such as economics and law, labor 
economics, sociology, psychology, and political science and solutions to the 
problems of working life, which contains many elements and are an extremely 
dynamic chain of relations, are discussed aims to create a platform.

Since its first issue in 2015, KARATAHTA Labour Writings Journal , which we 
believe to be an important reference source in order to illuminate our members, 
employers, academics, lawyers, members of the judiciary and all stakeholders 
of working life, has published articles, decision reviews, research/not peer re-
viewed articles (special), Court and Supreme Court decisions, constitution rela-
ted to labour law,  interviews with people from working life and historical do-
cuments are included.

Articles/decision reviews in the KARATAHTA Labour Writings Journal  
the quarterly national refereed journal of the Turk Metal Union, are evalua-
ted by at least two academics. 



SUNUŞ

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 20. Sayısı ile dört ay sonra yeniden sizlerle.
Mayıs ayının sonunda aşı geldi, yaz sonunda toplumun büyük kesimi aşı-

lanmış olacak. Virüsün yeni varyantları da yenilebilirse 1 Temmuz’da başla-
yan normalleşme, kışa girerken yaşamın tüm alanlarında kendini hissetti-
recek.

Yine 1 Temmuz tarihi itibariyle kısa çalışma, ücretsiz izin, nakdi ücret 
desteği uygulaması son buldu. Ücretsiz izindeki işçilerin işlerinin başına 
dönmeleri en büyük dileğimiz.

Bu sayının ilk makalesi Dr. Naci Önsal’ a ait. Emek ve Karikatür ilişkisi-
ni sorguluyor. Bu makalenin ardından kronolojik bir sırayla Türk karikatü-
ristlerinin çizdikleri emek karikatürlerini, çizildikleri günün siyasi atmosferi 
içinde anlatan, yorumlayan bir çalışma daha gelmeli.

İkinci makale, Suay Işık Peköz’ün “Kadın Uzmanların Gözünden Sendika-
cılık: Türk Metal Sendikası Örneği” başlıklı makalesi. Türk Metal Sendikası-
nı, kadının gözünden yansıtan bir çalışma.

Son makale çok güncel. “Fesih Yasağı ile İşverenin Kısa Çalışma ve Üc-
retsiz İzin Kullandırma Hakkının Sınırları, Fesih Yasağının Örtülü Şekilde 
Delinmesi” başlıklı makalesinde Yasemin Yücesoy merak edilen pek çok 
sorunun yanıtını veriyor. 

Bu sayıda söyleşiyi Editörümüz Naci Önsal, Özcan Karabulut ile yaptı. 
Uzun yıllar TÜRK-İŞ’te çalışan Karabulut “çocuk işçilik” konusunda dene-
yimli bir uzman olmasının yanında tanınan bir yazar. Böyle olunca da ol-
dukça uzun ve belge niteliğinde bir söyleşi ortaya çıktı. Zevkle okuyacağınızı 
umuyoruz.

Tarihi belge olarak bu sayımızda, Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler’in “İçtimai 
Siyaset” isimli kitabının tıpkıbasımı yer alıyor. Daha önce okumamış olanlar 
için dikkat çekici bir kaynak.

Gelecek sayımızda her şeyin daha iyi olduğu günlerde yeniden buluşmak 
dileğiyle…
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EMEK VE KARİKATÜR(*)

ÖZ
Emek ile sanat arasındaki bağ 

daima ilgi çekici olmuştur. Bir sü-
redir üniversitelerimizde bu iliş-
kiyi içeren derslerin yapıldığı da 
bilinmektedir. Genel kabul gör-
müş dokuz sanat dalı dışında ka-
lan, edebiyattan mizahı; resimden 
çizgiyi alan karikatür ise sanatın 
üvey evladı olmuştur. Bu yazıda 
genel olarak emek, sanat, sanat 
emeği, karikatür sanatı üzerinde 
durulacak ve “emek ve karikatür” 
ilişkisi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Emek, Sa-
nat, Sanat Emeği, Karikatür.

LABOUR AND CARICATURE

ABSTRACT
The connection between labour 

and art has always been interes-
ting. It is known that courses that 
involve this connection are held in 
our universities for a while. The ca-
ricature, except for nine generally 

accepted art branches which takes 
humour from the literature and 
take the line from the painting, has 
become the stepchild of art. In this 
article, labour, art, art labour, art of 
caricature will be focused on and 
the relationship between "labour 
and caricature" will be evaluated.

Keywords: Labor, Art, Art La-
bour, Caricature.

GİRİŞ
Karikatürün “sanat” olup ol-

madığı geçmişte tartışılmıştır. 
Zamanla karikatürün resim sana-
tının grafik dalına giren bir sanat 
olduğu genel kabul görmüştür. 
Karikatürist Atila Özer, karikatürü 
resim ve fotoğrafla birlikte “yüzey 
sanatları” içine koyarak; “Resim-
le karikatürün ayrı sanat dalları 
olduğu kesindir. Benzer yanları 
sadece aynı malzemeleri kullan-
malarıdır” dese de (1997), daha 
sonra (2004) karikatürün mizahın 
alt işlevi, bir grafik sanatı olduğu-

(**)Naci ÖNSAL

KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi 
Sayı : 20 / Ağustos 2021 (s: 1-25)

(*)Makalenin Geliş Tarihi / 09.02.2021 - Makalenin Kabul Tarihi / 25.02.2021- Makalenin Türü / Araştırma
(**)Dr. / Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAEM) Başkanı, dergimiz Genel Yayın Yönetmeni,  
nacionsal@hotmail.com, ORCID iD: 0000-0002-1658-1773.
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nu yazmıştır. Karikatürün bir türü 
olan “bant karikatür”e benzeyen 
çizgi roman ise, bir süredir “9. Sa-
nat” olarak da anılmaktadır. Daha 
yaşlı olsa da karikatür, çizgi roman 
gibi açıkça numaralandırılmış ayrı 
bir sanat dalı değildir. 

“Karikatür yirminci asrın sa-
natıdır” dediğimiz zaman, mevzu-
umuza pek uygun olmayan riyazi 
bir lisan kullanmış olsak bile “as-
rımızın geliştirdiği ve el üstün-
de tuttuğu sanattır” dersek pek 
doğru bir laf etmiş oluruz. Siz Gelir 
Vergisi Kanunu’na bakmayın; ka-
rikatürü güzel sanatlardan ayır-
maya kalkışmak, mizahı edebi-
yattan sökmeye uğraşmak gibidir. 
Hele sanatın kütle için didindiği, 
halk için çalıştığı bu zamanda du-
dak bükmek gaflet olur (Selçuk, 
1998: 3). Karikatürist Turhan Sel-
çuk’un (1922-2010) Yeni İstanbul 
Gazetesi’nde 1950 yılında yazdığı, 
yukarıda alıntı yaptığımız yazısı, o 
yıllarda karikatürü güzel sanatlar 
dışında tutmak isteyen bir yak-
laşımın varlığına ve “Gelir Vergi-
si Kanunu”nun karikatürü sanat 
saymayan anlayışına tepki şeklin-
dedir.

2014 yılında düzenlenen “Mob-
bing Karikatür Yarışması” nede-
niyle düzenleyici Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nın Kültür 
Bakanlığı’na karikatürün sanat 
olup olmadığını sorduğu ve 4734 
sayılı “Kamu İhale Kanunu”nun 
“Tasarım Yarışmaları” başlıklı 23. 

maddesinde yer alan “güzel sanat 
eserleri” tanımının karikatürü de 
içerdiği cevabının alındığı görül-
müştü (Önsal, 2015: 65).

İnsanın yaşam mücadelesin-
deki hedefinin neslini sürdürmek 
olduğu genel kabul görmüş bir te-
ori. Her gün artan dünya nüfusu, 
neslin sürdürülme çabasının açık 
kanıtı. Ancak “yaradılış” tartışma-
lı. Din öğretisi Âdem ve Havva’dan 
başlıyor, karşısında ise Evrim Teo-
risi var. Son yılların meşhur roman 
yazarı Dan Brown, Türkiye’de de 
aynı gün satışa sunulan Başlangıç 
isimli son romanında kurguyu söz 
konusu ikilem üzerine oturtmuş. 
Bu tartışma evrim lehine açık bir 
bilimsel delil ortaya konulamadığı 
sürece de devam edecek gibi gö-
rünüyor.

Evrimcilere göre, 5-7 milyon yıl 
önce bir maymun türü ani bir ev-
rimsel değişim geçirdi ve ilk ho-
minidler (insansılar) ortaya çıktı. 
Hominidler uzun yıllar içinde neo-
ndertallere evrildiler. İlk homosa-
piensler ise 150 bin yıl önce ortaya 
çıktılar. İspat edilemese de bir teo-
riye göre neandertallerle homosa-
piensler birbirlerini yok etmeden 
aynı zamanda ve aynı coğrafyada 
yaşadılar.

Mağara adamları ilk çizimlerini 
35 bin yıl öncesinde yaptılar. Max 
Raphael (1889-1952) bu resimlerin, 
insanların kendilerini hayvanlar-
dan farklı görmeye başladıkları 
anın delili olduğunu düşünmekte, 
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bu resimleri insana dönüştüğü-
müz anın delili olarak yorumla-
maktadır (Raphael, 1945). Paleotik 
çağda (yontma taş devri, on bin yıl 
önce sona eren iki milyon yıl önce 
başlamış olan dönem) mağara du-
varlarına yapılan çizimleri ilk kari-
katürler olarak kabul eden görüş-
ler de var.

Mağara Ressamları isimli kita-
bın yazarı Gregory Curtis (1944), 
mağara resimlerinin trajediyi değil, 
komediyi sahnelediğini düşünüyor 
ve şöyle söylüyor: “Lascaux’daki 
hayvan kostümü giymiş bir adama 
benzeyen, gizemli tek boynuzlu at 
pek çok hayret verici yoruma il-
ham olmuştur fakat bu figürü Taş 
Devri insanlarını güldürmek için 
uydurulmuş komik bir şey olarak 
düşünmek çok daha az şaşırtıcı-
dır. Resimlerin pek çoğu çöp adam 
figürleri veya karikatür ya da çizgi 
film ögesi gibi görünen kabataslak 
yüzlerin basit iki boyutlu karala-
maları biçimindedir (Curtis, 2017: 
31).

Türk karikatürist Niyazi Yoltaş 

(1932 doğumlu), insanoğlunun he-
nüz konuşmayı bile bilemediği bir 
zamanda, avladığı geyiğin avlanı-
şını mağara duvarına çizerken ilk 
karikatürü yaptığının da farkında 
olmadığını, bunda da şaşılacak bir 
şey olmadığını, insanın dünyaya 
geldiğinde önce güldüğünü yazıyor 
(Yoltaş, t.y.).

Gülme ve tabii mizah Antik 
Çağlardan itibaren dikkat çekmiş, 
üzerinde yorumlar yapılmış ve 
çalışılmış bir alan oluşturmuştur. 
Bu alan, zaman içinde mizah ve 
gülmeyi, mizah ve gülmenin insan 
vücudu üzerindeki psikolojik ve 
fizyolojik etkilerini inceleyen ça-
lışma alanı oluşturmuş ve bir bilim 
dalı haline gelmiştir (Güler, 2010).

İlk mağara resimlerinin rastla-
nıldığı yerler: Fransa (Lascouk), İs-
panya (Althamira, Palamas, Alpe-
ra), İtalya (Tivoli), Türkiye (Antalya 
Karain, Beldibi, Adıyaman Polan-
lı) olarak görülmektedir.2018 yılı 
içinde daha yeni (MÖ 3000 - 2000 
yıllık) resimler Kars’ta bulunmuş-
tur. Kars Kağızmanda çalışma-
larını sürdüren Prof. Dr. Alpaslan 
Ceylan Tunç çağını tanımlayan 
70’den fazla kaya resimleri bul-
muştur (Erbil). Bu resimler sanat 
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dünyasında sanat araştırmacıları 
tarafından farklı şekillerde yorum-
lanmıştır. İster insanların görüp 
kavradıklarını karşılamaya, yargı-
lamaya çalışmış olsun, ister yaşam 
mücadelesinde büyü ya da bir silah 
olsun, isterse insanların boş za-
manlarını hoşça geçirme aracı ol-
sun bu mağara resimleri mağara-
ları gezip çizimleri görenlerin ciddi 
şekilde etkilemiştir.

Picasso’nun (1881-1973) da bu 
mağaraları gezdiği ve “Demek ki 
12 bin yıldır yeni bir şey öğrene-
memişiz” dediği rivayet edilmek-
tedir (Curtis, 2017: 123). Büyük 
olasılıkla İspanya’daki mağaraları 
gezenlerden birisi de ünlü Kata-
lan mimar Gaudi’dir. Doğa mimarı 
olarak tanınan Gaudi’nin 8 eseri 
Unesco tarafından dünya mirası-
na dâhil edilmiştir. En çok ziyaret 
edilen eseri “La Sagra da Familia” 
(Bitmeyen Kilise), ikincisi Casa Mi-
la’dır (La Pedrera-Taş Ocağı). Casa 
Mila, 1906-1910 yılları arasında do-
ğal taşlardan yapılmış olduğu için 
renksiz bir binadır. Bina yamaca 
vuran deniz dalgalarını andırmak-
tadır ama “taş ocağı” olarak anıl-
maktadır. Birçok mağaradan olu-
şan taş ocağı… 

Casa Mila’yı gördüğüm ilk an-
dan itibaren iki şey düşünmüşüm-
dür: Mağara insanları ve karikatür 
bina. Karikatürde bir karşı çıkış, 
kışkırtma, hiciv, aşağılama, kızdır-
ma yok mudur? Sanat başlı başına 
bir isyan değil midir? Farklı düşü-

nemeyen, göremeyen, duyamayan 
ve hislerini dışa farklı vuramayan 
başarılı bir sanatçı var mıdır?

Edebiyat, heykel, resim, tiyatro, 
müzik, mimarlık, sinema ve tele-
vizyon sanat dalları. Grafik ve kari-
katür ise resim sanatının içindey-
di, birlikte ve ayrışarak geliştiler. 
Belki de karikatür her sanat dalı 
ile iç içe girerek etkileşerek ilerle-
di. Ancak mimari ile ilişkisi bence 
mimari adına görülmek istenmedi. 
Karikatürist mimarlar görülmek 
istenmedi. 

Örneğin mimar Rem Kool-
hass’ın (1944) Çin’de yaptığı “Çin 
Merkez Televizyonu Binası”nı ele 
alalım. Pantolon şeklindeki bu 
bina, 2008 yılının başında açılmış, 
2013 yılında dünyanın en güzel 
binası seçilmişti. 2016 yılında ise 
Çin, “tuhaf mimarileri” yasaklayan 
bir talimat yayımladı. Bu talimat-
ta aşırı büyük, yabancı kültürlere 
özenen, tuhaf binalar eleştirilmiş 
ve yapımı yasaklanmıştı.

Koolhas ünlü bir mimar, genç-
liğinde gazetecilik de yapmış, ki-
taplar yazmıştı. Muzip bir mizah 
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anlayışına sahip, atılgan bir yazar 
olarak tanımlanıyordu1. Günümüz-
de ise, “mevsimlerin boyunduru-
ğunda olan dünyanın şimdi ge-
netik deneyler, mevsimsel göç ve 
endüstriyel nostaljinin zehirli bir 
karışımı” olduğunu söylüyor.

1978 yılında yayımladığı Deliri-
ous New York isimli kitabı tam bir 
provakasyondu. Kitabın kapağını 
bir ressam olan karısı Vriesendorp 
çizmişti. Kapakta Empire State ve 
Chrysler Binaları uykudaymış gibi 
yatakta yan yana yatıyorlardı. 

“Emek ile Karikatür” ilişkisini, 
iki kavramı kısaca ve ayrı ayrı ele 
alıp sonra birleştirerek ele almaya 
çalışacağım.

1. EMEK
İnsan beslenemese neslini sür-

düremezdi. Günümüzden iki buçuk 
milyon yıl öncesinin insanı doğada 
hazır bulduğu besinleri, meyve-
leri, yumruları, tohumları ve belki 
avlayabildiği hayvanları yiyerek 
besleniyordu. İnsanın beslenme 
tarihinde ilk ve büyük keşfi ateşi 
bulmak oldu. Ateş, avların kızar-
tılması, bitkilerin kavrulması için 
kullanıldı.

Böylece besinler daha besleyici, 
daha kolay yenilir, daha kolay haz-
medilir ve daha lezzetli oldu. Bütün 
bir Paleolitik Çağ (MÖ 2.500.000-
10.000) toplayıcılık ve avcılık ve kı-
vılcımı çıkaracak taşlar ve çabucak 

tutuşacak kavı bulmak uğraşıyla 
geçti. İnsan, zamanının neredeyse 
tamamını beslenme ihtiyacını kar-
şılamak, bitkilerin ve hayvanların 
hangilerinin yiyeceğe dönüşebile-
ceğini anlamak için harcadı.

İnsanın ikinci keşfi bitkileri ve 
hayvanları ehlileştirmek oldu. Bu 
keşif, insanı yerleşik düzene ge-
çirdi. Önceleri hayvanları sadece 
eti için besleyen insan, daha son-
ra sütünden de gıdalar elde edi-
lebileceğini, derisini ve yününün 
kullanılabileceğini öğrendi. Kendi 
diktiği bitkileri gıda olarak kul-
lanmaya başladı. Bunlara paralel 
olarak gıdaların saklanacağı küp-
ler, testiler, kesme aletleri, çatal 
ve kaşık benzerleri kullanmaya 
başladı. İnsan, Neolitik Çağda (MÖ 
10.000-5.000) bugün tükettiğimiz 
gıdaların neredeyse ilk örnekleri-
ne ulaşılmıştı.

Antik Çağda resim ve yazının 
bulunması iktisadi faaliyetin kayıt 
altına alınmasına olanak sağla-
dı. Üretim faktörlerinden biri olan 
emek üzerinde düşüncenin kay-
dedilebilmesi geyiği avlayan insa-
nın faaliyetini mağarasının duvarı-
na çizmesiyle başlamış oldu. Emek 
tarihi, insanlık tarihi ile koşut iler-
ledi. Düşünen insan, daima “emek” 
kavramı üzerinde durdu. Onu an-
lamlandırmaya çalıştı.

Antik Çağın ilk ekonomik uy-
gulamaları doğuda başladı ve ge-
lenekselleşti. Örneğin Babil Kralı 

  1 https://m.arkitera.com/haber/9799/erol-kokturk, (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
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Hammurabi (MÖ 1793-1750) koy-
duğu kanunlar ile zayıfları koru-
yan bir devlet yapısı oluşturmuştu. 
Tarımsal üretimin bol ve kentlerde 
ticaretin canlı olması doğu mede-
niyetlerini düşünce tembelliğine 
itmiştir. Antik çağın doğu mede-
niyetlerinde doğayla ilgili bilim-
lerde, matematik ya da mimaride 
gelişme kaydedilse de, hukukta, 
felsefede ve iktisadi düşüncede 
ilerleme olmamıştır. Bu nedenle 
doğunun zengin coğrafyaları ik-
tisadi düşünce bakımından Antik 
Çağda Yunan ve Roma düşüncesi-
nin gerisinde kalmışlardır (Günay, 
2015).

Antik Yunan’da özgür olmanın 
birinci koşulu çalışmamaktı. Özgür 
Yunanlı, politika, felsefe ve sanat-
la uğraşırdı. Sahibi olduğu köleler 
üretimin kaynağıydı. Sokrat (MÖ 
470-399) ticaret ve karı ahlaki bul-
mamış, emeği üstün görmüştür. 
Xenophon’da (MÖ 430-355) ho-
cası Sokrat gibi tarımı yüceltmiş-
tir. Platon’un (MÖ 427-347) Devlet 
kitabı ile başlayan tartışmalar ide-
al devletin ve mülkiyet hakkının 
üzerinde odaklanmış olmakla bir-
likte, çalışma süresi üzerinde de 
durulmuştur. Aristo (MÖ 382-322) 
ise ticaret ve ev ekonomisini önce-
lemiştir.

Antik Roma’da da yarı vatan-
daşlar (Plepler), gerçek vatandaş-
lar (Paticiuslar) ve işçi sınıfının bü-
yük çoğunluğu olan köleler vardı. 
Tarım egemen sınıfın elindeydi. 

Şehir devleti Roma’nın impara-
torluk haline gelmesi ve 476 yılın-
da Batı Roma’nın, 1453 yılında da 
Doğu Roma’nın tarih sahnesinden 
yok oluşuna kadar iktisadi düşün-
ce üzerinde Roma, Yunan düşü-
nürlerinin görüşlerinden daha ileri 
bir noktaya gidemedi. Ekonomik 
düşünce kuvvetli Roma Hukuku 
kuralları içinde gizlendi. İktisat, 
ahlak ve sanat olarak düşünüldü. 
Tunus’da doğan İbni Haldun (1332-
1406) emeğin en önemli üretim 
faktörü olduğunu düşündü.

Amerika kıtasının keşfi, Av-
rupa’da yaşanan, reformlar ve 
Rönesans, kâğıt ve matbaanın 
bulunması, düşüncenin daha çok 
paylaşılmasına ortam sağladı. 
Adam Smith (1723-1790) sermaye 
birikimi ve özel mülkiyetin olma-
dığı dönemlerde değeri tek başına 
emeğin belirlediğini düşünüyor-
du. Sanayi devriminden sonra ise 
değeri emek, toprak ve sermaye 
birlikte yaratmaktaydı. David Ri-
cardo (1772-1823) ise değeri yara-
tan iki faktör ön görmüştü “emek” 
ve “kıtlık”, zira sermaye dolaylı 
emektir. Jean Baptiste Say (1767-
1832) ise değerin yaratılmasında 
emek, sermaye ve toprağın eşit 
pay sahibi olduğuna inanıyordu.

Karl Marks’a (1818-1883) göre, 
bir metanın değerini belirleyen şey 
onun üretiminde harcanan top-
lumsal olarak gerekli emek-za-
manıydı. Toplumsal olarak gerekli 
emek-zamanı, bir malı, normal 
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üretim koşulları altında, o sıra-
daki ortalama hüner derecesi ve 
yoğunluğu ile elde edebilmek için 
gerekli zamandı.

Emek ve değer arasındaki iliş-
ki üç başlık altına alınabilir. Emek 
Değer Teorisine göre değeri sadece 
emek yaratır. Adam Smith bunu 
geçmiş zamanlar için ortaya koy-
muş, Ricardo ve Marks ise bütün 
zamanlar için bu görüşün doğru-
luğunu ortaya koymuşlardır. Mar-
jinal Fayda Teorisini geliştirenlere 
göre ise değerin belirlenmesinde 
emeğin hiçbir rolü yoktur (Bocu-
toğlu, 2012).

Emek üzerine konuşurken, 17. 
yüzyılın sonlarında başlayan sö-
mürgeciliği de hatırlamak gerekir. 
Sömürgecilik yabancı bir topra-
ğın işgali, o toprağın işlenmesi ve 
oraya göçmenlerin yerleştirilmesi 
sürecidir (Ferro, 202: 19). Sömür-
geciliğin birinci dönemi 17. yüzyılın 
sonlarından 19. yüzyılın başlarına 
kadar devam etmiştir. Bu dönem-
de “Yeni Dünya” sömürge koloni-
leri haline getirilmiştir. Sömürge-
ciliğin ikinci dönemi, 1830’lardan 
1890’lara kadar uzanan “Ticaret 
Sömürgeciliği” olarak tanımlana-
bilir. İkinci Dünya Savaşına kadar 
olan dönem ise “Yeni Sömürgeci-
lik” dönemidir. İkinci Dünya Sa-
vaşından sonra ise “mazlum mil-
letlerin” bağımsızlık mücadeleleri 
başlamış, sömürgeci devletler, ba-
zen çatışmadan bazen de uzun ça-
tışmalardan sonra bu ülkelerin ba-

ğımsızlıklarını kabul etmişlerdir.
Sömürgeci devletler, esaret 

dâhil koloninin işgücünü yaratır-
larken, bir yandan da kendi sanat 
anlayışlarını (kültür emperya-
lizminin bir parçası) olarak dikte 
etmişlerdir. Sömürülen ülkelerin 
insanları, iradeleri dışında köle, işçi 
yapılırlarken, yerel kültürlerinden 
(sanatından) de uzaklaştırılmaya 
başlanmışlardır. 

Emek süreçlerinin ayrıntılı 
parçalara ayrılarak niteliksizleş-
tirilmesi işini kendi zamanından 
önceki buluşları bilimselleştire-
rek yeni bir endüstriyel devrimin 
ilkeleri halinde sistamatize eden 
Frederick Taylor’dur. Fordizm’in 
devlet/siyaset/ekonomi katın-
da dayattığı yeni programlar ise 
John Maynard Keynes’in eseridir. 
Bu programlar, kitlesel bir üretimi 
tüketebilecek olanaklara ve ser-
best zamana sahip olan barınma, 
eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları 
sağlanan, piyasa karşısında koru-
nan, siyasal ve ekonomik olarak 
örgütlü (sendikalı) güvence için-
deki bir çalışanlar kesimini temel 
alan bir refah devletini öngörür.

Oysa 1970’lerle başlayan kü-
resel neoliberal dönem, tam ak-
sine, sermayenin yeryüzü üze-
rinde sınırsızca hareket etmesine 
direnen bütün zaman ve mekân 
kısıtlamalarının parçalandığı dö-
nem olmuştur. 1990’larla birlikte 
küreselleşme, kültür patlaması-
na neden olmuş, sanattan birçok 



8 EMEK VE KARİKATÜR  / Naci ÖNSAL

alanda belirli bir amaca hizmet 
eden bir etkinlik olarak yararla-
nılmaya başlanılmıştır. İşçilerin 
kendi kendisinin yöneticisi olduğu, 
girişimci gibi davrandığı bir dönem 
başlamıştır. İşçiler, yirminci yüzyıl 
boyunca kazandıkları bütün hak-
larından ve güvencelerinden artık 
arındırılmaktadır. Bu prekaritedir 
(Artun, 2012).

Prekaryanın tek bir tanımı yok. 
“İstikrarsızlık” en uygun karşılık 
gibi, zira istikrarsızlık güvensizliği, 
kırılganlığı da içeriyor. Prekarya-
yı siyasi bir özne olarak görenler, 
görmeyenler var. Esnek ve gü-
vencesiz çalışmayı ortak sorunları 
olarak görenlerin örgütlenmele-
ri üzerinden anlatmak isteyenler 
var. Prekaryanın yeni bir sosyal 
sınıf olup olmadığı tartışılıyor. An-
cak şu gerçek ki, güvencesiz çalış-
ma giderek yaygınlaşıyor “atipik” 
olmaktan çıkarak kanıksanıyor. 
Yeni kapitalizm maddi emeğin ya-
nında giderek gayri maddi emeği 
oluşturuyor.

Yeni Kapitalizm, gayri maddi 
emeğin sahibinden “kültürel-en-
formasyonel içeriğe dair entelek-
tüel beceriler, yaratıcılık, hayal 
gücü ile teknik ve kol emeğini bir 
araya getirebilmeye yönelik kol 
becerileri ve toplumsal ilişkilerin 
yönetimi ve parçası oldukları top-
lumsal ortaklığın yapılandırılma-
sında girişimcilik becerileri” arıyor 
(Lazzarato, 2013:233). Emeğin nite-
liği değişirken tartışmalar da bit-

miyor; kapitalizmin giderek eme-
ğin tüm zamanını ele geçirdiğini 
düşünenler var. Beden, düşünce 
ve hatta duygular üretimin içine 
katılıyor. Emek türlerini ayırmak 
da sanıldığı kadar kolay olmuyor. 
Örneğin, bilgisayarın kullanıldı-
ğı her türlü iş gayri maddi emekle 
özdeş düşünülüyor. Bir şirkette 
çalışan bilgisayar mühendisi ve 
çağrı merkezi çalışanının, her iki-
si de bilgisayar kullanıyor. Yazılım 
mühendisinin bilgisayarı kullanım 
amacı ve kapasitesi, bilginin sıfır-
dan işlenmesi ve yazılımın tasar-
lanması bakımından çağrı merkezi 
çalışanından oldukça farklıdır. Bu 
durum, gayri maddi emek kapsa-
mında yer aldığı vurgulanan et-
kinliklerin veya meslek grupları-
nın daha özenli bir sınırlandırmaya 
gereksinimi olduğunu ortaya koy-
maktadır (Savul, 2018: 55).

Önemli bir saptama da emeğin 
mobilitesinin sermaye ile kıyas-
lanamayacak şekilde düşük kal-
masıdır. Sermaye, ucuz emek ne-
rede varsa oraya doğru akmakta 
ve ülkelerin işgüçleri birbirleriyle 
karşı karşıya bırakılmaktadır. Ser-
maye, işgücü nerede ucuzsa oraya 
gidebilir ve bu yolla herkesin ha-
yat standardını aşağıya çekebilir 
(Chomsky, 2012: 298). Immanuel 
Ness, 140 yıldır sermayenin kuzey 
küreden güneye aktığını ve orada-
ki emeği sefilleştirdiğini düşünü-
yor (Ness, 2018).

Çalışma kavramının sanayi 
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toplumuna ait olduğunu ve ge-
lişmelerin çalışmasız bir topluma 
doğru olduğunu düşünenlerde var 
(Gorz, 1993: 37).

Ve “Sanayi 4.0” veya “Dijitali-
zasyon”: Acaba emeğin yerini ro-
botlar mı alacak?

2. SANAT
Emek gibi “sanat” kavramı 

da düşünce tarihi içinde geniş ve 
uzun bir yere sahiptir. Kavram çok 
tartışılmıştır. Her zamanın ünlüle-
ri, düşünürleri sanat hakkında bü-
yük ve güzel sözler söylemişlerdir. 
Bunları kronolojik bir sıra için de 
dizmek dahi anlamlı bir kitaba dö-
nüşebilir. Sanatın, dönem dönem 
kural ve sınırları belirlenmiş, an-
cak bir sonraki dönemde tartışma 
yeniden başlamıştır ve tartışma 
sona ermiş de değildir. 

Kuşkusuz mağara duvarları-
na çizen ilk insanlar, sanatın da 
ilk örneklerini verdiklerinin bi-
lincinde değildir. Giderek bu bilinç 
gerçekleşmiş, yaşanılan zamanın 
etkin güçleri, sanatı sınırlama ça-
bası içinde olmuşlardır. Sanat ise, 
zamanın değerlerine, tabularına, 

kurallarına karşı gelerek değişmiş 
ve varlığını korumuştur. 

Sanat, uzun süre din için yapıl-
mıştır. Tapınaklar, sunaklar, me-
zarlar, tanrıları resmeden fresk-
ler, resimler ve heykeller… Din ve 
aristokrasi sanata yön vermeye 
çalışmış; daha sonra burjuvazi bu 
görevi üstlenmiştir. Kapitalizm ise 
sanatı metalaştırmıştır, sanatçıyı 
zanaatkâr haline getirmiştir. Rö-
nesans ve sanayi devrimi sanatı 
daha anlaşılır kılmış, 1960’lı yıllar 
sanat ile popüler kültür arasındaki 
tartışmayı kaldırmıştır. Bu geliş-
me, emek ve karikatür arasındaki 
ilişkide önemlidir.

Sanata sınır konulamayınca her 
şey sanatın içine girmiştir. Sonra-
ki zamana kalabilecek yapıtların 
“sanat” olarak tanımlanmaya hak 
kazanacağına inanılmaya başla-
nılmıştır. Sanat gelecek zamana mı 
aittir? Çağdaş sanat nedir? Çağdaş 
sanat, sanatın sonunun sanatı mı-
dır? Sanat yanlışlığın içinde doğ-
ruluğun aranması mıdır? Sanat, 
sanat için mi yapılmaktadır? Sanat 
toplum için mi yapılmaktadır? Sa-
nat para için mi yapılmaktadır? Bu 
soruları uzatmak da olasıdır.
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3. SANAT EMEĞİ 
Bir sanat çalışmasında gayri 

maddi ve maddi emek (vasıflı-va-
sıfsız, zihni-bedeni) bir arada olur. 
Sanat emeğinin bu ikili karakteri 
yani içinde gayri maddi emeğin ol-
ması kadar, sanat eserinin üretil-
diği zamanda geçerli olan üretim 
koşullarına uymaması da sanat 
emeğinin ayırıcı özelliğidir. Kant’a 
(1724-1804) göre “güzelin amacı 
amaçsız olmasıdır”, Marx’a göre 
sanat, “işle değil oyunla ilgilidir”. 

Emek, hoşuna gitse de gitmese 
de bir işte o işten elde edeceği üc-
ret karşılığında çalışır. Sanat eme-
ği ise içindeki gayri maddi emek 
unsuru nedeniyle özgürlük kaza-
nır. Yani keyfidir, oyunla ilgilidir.

Sanatçılar, hemen her zaman 
güvencesiz koşullar altında çalı-
şırlar. Ayrıca yaşamlarını sürdüre-
bilmek için birçoğu birden fazla işte 
çalışırlar. Bu ikinci ve diğer işler 
sanat faaliyetlerini özgürce sürdü-
rebilmeleri için gereklidir. Sanat-
çının sanatına ayıracağı emeğine 
ait zamanının (boş zaman-sanat 
zamanı) yaratıcısı maddi emeğidir. 

Ancak ABD’li Andy Warhol 
(1928-1987) gibi farklı düşünenler 
de olmuştur. O, sanatın bir girişim-
ci işi olduğuna inanıyor ve sanatın 
para kazanma becerisi olduğunu 
savunuyordu. Ona göre yaşam-
daki her şey sanat eseri olabilirdi. 
Bu nedenle sanat ürünlerinin seri 
üretimine geçmişti2 .

Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
ise “İnsanların çoğu aç ve hürri-
yetten yoksunken, fantezi ile uğ-
raşan kişiye sanatçı demem ben” 
diyordu. Fransa gibi ileri bir top-
lumun düşünürü söylemiş bunu 
(Selçuk, 1998: 51).

4. KARİKATÜR SANATI 
Karikatür, bir şeyin, bir kimse-

nin, bir olayın alaylı, insanı güldü-
recek ve güldürürken de düşündü-
recek, abartılı bir biçimde çizilmiş 
resmidir. Bu tanıma bakarsak alay, 
gülme, düşünme, resim ve çizgi 
kavramlarını içerdiğini görüyoruz. 
O halde karikatür, resim ve mizah-
tan oluşmaktadır. Karikatür, miza-
hi çizimdir. Çizgili mizahtır.

Yine de karikatürü kendi öze-
linde kavrayıp incelemek daha 
doğru olur diye düşünüyorum (Efe, 
2013: 22). Karikatüristin amacı is-
ter toplumsal bir mesaj, isterse 
yalnızca eğlenmek olsun, uyum-
suz kalıpların çarpışmasıyla oluş-
turulan zihinsel sarsıntılar sağ-
lamak zorundadır (Koestler, 1997: 
99). Ayrıca karikatürler çizildikleri 
dönemin kültürü, bulundukları 
toplumun siyasi eğilimleri ve yaşa-
yışı hakkında bilgi verebilirler. Bu 
açıdan karikatürler aynı zamanda 
tarihi birer belge olma özelliği taşı-
maktadırlar (Sakin, 2011: 7).

4.1. Dünyada Karikatür
Mağara duvarlarına yapılan 

 2 https://onedio.com/haber/herkes-icin-andy-warhol-300045, (Erişim Tarihi: 13.01.2021).
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çizimlerin ilk karikatürler olarak 
kabul edildiğini biliyoruz. Pompei 
ve Hercula şehir kazılarında da ele 
geçen bazı ev eşyalarının üzerinde 
çeşitli karikatür örneklerine rast-
lanmıştır3. Selçuk müzesindeki MÖ 
500 yıllarına ait büyük bir erkeklik 
organına sahip heykeli acaba “se-
ramik karikatür” türünün ilk ör-
neği saymak olası mıdır?

Karikatürün bugünkü manada 
Avrupa’da Rönesans döneminde 
ortaya çıktığı kabul ediliyor. İlk ka-
rikatürleri insanları gözlemleyerek 
çizim yapan Leonardo da Vinci’nin 
(1452-1519) eskizleri oluşturuyor. 
Hatta Leonardo da Vinci’nin meş-
hur La Jakont isimli tablosundaki 
kadının gözlerinin içinin gülmesi 
mizah olarak değerlendirilmiş-
tir (Kar, 1999: 23). Ayrıca, Holbein 
(1497-1543), Bruegel (1525-1569), 
Jacques Callot (1592-1635), Remb-
randt (1606-1669) gibi birçok usta 
ressam, insanların çirkinliklerini, 
kötülüklerini, zayıflıklarını, hayat-
taki zıtlık ve çelişkileri anlatan re-
sim ve desen çalışmaları yaptılar4 . 
Agostino Carracci (1557-1602), Gio-

vanni Bernini (1598-1680), Giovan-
ni Tiepolo (1696-1770) öne çıkan 
karikatüristler oldular. 

Karikatür sözcüğünün ilk kez 
1646 yılında İtalyan ressam An-
nibale Carracci’nin (1560-1609) 
Bologna Sanatları isimli kitabında 
kullanıldığı bilinmektedir. Kelime, 
Caricare kökünden gelmektedir. 
Anlamı “hücum etmek”tir. Hücum 
etmek, zamanla yerini “eleştiriye” 
bırakmıştır (Şenyapılı, 2003: 15). 
Caricare’nin üst üste yüklemek 
(resim gibi bir ortamı) taşıyabile-
ceğinden çok ayrıntıyla doldur-
mak anlamında olduğu, benzetme 
yoluyla abartmak, alay etmek an-
lamlarını kazandığı da (Alsaç, 1994: 
7) ifade edilmektedir. 

İspanyol ressam Goya (1746-
1828), İngiliz ressam William Ho-
garth (1697-1764) siyasi karika-
türleriyle hatırlanmaktadır. İlk 
karikatür kitabı A Book of Cari-
catures İngiltere’de Mary Darly 
(1756-1779) tarafından 1762’de ba-
sılmıştır. Ünlü edebiyatçılar, Vic-
tor Hugo (1802-1885) ve Alfred de 
Musset (1810-1857) aynı zamanda 
birer karikatürcüydüler. Fransız 
ressam Charles Philipon (1800-
1861) 1831’de Fransa’nın ilk kari-
katür gazetesini çıkardı. ABD’de de 
David Claypoole Johnston (1799-
1865) ve Thomas Nast (1840-1902) 
karikatürleriyle ünlendiler. Hen-
ry Mayo (1825-1882) ve Faugasse 
(Cyril Kenneth Bird (1887-1965) 

3  https://www.turkcebilgi.com/karikat%C3%BCr#post, (Erişim Tarihi: 13.01.2021).
4 http://burakergin.blogspot.com/p/karikatur-tarihi-dunya.html, (Erişim Tarihi: 13.01.2021).
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sözsüz hikâye karikatürlerini yap-
tılar. Emette ve Searle karikatür-
den yazının atılmasını sağladılar 
(Selçuk, 1998: 48).

İngiliz John Leech (1817-1864), 
politik karikatürü geliştirdi ve car-
toon adını verdi. Biz İtalyanca ka-
rikatür sözcüğünü Fransızcadan 
almışız ama Fransızcada bir de 
yaygın olan humour sözcüğü var. 
Bu kelime bizde mizah sözcüğü ile 
karşılanıyor. Biz humour karşılığı 
mizahı alırsak Türkçe karşılığı gül-
meceyi kullanmak zorunda oluyo-
ruz (Topuz, 1997: 9).

Japonya’da tahta oyma sanatçı-
sı Katsushika Hokusai (1760-1849) 
karikatürün öncüsü oldu. Japon 
karikatürü onun koyduğu isimle 
manga olarak anılıyor. Animasyon 
kelimesinin asimile olmuş haliyle 
anime kelimesi de Japon çizgi sa-
natlarını ifade etmek için kullanı-
lıyor.

Manga’nın grafik estetiği ve 
dili, Japon kültürüne özgü değer-
lere sahiptir. Manga, kendi başına 
bir ideolojiye, bir yaşam biçimine, 
bir kültüre dönüşmüştür (Öztekin, 

2009: 241).
Birinci savaş sonrası karikatür-

de yeni bir akım doğdu. Bu akımın 
öncüleri eş zamanlı olarak Saul 
Steinberg (1914-1999), Jean Mauri-
ce Bosc (1924-1973), Henry Chaval 
(1879-1990) ve Mose (1925-2006) 
oldular. Karikatürleri yalın ve ya-
zısızdı. Bu akımın en tanınanı Ro-
manya asıllı bir Yahudi olan ABD’li 
Steinberg’di. Karikatüre o kadar 
bağlıydı ki “Eğer yazarlar çizmeyi 
bilselerdi, edebiyat diye bir şey ol-

mazdı” demişti. 
  Yirminci Yüzyıl, “zaman”ı ka-

bul edilmiş takvim dilimlerine 
göre değil, dönemler açıp kapayan 
büyük tarihsel olaylara göre “bö-
len” tarihçi Hobsbawm’ın yerinde 
tanımlamasıyla 1917’de başlayıp 
1991’de biten “kısa” bir yüzyıl oldu 
(Turan, 2017).

20. yüzyıl karikatürün yüz-
yılıydı. Karikatür, sevildi, takdir 
edildi. Grafik çizimler, karikatürün 
dışında afişler, reklamlar vb. ola-
rak genişledi. Çizgi romanlar, çizgi 
filmler, televizyon ve dijital ortam-
lar karikatürün yeni alanları oldu. 
Yazılı medya gerilemeye başladı 
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ve 21. yüzyılda dijital ortam öne 
çıktı. İnsanların giderek bireysel-
leştikleri ve emeğin yalnız başına 
“başının çaresine bakma yollarını” 
aradığı bir dönem başladı.

Karikatür, ideolojisi olmayan, 
günübirlik ve çabuk tüketilerek 
yarına kalmayacak çizimler ya-
panları görmezden gelirsek, elit 
sanatçıları arasında yarışmalar, 
sergiler ve söyleşiler üzerinden 
ilerlemeyi seçti.

4.2. Türkiye’de Karikatür
Türkiye’de karikatürün başlan-

gıcını 15. yüzyıla götüren, nakkaş 
Mehmet Siyahi Kalem’i, karagöz 
motiflerini ve minyatürleri örnek 
gösterenler var. Ancak Hıfzı Topuz, 
15. yüzyılda Firdevsi Çelebi tara-
fından yazılan Davetname isimli 
eserdeki abartılmış davranışlar, 
gerçeküstü yaratıklar ve hayvan 

çizimlerini ilk karikatür örnekleri 
sayabiliriz diyor (Topuz, 1997:207).

Batı’daki anlamıyla karikatür, 
Türkiye’de 1870 yılından sonra 
büyük ölçüde Fransızlardan et-
kilenerek başlamıştır. Emek Os-

manlı karikatürüne ilk kez 1908 
Devriminin ardından girmiştir. 
1908 Devrimi ile işçi hareketlerin-
de görülen olağandışı hareketlilik, 
bu başlangıcın zeminini oluşturur. 
2. Meşrutiyet, emeğin ilk kez kari-
katürize edilmesi, mizah basını ile 
emek hareketlerinin ilk kez kesiş-
mesi bakımından önemli sayılma-
sı lazım gelen bir tarihsel kesittir 
(Odabaşı, 2014: 220). İkinci büyük 
etkilenme de 1950’li yıllarda Stein-
berg üzerinden yaşanmıştır. Türk 
karikatürünü 6 döneme ayırarak 
incelemek olasıdır. 

4.2.1. Cem Dönemi
1923-1946 yılları arasında Türk 

karikatüründe Cemil Cem, Zeki 
Cemal Bakiçelebioğlu, Ratip Tahir 
Burak, Cemal Nadir Güler, Hulki 
Onaran, Edip Hakkı Köseoğlu, Ra-
miz Gökçe, Hasan Rasim Us, Theo, 
Kozma Togo, Münif Fehim Özar-
man, Mazhar Nazım Resmor ga-
zete ve dergilerde karikatür çizen 
sanatçılardır (Çeviker, 2010a).

Ancak 1923-1928 yıllarını kap-
sayan dönemi Cemil Cem (1882-
1950) dönemi olarak tanımlayabi-
liriz. Cem, 1882 yılında İstanbul’da 
doğdu. Doktor Cemal Paşa’nın oğ-
ludur. Bazı kaynaklarda Galatasa-
ray Sultanisi’nde, bazı kaynaklarda 
Vefa Lisesi’nde okuduğu yazılıdır. 
1889’da liseyi, 1903 yılında Hukuk 
Mektebini bitirdi. Hukuk Fakülte-
sinde okurken çalışmaya başladığı 
Dışişleri Bakanlığı, Cem’i Paris El-
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çiliğine katip olarak atadı. Paris’te 
kaldığı dönemde siyasal bilimler 
okudu.

Çocuk yaşta görülen resim ka-
biliyeti karikatüre dönüştü, kari-
katürün bir sanat olduğunu Pa-
ris’te öğrendi. Paris’te yaşadığı 
yıllarda dönemin karikatüristlerini 
izledi. Portre karikatürde ustalaştı. 
1908’de Meşrutiyet ilan edildikten 
sonra gelişen özgürlük ortamında 
karikatürlerini Paris’ten İstanbul’a 
Kalem isimli mizah dergisine yol-
ladı. 1910 yılında İstanbul’a yerleşti 
ve Cem isimli mizah dergisini çı-
karmaya başladı. Dergi, Türkçe ve 
Fransızca olarak yayımlanıyordu. 
Abdülhamit’i, İttihat ve Terakki’yi, 
hatta dostlarını bile eleştirdi.

Cem’in ilk sayısına yazdığı ön-
sözde “karikatürün hem söz sanatı 
olarak edebiyata hem de çizgiye 
dayandığını; ince bir alay taşıma-
dan ve becerili bir çizgi sergile-
meden karikatür olamayacağını 
vurguluyor, “karikatür hiçbir za-
man fena düşünmez, daima tuhaf 
düşünür, edebi bir nükteyi, hünerli 
bir çizgiyi ihtiva etmeyen bir resim, 
karikatür değil, maskaralıktır” di-
yordu.

Cem, 1912 yılında dergisini ka-
patarak tekrar Avrupa’ya gitti. 
Kurtuluş Savaşı devam ederken 
Türkiye’ye döndü. Sanayii Nefise 
Okulunda müdürlük yaptı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 
Cem, dergisini 1927 yılında tekrar 
yayımlamaya başladı. Ferit Öngö-

ren’e göre, “bu dönemde Cem’in 
çizgisi eski vurucu gücünü yitir-
miş” olsa bile, vergilerin ağırlığını 
eleştiren bir karikatürü nedeniyle 
yargılandı, bir yıl hapse mahkûm 
oldu, temyiz mahkemesi cezayı 
kaldırdı.

1928 yılında Bayındırlık Baka-
nı Recep Peker’i (1889-1950) konu 
alan bir karikatür nedeniyle dergi 
kapatıldı ve karikatür yayımla-
ması yasaklandı. Cem’in karika-
türcülüğü bu olayla son bulmuştur 
denilebilir. Turgut Çeviker, 1931 
yılında az sayıda olsa da Tan’da 
birkaç hafta karikatürlerinin çık-
tığını (Çeviker, 2010a: 23), Semih 
Balcıoğlu (1928-2006) 1950 yılın-
da Hayret isimli mizah dergisinde 
boyamasını kendisinin yaptığı ka-
rikatürlerinin Dem ismiyle yayım-
landığını yazmışlardır (Balcıoğlu ve 
Öngören, 1973).

Cem, Osmanlı döneminde ve 
Cumhuriyet döneminde çizdiği ka-
rikatürleriyle genç karikatürcülere 
örnek olmuş, Cemal Nadir Güler ile 
başlayacak olan döneme kadar; 
çizgi, biçem ve estetik anlayışı ya-
nında ince zekâsı ile de Türk kari-
katürünün bir dönemine damgası-
nı vurmuştur.

Turgut Çeviker, Cem için ha-
zırladığı Silah ve Meşale isimli al-
bümde, Cem’in “Benim asıl derdim 
başka, harp da etsek sulh da et-
sek bize lazım olan devlet adamı-
dır. Ah diyorum, keşke şu münbit 
mahsuldar memleketimizde pat-
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lıcanlar ağaç kadar olacağına, her 
karpuz bir deve yükü olacak ka-
dar büyüyeceğine, mısırlar kavak 
kadar yükselip uzayacağına, her 
yerdeki eşit derecesinde kalsalar 
da onların yerine devlet adamla-
rının bir numara iyi ve işe yarayanı 
yetişse” dediğini yazıyor. Bu deyiş 
Cem’in hicvine güzel bir örnektir.

Ahmet Haşim (1884-1933), 1921 
yılında yayımladığı düzyazı kitabı 
Bize Göre’de Cem’in Gözü isimli ya-
zısında Cem’i “deha” olarak tanım-
lamakta ve “onun gözü ruhların 
cehennemidir” demektedir. 

Cem, 1950 yılında İstanbul’da 
öldü. Moda’da oturduğu sokağa 
ismi verildi. Ne yazık ki, oturdu-
ğu köşk bir müzayedeciye satıl-
dı. Oysa bir karikatür müzesine 
dönüştürülebilse ne kadar güzel 
olurdu.

4.2.2. Cemal Nadir Dönemi 
1928 yılı, eski harflerin terk edi-

lip, yeni alfabenin kabul edildiği yıl 
olması bakımından da Türk kari-
katürü için önemli bir yere sahiptir. 
Bursa’da tabelacılık ve köy okul-
larında resim öğretmenliği yapan 
Cemal Nadir (1902-1947), Akşam 
Gazetesi sahibi ve başyazarı Nec-
mettin Sadak’ın (1890-1953) da-
veti üzerine Bursa’dan İstanbul’a 
giderek, Akşam Gazetesi'nde çiz-
meye başladı (Balcıoğlu, 1973).

Ramiz Gökçe (1900-1953) ise 
1923 yılından itibaren Cumhuri-
yet Gazetesinde çizmektedir. Yeni 
harfleri okuyup yazmanın öğretil-
meye çalışıldığı bu yıllarda gazete 
karikatürleri, gazetelerin imdadı-
na yetişmiştir. Ramiz Gökçe 1900 
yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Öğretmen Okulunda okudu, Şiş-
li Terakki Lisesinde resim öğret-
menliği yaptı. Karikatürcülüğü 
meslek edinerek yaşamını sür-
dürdü. Akbaba, Aydede, Karika-
tür dergilerinde ve kendi çıkardığı 
Mizah isimli dergide; Cumhuriyet, 
Tasvir ve Yeni Sabah gazetelerin-
de çizdi. Tasvir Gazetesinde çalış-
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tığı dönemde muhalefeti eleştirdi. 
Tombul Teyze tipini uzun yıllar ya-
şattı. 

Cemal Nadir, 1902 yılında Bur-
sa’da doğdu. Ailesi Bulgaristan’dan 
göçmen olarak gelmişti. İlkokulu 
Bursa’da bitiren Cemal Nadir, bir 
süre makine tamircisinin, bir süre 
de kasnakçının yanında çalıştı. 
Ama tabela ressamı oldu. Bunda 
hattatlık yapan babasının etkisi 
olmuş olabilir. Zaman zaman da 
köy okullarında resim öğretmenli-
ği yaptı. İlk karikatürü 1920 yılında 
Sedat Simavi’nin (1896-1953) Di-
ken isimli dergisinde yayımlandı. 
1928 yılında İstanbul’da Akşam 
Gazetesinde çalışmaya başladı. 
1942-1944 yılları arasında Amca-
bey isimli mizah dergisini yayım-
ladı. Karikatürlerini Amcabey’e 
Göre (1932), Karikatür Albümü 

(1939), Akla Kara (1940), Dalkavuk 
Karikatür Albümü (1946), Amca-
bey Albümü (1946) gibi on albüm-
de topladı. Beş karikatür sergisi 
açtı ve karikatür üzerine konfe-
ranslar verdi. Albümlerinin her biri 
topluma tutulmuş aynalar gibidir. 
Amcabey, toplumdaki çarpıklık-
ları, Dalkavuk, dalkavukluk ya-
parak çıkarları peşinde koşanları, 
yeni zengin tipi, sonradan görme-
liği eleştiriyordu. Karikatürü 1942 
yılında, “Ben karikatürü bir güzel 
koku gibi bir an zevk verdikten 
sonra elde bir boş şişe veya sarı 
bir leke bırakıp havaya karışan bir 
marifet olmaktan başka türlü an-
lıyorum. O, ne palyaçoluktur, ne 
de göbek attıran, çeneleri ağrıtan 
bir kahkahadır. Bence karikatür, 
insan beyninin muhtaç olduğu te-
bessüm ve düşünceyi temin eden 
bir güzel sanat olmalıdır” şeklinde 
tanımlamıştı. 

İlk eserleri Cem döneminin ta-
ramalı, çok çizgili üslubunun et-
kisi altındaydı. Zamanla değişti, 
sadeleşti, gelişti. Kendine özgü bir 
dünya, kendine özgü bir çizgi edin-
di. Bu özelliğiyle çağındaki diğer 
mizah çizerlerini etkisi altına aldı. 
Karikatürlerini incelediğimizde, 
toplumla arasında tarif edilmez bir 
sevgi bağı görürüz. Eserleri günü-
müz “grafik mizah” tarifine uygun 
değildir (Selçuk, 1968). Cemal Nadir 
Güler, 27 Şubat 1947’de öldüğünde, 
o güne kadar İstanbul’da pek gö-
rülmemiş bir şey olur ve adeta ha-
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yat durur. Cenazesinin kalkacağı 
gün İstanbul’da esnaf dükkânını 
açmaz ve neredeyse tüm İstanbul 
halkı Cemal Nadir’in cenazesine 
koşar. O güne kadar, bir “sanatçı” 
cenazesinde görülmemiş bir insan 
seliyle, onu çok sevmiş İstanbul 
halkının gözyaşları içerisinde 28 
Şubat 1947’de Zincirlikuyu Mezar-
lığında toprağa verilir. (Karikatür-
cüler Derneği, 2002). 

Cemal Nadir, ne yazık ki çok 
genç yaşta öldü. Bu kısa yaşamı-
na dört evlilik sığdırdı. İstanbul’da 
Akşam Gazetesi'nin binasının bu-
lunduğu sokağa ve Bursa’da bir 
caddeye adı verildi.

4.2.3. 1950 Kuşağı Dönemi 
1950 Kuşağına gelmeden önce 

Mim Uykusuz’u (1922-1983) ha-
tırlamak gerekir. Bu karikatürcü 
1946 yılında yayımlamaya başla-
dığı Markopaşa isimli dergisi ile 

altmış bin tiraja ulaşmış, muhalif 
tavrı nedeniyle iktidarın baskısına 
maruz kalmıştır. Cemal Nadir ve 
Ramiz Gökçe’nin Türk karikatü-
rünün önünde yürümekte olduğu 
yıllarda birçok karikatürcü kari-

katür dünyamıza katılmıştır. 1950 
yılı, karikatürde yol taşı yıllardan 
biridir. Romanya asıllı bir Musevi 
olan Saul Steinberg, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde (ve eş zamanlı 
olarak Jean Maurice Bosc, Henry 
Chaval, Mose) yeni bir karikatür 
düşünce ve uygulaması geliştir-
miştir. Bu akım, yazısız, yalnız çizgi 
ile oluşmuş karikatürü öne çıkar-
mıştır. 

Türkiye’de de bu akıma Turhan 
Selçuk (1922-2010), Semih Bal-
cıoğlu (1928-2006), Nehar Tüblek 
(1924-1995), Ali Ulvi Ersoy (1924-
1998), Selma Emiroğlu (1927-2011), 
Ferruh Doğan (1932-2000), Oğuz 
Aral (1936-2004), Bedri Koraman 
(1928-2015) gibi karikatürcüle-
rimiz gönül vermiş, bu anlayışla 
çizmişlerdir. Ancak, bu karikatür 
tarzının okur tarafından benim-
senmesi kolay olmamıştır. Turhan 
Selçuk, 1958 yılında yazdığı maka-
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lesinde (Selçuk,1998: 34) “Cemal 
Nadir-Ramiz etkisini kaldırmak 
için yıllarca nasıl mücadele ettiği-
mi, nasıl küçümsendiğimi henüz 
unutmadım” demektedir.

4.2.4. Oğuz Aral (Gırgır) Dönemi 
Oğuz Aral, 1936 yılında İstanbul 

Silivri’de doğdu. Davut Paşa Lise-
sini bitirdi, Güzel Sanatlar Aka-
demisini üçüncü sınıfta terk etti. 
Dergilerde karikatürler çizmeye 
başladı. Genç bir yetenekti, 1953 
yılında Akbaba’nın profesyonel 
kadrosunda yer aldı. 1950 kuşa-
ğından olan Oğuz Aral, Gün Gaze-
tesinin iç sayfalarında kendisine 
ayrılan küçük bir köşede çizmeye 
başladı. Okuyucudan gördüğü ilgi 
arttıkça gazetedeki yeri de arttı. 
Çizdikleri 1972 yılında gazete ile 
verilen bağımsız bir eke dönüş-
tü. 1973 yılında bağımsız bir dergi 
oldu. Türk toplumundaki değişimi 
yakalayan Oğuz Aral, kardeşi Te-
kin Aral ve Mim Uykusuz, Oğuz 
Alplaçin, Ferit Öngören ile birlikte 
Gırgır dergisini çıkarmaya devam 
etti. “Sulu mizah” olarak da tanım-
lanan argo, cinsellik ve mahalle 
hayatını işleyen, entelektüellere 
hitap etmeyen bir anlayış ortaya 
çıktı. Atila Özer Eskişehir’de Ka-
rikatür Sanatı isimli makalesinde, 
“Nedir Türk toplumundaki deği-
şim” sorusunu soruyor ve cevap-
lıyor: “Televizyon her eve girmeye 
başlamış, gazeteler ofset baskı ile 
çok renkli yayımlanmaya başlan-

mış, kırsal alandan büyük kent-
lere göçler başlamış, gecekondu 
ve varoşlara yerleşen ne kentli, ne 
köylü olmayan bir toplum oluşmuş. 
Arabesk müzik, lahmacun, çiğköf-
te, köşe dönme gibi terimler büyük 
kentlerin gündemine girmiş, bu 
yeni insanların kentli ile kurama-
dığı ilişkiden doğan yeni bir mizah 
kültürü ortaya çıkmıştır. (...) Can 
sıkıntısını, aşk yarasını, karıkoca 
kavgasını kesen, her derde deva 
bir mizah anlayışı yaygınlaşmıştır. 
Karikatürlerde konuşma balonları 
oluşmuş, yazı ögesi geri döndürül-
müştür.” 

Modern karikatürün neredeyse 
bir gelenek biçimini aldığı karika-
tür ortamı Gırgır’la bir kültür ikiliği 
yarattı. Gırgır’ın Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yayımlanan Ang-
losakson karikatürünün en tipik 
örneği olan Mad’i örnek alması, 
Karikatürcüler Derneği’nin dev-
rimci karikatürcüleri tarafından 
büyük tepkiyle karşılandı (Çeviker, 
2010b). Zaman zaman beş yüz bin 
tiraja ulaşan Gırgır, yeni karikatür 
anlayışının okulu oldu. Hasan Ka-
çan, Latif Demirci, Mehmet Çağçağ, 
Metin Üstündağ gibi birçok kari-
katürcü Gırgır’da yetişti. Gırgır’ın 
1989 yılında el değiştirmesinden 
sonra Oğuz Aral, Avni isimli yeni 
bir mizah dergisi çıkarmaya baş-
ladı. Bu dergi kapandıktan sonra 
da ölümüne kadar Hürriyet Gaze-
tesi’nde çalıştı. Avanak Avni, Hayk 
Mammer, Köstebek Hüsnü, Utan-
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maz Adam, Vites Mahmut tiplerini 
yarattı. Tiyatro yazarlığı, yönet-
menliği ve dekor tasarımları yaptı. 
2004 yılında öldü. 2005 yılında Ci-
hangir Parkı’na heykeli dikildi.

4.2.5. Leman Dönemi 
1986 yılında Gırgır’dan ayrı-

lan Gani Müjde, Metin Üstündağ, 
Şükrü Yavuz, Tuncay Akgün, Ke-
mal Aratan, Mehmet Çağçağ, Can 
Barslan, Suat Gönülay Güneş Ga-
zetesi bünyesinde Limon isimli 
mizah dergisini çıkarmaya başla-
dılar. Gırgır, merkezde, geniş kitle-
lerin anlayacağı ve zevk alacağı bir 
dergi olmuştu. Limon merkezden 
uzak marjinal bir yer tuttu. Güneş 
Gazetesi çalışanlarına para ödeye-
mez hale gelince, Limon çalışanları 
dergiden ayrılarak Leman dergisi-
ni kurdular. İlk kez karikatürcüler 
kendi kendilerinin patronu oldu-

lar. Bir kısım yazarın değerlendir-
mesine göre, bu döneme Leman 
dönemi denilebilir. Mizah dergile-
rinde artık reklam yoktu. Okuyu-
cusuna dayanan, tirajı ile yaşayan 
dergiler oluştu. Mizah artık kim-
senin güdümünde değildi. Leman 
dergisi doksanlı yılların ortalarına 
kadar her manada mizah dergile-
rinin amiral gemisiydi. Karikatürde 
elitistler ve popüler çizgiye ina-
nanlar arasındaki sürtüşme hep 
devam etti.

4.2.6. Günümüz 
Bir kere daha kapanan Gırgır 

başta olmak üzere mizah dergile-
rinin kapandığı, buna karşılık yeni 
anlayışları ifade eden yeni mizah 
dergilerinin çıkmaya devam etti-
ğini izliyoruz. Tirajlar en kötü za-
manını yaşıyor. Tek kişi tarafından 
çıkarılmaya başlayan ve birkaç 
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sayı sonra sona eren dergileri gö-
rüyoruz. 

Bir yanda küfür ve belden aşağı 
anlayışını yaşatan, etliye sütlüye 
dokunmayan karikatürcüler var, 
diğer yanda İslami mizah iddiasın-
da olanlar ve bunların dışındakiler.

5. EMEK VE KARİKATÜR 
Karikatür, gayri maddi ve mad-

di emek tarafından ortaklaşa üre-
tilir. Karikatür sanatçısı, karika-
türünü çizmeden önce zihinsel bir 
emek harcar, karikatürünün eski-
zini zihninde gerçekleştirir. Bu sü-
reç birkaç dakika olabileceği gibi 
günlerce de sürebilir. Bu aşamada 
sanatçının gözlemleri ve entelek-
tüel birikimi çok önemlidir. Sonra-
sında tarama ucunu eline alır, kari-
katürünü çizer ve fırçası ile boyar. 
Klasik yol budur ama günümüzde 
faklı tekniklerden yararlanılarak 
da karikatür çizilmekte ve boya-
ması yapılmaktadır.

Karikatürist Hicabi Demirci, 
karikatürün serüvenini anlattığı 
kitabında günlük karikatür çiz-
mek için nasıl hazırlandığını şöy-
le anlatıyor: “Güne tüm gazeteleri 
okuyarak başlarım. Çünkü hiçbir 
haberi kaçırmak istemem. Önem-
li gördüğüm haberleri not alırım. 
Bunu yaparken ‘Bugün komik olan 
ne’ sorusunu değil, ‘Bugün önemli 
olan ne’ sorusunun cevabını ara-
rım. Sonra internet üzerinden son 
dakika gelişmelerini takip ederim. 
İnternet, ifade özgürlüğünün ge-

liştiği en önemli alanlardan biridir. 
İnsanların olaylar hakkında neler 
düşündüğünü de takip ederim. Çi-
zimi gazetenin baskı saatine kadar 
bitirmem gerektiğini asla unut-
mam. Not aldıklarımı dikkatle bir 
kere daha gözden geçiririm. En 
önemli olayı ve fikri bulmak için 
seçenekleri azaltmaya çalışırım. 
Espriyi bulduktan sonra hızlı bir 
şekilde eskizini çizmeye başlarım” 
(Demirci, 2017: 11).

Hicabi Demirci’nin bu anlatı-
mı, karikatürün olaylardan sonra 
geldiği, yani olaylar olduktan son-
ra karikatürün gelişmeleri izleyip, 
aktarıp ve yorumladığı görüşüne 
uygundur. Ağırlıklı olarak savu-
nulan ikinci görüş açısına göre ise, 
karikatür olaylara seyirci kalmaz, 
aksine onları etkileyen, hazırla-
yan, yönünü belirleyen önemli un-
surlardan biridir (Cantek-Gönenç, 
2017: 98).

Karikatür sanatçısı diğer sa-
natçılar gibi eserleri üzerinden 
bilinmek, tanınmak, alkışlanmak 
ister. Karikatür sanatçısının kit-
lelere ulaşmasının en uygun yolu 
da günlük gazetelerdir. Karikatür, 
günlük gazetede yayımlanmakla 
binlerce okuyucuya ulaşır. Ancak 
kısa sürede de tüketilir. Okuyu-
cunun okuduğu gazete ve karika-
tür kısa sürede çöpe gider. Sanat 
ürünleri içinde en kısa sürede tü-
ketilen ürün karikatürdür. Mimari, 
edebiyat, resim için böylesine kısa 
bir tüketim dönemi olmaz.
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Karikatürün kalıcı olması yeni 
bir emek gerektirir. Sanatçı kari-
katürlerini dönemsel olarak veya 
tematik olarak albümler haline 
getirerek kalıcı kılar. Ancak bu ka-
rikatürler, tıpkı gazetedekiler gibi 
özgün değildir. Bir tür reprodüksi-
yondurlar.

Karikatür sanatçısı genel olarak 
karikatür emeği ile yaşamını sür-
düremez. Çizim alanını genişletir; 
dergiler ve kitaplar için vinyetler, 
resimler çizer, afiş ve reklam işine 
girer ya da çizgi roman yapar. Bir-
çok karikatür sanatçısının başka 
işi ya da asıl işi vardır. Hukukçudur, 
mühendistir, hekimdir, öğretmen-
dir... 

Karikatürün “saldırmak”tan 
gelen geçmişi onu hırçın yapmış-
tır. Karikatür, kritik eder, beğen-
mez, alay eder, incitir, güldürür, 
düşündürür, güçsüzden ve doğ-
rudan yanadır. Karikatür sanatçısı 
bir emekçidir, işçidir. Kendisi bu-
nun bilincine vardığı sürece eme-
ğin odağına doğru ilerler. Sanat-
çının çiziminde kaçınılmaz olarak 
emekçinin sorunları, yaşamı, ha-
yata bakışı ve kültürü yaşamaya 
başlar.

Böyle olduğu içindir ki karikatür 
sanatçılarının birçoğu sendikalar-
da çalışırlar. Emekçi karikatürist, 
“emekçilerin hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek” görevi-
ni üstlenmiş sendika ve sendikacı 
ile birlikte olur. Orada emek verip, 
üretmek onu mutlu eder.

Türkiye’den örnek vermek ge-
rekirse; karikatürist Semih Bal-
cıoğlu 1973-1979 yılları arasında 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ge-
nel Başkanlığını yaptı. Karikatür-
cüler Derneği’nin kurucularından 
Ferit Öngören uzun yıllar Lastik-İş 
Sendikasının, Selçuk Demirel de 
Yeraltı Maden-İş Sendikası’nın 
dergilerini çıkardılar. Seydali Görel 
sendikalarda çalıştı. Tan Oral, bir-
çok sendikanın dergileri için; Mu-
rat Özmenek Basın-İş, Maden-İş, 
Tez Koop-İş sendikaları dergile-
rinde çizdi. Burhan Solukçu ma-
den işçisiydi.  Sendikalar da, yayın 
organlarında karikatürleri kullan-
dılar, karikatür dergileri, karikatür 
üzerine kitaplar ve karikatür al-
bümleri yayımladılar.

Birleşik Metal-İş, Harb-İş, Eği-
tim-Sen, Hizmet-İş, Petrol-İş, sen-
dikaları sendika binalarında kari-
katür sergileri açtılar. 2006 yılında 
TÜRK-İŞ, “Emek Karikatürleri Ya-
rışması” düzenledi. Bu yarışmaya 
110 karikatürist katıldı. Karikatü-
rist Hasan Seçkin 1 Mayıs’ın 120. 
yıldönümünde 120 metre uzunlu-
ğunda karikatürünü tamamladı.

Karikatür, aynı zamanda bir 
iletişim sanatıdır. Karikatürist, 
emeği ile halk kitlelerine ulaşmak 
ister. Halk tarafından beğenildik-
çe halkın malı olur, popülerleşir. 
“Popüler” kelimesini “çoğunluk 
tarafından sevilen” anlamında 
kullanıyorum. Bu kullanım, “popü-
ler kültür halkın kültürü değildir” 
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diyenlere göre en yanlış kullanım. 
Levent Cantek, geleneksel mi-

zah ögelerinin nasıl güncelleştiği-
ni ve mizahın nasıl etkili bir “çak-
tırmadan direniş” yolu olduğuna 
dikkat çektiği Şehre Göçen Eşek 
isimli kitabında, bütünüyle katıl-
masa da “Popüler kültür, iktidarın 
kontrolünde, onun meşruiyetinin 
devamlılığını sağlayan bir araçtır” 
tanımını kullanıyor (Cantek, 2011: 
29). Ahmet Oktay da “Popüler kül-
tür hegemonik kültür bağlamında 
iktidar bloğu tarafından biçimlen-
dirilerek üretildiği için, gerçekliğin 
görülmesini engeller” diyor (Oktay, 
1993).

Türk Karikatüründen örnek 
verecek olursak, popüler kültür 
örneklerini 1940’lı yıllarda Cemal 
Nadir ve Ramiz Gökçe karikatür-
lerinin bir kısmında görüyoruz. 
Dönemin iktidar koltuklarında 
oturan yöneticileri gazete ve der-
gilerde eleştirilmekten hoşlanma-
maktadır. Bu yüzden basın-yayın 
organları maddi manevi baskı al-
tında tutulmaktadır. İşte bu baskı-
dan sıkılan Cemal Nadir ve Ramiz 
doğrudan politika eleştirisi yeri-
ne karikatürde gündelik yaşamın 
ve sıradan insanların dünyasına 
dönmüştür. Popüler kültürün en 
kişilikli deneyimini 1970’li yıllarda 
Oğuz Aral Gırgır dergisinde ger-
çekleştirmiştir. Karikatürün bir de 
popüler olmayanı var. 1950 kuşağı 
karikatürcüleri grafik mizah ya da 
çizgi mizah anlayışı ile çizdikle-
ri örneklerle Türk karikatüründe 
şanlı bir tarih yazmışlardır (Özer, 

2004).
Şanlı tarihi yazan karikatür-

cülerimiz, popüler karikatürcüleri 
özellikle Oğuz Aral’ı benimseme-
mişler ve karşı çıkmışlardır. Halkın 
yaşamını ve sevdiğini çizen Aral 
horlanmıştır.

“Toplumcu” olarak tanımlana-
bilecek 1950 kuşağı karikatüristle-
ri de grafik mizah akımının kurucu 
örneklerini taklit ettiler. Bu belki 
de kaçınılmazdır. Taklit sanatta 
ilerlemenin yollarından birisidir. 
Usta-çırak ilişkisidir. Sanatçı taklit 
ederek başlar ve kendisini arar.

1950 kuşağı karikatürcüleri, 
modern Türkiye karikatürünün 
kurucuları olarak kabul edilebi-
lirlerse de kimi zaman “taklit”ten 
öte geçmeyen işlere imza attıkları 
da bir gerçektir (Cantek-Gönenç, 
2017: 60).

Karikatürist, içinde yaşadığı 
toplumu gözlemleyen, ekonomi-
nin, politikanın, yaşamın güldü-
rücü ve düşündürücü yanlarını 
çizen bir sanatçıdır. Böyle olunca 
ülkenin istihdamında ezici çoğun-
luğu oluşturan emeğin, karikatü-
rün öncelikli konusu olacağı açık-
tır. Karikatür, emeğin sorunlarını 
yansıtmasının yanında yönlendiri-
ci ve bilinçlendirici görevini de ye-
rine getirir. Karikatür, üretiminden 
konusuna ve kimin için üretildiği 
sorusuna verdiği cevaba kadar 
emekle iç içedir. Karikatür ve emek 
deyim yerindeyse “et ile tırnak” gi-
bidir.



23KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

SONUÇ
Karikatür, edebiyatın “mizah”, 

resimin “grafik” dallarının özel-
liklerini taşıyan bir sanat dalıdır. 
Genellikle nitelikleri sıralanmakta 
“budur” denilecek bir tanımına ise 
erişilememektedir. Birçok farklı 
karikatür tanımı bulunmaktadır. 
Bu tanımlar, karikatür üretim bil-
gisi değiştikçe de değişmeye de-
vam edecektir. Var olan tanımların 
bir nedeni de karikatürün göster-
diği çeşitliliktir. Kare, bant, yazılı, 
yazısız, renkli, renksiz türlerinden 
bahsedilebileceği gibi güldüren, 
düşündüren, siyasi, portre ya da 
gazete ve dijital karikatürlerden 
de bahsedilebilir. Ayrıca seramik 
ve bana göre mimari karikatür de 
vardır. Hangi türü olursa olsun ka-
rikatür, emek ürünüdür: Maddi ve 
gayri maddi (entelektüel) emeği 
içerir.

Bir dönemin karikatürlerinden 
o dönemin tarihinin yazılabileceği 
söylenir. Somut örnek; Turgut Çe-
viker’in Karikatürlerle Türkiye Ta-
rihi isimli çalışmasıdır. Türkiye’de 
emek tarihi çalışmalarının yeni 
sayılabileceği (Makal, 2006) ve 
emek tarihi üzerine yapılan aka-
demik çalışmaların “ciddi basın”ı 
esas aldıkları (Odabaşı, 2014: 206) 
düşünülürse, karikatürün bilimsel 
çalışmalar için ciddi bir potansiyale 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

“Sanat bilimden ve etikten ba-
ğımsızdır” görüşü hâkim olsa, üni-
versitelerde Güzel Sanatlar Fakül-

teleri kurulmaz, sanat dalları için 
ana bilim dalları oluşmazdı. Kari-
katür, üvey evlat, Türkiye üniver-
sitelerinde henüz “karikatür sanatı 
anabilim dalı” yok.

Emek ve sanatın birbirine karşıt 
şeyler olduğunu düşünüp, sanatı 
bir oyun olarak gören görüş ma-
lum. Antik Yunan’dan Medici’lere, 
Çarlık Rusyası’ndan Birleşik Kral-
lık’a kadar tarihin farklı dönemle-
rinde sanat, ticaretin ve bu ticareti 
yöneten büyük ailelerin (şimdiler-
de ise şirketlerin ve holdinglerin, 
yani sermayenin) desteği ile hayat 
buluyor. Sanatın, bu şirketler için 
kuşkusuz bir değeri var ama kül-
türel sermayenin yönetim meka-
nizmaları içerisinde sanatın bu şir-
ketler için bir “araç” haline geldiği 
de aşikâr (Erbirer, 2016).

Sanat, “kurumsal sosyal so-
rumluluk” projeleri içinde şirket-
lerin imaj düzeltmeleri için ya da 
reklamları için araç oluyor. Bundan 
karikatür sanatı da payını alıyor.

Kapitalizm, emeği olduğu gibi 
sanatı da metalaştırmaya devam 
etmektedir. Emek ve sanatın bir 
kısmı kapitalizmin dayatmasını 
kabul etse de bir kısmı metalaş-
maya karşı direniş içindedir. Kari-
katür, bu karşı çıkışıyla emekten 
yana bir sınav vermektedir. Emek 
ürünü olan karikatür, emekçi sa-
natçısıyla, emeği konu alarak dai- 
ma varlığını sürdürecektir.
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KADIN UZMANLARIN GÖZÜNDEN 
SENDİKACILIK:  TÜRK METAL SENDİKASI 
ÖRNEĞİ(*)

ÖZ
Sendikal örgütler erkek ege-

men bir yapıda gelişmiştir ve bu 
yapı içerisinde sendikalı kadın-
ların, sendikalarda uzman olarak 
istihdam edilen kadınların tem-
siliyetleri ve sorunları geri planda 
kalmıştır. Kadın uzmanlar sendi-
kaların bu erkek egemen yapıları 
altında çeşitli ayrımcılıklara maruz 
kalmış ve zaman zaman görmez-
den gelinmiştir. 

Özellikle kadın uzmanların so-
runlarına odaklanılan bu çalışma-
da önce özetle kadınların sendi-
kalarla olan ilişkilerini etkileyen 
faktörler ele alınmış ardından ise 
erkek üyelerin yoğunlukta olduğu 
Türk Metal sendikasında, istihdam 
edilen kadın sendika uzmanlarıyla 
nitel araştırma yöntemiyle yapılan 
derinlemesine görüşmeler çeşitli 
temalar altında değerlendirilmiş-
tir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda 
kadınların sendikalarda daha faz-
la örgütlenmesi, uzman olarak is-

tihdam edilmesi ve yönetimde yer 
alması için toplumsal cinsiyet rol-
lerinin paylaşılması ve erkek ege-
men sendikal yapı anlayışının son 
bulması gerektiğine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sendikalar, 
Kadın Sendika Uzmanı, Türk Metal, 
Sendika Uzmanlığı.

TRADE UNIONISM FROM THE 
PERSPECTIVE OF WOMEN 
TRADE UNION EXPERTS: INS-
TANCE OF TURK METAL UNION

ABSTRACT
Trade union organizations have 

developed with a male-dominated 
structure. The union represen-
tations of women workers who 
are members of a union among 
union organizations and women 
workers who work as experts in 
unions have been put into the ba-
ckground. Women trade unions 
experts were exposed to various 
discriminations under the umbrel-
la of the male-dominated structu-
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re in the unions and mostly women 
workers were ignored.

In this study, which focuses es-
pecially on the issues of women 
trade union experts, the factors 
affecting women's relations with 
unions will be discussed first. Af-
terwards, in-depth interviews 
with women trade union experts 
employed in the Turk Metal uni-
on, where male members are con-
centrated, will be evaluated under 
various themes.

According to the results obtai-
ned from the interviews, it was re-
vealed that the trade union mem-
bership of women workers should 
be increased, more women should 
be employed in unions, less atten-
tion should be paid to gender equa-
lity in the administrative staff, and 
the male-dominated union struc-
ture mentality should be avoided.

Keywords: Trade Unions, Wo-
men Workers, Women Trade Uni-
onist, Turk Metal, Trade Union Ex-
pert.

GİRİŞ
Türkiye’de kadın istihdamı er-

keklerden daima düşük olmuş, bu 
durum sendikalaşma oranlarına 
dolayısıyla kadınların sendikalar-
daki temsil oranına da yansımış-
tır. Buna bağlı olarak sendikalarda 
aktif görev alan kadınların oranla-
rının da düşük olduğu ve sendika-
ların erkek egemen yapılar olduğu 
göz önüne alınarak bu araştırma 
kapsamında öncelikle kadınla-

rın sendikalarla olan bu sorunlu 
ilişkisine sebep olan faktörler ele 
alınacak, sonrasında ise yine bu 
faktörlerle paralellik gösteren ka-
dın uzman istihdamı değerlendiri-
lecektir. 

Kadınların sendikalarla olan 
ilişkisini belirleyen birçok faktör 
vardır. Bunların başında istih-
dam, toplumsal cinsiyet rolleri ve 
sendikalaşma oranları gelmek-
tedir. Sendikalara üye olmasının 
önündeki istihdamın yapısından 
kaynaklanan engellerin başında 
ise daha çok, özel hizmetler sek-
töründe, geçici, kısa süreli ve gü-
vencesiz işlerde ve enformel sek-
törde yoğunlaşması gelmektedir. 
Toplumsal cinsiyet rollerinin de 
etkisiyle kadınlar sendikalaşma-
nın dışına itilmiştir. Zamanla da 
kadınları sendikaların dışına itme-
nin sendikaları zayıflatacağı dü-
şüncesi ortaya çıkmış, bu düşünce 
de kadın-sendika ilişkisinde çok 
önemli bir geçiş noktası olmuştur. 
Sendika üyeliğinin önünü açsa da 
yöneticilikte aynı etkiyi gösterme-
miştir. Bu yüzden kadın çalışanlar 
ve kadınları ilgilendiren konular 
her zaman arka planda kalmıştır 
(Kopuk ve Taşoğulları, 2019: 77,78).

Sendikalarda aktif görev alan 
kadınların oranlarının düşük oldu-
ğu ve sendikaların erkek egemen 
yapılar olduğu bilinmektedir. Sen-
dika işinin erkek işi olduğu algısıy-
la birlikte kadın uzman istihdamı 
da erkeklere oranla düşüktür. Bu 
araştırma sendikaların erkek ege-
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men yapıları içerisinde istihdam 
edilen kadın uzmanların düşünce-
lerini ve sıkıntılarını gözler önüne 
sermeyi amaçlamaktadır. 

Araştırma iki bölümden oluş-
maktadır. Birinci bölümde kadın-
ların sendikalarla olan zayıf ilişki-
sine sebep olan faktörlerin ortaya 
konulmuş, kadınların istihdamını 
dolayısıyla örgütlenmesini ve sen-
dikalarda çalışmasını engelleyen 
faktörler oluşturulan çeşitli veri-
lerle değerlendirilmiştir. Sendika-
larda görev alan kadın uzmanlara 
geçmeden önce sendika uzman-
lığı kavramı incelenmiş ve uzman 
istihdamının gerekliliğiyle birlikte 
çeşitli sendikaların kadın uzman 
istihdamına yer verilmiştir. İkin-
ci bölümde ise sendikalarda görev 
alan kadın uzmanların yaşadığı 
sorunlar ve görüşleri derinleme-
sine görüşmeler yapılarak çeşitli 
temalar altında ele alınmıştır. Alan 
araştırması kadınların görece az 
olduğu metal işkolunda örgütlü 
olan Türk Metal sendikasının ka-
dın uzmanlarıyla yapılmıştır. Nitel 
araştırma yönteminin benimsen-
diği bu araştırma kapsamında 6’sı 
şubelerde 2’si Genel Merkez olmak 
üzere 8 kadın uzmanla görüşül-
müştür. 

1. KADIN-SENDİKA İLİŞKİSİ
Kadınların sendikalaşma oran-

larının, sendikal faaliyetlere katı-
lımlarının ve temsil düzeylerinin 

erkeklere göre daha zayıf olması 
birbiriyle bağlantılıdır (Urhan, 2014: 
7). Kadınların sendikalarla olan 
ilişkisini belirleyen birçok faktör 
vardır. Bunların başında kadınların 
istihdamı, toplumsal cinsiyet rol-
leri ve sendikalaşma oranları gel-
mektedir. Sendikalarda aktif gö-
rev alan yönetici ve uzman olarak 
istihdam edilen kadınların sayısı 
ise oldukça azdır. Bu bölümde önce 
kadınların sendikalaşmasının 
önündeki engellere değinilecek 
ve sonrasında sendika uzmanlığı 
kavramı anlatılacaktır. 

1.1. Kadınların Sendikalarda-
ki Konumu ve Sendikasızlığın 
Cinsiyeti1

Çalışan kadınların sendikalara 
gerek üyelik düzeyinde gerek yö-
netim kademelerinde yetersiz ka-
tılımının gerisinde istihdam yapı-
sına dayalı engeller vardır (Toksöz, 
1994: 440). Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) 2021 Mayıs ayı verile-
rine göre 15 ve daha yukarı yaşta 
olan nüfusun 31 milyon 357 bini 
erkeklerden, 31 milyon 963 bini ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Toplam 
istihdam oranı 43,3’dür. 15 yaş ve 
yukarı yaştaki erkek nüfusunun 
yüzde 60,5’i istihdamdayken kadın 
nüfusunun yalnızca yüzde 26,3’ü 
istihdamdadır. Nüfusun yakla-
şık olarak yarısının kadın olduğu 
düşünüldüğünde kadın istihdam 
oranının çok düşük olduğu görül-

 1“Sendikasızlığın Cinsiyeti” başlığı, Aziz Çelik ve Meryem Koray’ın “Himmet, Fıtrat, Piyasa” kitabındaki Aziz Çelik’in 
“AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış Bir Kitleyiz!” adlı makalesinden alınmıştır.
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mektedir. Toksöz’e göre, düşük 
istihdam sorunu aslında kadın is-
tihdamının düşüklüğü sorunudur 
(2007: 59). Kadın istihdamının dü-
şüklüğü de dolayısıyla kadınların 
sendikalaşmasının önündeki en 
büyük engellerden biridir.

Kadınların istihdamındaki en 
önemli sorun alanlarından birisi 
ise kayıt dışılıktır. Kayıt dışı istih-
dam herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmadan çalı-
şanların toplam çalışanlar içinde-
ki payını gösteren orandır (TÜİK). 
Kayıt dışılığın Türkiye’de kadınla-
rın işgücüne katılımını etkileyen 
ve düşük olmasına neden olan bir 
faktör olması kadınların istihda-
ma katılımını etkileyen temel un-
surlardan biri olarak ön plana çık-
maktadır (Uşen ve Delen, 2011:155). 
TÜİK 2021 Mayıs ayı verilerine 
baktığımızda kadınlarda kayıt dı-
şılık oranı yüzde 34 iken erkek-
lerde bu oran yüzde 25,48’dir. Bu-
nunla birlikte kadın istihdamının 
küçük işyerlerinde yoğunlaşmış 
olması da kayıt dışı çalışmayı ve iş 
güvencesi kapsamı dışında olma-
ları nedeniyle sendikalaşmasını 
zorlaştıran nedenler arasındadır 
(Urhan, 2014: 20). 

Kadınların istihdam edildikle-
ri işlerin niteliğine baktığımızda, 
genel olarak nitelik veya mesleki 
vasıf gerektirmeyen tarım, hiz-
metler gibi işlerde çalışanların ço-
ğunluğunu kadınlar oluşturmak-
tadır. Nitekim TÜİK 2021 Mayıs ayı 
işgücü istatistiklerine göre cinsi-
yete ve iktisadi faaliyetlere göre is-
tihdam oranı incelendiğinde; tarım 

sektöründe kadın istihdam oranı 
yüzde 20,97, inşaat sektöründe 
0,88, sanayi sektöründe yüzde 
17,1, hizmet sektöründe ise bu oran 
yüzde 61,05 olarak gerçekleşmiş-
tir.

Kadınların istihdamını ve işgü-
cüne katılımını etkileyen bir diğer 
önemli faktör ise toplumsal cinsi-
yet rolleridir. Toplumsal cinsiyet, 
bireyin belli bir cinsten olduğuna 
ilişkin bilgiye, bu bilgi dâhilinde ol-
mak üzere toplumsal düzlemde bi-
reyden beklenenlere ve toplumda 
bireye biçilen konuma işaret eder 
(Vatandaş, 2007: 29). Bu bağlamda 
kadın ve erkeği, kadınlık ve erkek-
lik olarak nitelendiren toplumsal 
rol ve statüler bütünüyle özdeşleş-
tiren toplumsal cinsiyet kavramı, 
kadınların lehine olmayan birçok 
eşitsizlikte başrolde yer almak-
tadır (Bingöl, 2014: 108). Kadınlara 
yüklenilen rollerin başında kadın-
ların istihdamını etkileyen ev işleri, 
aile ve çocuk bakımı gelmektedir. 
TÜİK 2021 Mayıs verilerine göre, 
15 ve daha yukarı yaşta olan 31 
milyon 963 bin kadın nüfusunun 9 
milyon 635 bini ev işleriyle meşgul 
olduğundan, 2 milyon 608 bini ise 
ailevi ve kişisel nedenlerden dola-
yı işgücüne dâhil olamadığını ifade 
etmiştir. Görüldüğü üzere kadınla-
rın işgücüne dâhil olamama nede-
ninin büyük kısmı toplumun kadı-
na atfettiği rollerden oluşmaktadır. 
Bununla birlikte kadınlar, hane-
halkı ve aile bakımına ayırdığı or-
talama vakit ile işgücünden, istih-
damdan soyutlanmakta ve aileye 
bakmakla yükümlü olduğu için 
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toplumsal rolleri işgücüne tercih 
etmek zorunda kalmaktadır.

Kadın istihdamının niteliği, iş-
gücüne katılım oranının düşük 
olması, esnek ve güvencesiz ça-
lışma, aile içi rol ve sorumluluklar; 
bunlar karşılıklı olarak birbirlerini 
etkileyerek kadınların sendika-
laşma olanak ve eğilimlerini dü-
şürmektedir (Urhan, 2017: 46). Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığının (AÇSHB) Temmuz 2020 
istatistiklerine baktığımızda top-
lam 3 milyon 967 bin olan kadın iş-
çinin yüzde 9’una tekabül eden 361 
bin kişinin örgütlü olduğunu görü-
yoruz. Bu oran yukarıda belirtilen 
nedenlerin bir sonucu olmakla bir-
likte kadınların sendikasızlığının 
ne derece düşük olduğunu gözler 
önüne sermektedir (Grafik 1).

Kadınların üye olarak sendika-
larda yer almaları kadar; sendika-
ların karar alma, yönetim ve idare 

mekanizmalarında ne oranda yer 
buldukları da dikkate değer, araş-
tırılması gereken konulardandır 
(Beken, 2015: 172). Sendikaların 
kadınlarla olan ilişkisini ve kadın-
ların sendika içindeki konumlarını 
belirleyen temel faktörlerden bi-
risi, sendikal yönetimlerde tem-
sil edilme düzeyleridir. Kadınların 
sendika içindeki görünürlüklerinin 
artması, sorunlarının gündeme 
gelmesi yönetici kadın sayısının 
artmasına bağlı olarak değerlendi-
rilmektedir. Fakat Türkiye’de böy-
le bir gelişme kaydetme ihtimali de 
zayıf görünmektedir (Urhan, 2017: 
47).

Nitekim en fazla üyeye sahip 3 
işçi konfederasyonu olan Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) ve bu konfederas-

Grafik 1. Cinsiyete Göre Sendikalaşma Oranları

Kaynak: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAEM)
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yonlara bağlı sendikaların genel 
merkez yönetim kurullarına bak-
tığımızda; TÜRK-İŞ’e bağlı 33 sen-
dikada 62 , HAK-İŞ’e bağlı 20 sendi-
kada 63 , DİSK’e bağlı 21 sendikada 
ise 144  kadın yer almaktadır.

Kadınların sendikalarda düşük 
oranda temsili ve sendikaların er-
kek egemen yapılar olması sendi-
kalarda çalışan kadın uzmanlara 
da yansımaktadır. Kadınların işgü-
cüne katılımının önündeki faktör-
ler sendikaların ataerkil yapılarıy-
la birlikte kadınların sendikalarda 
çalışmalarını ve aktif rol almalarını 
da engellemektedir. Sendika uz-
manlığı ve kadın sendika uzman-
ları bu çalışmanın ana konusunu 
oluşturacağından öncelikle aşağı-
da alt başlık olarak incelenecektir.

1.2. Sendika Uzmanlığı
Sanayi devriminden sonra işçi 

sınıfının sömürülmesiyle birlik-
te sınıfsal çelişkiler artmış ve bu 
süreçte aydınların burjuvaziye 
başkaldırarak, sömürülen bağımlı 
çalışanlara öncülük ettiği görül-
müştür (Dereli, 1974: 37). Kapitalist 
sistemde ezilenler yani emeği ile 
geçinenler sömürülmemek hak 
ve çıkarlarını savunabilmek için 
kendilerini bilinçlendirmek zorun-
dadır. Sermayenin baskıcı tutumu 
karşısında bu bilinci kendi başla-
rına edinemeyecekleri için kendi 
organik aydınlarını yaratmalı ve 

onların bilinçlendirmesini sağla-
malıdırlar. Lenin’e göre “burjuva 
ihtiyaçlarıyla gözünün kararması-
na kendisini bırakmamış” aydınlar, 
bu bilinci sendikalara, işçi hare-
ketlerine dışarıdan vereceklerdir 
(Işıklı, 2003: 36). Günümüzde bu 
bilinci, desteği aydınlar dışarıdan 
vermeye devam etmekle birlikte 
sendikaların uzman kadrolarında 
istihdam edilerek de gerçekleş-
tirmektedirler. Sendika uzmanla-
rı “organik aydınlar”dır (Er, 2011: 
281). 

“Sendika uzmanlığı” ne sen-
dika hukuku ve sendikacılık lite-
ratüründe ne de Türk Meslekler 
Sözlüğü’nde tanımlanmış değildir. 
Büro elemanları sınıflandırmasına 
kısmen benzeyen özellikler taşısa 
da bilgi ve politika üreten yönleriy-
le bu sınıflandırmayı aşan özellik-
ler taşımaktadır (Er, 2011: 281,282). 
Sendikaların savunma hattının ilk 
sırasında yer alan uzmanlar, üye-
lerle doğrudan veya dolaylı temas 
ve ilişki kuran kişiler olmasıyla 
birlikte sendika yönetimi ve üyeler 
arasında da bir köprü görevi gör-
mektedir. Sendikaların ölçeğinin 
büyümesiyle beraber sendikada 
yerine getirilmesi gereken birçok 
görev uzmanlar tarafından yerine 
getirilmeye başlanmıştır (Uçkan 
Hekimler, 2020: 2091,2092). Sendi-
kalarda uzmanların üyelerden, yö-
neticilerden ve diğer ücretli sendi-

  2 https://ailevecalisma.gov.tr/media/3004/turkis.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
  3 https://ailevecalisma.gov.tr/media/3001/hakis.pdf,  (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
  4 https://ailevecalisma.gov.tr/media/3000/disk.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
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ka çalışanlarından ayrıldığı temel 
görevleri ise; örgütlenme, toplu pa-
zarlık, üyeler ve işverenlerle olan 
ilişkileridir (Looker, 2015: 27). 

Sendikalarda daha kurumsal 
olması, daha sağlıklı bir iletişimle 
kamuoyu oluşturması, daha etkili 
ve düzgün toplu sözleşme hazır-
lanması gibi pek çok sendikal fa-
aliyet alanında yetkin uzmanlar 
gerekmektedir. Bu sendikaların 
rasyonel davranabilmesi için de 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. Özel-
likle sendikaların faaliyet alan-
larının giderek çeşitlenmesine 
bağlı olarak ilgili alanlarda uzman 
istihdamı bu anlamda önem ka-
zanmaktadır (Urhan, 2014: 100). 

Sendikaların örgüt yapısı de-
ğişmekle birlikte genel olarak; 
üyeler, delegeler, sendika yöne-
timi, idari personel ve sendika 
uzmanlarından oluşmaktadır. 
Sendikalar üye sayılarıyla doğru 
orantılı olarak idari işleri yürütmek 
için sekreter, muhasebeci gibi çe-
şitli idari personel istihdam eder-
ken örgütlenme, toplu pazarlık, 
uluslararası ilişkiler gibi alanlarda 
da sendika uzmanları istihdam et-
mektedir (Uçkan Hekimler, 2020: 
2092, 2093). Ancak bazı sendika-
larda ve şubelerde iş ve görev ta-
nımı kesin olmadığı için uzmanlar 
çeşitli birimlere aynı anda bakabil-
mektedir. 

Kadınların istihdamının dü-
şüklüğü ve sendikaların erkek 
egemen yapıları düşünüldüğünde 
kadın sendika uzmanları bu iki so-
runun bileşimi haline gelmektedir. 
Urhan’a göre kadın yoğun sektör-

lerde kadınları örgütleyebilmek 
için evlerine gitmek kaçınılmaz bir 
durumdur. Çünkü kadınlara er-
kekler gibi iş çıkışı kamusal alan-
larda ulaşmak zordur. Örgütlemek 
adına özel alan durumundaki eve 
daha rahat gireceği düşünülerek 
bazı sendikaların kadın uzman is-
tihdam etmesinin dışında, yaratıcı 
yöntemlerinin olmadığı ortadadır 
(2014: 68). 

Kadınların istihdamının sek-
törel ve mesleki olarak ayrışma-
sı göz önüne alındığında kadınlar 
dokuma hazır giyim, deri ve tica-
ret, büro, eğitim ve güzel sanatlar 
işkolunda görece daha fazla istih-
dam edilmektedir. Bu işkollarında 
örgütlü olan en büyük iki sendika 
olan Türkiye Tekstil, Örme Giyim 
ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası 
(TEKSİF) 2 kadın uzman, Türkiye 
Ticaret, Kooperatif Eğitim, Büro ve 
Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası 
(TEZ-KOOP-İŞ) ise 10 kadın uzman 
istihdam etmektedir. Kadınların 
görece az olduğu Türk Metal, bir-
çok sendikaya göre daha fazla ka-
dın uzman istihdam etmektedir. 2. 
Bölümde sektör yapısına rağmen 
daha fazla kadın uzman istihdam 
eden Türk Metal’in uzmanlarıyla 
yapılan görüşmeler yer alacaktır. 

2. KADIN UZMANLARIN GÖ-
ZÜNDEN SENDİKACILIK: TÜRK 
METAL SENDİKASI ÖRNEĞİ 

2. 1. Araştırmanın Amacı, Kap-
samı ve Yöntemi
Sendikalarda aktif görev alan 

kadınların oranlarının düşük oldu-
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ğu ve sendikaların erkek egemen 
yapılar olduğu bilinmektedir. Sen-
dika işinin erkek işi olduğu algısıy-
la birlikte kadın uzman istihdamı 
da erkeklere oranla düşüktür. Hâl-
buki kadın erkek eşitliğine inanan, 
çalışma yaşamını kadın perspekti-
finden değerlendiren, çalışma iliş-
kilerinde kadınlara özgü sorunları 
tespit edip öneri getirebilen kadın 
uzmanların istihdamının, kadınla-
rın üyelik payı düşük olan sendi-
kalarda bile kadın çalışmalarında 
fark yarattığını gösteren örneklere 
rastlanması dolayısıyla önemli ka-
zanımlar sağlayacağını söylemek 
mümkündür (Urhan, 2015: 54,55). 
Kadınların sendikalarla ilişkisini 
etkileyen faktörlerin yanı sıra bu 
fikirden hareketle bu bölümde me-
tal işkolundaki Türk Metal’in kadın 
uzmanlarının görüşlerine yer ve-
rilecektir. Özellikle kadın istihda-
mının görece daha az olduğu me-
tal sektöründe kadın uzmanların 
sendikaların erkek egemen yapı-
larından kaynaklanan sorunlarına 
ek olarak sektör kaynaklı sorunla-
rı da bulunmaktadır. Bu araştırma, 
metal sektöründeki kadın sendika 
uzmanlarının mesleğe bakış açı-
larını ve sektörden kaynaklanan 
sıkıntılarını göz önüne sermeyi 
amaçlamaktadır.

Alan araştırması kadın istih-
damının görece düşük olduğu 
metal işkolunda örgütlü olan Türk 
Metal sendikasında çalışan kadın 
uzmanlar üzerinde yapılmıştır. 

Türk Metal sendikasında çeşitli 
birimlerde istihdam edilen toplam 
27 kadın uzman bulunmaktadır. 
Bunlardan 12’si Genel Merkez, 15’i 
ise şubelerde istihdam edilmekte-
dir. Genel Merkez’de çalışan erkek 
uzmanlar ise 20 kişiden oluşmak-
tadır. Uzmanlar eğitim, araştırma, 
basın, toplu sözleşme, dış ilişkiler, 
hukuk ve örgütlenme birimlerin-
de çalışmaktadır. Türk Metal sen-
dikasında yönetici5 olarak görev 
yapan 138 erkek ve 6 kadın bulun-
maktadır6. 1 kadın şube başkanı 
bulunmakla beraber yöneticilerin 
yüzde 4,02’si kadındır. Cinsiyete 
göre temsilci sayılarına baktığı-
mızda ise kadın temsilci oranı yüz-
de 7,35’tir.

Nitel araştırma yönteminin be-
nimsendiği bu araştırma kapsa-
mında 8 kadın uzmanla görüşme 
yapılmıştır. Görüşme yapılan uz-
manlardan 6’sı şubelerde 2’si ise 
Genel Merkez’de görev almakta-
dır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak derinlemesine görüşmeler 
yapılmış, görüşmeler ortalama 1,5 
saat sürmüştür. Görüşmelerin bir 
kısmı yüz yüze, bir kısmı telefon 
görüşmesi, bir kısmı da Zoom üze-
rinden gerçekleştirilmiştir. Görüş-
me sırasında kaydedilen ses kayıt-
ları, görüntülü konuşmalar deşifre 
edilmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 
29’dur ve 5’i bekâr 3’ü evlidir. Ka-
tılımcıların 5’inin Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri bölümü 

  5 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yönetici, “Kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyeleri” 
    olarak tanımlanmaktadır (md. 2/i ).
  6  http://www.turkmetal.org.tr/subelerimiz/, (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
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mezunu olmasıyla birlikte bütün 
katılımcılar üniversite mezunudur7

• Görüşmelerde katılımcılara 
yöneltilen sorular şu başlıklar al-
tındadır: 

• Sendikadaki kadın erkek tem-
sil oranlarına dair düşünceler,

• Kıyaslama yapıldığında top-
lumsal cinsiyet temelli sendikal 
temsiliyet açısından neler uyan-
dırdığı,

•  Bunun kaynağı ya da kaynak-
ları,

•  Erkek işçilerin çoğunlukta 
olduğu işkolunda uzman olmanın 
avantajları ya da dezavantajları,

•  İşyerinde cinsiyete dayalı ay-
rım ve pozitif ayrımcılık,

•  İş yaşam dengesi”,
• Kadın uzman-yönetim ilişkisi. 
Görüşmelerden kesitler akta-

rılırken görüşmecilerin isimleri 
veya demografik özellikleri belir-
tilmemiş, numaralandırılmıştır. 
Görüşmeler deşifre edilerek metne 
aktarılıp elde edilen veriler sınıf-
landırılarak kategorize edilmiştir. 
Kategorize edilen temalar Bulgular 
başlığı altında değerlendirilecektir.

2.2. Bulgular

2.2.1. Sektör Yapısı ve Temsili-
yet 
Metal sektörü tehlikeli işlerin 

olduğu ve genellikle fiziksel güç 
gerektirdiği dolayısıyla kadınların 

tercih etmediği ya da edilmediği 
bir sektördür. İşkollarındaki işçi 
sayıları ve sendikaların üye sayıla-
rına ilişkin Ocak 2021 istatistikle-
rine bakıldığında, metal işkolunda 
çalışan 1 milyon 719 bin işçi vardır 
ve örgütlü olan işçi sayısı 283 bin 
678’dir. Türk Metal sendikasın-
da örgütlü olan işçi sayısı ise 209 
bin 529’dur (RG, 01 Ocak 2021, sayı 
31381). Metal işkolundaki tüm iş-
çilerin yüzde 12,86’sı, örgütlü olan 
işçilerin ise yüzde 73,86’sı Türk 
Metal üyesidir. TAEM istatistikle-
rine göre üyelerinin yüzde 9,97’sini 
kadın işçiler oluştururken yüzde 
90,03’ünü erkek işçiler oluştur-
maktadır (Grafik 2).

Grafik 2. Cinsiyete Göre Türk 
Metal Sendikası Üyelerinin Oran-
ları (%) 

Kaynak: TAEM

Yapılan görüşmelerde metal 

 7  Diğer 3 görüşmecinin okuduğu üniversite bölümü, kimliklerinin anlaşılacağı düşünülerek belirtilmemiştir.

9,97%

90,03%

Kadın

Erkek
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sektörünün erkek egemen sektör 
olması dolayısıyla kadınların tem-
silinin az oranda olduğu hakkın-
daki görüşlerini araştırma kapsa-
mında görüşülen kadın uzmanlar 
şu sözlerle ifade etmişlerdir; 

“Erkekler çok baskın bir şekil-
de fazla. Temsilcilerde de sendika 
çalışanlarında da bu durum böy-
le. Metal sektörü daha ağır sektör 
olduğu için erkekler daha fazla 
kadınlar daha az çünkü güç ge-
rektiren işler bunlar. Klasik olarak 
dünya genelinde de metal sektö-
ründe kadın çalışan daha az. Bu 
da dolayısıyla temsile yansıyor.” (1 
numaralı görüşmeci)

Erkek egemen sektör yapısı 
beraberinde uzun zamandır süre-
gelen erkek uzmanlarla çalışmayı 
ve kadın uzmanların geri planda 
kalmasını da beraberinde getir-
miştir. Görüşülen 3 ve 5 numaralı 
kadın uzmanlar erkek işçilerin ka-
dın uzmanları yetersiz gördüğünü 
erkek uzmanlarla çalışmak iste-
diklerini ifade etmişlerdir; 

“Erkeklerin çok olduğu yerde 
kadınla konuşamıyorlar çok fazla 
onlar kendi dilinden anlayan insan 
istiyorlar erkek istiyorlar yani. Er-
kek işçiler erkek istiyorlar. Erke-
ğin daha kuvvetli daha istediğini 
koparacağını düşünüyorlar kadın 
hakkımızı arayamaz diyorlar.” (5 
numaralı görüşmeci)

“Bazen işçiler kadın olduğum 
için bana güvenmiyor. Ben arayıp 
işi anlatıyorum sonra şubemizde-
ki diğer erkek uzmanı arayıp teyit 

etme ihtiyacı duyuyorlar. Erkekler, 
erkek uzmanlara daha fazla güve-
niyor, onlarla çalışmak istiyorlar.” 
(3 numaralı görüşmeci)

Kadın uzmanlar, Türk Metal 
sendikasının şube ve Genel Mer-
kez yönetiminde kadınların az 
olmasını ya da olmamasının ne-
deninin genel olarak istihdamın 
azlığından olduğu görüşündedir. 
Çünkü istihdam artarsa kademeli 
olarak temsilci de artacak, yöne-
timde de kadınlar olacaktır. Bazı 
kadın uzmanlar ise temsil oranla-
rının metal sektörü olması itiba-
riyle normal olduğunu şu şekilde 
belirtmişlerdir;

“5 yöneticiden 1’i kadın; eğitim 
sekreteri. Üyelerde de 10 binde 9 
bini erkek bini kadın. Temsil oranı 
açısından daha bin kişilik kadın 
işçiye yönetimde bir kişi düşmüş 
oluyor bu oranın iyi olduğunu dü-
şünüyorum. Metal işkolunda erkek 
egemen bir çalışma durumu var. 
Daha fazla erkek istihdam ediliyor. 
Bu da yöneticilere yansıyor. Kadın 
istihdamının fazla olduğu işkolun-
da kadın yönetici yoksa bu bir so-
run ama metal sektöründe böyle 
olduğunu düşünmüyorum.” (6 nu-
maralı görüşmeci)

“A işyerinde çok fazla erkek 
varsa orda erkek temsilci fazla ol-
ması çok normal. Erkek egemen 
bir işyerinde sadece erkeklerin 
temsil edilmesini kastetmiyorum. 
Temsil oranı eşit değil ama her 
yerde de eşit olmasını söylemiyo-
rum orantılı olmalı. Burada da böy-
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le.” (8 numaralı görüşmeci)
Bir diğer kadın uzman ise işkolu 

nedeniyle kadınların az olmasına 
karşı çıkıp kadınların erkeklerden 
daha iyi temsil edeceği yalnızca bu 
fırsatın verilmesi gerektiği görü-
şündedir:

“İşkolumuz sebebiyle bizde 
daha az kadının olması normal gö-
rünüyor. Şöyle bir algı var; ne ka-
dar erkek varsa o oranda erkek ne 
kadar kadın varsa o oranda kadın 
olmalı diye düşünülüyor. Bence bu 
yanlış bir düşünce kadınlar hem 
kadınları hem de erkekleri temsil 
edebilir. Aslında yeri gelince erkek 
temsilciler kadınları çok iyi temsil 
edemeyebiliyorlar fakat kadınlar 
iki cinsiyeti de temsil edebiliyor 
bence. Çünkü kadınlar daha ob-
jektif daha ince bir bakış açısıyla 
yaklaşabiliyorlar meseleye. Yal-
nızca fırsat verilmeli.” (3 numaralı 
görüşmeci)

Grafik 3. Türk Metal Sendikası 
Üyelerinin Cinsiyete Göre İşçi Kı-
dem Süreleri (%)

Kaynak: TAEM

Sektörden kaynaklanan bir di-
ğer sorun ise cinsiyete göre işçi 
kıdem sürelerine bakıldığında ka-
dınların metal sektöründe uzun 
yıllar çalışmıyor olmasıdır (Grafik 
3). Bu da dolayısıyla sendikaların 
yönetim kadrolarına ve görüşme-
cilere göre yine kadın uzman is-
tihdamına yansımaktadır. Çünkü 
fabrikalarda yer almayan, alama-
yan kadın işçiler olmayınca metal 
sektöründe de onların derdinden 
anlayacak, sorunlarına çözüm ge-
tirecek kadın uzmanlara ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Bunu bir gö-
rüşmeci şu şekilde ifade etmiştir:

“Fabrikada kadın yok. Olan ka-
dınlar da kısa süre sonra gidiyor, 
ayrılıyor işten. E onlar gidince ka-
dın olmayınca, kadın uzmana da 
gerek duymuyorlar. Çünkü maale-
sef genelde kadınların sıkıntılarını 
yalnızca kadın uzmanlar dinler, 
çözer, yönetime iletir.” (7 numaralı 
görüşmeci)

2.2.2. Erkek Egemen Sendikal 
Gelenek
Sendikal hareketlerin tarihi 

geçmişten günümüze gelen süreç-
te incelendiğinde, erkek egemen 
bir yapıda doğduğu ve geliştiği gö-
rülmektedir. Sanayi devrimi ile bir-
likte başlayan sendikal hareket-
lerin başlangıcında çalışma ve işçi 
örgütlerine üye olma konusunda 
sınırlamalarla karşılaşan kadınlar, 
“evin geçimini sağlayan erkektir” 
düşüncesi ve esnek, düşük ücretli 
işlerde çalıştırılmalarından dola-
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yı işçi hareketinde gerçek üye gibi 
kabul görmemişlerdir (Alican ve 
Gül, 2008: 60). Sendikaların bu er-
kek egemen yapısını görüşmeciler 
aşağıdaki gibi değerlendirmişler-
dir;

“Sendikalarda kadın çok az. 
Biz de yeni olarak geldiğimizde bu 
çok benimsenemedi bu da zorlan-
malara sebep oldu. Sendikal bir 
gelenek var erkeklerin sendika-
larda fazla olması gerektiğine dair 
ve bu geleneği aşmak zor oluyor. 
Kadın istihdamı gibi düşünebiliriz. 
Geçiş sürecindeysek sendikadaki 
durum da farklı değil kabul edil-
me sürecinde. Heves kırıyor. Ama 
daha sonra motivasyonumu sağ-
lıyor. Sırf bu direnci kırmak adına 
burada olmam gerektiğini düşü-
nüyorum bu da beni motive edi-
yor.” (8 numaralı görüşmeci)

Görüşmeciler kadınların sen-
dikalarda görev alırken sırf kadın 
olmalarından dolayı işi yapamaya-
cakları düşüncesinin hâkim oldu-
ğunu düşünüyorlar;

“Sendika işi mücadele işi. Ka-
dınların naif ve kırılgan olduğu dü-
şünülerek sendikaların o çatışma-
cı kimliğini kaldıramayacaklarını 
düşünüyorlar.” (4 numaralı görüş-
meci)

“Bu zamana kadar hep erkek 
sendikacılarla çalışmışlar kadın 
geldiği zaman sendikacılık yap-
mayacak daha kadın işleriyle uğ-
raşacak gibi bir algı var. Evrak işi 
yapsın, masasının başında otur-
sun nasıl grevlere katılacak?” (3 

numaralı görüşmeci)
Kadın uzmanlar birlikte çalışı-

lan yöneticinin desteğinin ve ka-
dınları işe dâhil etmesinin büyük 
önem taşıdığını belirterek önce 
yöneticilerin bu düşüncelerden 
kurtulması gerektiğini düşün-
mektedir.

“İşçiler de şaşırıyor. Sahada hiç 
kadın sendikacı görmemişler ki. 
Hep erkek hep erkek. Bu zihniyet 
şubelere giden kadın uzmanlarla 
kırılıyor artık. Tabi oradaki başka-
nın seni mücadelenin içerisine dâ-
hil etmesi de çok önemli bu nokta-
da.” (4 numaralı görüşmeci)

“Türk Metal için değil ama bun-
dan önceki çalıştığım sendikada 
şube başkanım bana ‘Kadından 
uzman olur mu? Şubedeki kadın 
işlerine baksın işte’ dedi. Öyle bir 
gelenek var ki sendikada çalışmak 
erkek işiymiş gibi. Hayır değil. Biz 
de bu mücadeleyi erkeklerle omuz 
omuza verebiliyoruz.” (5 numaralı 
görüşmeci)

Türk Metal sendikasında kadın 
uzmanlara erkek uzmanlara göre 
aldığı ücretlerin düşük olup olma-
dığı sorulduğunda bir görüşmeci 
dışındaki diğer görüşmeciler eşit 
ücretlerde istihdam edildiklerini 
söylemişlerdir. Erkek uzmanların 
daha fazla ücret aldığına dair görüş 
şu şekilde ifade edilmiştir;

“Erkek uzmanlar kadın uz-
manlardan daha yüksek maaş 
alıyorlar. Çünkü onlar fabrikalara 
görüşmelere daha hakim oluyor-
lar ve bir noktada iş yükleri daha 
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fazla olacağı düşünülüyor. Hâlbuki 
böyle değil biz de onlar kadar ça-
lışıyoruz. Erkek uzmanlar kadın 
uzmanlardan daha fazla çalışacak 
gibi düşünülüyor kamera arkasın-
da ikimiz de varız. Toplu iş sözleş-
mesi tasladığını beraber hazırlıyo-
ruz evrakları beraber hazırlıyoruz 
ama işçi toplantısında ben olma-
dığım için o benden daha fazla iş 
yapılıyor gibi görüntü oluşuyor. 
Kendilerince bu yüzden fazla ücret 
alıyor gibi oluyorlar.” (7 numaralı 
görüşmeci)

Kadınların sendikal katılımı-
na ilişkin yaygın düşünce, kadın 
çalışanların, üyelerin sendikada-
ki faaliyetlere ilgisinin olmadığı 
yönündedir. Bu, erkek yöneticiler 
tarafından dile getirildiği gibi, sen-
dika içinde emeği ve mücadele-
si sonucu bir yerlere gelmiş olan 
kadınlar tarafından da ifade edil-
mektedir (Toksöz, 1994: 440). Ka-
dınların sendikalarda görev almak 
istememeleri uzmanlar tarafından 
şöyle değerlendirilmiştir;

“Sendikalarda kadın çalışanın 
az olmasını yapılan işin zorlukları, 
fabrika gezileri vb. sebepler göste-
rilerek normal bir durummuş gibi 
gösteriliyor. Kadınlar da sendika 
uzmanlığına bir adım geri duru-
yorlar. Özellikle metal sektörü için. 
Çünkü gittiğimiz fabrikalarda er-
kek işçi çoğunlukta. Bu kadın ar-
kadaşların gözünü korkutuyor ve 
çalışmak istemiyorlar.” (3 numa-
ralı görüşmeci)

“Grevler eylemler var sert bir 

sektör oradan oraya yeri geliyor 
koşuşturmalar oluyor bu yüzden 
kadınlar sendikada çalışmak is-
temiyor. Bu kadar erkeğin içine 
girmesine ailesi ya da eşi de izin 
vermiyor. Çoğu kadın bir holdingde 
tık tık topuklularını giyip yürümek 
istiyor ama burası böyle bir alan 
değil, mücadele ettiğin eylemlerde 
bulunduğun bir alan. Gideyim işimi 
göreyim çıkayım diyemiyorsun.” 
(6 numaralı görüşmeci)

Sendikalarda aktif görev alan 
kadın oranlarının düşük olması 
nedenleri arasında erkek egemen 
örgütlenmenin yanı sıra, cinsiyet-
çi dil ve uygulamalar, geç saatlere 
kadar süren toplantılar, TİS pazar-
lıklarının uzun ve yorucu olması 
da yer almaktadır (Toksöz ve Er-
doğdu, 1998; Urhan, 2014). 

“Toplu sözleşme görüşmeleri 
çok uzun sürüyor bu da kadınların 
sendikalarda çalışmama nedenini, 
olumsuz düşüncelerini destekliyor 
dolayısıyla. Çünkü gece yarılarına 
kadar dışarda erkeklerle birlikte 
sözleşme masasında olmak doğru 
bulunmuyor.” (3numaralı görüş-
meci)

“Etrafımdakiler sendikada ça-
lıştığımı öğrenince ’-yaa sendika-
da herkes erkek olur, kadınlar bu 
işi yapamaz, ayak uyduramazsın’ 
dediler. Sendikada tulumlarını 
giymiş erkek işçiler düşünüyorlar 
kadınların var olduğunu düşüne-
miyorlar. Dışarıdan böyle bir algı 
var. Önce toplumdaki bu algıyı 
yıkmamız gerekiyor.” (2 numaralı 
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görüşmeci)
Neredeyse tüm görüşmeciler 

Türk Metal sendikasının şubele-
rinde ve Genel Merkez’inde yöne-
timde olmasa da uzman kadro-
sunda geleneksel erkek egemen 
sendikacılık anlayışını kırmaya 
çalıştığını bunu da TAEM bünye-
sinde yetiştirilen kadın uzmanla-
rı şubelere göndererek yaptığını 
söylemişlerdir. Bununla birlikte bir 
kadın uzman görüşmeci ise bu-
nun yapıldığını fakat mesele aktif 
görevlerde uzman tercih etmeye 
geldiğinde yine erkek uzmanların 
tercih edildiğini ve erkek uzman-
ların da bunu desteklediğini şu şe-
kilde ifade etmiştir:

“Sendika işinin cinsiyetini aş-
maya çalışıyorlar evet ama mesele 
tercihe kaldığında erkek seçiliyor. 
Ayrımcılık olarak değil de eğer o iş 
için birisi tercih edilecekse yapa-
cak tek uzman sen değilsen erkek 
tercih ediliyor. Erkek uzman arka-
daşların bakışı da önemli aslında. 
Ya siz kadınsınız biz hallederiz ola-
yına giriyorlar. Birlikte çalıştığım 
arkadaşlarımda da bu işin cinsiyet 
algısı var. Bunu aşmamız lazım.” (1 
numaralı görüşmeci)

2.2.3. Toplumsal Roller ve İkili 
Vardiya 8

Sendika üyesi kadınların sen-
dikal faaliyetlere katılımlarının dü-
şük olmasının gerisinde de erkek 
yanlısı üretilen politikalar ile top-

lumsal cinsiyete dayalı iş bölümü-
nün bir sonucu olan çocuk bakımı 
ve ev işleri gibi, ev içi sorumluluk-
lar yatmaktadır (Toksöz, Sayılan 
1998: 300). Dolayısıyla cinsiyete 
dayalı işbölümü kadınların sendi-
kalardaki konumunu ve sendika-
larla olan ilişkisini belirleyen temel 
bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.

Urhan’a göre; yönetici düzeyin-
deki erkekler, kadınların temel ro-
lünün ev ve aile olduğuna ilişkin ön 
kabule sahiptir. Cinsiyete dayalı iş 
bölümü, annelik ve kadınlık ideo-
lojisinin, kadınların sendikalardaki 
üyelik oranlarının düşük olması-
nın, sendikaların güç yapılarından 
dışlanmasının ve toplumsal cin-
siyet eşitsizliğinden kaynaklanan 
çalışma sorunlarına yönelik sen-
dikaların eylemsizlik ve politika-
sızlığını meşrulaştırmada etkili 
bir yargı olarak kullanılmaktadır 
(2016: 116-117).

Ev içi sorumluluklar çoğu za-
man kadınlara iş saatlerinden son-
ra sendikal faaliyetlere ayırmak 
için zaman bırakmamaktadır. Bu 
faaliyetlere zaman ayırabilen ka-
dınların genellikle çocuğu ya da en 
azından bakma sorumluluğu de-
vam eden küçük çocuğu yoktur. 
Ayrıca birçok kadın için sendika işi, 
kişisel ilişkilere, sosyal aktivitelere 
ayrılan zamanın azalması demek-
tir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 49)

Burada karşımıza9 “iş yaşam 
dengesi”  çıkmaktadır. Toplum-

  8“İkili vardiya” 5 numaralı görüşmeci tarafından toplumsal rollerle birlikte iş yaşam dengesini sağlayamadığını anla-
tırken kullanılmıştır.
 9 İş yaşam dengesi kısaca çalışanın işte olan yaşamı ile evde olan yaşamı arasında denge kurmasıdır.
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sal rollerle iş yaşam dengesi iç 
içe geçmiş durumdadır. İş yaşam 
dengesinin sağlanabilmesi için ka-
dının üzerindeki toplumsal roller 
paylaşılmalı ve bunların yalnızca 
kadının görevi olduğu algısı yıkıl-
malıdır. Görüşmecilere “İş yaşam 
dengesini sağlayabiliyor musu-
nuz?” sorusu sorulduğunda bekâr 
kadın uzmanların bu dengeyi ku-
rabildikleri fakat evli kadın uz-
manların bu dengeyi kuramadık-
ları saptanmıştır. 

“Evde iş bitmiyor işte iş bitmi-
yor. Kısacası kadının işi hiçbir yer-
de bitmiyor. Erkek gibi işten çıkıp 
yemeğini yiyip dinlenmek diye bir 
şey yok bizde. Eve gidiyoruz evde 
işler başlıyor bu sefer. Tabii ki zor-
lanıyorum. Bunu aşmak için de 
toplumun değişmesi lazım aslında. 
Erkekler de artık bir şeyleri görüp 
ellerini taşın altına koymaya baş-
lamalılar.” (1 numaralı görüşmeci)

“Mesai bitmiyor mesai evde 
devam ediyor. Eve git, yemek yap, 
çocuğa bak bir sürü şey. Resmen 
ikili bir vardiya içerisindeyim. Hem 
çalışıp hem de bunları yapmam 
gerekiyor. İkili sorumluluk beni 
çok yoruyor.” (5 numaralı görüş-
meci)

Metal sektöründe kadın uz-
man olarak çalışmanın iş yaşam 
dengesi açısından karakteristik 
ve psikolojik sonuçları olduğunu 
görüşmeci aşağıdaki gibi ifade et-
miştir;

“İş yaşam dengesine psikolojik 
olarak baktığımızda sağlayamı-

yorum. Metal sektöründe olduğum 
için tabiri yerindeyse daha güçlü 
daha sert ve maskülen bir tavır 
sergilemek zorunda kalıyorum. 
Çünkü bizim sektörde başarılı ol-
man için bu gerekiyor. Ama eve 
gittiğimde ailemin benden bek-
lediği tam tersi; daha naif ılımlı 
bir yapı. Bu konuda zorlanıyorum 
çünkü kimlik karmaşası yaşıyo-
rum. Bu konuda dengeyi sağlamak 
çok önemli, eve gittiğinde o sendi-
ka kimliğini bırakman gerekiyor 
ama gününün yarısını orda geçi-
riyorsun artık bu senin karakterin 
haline geliyor.” (3 numaralı görüş-
meci)

Araştırmalar, sendika üyeliği ve 
daha fazla zaman alması beklenen 
sendikal faaliyetlere aktif olarak 
katılımda eş, baba ve aile deste-
ğinin ne denli önemli olduğunu 
göstermiştir. Bu desteği alamayan 
kadınların sendikal faaliyetlere 
katılması da daha zor hale gelmek-
tedir. Çünkü kadının sendikal faa-
liyete katılması evin ve çocukların 
ihmali olarak değerlendirilmekte-
dir. Eş doğrudan müdahale etmese 
de ev işlerini, çocuk bakımını veya 
evdeki diğer sorumlulukları pay-
laşmayarak da kadının sendikal 
faaliyetlere katılımını engelleyebi-
lir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 50). 

“Eş ve aileler daha fazla vakit 
istiyor. Ev içerisindeki bireyler ka-
dının iş hayatına saygı gösterme-
yebiliyor. Hem işe hem aileme yet-
meye çalışarak yıpranıyorum… E 
bu da tabi ki performansıma yan-
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sıyor.” (1 numaralı görüşmeci)

2.2.4. Pozitif Ayrımcılık
Toplumdaki dezavantajlı grup-

ların toplumdan dışlanmaması, 
soyutlanmaması adına yapılan 
ve diğer insanlarla eşitlemek için 
verilen çeşitli haklar pozitif ay-
rımcılık olarak adlandırılmaktadır. 
Görüşmecilere işyerinde yapılan 
pozitif ayrımcılıklara ilişkin dü-
şünceleri sorulduğunda ise 2 farklı 
görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan 
ilki pozitif ayrımcılığın iyi bir şey 
olduğu ve yapılması gerektiği gö-
rüşüdür. Bu görüşe sahip bütün 
kadın uzmanların evli olmaları 
dikkat çekmektedir. Pozitif ayrım-
cılığa ilişkin ilk görüş aşağıdaki gi-
bidir;

“Fabrikalara çok sık gitmiyo-
rum bu yöneticim tarafından da 
böyle tercih ediliyor. Benim rahat-
sız olabileceğimi düşündüğünden 
erkeklerin içine çok fazla götür-
memeyi tercih ediyor. Evli olma 
faktörüm de var. Bu konuda yapı-
lan pozitif ayrımcılık benim hoşu-
ma gidiyor açıkçası çünkü ben de 
öyle olmasını istiyorum.” (1 numa-
ralı görüşmeci)

“Uzun sürecek toplu iş sözleş-
melerine katılmak istemedim yö-
neticim de buna olumlu tepki verdi. 
Toplantı saatlerini bana göre ayar-
layabiliyorlarsa ayarlıyorlar yoksa 
katılmıyorum. Buna izin veriliyor 
olmasına da çok mutlu oluyorum.” 
(3 numaralı görüşmeci)

“Evde işin varsa izin istediğin-

de çok rahat izin alabiliyorsun. 
İzin istediğinde saygı gösteriyorlar. 
Kadınlar daha kolay izin alabiliyor. 
Klasik yine kadınların hayattaki 
rolleri devreye giriyor bu rollerden 
ne kadar kurtulmak istesek de 
bunu çok başaramıyoruz ama bu-
rada en azından saygı gösteriyor-
lar.” (6 numaralı görüşmeci)

İkinci görüş ise birinci görüşün 
tam tersi olarak pozitif ayrımcılığın 
yapılmaması gerektiği yönünde-
dir. Çünkü yapılan pozitif ayrımcı-
lığın kadınların işten uzaklaşma-
sına sebep olduğu ve özgüvenini 
zedelediği düşünülüyor. Burada ise 
bu görüşe sahip kadın uzmanların 
bekâr olduğu görülmektedir. 

“Pozitif ayrımcılık gibi gösterip 
toplumun yüklediği rolleri uygu-
latıyorlar sana aslında. Bu esnek 
çalışmaya benziyor. İyi bir şey gibi 
gösteriliyor kadınların aile haya-
tıyla uyumlaştırılması olarak gös-
terilip aslında onları iş hayatından 
çekmek gibi. Altyapısında böyle 
bir şey var. Ona benziyor.” (5 nu-
maralı görüşmeci)

“Toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri bazen gece yarılarına kadar 
sürüyor. Yöneticiler pozitif ayrım-
cılık olarak değerlendirip kadın 
uzmanları bu uzun süren görüş-
melere götürmüyor. Gittiğimde de 
geç olunca Başkan da sorumluluk 
hissediyor ve beni eve bırakıyor 
bu da beni rahatsız ediyor çünkü 
beni eve bırakmak kimsenin göre-
vi değil. Ama onlar bunu bir görev 
biliyorlar korumak istiyorlar kadın 
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olarak az olduğumuz için korun-
maya ihtiyaç duyuyor gibi oluyo-
ruz. Bu da özgüveni zedeliyor.” (7 
numaralı görüşmeci)

“Örgütlenmeye çalıştığım bir 
işyerinde fabrikanın önünde şube 
personeli bekliyordu ben de git-
mek istedim. Şaşırdılar ne işin var 
dediler. Ama ben gitmek istedim 
gittim de. Çünkü ben bu işi yapı-
yorsam o ortamı da görmek için-
de bulunmak zorundayım. Bu po-
zitif ayrımcılık olarak beni dışarı 
bıraktıklarında ben işin özünden 
ayrı kalıyorum ve aslında bu iş bil-
gime performansıma da yansıyor.” 
(4 numaralı görüşmeci)

“Pozitif ayrımcılık aslında doğ-
ru ve güzel bir şeymiş gibi görünü-
yor ama bence pozitif ayrımcılık 
adı altında kadınlar istemeden de 
olsa geri plana düşmüş oluyorlar.” 
(8 numaralı görüşmeci)

Uzmanlara yönetimle olan iliş-
kileri sorulduğunda ise tüm uz-
manların ortak cevabı ılımlı ve 
uzmanına değer veren bir yönetim 
anlayışı sergilendiği yönündedir. 
Şubelerde çalışan tüm uzmanlar 
şube başkanının kendisine değer 
verdiğini ifade etmişlerdir. Fakat 
burada yine karşımıza pozitif ay-
rımcılık çıkmaktadır. Burada uy-
gulanan pozitif ayrımcılık ise ka-
dın uzmanlara cinsiyetçi bir dille 
konuşulmamasına dikkat edilme-
sidir. Erkek uzmanlarla görüşülür-
ken böyle bir dikkatin söz konu-
su olmadığının altını çizerek bazı 
kadın uzmanlar ne kadar dikkat 
edilse de bunun ara sıra gerçekleş-

tiğini fakat dikkat edildiğinin his-
settirilmesi nedeniyle rahatsızlık 
vermediğini dile getirmişlerdir. 

2.2.5. Diğer
Burada görüşmelerden elde 

edilen genel başlıklar altında de-
ğerlendirilmeyen, görüşmecilerin 
diğer ilgi çeken düşünceleri akta-
rılacaktır. 

2.2.5.1. Kadının olduğu yerde 
seviye yükseliyor!
Araştırma kapsamındaki bü-

tün kadın uzmanların ortak görü-
şü kadının her yerde olması gerek-
tiğinin yanı sıra erkek işçilerin ve 
yöneticilerin hâkim olduğu metal 
sektöründe kadınların yer alma-
sının o ortamların seviyesini yük-
selttiği ve çağdaşlık getirdiğidir. 
Gerek toplu pazarlık masalarında 
gerek gittikleri fabrikalarda bunun 
gerçekleştiğini gözlemlediklerini 
aktarmışlardır;

“Bu işte kadın olmanın bir gü-
zelliği de her zaman seviye, sınır 
korunuyor. Yüz göz olmuyorsun. 
Örneğin erkek erkeğe yaptıkla-
rı muhabbetleri benim yanımda 
yapmıyorlar. Yanımızda hanım var 
diye susuyorlar o ortama çeki dü-
zen veriliyor aslında. Kadın erke-
ğin birlikte olduğu ortamlar daha 
nezih oluyor. Ben geldikten sonra 
birçok şeye dikkat ettiklerini gör-
düm. Buranın seviyesini yükselt-
tim (gülüyor).” (6 numaralı görüş-
meci)
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2.2.5.2. Birlikten kuvvet doğar!
Görüşmecilerin hepsi daha 

fazla kadın uzman istihdam et-
tirilmesi gerektiği görüşündedir. 
2 numaralı görüşmeci şubelerde 
fabrikalara giden tek kadın uzman 
olduğunda kendisinin de rahat his-
setmediğini, çekimser tavırlar ser-
gilediğini ve bunun yalnızca daha 
fazla kadın istihdamıyla çözülece-
ğini söylemiştir;

“Fabrikaya gittiğin zaman çok 
dikkat çekiyorsun kadın olduğun 
için evet onlar hareketlerine dik-
kat etmeye çalışıyor ama gözler 
üstünde olduğu için sen de çalışı-
yorsun ve rahat hissedemiyorsun. 
Tek kadın olunca zor oluyor. Bu 
anlamda kadın çalışan fazla olsa 
daha iyi olabilirdi birlikten kuvvet 
doğar.” (2 numaralı görüşmeci)

2.2.5.3. Sendikaya güç katıyoruz! 
Türk Metal sendikasının üni-

versitelerle birlikte çeşitli etkin-
likler ve eğitim programları dü-
zenlemektedir. Kadınların varlığı 
sendikaya bakış açısını değiştirip 
daha çağdaş bir görüntü sağla-
maktadır. Bunun sendikanın gü-
cüne güç kattığını da 4 numaralı 
görüşmeci şu şekilde ifade etmiş-
tir;

“Oradaki kadınların hepsi oku-
muş değil düşüncelerini rahat ifa-
de edemiyorlar bunu başkaları 
aracılığıyla yönetime iletmek on-
ları rahatlatıyor aslında. O yüzden 
benimle konuşarak sorunları çöz-
mek, iletmek istiyorlar. O yüzden 

de onları burada temsil ediyor ol-
mak çok gurur verici. Kadın uz-
manlara bu yüzden de çok ihtiya-
cımız var. Erkek yoğun sektörde 
kadın uzman sayısının gün geçtik-
çe artması dışarıdan Türk Metal’e 
olan algıyı bakışı değiştiriyor as-
lında. İşkolu erkek yoğun, sendi-
kacılık desen erkek yoğun bir alan, 
Türk metal sendikasının kimliğini 
daha da ileri taşıyor daha saygın 
ve daha çağdaş bir yapıya bürün-
dürüyor. Türk Metal sendikası üni-
versitelerle hocalarla etkinlikler 
düzenleyen bir sendika eğitime 
önem veren bir sendika. Bu etkin-
liklerde hocalar bile kadın uzman-
ları görünce şaşırıp seviniyorlar. 
Sendikanın gücüne güç katmış 
oluyoruz.” (4 numaralı görüşmeci)

2.2.5.4. Güçlü hissediyorum!
Erkek işi olarak görülen sen-

dika işlerinin kadınların başarıyor 
olmasının özgüven artırıcı oldu-
ğunu ve kendilerini daha güçlü 
hissettirdiğini ifade ederek, bunun 
kadınların başaramayacaklarını 
düşünen herkese cevap olduğunu 
düşünüyorlar.

“Yaptığım işten haz duyuyorum 
çünkü bu erkek işi diye dayatıldı 
bize. Erkek işi denilen bir işi başar-
maktan haz duyuyorum. ‘Vaaay, 
bir kadın da bunu yapabiliyormuş!’ 
diyorlar, fabrikaya girdiğimde tak-
dir ediyorlar. Özgüvenim yükseli-
yor. Daha önce hiç bu kadar güçlü 
hissetmemiştim.” (5 numaralı gö-
rüşmeci)
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“Erkek yoğun olan sektörde uz-
man olmak, onların sözleşmelerini 
yapıp saygılarını kazanmış olmak 
kadınların her şeyi yapabileceğini 
kanıtlıyor. Gerçekten burada ka-
dın olarak kendini kabul ettirmen 
zorlu bir süreç. Ama kabul ettirip 
o saygıyı sevgiyi alınca da o kadar 
güçlü hissediyorsun ki! Kendini 
kanıtlamış oluyorsun çünkü.” (7 
numaralı görüşmeci) 

SONUÇ
Geçmişten günümüze kadın-

ların gerek örgütlenme gerek ça-
lışma alanında sendikalarla olan 
sorunlu ilişkisi bilinmektedir. Ka-
dınların sendikalarla olan ilişkisini 
belirleyen faktörlere baktığımızda 
istihdam sorunları, kadın istihda-
mının sektörel dağılımı, kayıt dışı 
çalışma, küçük işyerinde çalışma 
ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi 
sorunlar karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında görü-
şülen Türk Metal sendikasının ka-
dın uzmanlarının en büyük şikâ-
yeti genel olarak toplumsal roller 
ve erkek egemen sendikacılık 
anlayışıdır. Hemen hemen bütün 
kadın uzmanlar bu sendikacılık 
anlayışının Türk Metal sendikası 
tarafından kırılmaya çalışılsa da 
algıların ve değişimin çok zor ol-
duğu görüşündedir. Ayrıca metal 
sektörünün erkek egemen yapısı, 
kadın örgütlenmesinin az olması 
sendikanın yönetim kadrolarına 
ve uzmanlarına da yansımaktadır. 
Dolayısıyla uzmanlar bu sorunun 

öncelikle fabrikalardan başlayarak 
çözülmesi gerektiğini düşünmek-
tedir. Öncelikle fabrikalarda kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik 
politikalar oluşturulmalı ve sendi-
kalar da bunu kadın politikalarıyla 
desteklemelidirler. 

Toplumsal roller kadınların iş-
gücüne katılımını ve istihdamını 
büyük oranda etkilemektedir. Bu 
durum sendikada çalışan kadın 
uzmanlara geldiğinde de durum 
farklı değildir. Sendikalarda çalış-
manın erkek işi olduğu düşüncesi 
kadınların özgüvenini kırmak-
ta ve sendikalara olan ilgilerini 
azaltmaktadır. Bununla birlikte 
toplumsal cinsiyet rolleriyle kadı-
na yüklenen eş ve annelik görev-
leri kadınların iş yaşam dengesini 
sağlayamayarak hayatlarını zor-
laştırmalarına sebep olmaktadır. 
Araştırma kapsamındaki evli olan 
kadın uzmanların hepsi iş yaşam 
dengesini sağlayamadıklarını dile 
getirmişlerdir. Bununla ilgili sen-
dikalar eğitimler vermeli, kadın-
ların bakım sorumlulukları toplu iş 
sözleşmelerinde değerlendirilmeli 
ve bunun kadın sorunu olmasının 
dışına çıkılması sağlanmalıdır. 

Türk Metal sendikası kadın uz-
manları sektörden kaynaklı olarak 
kendilerini daha güçlü hissettik-
lerini dile getirmişlerdir. Çoğun-
lukla erkeklerin örgütlü olduğu 
bu sektörde, sektörün de etkisiyle 
kadınların erkek işi olarak görü-
len bu görevleri başaramayacağı 
görüşünde olan erkeklerin kadın 
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uzmanlarla çalışması ve başardık-
larını görmeleri kadın uzmanlara 
özgüven katmaktadır. Ayrıca bu 
özgüvenin altyapısında Araştırma 
ve Eğitim Merkezi’nde şubeler-
de görevlendirilmek üzere yetiş-
tirilmeleri önem arz etmektedir. 
Sendikanın bu eğitimi aldırıp gön-
derme politikası kadınlara bilgile-
rinden kaynaklı bir özgüven sağ-
lamakta ve sorunlarla nasıl başa 
çıkabileceğini önceden öğretmek-
tedir.

Sendikada kadınlara yapılan 
pozitif ayrımcılık (geç saatlere ka-
dar süren toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerine götürmemek gibi) 
bazı kadın uzmanlar tarafından 
hoş karşılanırken bazı kadın uz-

manların kendilerini yetersiz gör-
melerine sebep olmaktadır. Pozitif 
ayrımcılık işten çekmeye yönelik 
olarak değil işe teşvik ederek ol-
malıdır. Örneğin toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerine götürmemek 
değil, toplantıların saatlerini daha 
makul ayarlamak gibi olabilir. 

Son olarak Türk Metal’in 7 böl-
gede kadın kolları temsilcileri bu-
lunmakla beraber bunun kalıcı ve 
düzenli hale getirilmesi için bütün 
uzmanların ortak görüşü; Genel 
Merkez bünyesinde Kadın Büro 
su’nun kurulması ve işçilerin veya 
kadın uzmanların sorunlarının dile 
getirilebileceği bir alan oluşturul-
masıdır.
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FESİH YASAĞI İLE İŞVERENİN KISA 
ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRMA 
HAKKININ SINIRLARI, FESİH YASAĞININ 
ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE DELİNMESİ(*)

ÖZ
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) 

pandemisi döneminde hem kriz 
yönetimi hem de işsizlikle müca-
delede istihdam politikası olarak 
kullanılan kısa çalışma uygulama-
sı yanı sıra “ ücretsiz izin ve nakdi 
ücret desteği” kurumları da huku-
kumuza girmiştir. 

İşyerindeki kısa çalışma uygu-
lamasından yararlanma hakkı ol-
mayan işçiler için getirilen ücretsiz 
izin ve nakdi ücret desteği gibi yeni 
sosyal araçlarla işçilere istihdam 
güvencesi ve belirli bir gelir güven-
cesi sağlanması öngörülürken, bu 
güvencelere erişimin de güvence 
altına alınması gerekir.

Diğer yandan işverenin pan-
demi nedeniyle iş veremediği iş-
çiyi kısa çalışma ve ücretsiz izne 
çıkartma hakkını Türk Medeni 
Kanunu’nun 2. maddesi gereğince 
iyiniyet ve dürüstlük kurallarına 
uygun olarak kullanması ve 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesi 
gereğince de işçiler arasında ay-

rımcılığa yol açmaması gerekir. 
İşverenin iş verme koşulla-

rı olduğu halde iş vermemesi söz 
konusu ise, işverenin ücretsiz izin 
hakkını amacına uygun kullan-
madığı, kötü niyetli kullandığı so-
nucuna varılabilir. Yahut işveren, 
işten çıkartmak istediği işçiyi fesih 
yasağı nedeniyle ücretsiz izne çı-
kartıyorsa, bu durum; ücretsiz izin 
adı altında örtülü biçimde fesih ya-
sağının delindiği anlamına gelir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, 
Covid 19, Kısa Çalışma, Pandemi 
Ücretsiz İzni, Fesih Yasağı.   
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AUTHORITY TO USE SHORT 
WORK AND UNPAID LEAVE, 
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While the employer should not 

use it maliciously in accordan-
ce with Article 2 of the Civil Code 
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when using the right to short-time 
work and unpaid leave, it cannot 
use it in a way that causes discri-
mination in accordance with Artic-
le 5 of the Labor Law.

While the employer must use 
the right to short-time work and 
unpaid leave in accordance with 
the rules of goodwill and honesty 
in accordance with Article 2 of the 
Turkish Civil Code, it cannot use it 
in a way that causes discriminati-
on in accordance with Article 5 of 
the Labor Law No. 4857. 

While it is envisaged to provide 
employment security and a certa-
in income security to workers with 
new social tools such as unpaid le-
ave and cash wage support brou-
ght to workers who do not have the 
right to benefit from the short-ti-
me working practice in the workp-
lace, access to these guarantees is 
expected to be guaranteed.

In the event that the emplo-
yer does not provide employment 
despite the employment conditi-
ons, it can be concluded that the 
employer does not use the right of 
unpaid leave in accordance with its 
purpose and uses it maliciously. 
Or, if the employer puts the worker 
on unpaid leave due to the prohi-
bition of termination, this means 
that the prohibition of termination 
has been violated, implicitly under 
the name of unpaid leave.

Keywords: Pandemic, Covid 19, 
Short Work, Pandemic Unpaid Le-
ave, Termination Prohibition. 

GİRİŞ
Covid-19 pandemisi nedeni 

ile işyerinde çalışma koşullarının 
ortadan kalkması, ne işçiden ne 
de işyerinden kaynaklı olmayıp, 
dışsal kaynaklı zorlayıcı bir ne-
denden kaynaklandığı için, bu-
nun sonuçları ve maliyetlerinin de 
sadece işçi ve işveren tarafından 
karşılanması değil, sosyal olarak 
üstenilmesi ve bertaraf edilme-
si gerekir. İşçi açısından çalışa-
maması sonucu uğrayacağı gelir 
kaybının telafi edilmesi de, sosyal 
devletin ödevleri arasındadır. Do-
layısıyla işçilerin salgın hastalık 
nedeniyle yaşama ve sağlık hakkı 
çerçevesinde çalışmamaları halin-
de, gelir kayıplarının telafisi, sosyal 
devletin sağlayacağı sosyal koru-
ma mekanizmaları çerçevesinde 
karşılanmalıdır. Bu sosyal koruma 
mekanizmalarının başında, çalı-
şanı ve işyerini korumak amacıyla 
bir sosyal güvence sistemi olarak 
iş ve sosyal güvenlik mevzuatına 
getirilmiş olan “kısa çalışma ve 
kısa çalışma ödeneği” kurumu 
gelmektedir. Kısa çalışma, krizin 
yönetilmesinde bir yöntem; kri-
ze karşı alınan bir önlem olarak 
işletmelerin devlet denetiminde 
başvurdukları bir kriz yönetim 
aracıdır (Seçkin, 2015: 18). Ancak 
kısa çalışma, özü itibariyle işve-
renin işçiye iş verememesi yahut 
daha az iş vermesi halleri ile sınırlı 
hukuki bir uyulama iken, pande-
mi gibi sadece işyerindeki çalışma 
kapasitesini değil çalışanların da 
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çalışma güçlerini ve sağlıklarını 
tehdit eden kitlesel bir sosyal fe-
laket karşısında, kısa çalışma ve 
kısa çalışma ödeneğinin sağladığı 
istihdam güvencesi ve belirli bir 
gelir güvencesini daha geniş işyer-
leri ve çalışanlara sağlayacak yeni 
sosyal araçlara ihtiyaç duyulmuş-
tur. Bu amaçla İş Kanunu ve İşsizlik 
Sigortası Kanununa eklenen geçici 
maddelerle geçici istihdam güven-
cesi, ücretsiz izin ve nakdi ücret 
desteği kurumları mevzuatımıza 
girmiştir. İşyerindeki kısa çalışma 
uygulamasından yararlanma hak-
kı olmayan işçilere getirilen ücret-
siz izin ve nakdi ücret desteği gibi 
yeni sosyal araçlarla işçilere istih-
dam güvencesi ve belirli bir gelir 
güvencesi sağlanmış olmaktadır. 

1. İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI

1.1 İşverenin İş Sözleşmesini 
Fesih Yasağı 

1.1.1. İşsizlik Sigortası Kanunu 
ile Getirilen İşverenin İş Sözleş-
mesini Fesih Yasağının İşyerle-
ri Açısından Kapsamı 
Covid-19 salgını gerekçesiyle 

yapılacak kısa çalışmaları düzen-
leyen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nun Geçici 23. maddesi ile 
kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanma koşullarının değiştirilmesi-
ne ilişkin düzenlemelerin yanında 
işveren tarafından işçi çıkarılma-
sına ilişkin yasaklar da getirilmiş-
tir. Kısa çalışma, istihdamın de-

vamı koşuluyla işyerine sosyal bir 
imkân olarak sunulmaktadır.

4447 sayılı Kanun’un Geçici 
23. maddesi ile işyerinin Covid-19 
kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçe-
siyle kısa çalışmadan yararlana-
bilmesi için, 4857 sayılı Kanun’un 
25/II. maddesinde belirtilen işçinin 
ahlak ve iyi niyete aykırılık halleri 
istisna tutulmak üzere işverenin 
iş sözleşmesini fesih hakkının ya-
saklandığı görülmektedir. 4447 
sayılı Kanun’un Ek 2. maddesine 
göre uygulanacak kısa çalışmalar-
da iş sözleşmesi askıda olup, işve-
renin bildirimli fesih hakkını kul-
lanması söz konusu değilken, 4447 
sayılı Kanun’un Geçici 23. madde-
siyle işverenin bildirimli fesih hak-
kı ve sayılan nedenler dışındaki 
nedenlerle derhal/haklı fesih hak-
kı açıkça yasaklanmıştır. Kısa ça-
lışmanın amacı itibariyle işyerinde 
faaliyetin durduğu yahut azaldığı 
dönemlerde, işveren tarafından 
işçi çıkartılmasına alternatif ola-
rak getirildiği dikkate alındığında, 
söz konusu madde ile kısa çalışma 
süresince işverence işçi çıkartıl-
masına getirilen yasağın, amacına 
uygun olduğu söylenebilir.

1.1.2. İş Kanunu ile Getirilen İş-
verenin İş Sözleşmesini Fesih 
Yasağının İşyerleri Açısından 
Kapsamı
4447 sayılı Kanun’un Geçici 23. 

maddesiyle kısa çalışma uygula-
nacak işyerleri için getirilen fesih 
yasağına paralel olarak, 4857 sayılı 
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İş Kanunu’na geçici 10. maddesin-
de “4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 
inci maddesinin birinci fıkrasının 
iki (II) numaralı bendinde ve diğer 
kanunların ilgili hükümlerinde yer 
alan ahlak ve iyi niyet kurallarına 
uymayan haller ve benzeri sebep-
ler dışında işveren tarafından fes-
hedilemeyeceği” düzenlenmiştir1. 
Bununla birlikte, İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nun Geçici 23. maddesiyle 
fesih yasağı, sadece kısa çalışma 
uygulanacak işyerlerinde çalışan 
işçiler için getirilen bir istihdam 
güvencesi ve işverenler için de kısa 
çalışmadan yararlanmak üzere bir 
koşul iken, İş Kanunu’nun Geçici 
10. maddesindeki iş sözleşmesini 
fesih yasağı, 4857 sayılı İş Kanunu 
ve diğer iş Kanunları ile bu Kanun-
ların kapsamında olmayan diğer 
işyerlerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. 

İş Kanunu’nun Geçici 10. madde-
sindeki iş sözleşmesinin işverence 
feshine ilişkin yasağın kapsamına, 
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
olan iş sözleşmelerinin yanı sıra, 
5953 sayılı Basın İş Kanunu ve 854 
sayılı Deniz İş Kanunu kapsamın-
da yapılan iş sözleşmeleri ile 6098 
sayılı Borçlar Kanunu kapsamında 
yapılan hizmet akitleri ile çalışma-
lar da, girmiştir. Dahası İş Kanunu 
kapsamında olmayan çalışanlar 
da Kanun’un geçici 10. maddesi 
kapsamına alınmıştır (Deniz taşı-

ma işleri, hava taşıma işleri, 50 ve 
50’nin altında işçi çalıştıran tarım 
ve orman işlerinin yapıldığı işyer-
leri, aile ekonomisi sınırları içinde 
kalan tarımla ilgili her çeşit yapı 
işleri, bir ailenin üyeleri ve üçüncü 
dereceye kadar (üçüncü derece 
dâhil) hısımları arasında dışardan 
başka biri katılmayarak evlerde 
ve el sanatlarının yapıldığı işler, ev 
hizmetleri, ile çıraklar, sporcular, 
rehabilite edilenler.).

Ayrıca belirtilmelidir ki, fesih 
yasağı sadece pandemi nedeniyle 
ücretsiz izin uygulanan işyerlerine 
değil, tüm işyerlerine getirilmiş-
tir. Ücretsiz izin uygulansın yahut 
uygulanmaksın tüm işyerlerinde, 
fesih yasağı hükümleri geçerli ola-
caktır.

1.2. İşçinin İş Sözleşmesini Fe-
sih Yasağı 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-

nunu’nun Geçici 23. maddesinde, 
kısa çalışma yapan işçinin iş söz-
leşmesinin feshedilemeyeceğine 
ilişkin açık bir düzenleme olmasa 
da, İş Kanunu’nun Geçici 10. mad-
desinde bu durum açıkça düzen-
lenerek, ücretsiz izine ayrılmanın 
işçiye haklı nedene dayanarak 
sözleşmeyi fesih hakkı vermeye-
ceği belirtilmiştir. Buna göre; işçi-
nin ücretsiz izine bağlı olarak üc-
ret alamaması yahut eksik ücret 
alması ya da çalışma şartlarında 

14857 sayılı İş Kanunu Geçici 10. maddesine göre; “… Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü 
iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fık-
rasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.”
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değişiklik meydana gelmesi hal-
lerinde, İş Kanunu’nun 24. madde-
sinin II-e veya II/f bendine göre iş 
sözleşmesini haklı nedenle fesih 
hakkı, bu düzenlemeyle açıkça 
kaldırılmış olmaktadır. Diğer yan-
dan yine İş Kanunu 24. maddesinin 
III. bendinde işçiye haklı fesih ne-
deni veren “İşçinin çalıştığı işye-
rinde bir haftadan fazla süre ile işin 
durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkması” hali de, 
işçinin iş sözleşmesini haklı ne-
denle fesih etmesi için geçerli ne-
den olmayacaktır.

1.3. İşverenin İş Sözleşmesini 
Fesih Yasağının Sınırları 
Kanun koyucunun, söz konu-

su yasal düzenlemeler ile işçinin 
istihdamda kalmasını amaçladığı 
ve salgın nedeniyle kitlesel nitelik 
kazanabilecek işsizliğin önlen-
mesi amacını ön planda tuttuğu 
görülmektedir. Ayrıca, salgın ne-
deniyle faaliyeti duran işyerlerinin 
maliyetlerinin, kıdem tazminatı 
gibi işçilik maliyetleri ile artarak, 
ekonomik açıdan daha zor duruma 
düşmelerinin önlenmesi amacının 
gözetildiği görülmektedir.

Gerek 4447 sayılı Kanunu’nun 
Geçici 23. maddesi düzenlemesi 
gerekse İş Kanunu’nun Geçici 10. 
maddesi düzenlenmesiyle işvere-
ne ve işçiye getirilen fesih yasak-
larının mutlak anlamda bir fesih 
yasağı olduğundan söz edilebilir 
mi?

4447 sayılı Kanunu’nun Geçici 

23. maddesi düzenlemesi ile 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 25/II. mad-
desinde belirtilen işçinin ahlak ve 
iyi niyete aykırılık halleri istisna 
tutulmak üzere işverenin iş söz-
leşmesini fesih yasağı getirilirken, 
İş Kanunu Geçici 10. maddesi ile İş 
Kanunu 25/II. maddesinde belirti-
len hallere ek olarak “diğer kanun-
ların ilgili hükümlerinde yer alan 
ahlak ve iyi niyet kurallarına uy-
mayan haller ve benzeri sebepler 
dışında işveren tarafından feshe-
dilemeyeceği” hükmü getirilmiş-
tir. 

23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı 
Kanun ile ilgili maddeye birtakım 
istisnalar getirilmiş ve fesih ya-
sağının kapsamı bir ölçüde daral-
tılmıştır. Getirilen istisnaya göre, 
iş yerinin herhangi bir sebeple 
kapanması ve faaliyetinin sona 
ermesi veya ilgili mevzuata göre 
yapılan her türlü hizmet alımları 
ile yapım işlerinde işin sona ermesi 
durumları fesih yasağının kapsamı 
dışına çıkartılmış ve geçerli fesih 
nedeni oluşturan bu durumlara da-
yalı olarak işverenin fesih uygula-
yabileceği belirtilmiştir. Belirli sü-
reli iş veya hizmet sözleşmelerinde 
sürenin sona ermesi durumunun 
da yasak kapsamı dışında olduğu 
açıkça ifade edilmiştir. Belirli süreli 
iş sözleşmeleri fesih yoluyla değil 
de süresi sonunda kendiliğinden 
sona erdiğinden, işverenin işten 
çıkartması kapsamında sayılma-
ması gerektiği yönündeki görüş 
yasalaşmıştır (Erday, 2020: 106).
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Bu düzenlemelerle, işverenin 
ahlak ve iyiniyete aykırı haller ha-
riç, iş sözleşmesini fesih edeme-
yeceği açıktır. Burada asıl amacın 
işverenin diğer haklı nedenler ya-
hut geçerli nedenler halinde iş söz-
leşmesini feshetmesinin engellen-
mesi olduğu söylenebilir. Ancak, 
söz konusu yasal düzenlemelerle 
açıkça belirtilmemiş olsa da, iş 
sözleşmesinin işverence feshi an-
lamına gelmeyen iş sözleşmesinin 
sona erme biçimlerinin ise, fesih 
yasağı sınırları dışında kaldığı söy-
lenmelidir. İşçi ile işverenin anla-
şarak iş ilişkisini sona erdirmesi 
(ikale), işveren tarafından fesih 
sayılamayacağından, fesih yasa-
ğının kapsamına girmemelidir. Di-
ğer yandan, iş sözleşmesinin devri 
sebebiyle işçinin bir işveren nez-
dinden Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) çıkışının yapılarak başka bir 
işveren nezdinde girişinin yapıl-
ması da bu kapsamda değerlendi-
rilmemelidir (Erday, 2020: 106).

Deneme süreli iş sözleşmele-
rine ise, fesih yasağına ilişkin hü-
kümlerin uygulanması gerekir. İş-
veren yasak döneminden önce ya 
da yasak döneminde işe aldığı bir 
işçiyi, deneme süresinde olsa dahi 
yasak devam ederken işten çıka-
ramayacaktır. Ancak işçi isterse 
sözleşmesini deneme süresinde 
feshedebilecektir. 

Diğer yandan, “iş yerinin ka-
panması ve faaliyetinin sona 
ermesi” halinin fesih yasağı 

kapsamında olmadığı açıkça dü-
zenlenmiş olsa da, işletme bün-
yesinde işverenin başka işyeri 
varsa ve işçiye uygun pozisyonlar 
bulunuyorsa, bu pozisyonlar teklif 
edilmeden yapılacak feshin geçer-
li olup olmayacağı sorusu ortaya 
çıkmaktadır. Kanaatimizce, fesih 
yasağından önce fesih için geçer-
lilik şartı olan “işverenin başka 
işyerinde işçiye uygun pozisyonda 
iş varsa teklif etmesi” koşulunun, 
fesih yasağı döneminde de uygu-
lanması gerekir.

Söz konusu yasağa aykırı şe-
kilde fesih işlemi yapılması halinde 
ise, iş sözleşmesi feshedilen her 
işçi için işveren aleyhine aylık brüt 
asgari ücret tutarında idari para 
cezası öngörülmüştür (İş Kanunu 
Geçici 10. maddesi).

Diğer yandan, işçinin sade-
ce “ücretsiz izin” nedeniyle fesih 
hakkı ortadan kaldırılmıştır. Do-
layısıyla ücretsiz izin verilmeyen 
işçi fesih hakkını İş Kanunu çerçe-
vesinde kullanabilecektir. Ücretsiz 
izin verilen işçi de sadece bu ne-
denle iş sözleşmesini İş Kanunu 24. 
maddesinin ilgili hükümlerine göre 
fesih edemeyecek, ancak başka 
haklı nedenlerin olması halinde 
fesih edebilecektir. Ayrıca, kısa 
çalışmada olduğu gibi ücretsiz izin 
süresince de iş sözleşmesi askıya 
alındığı için, ücretsiz izin başla-
dıktan sonra bu süre içinde işçinin 
ihbar öneli vererek iş sözleşmesini 
sona erdirme hakkı olmadığından 
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ancak ücretsiz iznin bitiminde iş 
sözleşmesini feshedebilecektir.

2. İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA 
YAPTIRMA HAKKI VE SINIR-
LARI 

2.1. Kısa Çalışmanın Tarafların 
Anlaşmasına ve İşçilerin Ona-
yına Bağlı Olmaksızın Uygulan-
ması
Zorlayıcı nedenlerle yahut ka-

nunen tanınan diğer benzer ne-
denlerle işyerinde faaliyetin kıs-
men veya tamamen durmasını 
yahut çalışma saatlerinin azaltıl-
masını içerecek şekilde yapılan ve 
işçilerin çalışmadıkları dönemlere 
ilişkin ücretlerinin bir kısmının 
sosyal fonlardan- genellikle sosyal 
sigorta sistemi fonlarından- kar-
şılandığı “kısa çalışma ve kısa ça-
lışma ödeneği” olarak adlandırılan 
uygulama, çalışma koşullarında 
değişikliğin özel bir durumuna ya-
hut iş sözleşmesinin askıya alın-
ması haline karşılık gelmektedir 
(Yücesoy, 2020: 48). Kısa çalışma 
uygulamaları, işsizliği önlemeye 
hizmet eden bir sosyal politika ve 
sosyal güvenlik aracıdır (Topgül, 
2020: 12).

Kısa çalışma, kanunda öngörü-
len koşullar altında ve işçinin rızası 
olmaksızın geçici olarak çalışma 
sürelerinin azaltıldığı yahut işin 
tamamen tatil edildiği, bir çalışma 
biçimidir.

4857 sayılı İş Kanunu 22. mad-
desi düzenlemesi çerçevesinde, 

çalışma koşullarında esaslı de-
ğişiklik tarafların anlaşmasıyla 
uygulanabilecekse de, çalışma 
koşullarında değişikliğin özel bir 
durumuna yahut iş sözleşmesinin 
askıya alınması haline karşılık ge-
len kısa çalışma uygulaması için 
başvuru hakkı işverene tanınmış 
olup, işçilerin kısa çalışmaya onay 
vermesi koşulu getirilmemiştir 
(Çetinkaya, 2014: 428). 

Kısa çalışma, İş Kanununda iş 
şartlarında esaslı değişikliğe geti-
rilen bir nevi istisna niteliğindedir 
(Caniklioğlu, 2005: 499-547; Çetin-
kaya Kayalı, 2014: 424). Kanun’un, 
şartların oluşması halinde kısa 
çalışmayı uygulayabilme yetkisini 
işverene tanıyarak, işverenin yö-
netim hakkının kaynaklar hiye-
rarşisindeki konumunu yükselttiği 
söylenmelidir (Seçkin, 2015: 144). 
Diğer yandan, kısa çalışma uygu-
laması işveren tarafından maddi 
temeli olmaksızın tek başına ve-
rilen bir karara dayanmayıp, kısa 
çalışmaya yönelik prosedür ve 
resmi kurum onayı gerektirmesi, 
“tek taraflı esaslı değişiklik” kav-
ramının dışında kaldığını göster-
mektedir (Seçkin, 2015: 144).

Belirtmeliyiz ki, yasal gerekçe-
lerle yapılacak kısa çalışma halin-
de, işçinin onayının alınması zo-
runluluğunun getirilmemiş olması, 
kanun koyucunun kısa çalışmanın 
işyerini ve istihdamı koruma işle-
vini gözetmesinden kaynaklan-
maktadır. Bununla birlikte, kısa 
çalışma ödeneğiyle işçinin ge-
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lir kaybının tümüyle değil de, bir 
kısmının telafi edilmesi nedeniyle 
kısa çalışmanın, işçilerin tercih et-
meyebileceği bir uygulama olacağı 
da unutulmamalıdır. Kanun koyu-
cunun kısa çalışma için işçi onayı-
nı zorunlu tutmamasından, sosyal 
anlamda gördüğü faydayı, bireysel 
anlamda işçi menfaatinin önünde 
tuttuğu anlaşılmaktadır.

Kısa çalışma için işçinin ona-
yının aranmaması, mevzuatımız-
daki kısa çalışmanın en belirleyici 
özelliğidir. Ancak belirtelim ki, kısa 
çalışmanın uluslararası uygula-
masına baktığımızda, işçinin ya-
hut işçi sendikalarının onayının 
alınmasını zorunlu tutan ülkeler 
de bulunmaktadır (Kayırgan, 2019: 
69).

2.2. Kısa Çalışmanın İşveren 
Talebi ve Talebin Onaylanması-
na Bağlı İdari İşlemle Gerçekle-
şen Bir Uygulama Oluşu 
Kanunda belirtilen nedenler 

gerçekleştiğinde kısa çalışmanın 
uygulanabilmesi, işverenin talebi-
ne bağlıdır. Ancak işverenin talebi 
tek başına yeterli görülmemiştir. 
İşvereninin talebinin Çalışma ve 
İş-Kurumu Müdürlükleri tarafın-
dan onaylanması gerekir. 

Çalışma ve İş-Kurumu Mü-
dürlüklerinin uygunluk kararı, iş 
hukukuna ilişkin olsa da, idari bir 
karardır (Akyiğit: 2004: 16). Kısa 

çalışma tarafların anlaşması yeri-
ne idari kararla uygulamaya giren, 
çalışma koşullarında değişik yara-
tan özel bir durumudur.

2.3. İşverenin Kısa Çalışma 
Yaptırma Hakkının Sınırları
Kısa çalışma yaptırılacak iş-

çilerden kanunen onay alınması 
zorunluluğu olmasa da, işverenin 
tek taraflı olarak kullanabileceği 
bu hakkı, hukukun temel ilkele-
rinden olan “hakkın iyiniyet ve 
dürüstlük kurallarına uygun ola-
rak kullanması” ilkesine uygun 
olarak kullanması beklenir. Özel-
likle işyerinin tamamında kısa 
çalışma uygulanmadığı hallerde 
kısa çalışma kapsamında olmaya-
cak işçilerin belirlenmesi gerektiği 
durumlarda, işverenin bu yetki-
sini Türk Medeni Kanunu’nun 2. 
maddesi gereğince iyiniyet ve dü-
rüstlük kurallarına uygun olarak 
kullanması gerekir. Diğer yandan, 
İş Kanunu’nun 5. maddesi gere-
ğince kısa çalışma yaptırılacak 
işçilerin seçiminde “İş ilişkisinde 
dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, si-
yasal düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere da-
yalı ayrım yapılamaz.” (4857 s. İş K. 
madde 5 – /Ek: 6/2/2014-6518/57 
md.) Aksi halde eşit davranma 
borcunun ihlalinden doğan hukuki 
sonuçlar gündeme gelebilecektir2.

Kısa çalışmanın yöntemini, iş-

2 İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar üc-
reti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
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yerinin hangi bölümlerinde ve ne 
ölçüde uygulanacağını belirleme 
konusunda, Kanun ve Yönetmelik 
ile herhangi bir kısıtlayıcı düzen-
leme yapılmamış ve bu konuda 
yönetim hakkı çerçevesinde işve-
rene inisiyatif tanınmış ise de, iş-
veren elbette, yönetim hakkını ob-
jektif ilkelere göre kullanmalıdır. 

İşyerinin bütününde değil de 
belirli bir bölüm ya da bölümle-
rinde kısa çalışma uygulanabile-
ceğinden, işyerinin kısa çalışma 
yapılacak bölümlerinde çalışan 
işçilerin ayrım yapılmaksızın kısa 
çalışma kapsamına alınması; işin 
gereğinden kaynaklı nedenlerle 
bazı işçilerin tam zamanlı çalış-
tırılması gerekiyorsa bu işçilerin 
de objektif kriterlere göre belir-
lenmesi gerekir. Diğer yandan, 
azaltılmış sürelerle kısa çalışma 
uygulaması halinde de, işyerinin 
aynı bölümünde çalışanlara, işin 
niteliğinden kaynaklı bir neden ol-
madıkça, aynı çalışma sürelerinin 
uygulanması gerekir. Böylelikle 
işçilerin çalışmayacakları saatler 
nedeniyle ödenmeyecek ücretleri 
açısından üstlendikleri fedakârlı-
ğın eşitlenmesi gerekir. Aksi du-
rum, eşitlik ilkesine aykırı olarak 
değerlendirilebilecek olup, işçi açı-
sından oluşan kaybın da, borçlar 
hukuku ilkeleri gereği işverence 
tazmin edilmesi istenebilecektir. 
İşverenin aynı birimde çalışanlar 
arasında farklı işlem yapması, kısa 
çalışma hakkının dürüstlük ve iyi 

niyet ilkelerine aykırı olarak kul-
lanılmış olacağını gösterir (Ocak, 
2008: 253).

3. İŞVERENİN PANDEMİ NE-
DENİYLE ÜCRETSİZ İZİN KUL-
LANDIRILABİLECEĞİ HALLER 
VE BU HAKKIN SINIRLARI 

3.1. Ücretsiz İzin ve Koşulları

3.1.1. Ücretsiz İznin “Pandemi 
Nedeniyle” Verilmesi Koşulu, 
“İşyerinde Zorlayıcı Neden”in 
Varlığının Aranmaması
4857 sayılı İş Kanunu’nun Ge-

çici 10. maddesinde, işverene iş 
sözleşmesini fesih yasağı getirilir-
ken, çalıştırmayacağı işçileri de bu 
sürede ücretsiz izne ayırma hakkı 
getirilmiştir. Yani kanun koyucu, iş 
sözleşmesinin feshi yerine ücret-
siz izin süresince istihdamın ko-
runmasını öngörmüştür. İşveren 
de iş sözleşmesinin feshi sonucu 
doğacak tazminat haklarının ma-
liyetinden kurtulmuş olmakta-
dır. Ücretsiz izin süresince işçilere 
verilecek ve ayrıntılarını aşağıda 
açıklayacağımız nakdi ücret des-
teğiyle de işçilerin ücret kayıpları-
nın bir ölçüde telafi edilmiş olması 
amaçlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 
10. maddesine göre, “ …Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren üç aylık süreyi geçmemek 
üzere işveren işçiyi tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayırabilir3.”  

3 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesinin son paragrafında, Cumhurbaşkanının birinci ve ikinci fıkrada yer 
alan fesih yasağı ve ücretsiz izne ilişkin üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkili olduğu düzenlemesi yer almış 
olup, Cumhurbaşkanlığı kararları ile bu süreler uzatılmıştır. 
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Söz konusu madde düzenleme-
sinde, “Covid-19 salgını” ibaresi 
geçmemektedir. Ancak, maddeyi 
düzenleyen 7244 sayılı Kanun’un 
gerekçeleri incelendiğinde, Co-
vid-19 salgını gerekçesiyle verile-
cek ücretsiz izinlerin düzenlenme-
sinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan söz konusu yasal 
düzenlemede, işveren tarafından 
ücretsiz izin verilmesi için, kısa ça-
lışmadan yararlanma için getirilen 
işyerinde zorlayıcı nedeninin var-
lığı koşulu aranmadığı gibi, her-
hangi bir koşul getirilmemiştir. Bi-
lindiği üzere, Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönet-
melik’in (Değişik: RG-9/11/2018-
30590) 3. maddesinde zorlayıcı 
sebep “İşverenin kendi sevk ve 
idaresinden kaynaklanmayan, ön-
ceden kestirilemeyen, bunun so-
nucu olarak bertaraf edilmesine 
imkân bulunmayan, geçici olarak 
çalışma süresinin azaltılması veya 
faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumları ya da deprem, yangın, 
su baskını, heyelan, salgın hasta-
lık, seferberlik gibi durumları” ifa-
de edeceği belirtilmiştir. Türkiye 
Çalışma ve İş Kurumu 19.03.2020 
tarih ve 31 sayılı Kararı ile yeni tip 
Koronavirüsün (covid-19) etki-
lerinin işyerleri açısından “dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı 
sebep” olduğunu kabul etmiştir. 

Ücretsiz izin ise, pandemi ne-

deniyle işyerinde zorlayıcı nedenin 
ortaya çıkıp çıkmadığının tespitine 
bağlı kalmaksızın, işverenlere tek 
taraflı olarak kullanabilecekleri bir 
yetki olarak düzenlenmiştir. Kuş-
kusuz ki, bunun altında pandemi 
nedeniyle işyerlerinde istihdamı 
koruma düşüncesi yatmaktadır. 

3.1.2. Ücretsiz İznin “İşçiden 
Kaynaklanan Zorlayıcı Ne-
den”e Bağlı Olarak Verilebil-
mesi
Covid-19 salgını, işverene zor-

layıcı bir neden olmaksa da işçiyi 
ücretsiz izne çıkarma hakkı ver-
miştir. Acaba işçi açısından zor-
layıcı neden varsa, işveren işçiye 
ücretsiz izin verebilecek midir?

İş Kanunu’na Geçici 10. mad-
desine göre, ücretsiz izin verme 
inisiyatifi işverene verilmişse de, 
pandemi nedeniyle işçiden kay-
naklanan bir zorlayıcı neden söz 
konusu olması halinde de yine iş-
veren tarafından ücretsiz izin veri-
lebileceği anlaşılmaktadır. Ücret-
siz iznin, hem işveren tarafından 
işçiye iş verilememesi halinde hem 
de işçinin işyerinde çalışamaması 
halinde işverence başvurulabile-
cek bir yöntem olarak kullanılma-
sına engel bulunmamaktadır.

3.1.3. Ücretsiz İzne Çıkartılacak 
İşçinin Onay Şartı Olmaması
4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçi-

ci 10.maddesinde, işverenin işçiyi 
ücretsiz izne ayırabileceği öngö-
rülmüş olup, buna göre tıpkı kısa 
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çalışma düzenlemesinde işçiden 
onay alınması zorunluluğu bulun-
madığı gibi, ücretsiz izne ayrıla-
cak işçiden onay alınması şartı da 
aranmamıştır.

Ayrıca söz konusu maddenin 
devamında, işçinin ücretsiz izne 
çıkarıldığı gerekçesiyle iş sözleş-
mesini fesih hakkı olmadığı belir-
tilerek, işçinin onay zorunluluğu 
olmadığı açıkça düzenlenmiştir.

Ücretsiz izin, iş hukukunda 
genel olarak kabul ediliş biçimiy-
le, tarafların çalışma koşullarının 
değişikliği konusunda aralarında 
anlaşarak kararlaştırabildikleri bir 
uygulama iken, İş Kanunu’nun Ge-
çici 10. maddesi ile işverenin işçileri 
ücretsiz izine çıkarması için, kararı 
yeterli görülmüştür. Kısa çalışma 
uygulaması için de işverenin talebi 
yeterlidir. İşçilerin onayı alınmak-
sızın ücretsiz izin uygulaması, bu 
açıdan kısa çalışma uygulamasına 
benzemektedir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun Ge-
çici 10. maddesi düzenlemesiyle 
ücretsiz izin için işçilerin onayla-
rının alınması zorunluluğu getiril-
memesi, Covid-19 salgını kaynaklı 
zorlayıcı nedenle çalıştırılmayan 
işçinin, istihdamda kalmasına 
sosyal anlamda öncelik verildiğini 
göstermektedir. Yasal düzenle-
me yapılırken, işsizliğin önemli bir 
sosyal sorun olarak ortaya çıkma-
sını engellemek gibi sosyal amaç-
ların, işçinin tercihinin önüne geç-
tiği görülmektedir. Diğer yandan, 
işçilerin istihdamda kalmaları sağ-

lanırken, ücretlerinden mahrum 
olmaları söz konusu olmaktadır. 
Zorlayıcı neden dışındaki neden-
lerle işin durması veya azalması 
halinde tarafların anlaşması hali 
dışında, Borçlar Kanunu çerçeve-
sinde işçinin ücret hakkı devam 
etmekteyken, kısa çalışma ve üc-
retsiz izin uygulamasıyla, işçinin 
ücret hakkının yerini kısa çalışma 
ödeneği ve nakdi ücret desteği al-
makta ve işçi ücretinin belirli bir 
oranında ödenek almakla yetin-
mek zorunda kalmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği gibi üc-
retsiz izin süresince verilen nakdi 
ücret desteği de işçi ücretinden 
daha düşük olduğu halde, işçi, 
mevcut iş sözleşmesini İş Kanu-
nu 24. maddesi /II-e-f bentlerine 
göre çalışma şartlarının değişmesi 
yahut ücretinde indirim nedeniyle 
haklı nedenle fesih etme hakkını 
kullanamayacak ve böylece baş-
ka bir işe girme hakkı da ortadan 
kalkmış olacaktır.

3.1.4. İdarenin Ücretsiz İzni 
Onaylaması Koşulu Olmaması 
İşyerinde kısa çalışma uygu-

lanması için, İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nun Ek.2. maddesinde ön-
görüldüğü üzere zorlayıcı nedenin 
varlığının T. Çalışma ve İş-Kurumu 
Yönetim Kurulunca kabul edilmesi 
yanı sıra, işyerinin zorlayıcı neden-
den etkilenmesine ilişkin koşul-
ların ve bu koşullara uygunluğun 
ilgili Çalışma ve İş-Kurumu Mü-
dürlüğünce onaylanmasına bağlı 
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tutulmuştur (Yücesoy, 2020: 69-
72).

Ücretsiz izni düzenleyen İş Ka-
nunu’nun Geçici 10. maddesinde 
ise, işverenin ücretsiz izne çıkart-
ma kararının, kısa çalışmada ol-
duğu gibi idare/ Çalışma ve İş-Ku-
rumu Müdürlükleri tarafından 
onaylanması zorunluluğu bulun-
mamaktadır.

3.2. Pandemi Nedeniyle Ücret-
siz İzin ve Nakdi Ücret Desteği 
17.04.2020 tarihli 7244 sayılı 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgı-
nının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile İş Kanununda geçici 
istihdam güvencesi ve ücretsiz izin 
düzenlemelerine paralel olarak bu 
dönemde işçilerin sosyal güven-
liklerini sağlamak amacıyla da İş-
sizlik Sigortası Kanunu’na getirilen 
geçici düzenlemelerle nakdi ücret 
desteği sağlanması öngörülmüş-
tür. 

4857 sayılı Kanun’un Geçici 10. 
maddesi uyarınca işveren tarafın-
dan ücretsiz izne ayrılan ve kısa 
çalışma ödeneğinden yararlana-
mayan işçiler ile 15/3/2020 tari-
hinden sonra 4447 sayılı Kanun’un 
51. madde kapsamında iş sözleş-
mesi feshedilip işsizlik ödeneği-
ne hak kazanamayan işçilerin ve 

ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işsizlik ödeneği alıp, kanu-
nun yürürlük süresi sona ermeden 
ödenek süresi dolanların nakdi üc-
ret desteğinden yararlandırılması 
öngörmüştür4.

4857 sayılı İş Kanunu’nun Ge-
çici 10. maddesinde iş sözleşmesi-
nin fesih yasağı ve ücretsiz izinden 
yararlanacakların kapsamı, yuka-
rıda açıkladığımız üzere İş Kanunu 
kapsamında olsun olmasın tüm iş 
ve hizmet sözleşmesiyle çalışanla-
rı içerecek şekilde genişletilirken, 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanu-
nu’nun kapsamıyla da paralellik 
sağlanmış olduğundan, ücretsiz 
izin verilen işçiler, aynı zamanda 
4447 sayılı Kanun kapsamında si-
gortalı da olacağından, 4447 sayılı 
Kanunun Geçici 24. maddesi ile ön-
görülen nakdi ücret desteğinden 
de yararlanabileceklerdir. 

Nakdi ücret desteğinden ya-
rarlanacak işçiler şu 3 grup altında 
toplanmıştır:

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 
10 uncu maddesi uyarınca işveren 
tarafından ücretsiz izne ayrılan iş-
çiler: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na geçici 24. maddesine 
göre; nakdi ücret desteğinden ya-
rarlanacak ilk grup işçi “Bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihte iş 
sözleşmesi bulunmakla birlikte 
4857 sayılı Kanun’un Geçici 10. 

4 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 24’üncü maddesine göre; “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş söz-
leşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ay-
rılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş 
sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhan-
gi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla..” nakdi ücret desteği verileceği düzenlenmiştir.



61KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

maddesi uyarınca işveren tarafın-
dan ücretsiz izne ayrılan ve kısa 
çalışma ödeneğinden yararlana-
mayan işçiler” olacaktır. 

15/3/2020 tarihinden sonra 
iş sözleşmesi işsizlik ödeneği-
ne hak kazanacak şekilde sona 
ermekle birlikte işsizlik ödene-
ğinden yararlanamayan işçiler: İş 
Kanunu Geçici 10. maddesine göre 
17.04.2020 tarihinden itibaren iş 
sözleşmesinin işveren tarafından 
ahlak ve iyiniyete aykırı haller dı-
şında nedenlerle ve işçi tarafın-
dan da ücretsiz izin gerekçesiyle 
feshedilmesi yasaklandığından, 
pandeminin başlamasından sonra 
ancak bu Kanun’un yürürlüğe gir-
mesinden önce iş sözleşmesi fes-
hedilmiş olup, işsizlik ödeneğine 
hak kazanamayan işçiler de nakdi 
ücret desteğinin kapsamına alın-
mışlardır. Söz konusu maddenin 
yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihi-
nin öncesinde 15.03.2020 tarihin-
den itibaren iş sözleşmeleri fesih 
olan işçilerden işsizlik ödeneğin-
den yararlanamayanlar, işsizlik 
ödeneğine hak kazanmaya uygun 
şekilde iş sözleşmeleri sona erme-
si koşuluyla5, nakdi ücret deste-
ğinden yararlanacaklardır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işsizlik ödeneği alıp, Ka-
nun’un yürürlük süresi sona er-

meden ödenek süresi dolanlar: 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nununun Geçici 24. maddesi kap-
samında yapılacak nakdi ücret 
desteği uygulamasına ilişkin usul 
ve esaslara ilişkin Tebliğ’de, daha 
önce hak ettiği işsizlik ödeneği 
süresini dolduruncaya kadar iş-
sizlik ödeneği tekrar başlatılanla-
rın, 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. 
maddesine göre fesih yapılama-
yacak, ödemenin bittiği tarihten 
itibaren nakdi ücret desteğine hak 
kazanacaktır. 

Kanun’da ayrıca her gruptan 
işçinin nakdi ücret ödemesinden 
yararlanması için, işçinin herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşundan 
yaşlılık aylığı almaması şartı sayıl-
mıştır.

3.3. İşveren Tarafından Ücretsiz 
İzin Kullandırılabilecek Haller 
4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçi-

ci 10. maddesinin öngördüğü çer-
çevede ücretsiz izin, işyerinden 
kaynaklı nedenlerle işveren tara-
fından verilebileceği gibi işçiden 
kaynaklanan nedenlerle de işve-
ren tarafından verilebilecektir. 

3.3.1. İşyerinden Kaynaklanan 
Nedenlerle Ücretsiz İzin
Kanun düzenlemesinde kısa 

çalışma ödeneğine hak kazanıl-

5 İşsizlik Sigortası Kanunu 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesinin işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona 
erdiği haller; haklı nedenlerle iş sözleşmesinin derhal feshi dışında iş sözleşmesinin işçi tarafından fesih edilmediği 
ve işveren tarafından da haklı nedenlerle iş sözleşmesini derhal feshi dışında iş sözleşmesinin fesh edildiği haller ile 
iş sözleşmesinin süre sonu vb. yasal nedenlerle sona ermesi hallerini kapsamaktadır. Bu hallerle iş sözleşmesi sona 
eren işçilerden, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için diğer koşullar olan prim koşullarına sahip olmadığı için yarar-
lanamayanlar, nakdi ücret desteği kapsamına alınmıştır.



62
FESİH YASAĞI İLE İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRMA HAKKININ SINIRLARI, FESİH YASAĞININ 
ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE DELİNMESİ / Yasemin YÜCESOY

maması halinde, ücretsiz izin veri-
lebileceği vurgulanmakla birlikte, 
kısa çalışma uygulanmayan işyer-
lerinde de ücretsiz izin verilmesine 
bir engel bulunmamaktadır.

Kısa çalışma uygulanan ve uy-
gulanmayan işyerlerinde pande-
miden etkilenmiş olmak koşuluyla 
aşağıda belirtilen durumlarda iş-
çilere ücretsiz izin verilebilecektir 
(Yücesoy, 2020: 127-128).

3.3.1.1. Kısa çalışma uygulanan 
işyerlerinde çalışmakta olup, 
kısa çalışma ödeneğine hak 
kazanmayan işçiler
4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 

10. maddesinde, ücretsiz iznin kısa 
çalışma uygulanmayan işyerlerin-
de verileceğine yahut kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanamayan iş-
çilere verebileceği gibi sınırlayıcı 
düzenlemeler bulunmamaktadır. 
Kanun’un bu düzenlemesi, ücretsiz 
iznin işverenlerce kısa çalışma uy-
gulaması yerine kullanılabileceği 
yönünde eleştirilmiştir. İşyerinde 
faaliyetin durması yahut önemli 
ölçüde azalması halinde, koşulla-
rı olduğu halde, işverenlerin kısa 
çalışma uygulamasını tercih et-
memeleri iyiniyetli bir davranış 
olarak açıklanamaz. Kısa çalışma 
ödeneği nakdi ücret desteğinden 
fazla olduğundan, işçi lehine yo-
rum ilkesi ve işverence bir hakkın 
iyiniyet kurallarına uygun olarak 
kullanılması gereği, koşulları var-
sa işverenin öncelikle kısa çalışma 
uygulamasına başvurması ve kısa 

çalışma ödeneğine hak kazanan 
işçilerin kısa çalışmadan yararlan-
dırılması gerekir (İzmirlioğlu, 2020)

Diğer yandan İş Kanunu Geçici 
10. maddesindeki bu eksiklik, yine 
7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İş-
sizlik Sigortası Kanunu’na eklenen 
Geçici 24. maddesinde “4857 sayılı 
Kanun’un geçici 10. maddesi uya-
rınca işveren tarafından ücretsiz 
izne ayrılan ve kısa çalışma öde-
neğinden yararlanamayan işçiler” 
e nakdi ücret desteği verileceğine 
ilişkin düzenlemeyle açıklığa ka-
vuşturulmuştur. Ücretsiz iznin, 
kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanamayan işçilere verilebileceği 
anlaşılmaktadır. Nitekim, Türkiye 
Çalışma ve İş-Kurumu’nun uygu-
laması da, işyerinin kısa çalışma 
yapılan bölümlerinde kısa çalışma 
ödeneğine hak kazanan işçile-
rin çalışması halinde, ücretsiz izin 
değil, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlandırılmaları yönündedir. 
Dolayısıyla Covid-19 salgın has-
talığına bağlı zorlayıcı nedenlerle 
kısa çalışma yapılan işyerlerinde, 
kısa çalışma ödeneğine hak ka-
zanamayan işçilerin işveren ta-
rafından çalıştırılmaması halinde, 
ücretsiz izin verilmesinin zorunlu 
olarak ortaya çıktığını görüyoruz.

Kısa çalışma uygulanan işyer-
lerinde kısa çalışma ödeneğine 
hak kazanamadığı için kısa çalış-
ma kapsamına alınmayan ancak 
işverence iş verilemediği halde 
fesih yasağı nedeniyle de işten çı-
karılamayan işçilere, ücretsiz izin 
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verilecektir. İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nun Geçici 24. maddesi ve 
maddenin uygulanmasına ilişkin 
Tebliğ dikkate alındığında, kısa ça-
lışma ödeneğinden yararlanama-
yan işçiler, işverenleri tarafından 
verilen ücretsiz izinlerin İş Kanunu 
geçici 10’uncu maddesi kapsamın-
da güncellenmesiyle, bu kapsam-
da ücretsiz iznine ayrılabilecek-
lerinden nakdi ücret desteğinden 
yararlanabilmişlerdir.

Böylece kısa çalışma ödeneği-
ne hak kazanamayan ancak işve-
rence iş verilememesi ve ücretsiz 
izin verilerek tamamen gelirden 
yoksun kalması yahut işten çı-
kartılması seçenekleri ile karşı 
karşıya kalan işçiler, pandemi ne-
deniyle ücretsiz izin ve nakdi ücret 
desteğinden yararlandırılacaklar-
dır. Kısa çalışma ödeneğine göre 
daha düşük düzeydeki nakdi ücret 
desteği alacak olsalar da, tama-
men gelirden yoksun bırakılma-
mışlardır.

3.3.1.2. Kısa çalışma koşullarını 
taşımamakla birlikte pandemi-
den faaliyeti olumsuz etkilenen 
işyerlerinde çalışan işçiler 
Covid-19 pandemisi nedeniy-

le üretimleri/hizmetleri olumsuz 
olarak etkilenmekle birlikte, kısa 
çalışma uygulamasının gerektir-
diği koşulları tam olarak taşıma-
yan işyerlerinde de, pandemiden 
olumsuz olarak etkilenmiş iseler, 
işçilere ücretsiz izin verilebilir.

Kısa çalışma uygulamasının 

gerektirdiği koşulları tam olarak 
taşımayan ancak pandemi nede-
niyle faaliyeti azalan işyerlerini şu 
gruplar altında toplamak müm-
kündür:

Faaliyetin durduğu veya azal-
dığı süre bakımından kısa çalış-
manın koşullarına uymayan iş-
yerlerinde çalışan işçiler: Pandemi 
nedeniyle işyerindeki iş kısmen/
tamamen durmuş yahut azalmış 
olmakla birlikte bu durumun ara-
lıklı da olsa 4 haftadan daha kısa 
sürdüğü işyerleri, kısa çalışmanın 
asgari süre koşulunu taşımadığın-
dan, kısa çalışma uygulamasına 
geçemeyeceklerdir. Bu tür işyer-
lerinde faaliyetin durduğu süre-
de, ilk bir hafta için İş Kanunu 40. 
maddesi hükmüne göre yarım üc-
ret ödenmesinden sonra, işveren İş 
Kanunu geçici 10. maddesine göre 
işçilere ücretsiz izin verebilecektir. 

Çalışma sürelerindeki azal-
manın kısa çalışma için gerekli 
koşulun altında gerçekleştiği iş-
yerlerinde çalışan işçiler: Pan-
demi nedeniyle çalışma süreleri 
azalmakla birlikte, çalışma süre-
leri en az üçte bir oranında azal-
mayan işyerleri, kısa çalışma 
uygulamasının gerektirdiği koşul-
ları taşımadıklarından, kısa çalış-
ma uygulamasından yararlana-
mayacaklardır. Bu işyerlerinde bir 
miktar işgücü fazlalığı ortaya çı-
kacağından, işgücü fazlalığı, işve-
renin bir kısım işçiyi ücretsiz izne 
çıkartması ile azaltılabilecektir. 

Bulaş riski, maliyetlerindeki 
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artış vb. nedenlerle faaliyeti olum-
suz etkilenen işyerleri: İşyerinde 
salgın hastalığın bulaş riski, işçi-
lerin kapalı alanlarda toplu olarak 
çalışmalarının yarattığı riskler, bu 
riskleri gidermek için işverenin iş-
yerinde alması gerekli iş hijyeni ve 
diğer önlemlerin maliyeti gözetil-
diğinde, işverenler, işyerlerindeki 
faaliyetlerini tamamen veya kıs-
men durdurma yahut azaltma yo-
luna gitmeyi tercih edebilirler. Bu 
tür işyerlerinde de işverence bazı 
işçilere ücretsiz izin verilebilir.

3.3.2. İşçiden Kaynaklanan Ne-
denlerle Ücretsiz İzin
İşçilerin ücretsiz izin kullanma 

hakları İş Kanununda öngörülen 
zorlayıcı haller dışında işverenin 
onayına bağlı olduğu gibi, Covid-19 
salgını nedeniyle işçilerin ücretsiz 
izin talep etme hakları da, işve-
renin onayına bağlıdır. İşyerinde 
işçinin yaşama ve sağlık hakkını 
tehdit eden bir durum oluştuğun-
da işçinin “çalışmama hakkı”nın 
bir gereği olarak da, ücretsiz izin 
gündeme gelebilecektir. İşçi önce-
likle ücretsiz izin talep edebilecek, 
kabul edilmemesi halinde ise işye-
rinde çalışması yaşamı ve sağlığı 
için tehdit oluşturuyorsa İş Kanu-
nu 24. maddesi/I-a bendi gereğin-
ce iş sözleşmesini haklı nedenle 
fesih edebileceklerdir. 

Ancak işçinin işyerinde çalışa-

mama hali, sokağa çıkma yasağı 
gibi idari kararlara bağlı olarak or-
taya çıkıyorsa, işçinin çalışama-
ması açısından bu durumun zor-
layıcı neden olduğu kabul edilerek, 
aşağıda açıklayacağımız üzere 
işverenin bu işçilere ücretsiz izin 
vermesi zorunluluğundan söz et-
mek gerekir.

3.3.3. Sokağa Çıkma Yasakları 
Halinde Ücretsiz İzin

3.3.3.1. Sokağa çıkma yasağının 
zorlayıcı neden niteliği 
Sokağa çıkma yasağı, salgın 

hastalıklar karşısında alınabilecek 
idari bir karardır. Salgın hastalığa 
bağlı sokağa çıkma yasağının, işçi 
açısından mı işveren açısından mı 
zorlayıcı neden niteliği taşıdığını 
belirlemek önem taşır.

İşveren açısından zorlayıcı ne-
denin ortaya çıkması için diğer 
unsurlarının yanı sıra öncelikle iş-
yerindeki faaliyeti etkilemesi yani 
durdurması yahut azaltması ge-
rekmektedir. Yargıtay’ın yerleşik 
içtihatları uyarınca bir olayın işçi 
açısından zorlayıcı neden olması 
için aşağıdaki unsurları taşıması 
gerekir6:

• Zorlayıcı sebebin işyerinde 
değil işçinin şahsi yaşamı çerçeve-
sinde meydana gelmesi,

• İşyerinde çalışmanın de-
vam etmesi,

6 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2016/7175 K. 2016/11446 T. 9.5.2016 sayılı kararına göre; “İşçiyi çalışmaktan alıkoyan 
nedenler, işçinin çevresinde meydana gelmelidir. İşyerinden kaynaklanan ve çalışmayı önleyen nedenler bu madde 
kapsamına girmez. Örneğin işyerinin kapatılması zorlayıcı neden sayılmaz.”
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• İşçinin kendi kusurundan 
kaynaklanmayan sebeplerle işe 
devam edememesi

Ayrıca Yargıtay tarafından sal-
gın hastalık sebebiyle karantina 
uygulamasının zorlayıcı neden ol-
duğu da açık bir şekilde ifade edil-
miştir (Yargıtay 9.HD. 25.4.2008 
gün 2007/16205 E, 2008/10253 K.).

Salgın hastalık nedeniyle işçi-
nin işe gidememesi, karantinaya 
alınması, işçinin sokağa çıkma ya-
sağı, işçinin işini yerine getirmesi-
ni engelleyici zorlayıcı nedendir ve 
kısa çalışma için aranan zorlayıcı 
nedenlerden olmayıp, işçi açısın-
dan zorlayıcı neden niteliğindedir. 

Diğer yandan, sokağa çıkma 
yasağı, genel bir sokağa çıkma 
yasağı olduğunda, tüm işyerleri-
nin faaliyetlerini durduran işyeri 
açısından zorlayıcı neden niteliği-
ni kazanacaktır. Nitekim Covid-19 
salgınının ülkemizde görüldüğü 
11.03.2020 tarihinden sonra 27 
Mart tarihinden itibaren haftanın 
bazı günlerini kapsayıcı genel so-
kağa çıkma yasakları ilan edilmiş-
tir. Hafta sonları ve genel tatil gün-
leriyle birleştirilmek suretiyle 2-4 
günlük sokağa çıkma yasakları 
uygulanmıştır. Sokağa çıkma ya-
sağının uygulandığı tarihlerin, Co-
vid-19 salgınına rağmen işyerinde 
faaliyetin devam ettiği işyerlerinde 
çalışan işçilerin çalışma günleri-
ne denk geldiği günlerde, işyerle-
rindeki iş durmuştur. Bu sokağa 
çıkma yasakları, işveren açısın-
dan zorlayıcı neden niteliğindedir.

Belirli bir grup çalışana sokağa 

çıkma yasağı getirilmesi halinde 
ise, bu işçinin işi ifa etmesine engel 
nitelikte olup, işçi açısından geçerli 
bir zorlayıcı nedendir. 

Covid-19 salgını nedeniyle İçiş-
leri Bakanlığının 21.03.2020 saat 
24.00’den itibaren uygulamaya 
konan Genelgesi ile, İl İdaresi Ka-
nunun 11/C maddesi, Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. 
maddeleri kapsamında, 65 yaş 
üzerindekiler ile bağışıklık sistemi 
zayıf ve kronik hastalığı olanların 
(bağışıklık sistemi düşük ve kro-
nik akciğer hastalığı, astım, koah, 
kalp/damar hastalığı, böbrek, hi-
pertansiyon ve karaciğer hastalığı 
olanlar ile bağışıklık sistemini bo-
zan ilaçları kullanan) evlerinden 
dışarı çıkmaları, Covid-19 salgın 
hastalığı nedeniyle risk grubu 
oluşturdukları gerekçesiyle ya-
saklanmıştır. Daha sonra Ek Ge-
nelge ile 20 yaş ve altı için sokağa 
çıkma yasağı getirilmiştir. Ancak 
bu yasaklara bazı istisnalar da sı-
ralanmıştır: 18-20 yaş arasında 
olup kamu kurum ve kuruluşların-
da çalışanlar, özel sektörde düzenli 
çalıştığını sosyal güvenlik belge-
siyle ortaya koyanlar ile mevsimlik 
tarım işçileri, sokağa çıkma yasa-
ğından muaf tutulmuştur.

Risk grubunda olup sokağa 
çıkma yasağı kapsamında olan iş-
çiler için, sokağa çıkma yasağı işe 
gitmelerini engelleyici ve zorlayıcı 
neden niteliğindedir.

Kamu sektöründe çalışanlar-
dan belirtilen risk grubunda ol-
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duğu belgelenenler, idari izinli sa-
yılmışlardır. Özel sektörde bu risk 
grubunda olanlara ilişkin ise özel 
bir düzenleme getirilmemiştir. Bu-
nunla birlikte, işverenin de, sokağa 
çıkma yasağı olan işçileri çalıştır-
mama yükümlülüğü bulunmak-
tadır.

İş Kanunu 24/III. maddesine 
göre, işyerinde zorlayıcı nedenle 
faaliyetin durduğu bir hafta bo-
yunca iş sözleşmesi askıya alın-
makta ancak işverenin yarım 
ücret ödeme yükümlülüğü bulun-
maktadır. İş sözleşmesinin kanuni 
olarak askıya alınması halinde, ta-
raflar haklı nedenle fesih hakkını 
kullanamazlar (Süzek: 2019: 506).

Her ne kadar sokağa çıkma ya-
sağı İş Kanununda iş sözleşmesini 
askıya alan nedenler arasında sa-
yılmasa da, sokağa çıkma yasağı-
nın idari kararla alınmasına bağlı 
olarak, sokağa çıkma yasağı geti-
rilen yaş ve risk grubunda olan iş-
çilerin iş sözleşmelerinin de askıya 
alındığı kabul edilmelidir. Kanuni 
bir haftalık sürenin dolmasından 
sonra, işçilerin sokağa çıkma ya-
sakları devam ediyorsa, işverenin 
ücretsiz izin vermek zorunda ol-
duğunun kabul edilmesi gerekir. 
Çünkü, “ işçiyi işyerinde bir hafta-
dan fazla süre ile çalışmaktan alı-
koyan zorlayıcı bir sebebin ortaya 
çıkması” nedeniyle işveren iş söz-
leşmesini İş Kanunu’nun 25. mad-
desinin III. bendine göre tazminat-

sız olarak fesih edebilme hakkı 
ortadan kaldırıldığından, ücretsiz 
izin verme tek seçenek olarak or-
taya çıkmaktadır.

Diğer yandan, Covid-19 virüsü 
taşıdıklarının anlaşılması nede-
niyle, karantinaya alınanlar açı-
sından da bir nevi sokağa çıkma 
yasağının olduğu kabul edilebi-
lecekse de, aynı zamanda geçi-
ci işgöremezlik hali olduğu için 
SGK’dan geçici işsizlik ödeneği al-
maya hak kazanacaklardır.

İşgücü ihtiyacı olduğu halde, so-
kağa çıkma yasakları kapsamın-
daki işçileri yahut sağlık sebepleri 
olan işçileri zorunlu olarak ücretsiz 
izne çıkartan işverenin geçici iş-
gücü ihtiyacının karşılanması için 
ise, geçici işçi çalıştırabilme ola-
nağı, yasal olarak bulunmaktadır. 
İş Kanunu’nun 7. maddesine göre, 
üretimi önemli ölçüde etkileyen 
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkma-
sı halinde geçici iş ilişkisi kurulabi-
leceğinden, iş sözleşmesinin askı 
hali olan ücretsiz iznin kullandırıl-
dığı dönem ile sınırlı olarak, ücret-
siz izine çıkarttığı işçilerin yerine 
geçici işçi çalıştırabilecektir7.

İşyerinin bulunduğu bölge/şehir 
karantina altına alınan veya genel 
sokağa çıkma yasakları nedeniyle 
faaliyeti duran işyerleri açısından 
da, İş Kanunu 24/III’e göre bir hafta-
lık sürenin dolması akabinde işçile-
re ücretsiz izin verilmesi gerekir. 

7İş Kanunu’nun meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi kurulabilecek halleri düzenleyen md. 7/2 fıkrasının e bendinde, “ …
veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde dört ay süreyle (sekiz ayı geçmemek 
koşuluyla iki kez yenilenebilmek üzere)” geçici işçi sağlama sözleşmesi kurulabileceği hüküm altına alınmıştır.
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3.3.3.2. Sokağa çıkma yasağı 
halinde ücretli iznin başlangıcı 
Sokağa çıkma yasağı, işyeri-

nin faaliyetinin durdurulmasını 
gerektiren zorlayıcı bir neden ol-
duğundan, İş Kanunu 40. madde-
si çerçevesinde bu sürenin ilk bir 
haftası boyunca işverenin yarım 
ücret ödeme yükümlülüğü devre-
ye girecektir. Bir haftalık süreye, 
hafta tatili günü de dâhil olup, haf-
tanın yedi gününde işçiye her gün 
için yarımşar günlük ücret ödene-
cektir. Sokağa çıkma yasağının bir 
haftayı aşması halinde ise, zorla-
yıcı nedenin varlığına bağlı olarak 
işverenin işçiye iş verememesi ha-
linde ise de işverenin ücret ödeme 
yükümlülüğü olmayacaktır.

İş Kanunu 40. maddesinde dü-
zenlenen yarım ücret ödeme yü-
kümlülüğünün, zorlayıcı nedeni-
nin ortaya çıkışıyla işin her duruşu 
tekraren mi uygulanacağı yoksa 
sadece toplam bir hafta (yedi gün) 
ile mi sınırlı tutulduğu, açık değil-
dir. Bununla birlikte, ücret ödeme 
yükümlülüğünün toplam bir hafta 
ile sınırlı tutulduğu ve aralıklar-
la işin durduğu sürenin toplam bir 
haftayı bulduğu durumda, yarım 
ücret yükümlülüğünün de sona 
ereceğinin kabulü, hükmün özüne 
daha uygun olacaktır.

3.4. İşverenin Ücretsiz İzin Ver-
me Hakkının Sınırları
Ücretsiz iznin işverenin kendi 

inisiyatifinde yürürlüğe konula-
bilmesi, işverene hangi işçiye üc-
retsiz izin verileceğini belirleme 

yetkisi de vermek anlamına gel-
mektedir. İşverenin aynı işte ça-
lışanlar arasında, bir kısım işçiye 
ücretsiz izin verirken, performans 
vb. objektif kriterlere bakmaksızın 
eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde 
bazı işçilere ücretsiz izin vermesi 
de mümkündür. Dahası, işveren 
yüksek ücretli işçilere bu süreçte 
ücretsiz izin verirken, onların ye-
rine daha düşük ücretli işçileri is-
tihdam ederek, ekonomik yönden 
kazanç sağlayabilecektir.

Bu gibi durumların önüne geç-
mek için, işverenin ücretsiz izin 
teklifinin, işçi tarafından da kabulü 
şartının getirilmesi gerekir. 

İşverenin İş Kanunu Geçici 10. 
maddesine göre tek taraflı ola-
rak kullanabileceği işçiye/işçi-
lere ücretsiz izin verme hakkını, 
Medeni Kanun’un 2. maddesi ge-
reğince kötü niyetli olarak ve İş 
Kanunu’nun 5. maddesi gereğince 
de işçiler arasında ayrımcılığa yol 
açacak şekilde kullanamaz. Yani 
işveren, tıpkı kısa çalışma yapacak 
işçilerin belirlenmesinde olduğu 
gibi, ücretsiz izin kullandıracağı iş-
çilerin belirlenmesinde de ayrım-
cılık yapamaz.

Kısa çalışma uygulanan işyer-
lerinde işverenin, kısa çalışma 
ödeneğine hak kazanmakla birlik-
te bir kısım işçiye kısa çalıştırma 
yaptırması bir kısmına ise ücretsiz 
izin vermesi, İşsizlik Sigortası Ka-
nunu Geçici 23. maddesi düzenle-
mesi ile önlenmiş olmaktadır.

Ücretsiz iznin düzenlendiği İş 
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Kanunu’nun Geçici 10. maddesinde 
işverenin, ücretsiz izin vermesinin 
herhangi bir koşula bağlanmamış 
olması, işverenin bu hakkını ama-
cına aykırı olarak kullanabileceği 
anlamına gelmez. Yani işverenin 
işçiyi ücretsiz izne çıkartması tıpkı 
kısa çalışmada olduğu gibi işçiye iş 
verememesinden yahut işin azal-
masından kaynaklanmalıdır. İş-
verenin iş verme koşulları olduğu 
halde iş vermeyerek işçiyi ücretsiz 
izne çıkartması halinde, işverenin 
ücretsiz izin hakkını amacına uy-
gun kullanmadığı, kötüniyetli kul-
landığı sonucuna varılabilir. Yahut 
işveren, işten çıkartmak istediği 
işçiyi fesih yasağı nedeniyle üc-
retsiz izne çıkartıyorsa, bu durum, 
ücretsiz izin adı altında örtülü bi-
çimde fesih yasağının delindiği 
anlamına gelmektedir.

3.5. İşverenin Ücretsiz İzin Ver-
me Hakkını Amacına Aykırı 
Kullanması Halinin Sonuçları

3.5.1. İşçinin Ücretsiz İznin 
Amacına Uygun Verilmediğini/
Geçerli Olmadığını İleri Sürebil-
mesi
İşverenin amacına aykırı ola-

rak ücretsiz izin kullandırdığı, işçi 
tarafından ileri sürülebilir. Her 
ne kadar ücretsiz iznin verilmesi, 
kısa çalışmada olduğu gibi idare-
nin/ Çalışma ve İş-Kurumu Mü-
dürlüklerinin onayına tabi değilse 
de, hiçbir hak kötüniyetli olarak 
kullanılamayacağından, amacına 

aykırı olarak verilen ücretsiz iznin 
geçersiz sayılması yolunun açık 
olması gerekir. Bu nedenle, ücret-
siz iznin geçersizliği, işçi tarafın-
dan ileri sürülerek, şikâyet etme 
hakkı ve yargıya başvurma hak-
kından söz etmek gerekir. İşçinin 
başvurusu halinde, konu Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reh-
berlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından incelenecektir. Diğer 
yandan işçi, ücretsiz iznin geçer-
sizliğini ileri sürerek yargı yoluna 
da başvurabilir. İşçinin başvuru-
larında, işverenin ücretsiz izin ver-
me koşullarının oluşup oluşmadığı 
araştırılmalı ve işçinin yaptığı işin 
azalıp azalmadığı, işçinin yaptığı 
işte başka işçi çalışıp çalışmadığı, 
işverenin işçiye ücretsiz izin verme 
yerine başka bir bölümde çalıştırıp 
çalıştıramayacağı vb. hususlar ir-
delenmelidir.

3.5.2. İşçinin İş Sözleşmesini 
Haklı Nedenle Fesih Hakkı 
İşçi ücretsiz izne ayrılması ne-

deniyle haklı nedenle iş sözleşme-
sini fesih edemeyecekse de, yuka-
rıda açıkladığımız üzere işveren, 
işçiye ücretsiz izin verme hakkını 
amacına aykırı olarak kullanıyor 
ise, işçinin haklı sebeple iş sözleş-
mesini feshetme hakkının oldu-
ğundan bahsetmek gerekir. İşçiye 
ücretsiz izin verilirken aynı iş için 
başka işçi çalıştırılması vb. durum-
larla işverenin amacına aykırı ola-
rak ücretsiz izin vererek, işverenin 
ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı 
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davrandığı gerekçesiyle işçinin iş 
sözleşmesini İş Kanunu’nun 24/II 
maddesine göre haklı nedenle der-
hal feshedebilmesi gerekir.

3.5.3. İşçinin Maddi Tazminat 
Talep Hakkı
İşverenin işçiye amacı dışında 

ücretsiz izin vererek ücretinden 
mahrum bıraktığı durumlarda, 
işçinin, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu hükümleri çerçevesinde 
maddi zararının tazmini için mad-
di tazminat davası açabilmesi de 
mümkündür.

SONUÇ 
İşyerindeki kısa çalışma uy-

gulamasından yararlanma hakkı 
olmayan işçilere getirilen ücretsiz 
izin ve nakdi ücret desteği gibi yeni 
sosyal araçlarla işçilere istihdam 
güvencesi ve belirli bir gelir gü-
vencesi sağlanması öngörülürken, 
işçinin bu haklara sadece işvere-
nin talebi ile ulaşabilmesi yeterli 
olmamıştır.

Pandemi döneminde bazı risk 
gruplarına uygulanan sokağa çık-
ma yasakları nedeniyle işçinin 
çalışamaması durumunun, işçi 
açısından zorlayıcı neden olduğu 
kabul edilerek, işverenin bu işçile-
re ücretsiz izin vermesi gerekir.

Diğer yandan işveren, kısa ça-
lışma ve ücretsiz izne çıkartma 
hakkını, Türk Medeni Kanunu’nun 
2. maddesi gereğince iyiniyet ve 
dürüstlük kurallarına aykırı olarak 
ve İş Kanunu 5. maddesi gereğince 

de işçiler arasında ayrımcılığa yol 
açacak şekilde de kullanamaz. 

İşverenin kısa çalışma ve üc-
retsiz izne çıkartma hakkını işçiler 
arasında eşitlik ilkesine ve objektif 
kriterlere uygun olarak kullanması 
gerekir. İşverenin bu hakkını kötü-
niyetli olarak kullanımının önüne 
geçebilecek en etkili yollardan biri 
de, işverenin ücretsiz izin teklifini 
işçinin kabul etmesiyle yürürlüğe 
girmesi koşulunun mevzuata ge-
tirilmesi olacaktır. Ücretsiz iznin 
işçinin onay koşulu ile yürürlüğe 
girebilecek olması, işçinin ücretin-
den düşük olan nakdi ücret deste-
ğini almak yerine işten ayrılarak 
aynı ücret düzeyinde yahut daha 
yüksek ücretli bir işe girme hak-
kının da korunması anlamına ge-
lecektir.

Diğer yandan, işverenin iş ver-
me koşulları olduğu halde işçiye iş 
vermeyerek ücretsiz izin vermesi, 
işverenin ücretsiz izin verme hak-
kını amacına uygun kullanmadığı, 
kötüniyetli kullandığını gösterir. 
İşveren işten çıkartmak istediği iş-
çiyi fesih yasağı nedeniyle ücretsiz 
izne çıkartması ise ücretsiz izin adı 
altında örtülü biçimde fesih yasa-
ğının delindiği anlamına gelir.

İşverene pandemi nedeniyle 
tek taraflı olarak ücretsiz izin ver-
me hakkı tanınırken, işverenin bu 
hakkını amacına uygun kullana-
bilmesi için, ücretsiz izin verdiği 
işçinin yerine başka işçi çalıştır-
maması koşulunun da getirilme-
siyle, ücretsiz iznin amacına uygun 
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kullanımı sağlanabilecektir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun Ge-

çici 10. maddesine göre işverene 
tanınan ücretsiz izin verme hakkı, 
amacına uygun kullanılmadığında 
geçersiz sayılması gerekir. Aksi 
halde, ücretsiz izne çıkarılan işçiye 
nakdi ücret desteği verileceğinden 
bu durum, kamu kaynaklarının 
zarara uğratılması anlamına gele-
cektir. İşçiye verilen ücretsiz izin 
desteğinin amacına uygun kulla-
nılmadığının tespiti halinde, işçiye 

ödenen destek tutarı SGK tarafın-
dan işverene rücu edilebilir.

Ayrıca işverenin işçiye ücretsiz 
izin verme hakkını amacına aykı-
rı olarak kullanması durumunda, 
işçi, bu aykırılık gerekçesiyle haklı 
sebeple iş sözleşmesini feshetme 
hakkını kullanabilecektir. Diğer 
yandan maddi zararının tazmini 
için maddi tazminat davası açabil-
mesi de mümkündür.
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n  Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) içinde bulunduğumuz 2021 
yılını “Çocuk İşçiliğin Sona Erdi-
rilmesi Uluslararası Yılı” ilan etti. 
Siz çalışan çocuklar konusunda 
uzmansınız, 1993 yılından itibaren 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (TÜRK-İŞ)’in “Çalışan 
Çocuklar” alanında çalıştınız. Ne 
diyorsunuz, dünya çocukları çalış-
tırmak ayıbından kurtulabilecek 
mi? 

Türkiye, ILO tarafından gelişti-
rilen, kısa adıyla IPEC diye bilinen 
Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Programı’nı 1992 yı-
lında kabul eden ve bu program 
çerçevesinde çocuk işçilikle ilgili 
projeleri hayata geçiren ilk 6 ül-
keden biri olmuştur.  TÜRK-İŞ, 
1993 yılında ILO Türkiye Temsilci-
liğiyle IPEC çerçevesinde bir pro-
tokol imzalamış ve bu protokol ile 
kısa vadede çalışan çocukların 
çalışma koşullarını iyileştirmek, 
uzun vadede çocuk işçiliğini orta-
dan kaldırmak ve çocuk işçiliğiyle 
mücadele etmek için çeşitli pro-
jeler geliştirmeye başlamıştır. Bu 
çerçevede, 1 Kasım 1993 tarihinde 
Konfederasyon Genel Merkezi’nde 
kurulan TÜRK-İŞ Çalışan Çocuk-
lar Bürosu faaliyetlerine başlamış-
tır.

1992 yılının ikinci yarısında ge-
rek ILO Türkiye Temsilciliğinin ge-
rekse Çalışma Bakanlığı’nın çocuk 
işçilerle ilgili toplantılarına TÜRK-
İŞ’i temsilen katılmakla görevlen-
dirildim, hazırladığım raporlarla bu 

toplantılarda konfederasyonumu-
zu temsil ettim. 1993 yılında TÜRK-
İŞ Çalışan Çocuklar Bürosu kuru-
lunca, başlangıçta araştırma, daha 
sonra eğitim bölümündeki görev-
lerimin yanı sıra kurulan büronun 
da başına getirilmiş oldum. Çocuk 
işçiler alanındaki görevim, TÜRK-
İŞ ile Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK)in 2006-
2007 döneminde başlattığı proje 
çerçevesinde Adana’da kurduğu 
ve faaliyetlerine başlattığı “TİSK 
ve TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar İçin 
Toplumsal Destek Merkezi”nin 
2009 yılında kapanmasıyla birlikte 
tamamlanmış oldu. Ancak benim 
bu alana olan ilgim bitmedi, çeşitli 
biçim ve düzeylerde devam ediyor 
elbette.

Benim aktif görev yaptığım 
yıllarda ülkemizde özetle şu çalış-
malar yapıldı: Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel 
Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı birimleriyle anılan yıllar-
da çalışmalar yaptı, TÜRK-İŞ’ten 
sonra 1995 yılından itibaren Hak 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyon (DİSK) 
de çocuk işçiliğiyle ilgili projeler 
geliştirmiştir. Bu kurum ve kuru-
luşları daha sonra TİSK, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-
yonu (TESK) gibi işveren ve esnaf 
konfederasyonları, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi gibi bazı yerel 
yönetimler izlemiş, 2000’li yıllara 
gelindiğinde pek çok kamu kuru-
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munun ve sivil toplum kuruluşu-
nun farklı alan ve işkollarında ço-
cuk işçilikle ilgili çalışmalar yaptığı 
görülmeye başlanmıştır.

Anılan kurum ve kuruluşlar bir 
yandan kendi projelerini hayata 
geçirirlerken, 2000 yılından itiba-
ren ulusal düzeyde ortak proje ve 
çalışmaları da hayata geçirmiş-
lerdir. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve 
Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu (KESK)’in 23 Nisan 
2000’de çocuk işçiliğine karşı Tür-
kiye’de iki koldan başlattığı “Ulu-
sal Yürüyüş” bu çalışmalara örnek 
olarak verilebilir. Diğer bir ortak 
çalışma ise, 2000-2001 döneminde 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in Di-
yarbakır, Gaziantep, Adana, Bursa 
ve Çanakkale’de hayata geçirdiği 
“Sokakta Yaşayan veya Yaşama 
Riski Olan Çocukların Eğitime Ka-
zandırılması Projesi”dir. Bu proje 
çerçevesinde 1.600 çalışan çocuk 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı 
okullara yerleştirilmiştir. Bu ortak 
çalışmalardan en dikkat çekeni 
TÜRK-İŞ ile TİSK’in 2006-2007 dö-
neminde başlattığı proje olmuştur, 
bence. 1993 yılında ILO/IPEC kap-
samında çeşitli çalışmalarda bu-

lunan ve bu çalışmalarda deneyim 
kazanan TÜRK-İŞ’in TİSK’le birlik-
te işçi ve işveren kuruluşları olarak 
çocuk işçiliğine karşı ortak mü-
cadele etmek amacıyla Adana’da, 
TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar 
İçin Toplumsal Destek Merkezi’ni 
kurması ve ILO’nun 182 sayılı söz-
leşmesi çerçevesinde çok yönlü 
bir çalışmayı hayata geçirmesidir. 
ILO’nun Genel Kurulu’nda dünya-
ya örnek olarak gösterilen bu proje 
sürdürülemedi ve merkez kapatıl-
dı. Oysa TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışan 
Çocuklar İçin Toplumsal Destek 
Merkezi’ne ve örneğini verdiğim 
kuruluşların ortak faaliyetlerine 
günümüzde çok daha fazla ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de çocuk işçiliğine 
karşı mücadele ILO/IPEC (Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Ulus-
lararası Programı) çerçevesinde 
1992’de geliştirilen projelerle baş-
ladı denebilir. Bu tarihten günü-
müze çocuk işçilik konusu ulusal 
gündeme taşındı ve kamuoyu çe-
şitli araştırmalarla, faaliyetlerle ve 
kampanyalarla sürekli olarak bil-
gilendirildi. Kamu, özel kurum ve 
kuruluşlar, işçi-işveren konfede-
rasyonları ve sivil toplum kuruluş-
ları (STK) kendi aralarında işbirliği 
yaparak çeşitli projeler uyguladılar 
ve bir tür Çocuk İşçiliği Koalisyo-
nu’nu oluşturdular. 

Çalışma Bakanlığı’nda, konfe-
derasyonlarda çocuk işçilerle ilgili 
birimler kuruldu. Yapılan araştır-
malarla, gerçekleştirilen seminer 
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ve sempozyumlarla, yayımlanan 
bültenlerle, kitaplarla, hazırlanan 
afiş ve broşürlerle çocuk işçiliği-
ne karşı mücadele ülke genelinde 
yaygınlaştırıldı. Çocuk işçiliğine 
karşı Ulusal ve Bölgesel Eylem Ko-
miteleri kuruldu. TÜRK-İŞ tarafın-
dan sendikal bir model geliştirildi. 
Uluslararası kuruluşlar tarafından 
düzenlenen, çocuk işçiliğine karşı 
Küresel Yürüyüş’e destek verildi, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nın 80. yıldönümün-
de ilk kez Ulusal Çocuk Yürüyüşü 
düzenlendi. Çocuk işçilerle ilgili 
uluslararası belgelerin ülkemiz ta-
rafından onaylanması, zorunlu te-
mel, kesintisiz eğitimin 8 yıla çıka-
rılması, çıraklığa başlama yaşının 
15 yaşa çekilmesi siyasal iktidar-
lardan talep edildi. Belli sayıda ço-
cuk işçi çalışma hayatından çekil-

di,  eğitime kazandırıldı. Ülkemizin 
bu yönleriyle çocuk işçiliğiyle mü-
cadelede deneyim sahibi olduğu 
söylenebilir.

Bu mücadele sonucunda; ça-
lışan çocukların asgari çalışma 
yaşlarının 15 olmasını öngören 
ILO’nun 138 sayılı Asgari İstihdam 
Sözleşmesi ile en kötü biçimler-
deki çocuk işçiliğinin önlenmesi-
ne yönelik ILO’nun 182 sayılı Acil 
Eylem Sözleşmesi onaylandı. Zo-
runlu temel eğitim 8 yıla çıkarıldı 
ve izleyen yıllarda çocuklar çalış-
ma hayatından çekilerek eğitime 
kazandırılmaya çalışıldı. Ancak 
çocuk işçiliğinin sona erdirilme-
sine yönelik ILO/IPEC Programı 
çerçevesinde geliştirilen projelere 
ve ilk 20 yıldaki başarılı çalışma-
lara rağmen çocuk işçiliğine son 
verilemediği gibi, 2010 yılına kadar 
yapılan çalışmalar kırsal alanda-
ki birkaç projenin dışında sürdü-
rülemedi, kesintiye uğradı. ILO ve 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu (UNICEF)’in 12 Haziran 
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü öncesinde yayımladığı “2020 
Küresel Tahminler, Eğilimler ve 
Önümüzdeki Yol” başlıklı raporda, 
çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi-
ne yönelik kaydedilen ilerlemenin 
20 yıldır ilk kez durduğu şeklindeki 
açıklaması bizim bu saptamamızı 
doğrulamaktadır.

4+4+4 eğitim sisteminin okul-
laşmayı olumsuz etkilemesi, Suri-
yeli çocuk işçilerin işgücü piyasa-
sına katılması, sosyo-ekonomik 
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göstergelerin kötüleşmesi, yoksul-
luğun yaygınlaşması, mevzuatın 
uygulanamaması, etkin denetim-
lerin yapılmaması vb. nedenlerle 
çocuk işçiler sorunu 1990’lı yıllara 
göre daha da ağırlaştı, dolayısıyla 
bir arpa boyu yol gidilememiş oldu. 
Sonuç olarak; çocuk işçiliği azal-
tılamamış, sona erdirilememiş, 
yoksulluğun, güvencesiz ve esnek 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştığı 
istihdam modeliyle, yanlış eğitim 
politikalarıyla 1992 yılından günü-
müze dönüp dolaşılıp aynı noktaya 
gelinmiştir.

ILO ve UNICEF’in 12 Haziran 
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü öncesinde yayımladığı “2020 
Küresel Tahminler, Eğilimler ve 
Önümüzdeki Yol” başlıklı rapor-
da, 2000 ile 2016 yılları arasında 
çocuk işçilerin sayısında yaşanan 
94 milyonluk azalma ile sağlanan 
düşüş eğiliminin tersine döndüğü, 
Covid-19 salgınının da etkisiyle 
çocuk işçi sayısının 8.4 milyon ar-
tarak dünya genelinde 160 milyona 
çıktığı belirtilmektedir. Dünyada 
çocuk işçi sayısı artarken, Devlet 
İstatistik Enstitüsü (DİE) ve Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 
1994-2021 döneminde yaptığı an-
ket çalışmalarının verilerine göre 
ülkemizdeki çocuk işçi sayısının 
artmaması düşündürücüdür.

Nüfusunun yanı sıra 6-17 yaş 
grubundaki çocuk sayısı da artan 
ülkemizde yoksulluk yaygınlaş-
mış, temel sorunlar çözümlene-
memiştir. Bu koşullarda, eko-

nomik faaliyette bulunan çocuk 
sayısının artmaması, tam tersine 
azalması TÜİK’in enflasyon, işsiz-
lik verilerinin yanında çocuk is-
tihdamıyla ilgili anket verilerinin 
de güvenirliliğini sorgulamayı ge-
rektirmektedir. Sokakta çalışan 
çocuklarla ilgili bir anketin bugü-
ne kadar yapılamaması, bu alan-
daki verilerin ortaya çıkmaması 
ciddi bir eksikliktir. Öte yandan, 
Suriye’deki savaş nedeniyle 2011 
yılından itibaren ülkemize gelen 
Suriyeli sığınmacı sayısı 2018’de 
3.5 milyon olarak açıklanmıştır. 
Göç İdaresi’ne göre; 18 yaşın altın-
da 1 milyon 742 bin Suriyeli çocuk 
bulunmaktadır. Bu çocukların 677 
bin 572’si 10-18 yaş aralığındadır. 
Suriyeli çocuklar çoğu yoksulluk 
nedeniyle ve eğitimden yararla-
namadıkları için çalışmak zorun-
da kalmaktadır. Suriyeli çocuklar 
başta tekstil olmak üzere sanayi-
de, tarımda ve hizmet sektöründe 
çalıştırılmaktadır. Ayrıca sokak-
larda çalışan çok sayıda Suriyeli 
çocuk bulunduğu bilinmektedir. 
İşgücü piyasasının görünmeyen-
leri olarak Suriyeli çocuk işçiler de 
TÜİK’in anketlerinde hiçbir şekilde 
yer almamaktadır.

Sorunuzda belirttiğiniz gibi, ILO 
2021 yılını Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Uluslararası Yılı ilan et-
miş ve uluslararası toplumu, çocuk 
işçiliğini sona erdirmeye yönelik 
çabalarını artırmaya çağırmış, kü-
resel düzeyde bu yönde bir hareket 
başlatmış. Bu, ILO’nun Türkiye’de 
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ve çeşitli ülkelerde 1992 yılında 
başlattığı çalışmaları 2021-2025 
dönemi için güncellemesi anla-
mına geliyor. Bu gelişmeye olumlu 
bakmaktan başka çaremiz yok. 
Bununla birlikte, her şey eskisi 
gibi yeniden başlıyor demekten de 
kendimi alamıyor ve soruyorum: 
Daha kaç kez her şey eskisi gibi 
yeniden başlayacak?

İnsandan, ülkemizden, demok-
ratik kitle örgütlerinden, sivil top-
lum kuruluşlarından, çocuk-kadın 
hakları savunucularından umut 
kesilmez, insan varsa umut da 
vardır, ancak ILO/IPEC projeleriyle 
sahip olunan deneyim, kaynak ke-
sildiği için, kurumsal sürdürülebi-
lirlik sağlanamadığı için, en önem-
lisi de sosyo-ekonomik koşullarda 
bir iyileşme olmadığı için sadece 
bir deneyim ve bundan sonra da 
yeni deneyimler olarak kalacak 
gibi görünüyor.

Bölgesel savaşların sürdüğü, 
iklim değişikliklerinin yaşandığı, 
etkisi azalmış gibi görünse de Co-
vid-19 salgınının sürdüğü, bunlar 
kadar önemlisi ekonomik krizin 
sürdüğü küresel krizler çağında, 
dünya çocukları çalıştırma ayıbın-
dan kolay kolay kurtulabilecek 
gibi görünmüyor bana.

 n Türk Çalışma Mevzuatı ço-
cukları koruyor mu?

Ülkemiz çocuk işçilerle ilgili 
ILO’nun 138 ile 182 sayılı Sözleş-
melerini, ilgili tavsiye kararları-
nı onayladı, Birleşmiş Milletler 

(BM)’in Çocuk Haklarına İlişkin 
Sözleşmesi’ni, Avrupa Sosyal Şar-
tı’nı, Avrupa Birliği (AB)’nin kimi 
belgelerini kabul etti, kimileri de 
çekinceli olarak kabul edilmiş du-
rumda. Türkiye,  iş sağlığı ve gü-
venliğiyle ilgili ILO’nun 155, 161, 187, 
167 ve 176 sayılı sözleşmelerini de 
onayladı, AB direktiflerini 30’dan 
fazla yönetmelikle mevzuatına 
taşıdı, hatta müstakil bir kanun 
olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu’nu da kabul etti, 
ama Soma’da 301 işçinin hayatına 
mal olan iş kazasını önleyemedi, 
tıpkı her yıl yaklaşık 2.000 işçinin 
iş kazalarından ölmelerini önleye-
mediği gibi. Dünyanın en iyi ka-
nununa, en iyi mevzuatına sahip 
olsanız da, sağlıklı bir uygulama 
hayata geçmedikçe ne iş cinayet-
lerinde ölümleri ne de çalışma ha-
yatında çocuk işçiliğini önleyebili-
yorsunuz. Andığım sözleşmelerin 
ve belgelerin onaylanması, kabul 
edilmesi ileri, olumlu adımlar, an-
cak ulusal mevzuatla uluslararası 
belgeler arasında tam bir bütünlük 
ve uyumdan söz edilemez yine de. 
Kaldı ki, ulusal mevzuatta tam bir 
bütünlük sağlansa bile, bu kadar 
temel sorunun olduğu bir yapıda, 
zihniyet değişiminin olmadığı bir 
çalışma hayatında, yoksulluğun 
ciddi boyutlara ulaştığı bir ülkede 
her şey kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûmdur, diye düşünüyorum. 
Şöyle de ifade edilebilir: Çalışma 
mevzuatı çocukları ve çocuk işçi-
leri kâğıt üzerinde koruyor, dene-
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bilir.
Bu görüş ve yaklaşım çerçeve-

sinde çocukları ve çocuk işçileri 
metinler üzerinden koruyan mev-
zuata geçebiliriz: Çocuk ve gençle-
rin korunması hususu Anayasa’da 
güvence altına alınmıştır. Anaya-
sa’nın 50. maddesine göre: “Kim-
se yaşına, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve 
ruhi yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak 
korunurlar.”

4857 sayılı İş Kanunu’nun kimi 
maddeleri başta 138 sayılı ILO Söz-
leşmesi olmak üzere, anılan söz-
leşmelere uygun olarak çalışan 
çocukların korunmasına yönelik 
düzenlemeler getirmektedir. Bun-
lar özetle şu şekilde sıralanabil-
mektedir: Kanunun 71. maddesine 
göre 15 yaşından küçük çocukların 
çalıştırılmaları yasaktır. Ancak, 14 
yaşını doldurmuş ve ilköğretimini 
tamamlamış olan çocuklar beden-
sel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine 
ve eğitime devam edenlerin okul-
larına devamına engel olmayacak 
hafif işlerde çalıştırılabilirler. Öte 
yandan, 18 yaşını doldurmuş çocuk 
ve genç işçiler bakımından yasak 
olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, 
ancak 18 yaşını tamamlamamış 
genç işçilerin çalışmasına izin ve-
rilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve 
ilköğretimini tamamlamış çocuk-
ların çalıştırılabilecekleri hafif işler 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından 06.04.2004 tarih 

ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Ço-
cuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 
ve Esasları Hakkında Yönetme-
lik’te belirtilmiştir.

İş Kanunu’nun 72. ve 73. mad-
delerine göre, maden ocakları ile 
kablo döşemesi, kanalizasyon ve 
tünel inşaatı gibi yeraltında ça-
lışılacak işlerde on sekiz yaşını 
doldurmamış erkeklerin çalıştırıl-
maları yasaktır. İş Kanunu’nun 85. 
maddesine göre, on altı yaşını dol-
durmamış çocukların ve genç işçi-
lerin ağır ve tehlikeli işlerde çalış-
tırılmaları yasaktır. İş Kanunu’nun 
87. maddesine göre, 14 yaşından 
on sekiz yaşına kadar çocuk ve 
genç işçilerin işe alınmalarından 
önce muayene edilmeleri, sağlık-
lı olmalarının raporla belirtilmesi, 
on sekiz yaşına kadar çocukların 
altı ayda bir defa raporlarının yeni-
lenmesi zorunludur. Yine İş Kanu-
nu’nun 105. maddesi, bu kanunun 
85. maddesine aykırı olarak ağır 
ve tehlikeli işlerde on altı yaşın-
dan küçükleri çalıştıran veya aynı 
maddede belirtilen yönetmelikte 
gösterilen yaş kayıtlarına aykırı 
işçi çalıştıran işveren veya işveren 
vekiline birtakım yaptırımlar söz 
konusudur.

Bunların yanı sıra, işgücü pi-
yasalarını düzenlemek amacıyla 
Çalışma Bakanlığı tarafından çıka-
rılmış çocuk işçileri de ilgilendiren 
bazı tüzük ve yönetmelikler de 
vardır. Bunlara örnek olarak, Ço-
cuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 
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Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melik, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönet-
meliği, İş Sağlığı Güvenliği Yönet-
meliği verilebilir.

4702 sayılı Kanun’la değişik-
liğe uğrayan 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu, çocuk işgücünün 
bilgi ve becerisinin geliştirilme-
sine yönelik düzenlemeler getir-
mektedir. Kanun’un 10. maddesine 
göre çırak olabilmek için 14 yaşını 
doldurmuş, 19 yaşından gün al-
mamış olmak (ancak 19 yaşından 
gün almış olanlardan daha önce 
çıraklık eğitiminden geçmemiş 
olanlar, yaşlarına ve eğitim sevi-
yelerine uygun olarak düzenlene-
cek mesleki eğitim programlarına 
göre çıraklık eğitimine alınabilir), 
en az ilköğretim okulu mezunu ol-
mak ve bünyesi ve sağlık durumu 
gireceği mesleğin gerektirdiği iş-
leri yapmaya uygun olmak gerek-
mektedir. Kanun’un 13. maddesine 
göre, Kanun kapsamında bulunan 
il ve mesleklerde faaliyet gösteren 
işyerleri, Bakanlıkça tespit edile-
cek illerde ve meslek dallarında 19 
yaşından gün almamış kimseleri 
çıraklık sözleşmesi yapmadan ça-
lıştıramazlar. Kanun’un 18. mad-
desi ile, 20 ve daha fazla personel 
çalıştıran işyerlerine, personel sa-
yısının yüzde 5’inden az olmamak 
anacak yüzde 10’u da geçmemek 
üzere meslek lisesi öğrencilerine 
becerilerini geliştirmek amacıy-
la eğitim vermeleri zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu zorunluluk çocuk 
işgücünün kullanılmasının ancak 

yeterli beceriyi kazandırılması ko-
şuluyla mümkün olabileceği hük-
me bağlanmıştır.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu’nda çocuk işgücüne yö-
nelik düzenlemeler vardır. Bu ya-
sanın 59. maddesine göre, ilköğre-
nim çağında olup da zorunlu eğitim 
kurumlarına devam etmeyenler, 
hiçbir resmi ve özel işyerinde veya 
her ne surette olursa olsun çalış-
mayı gerektiren başka yerlerde 
ücretli veya ücretsiz çalıştırıla-
mazlar. İlköğretim kurumlarına 
devam ettiklerini belgeleyenler 
ise, çocukların çalıştırılmasını dü-
zenleyen kanun hükümleri uygu-
lanmak şartıyla ancak ders za-
manları dışında bu gibi yerlerde 
çalıştırılabilirler.

Ayrıca çocuk işçileri ilgilendiren 
diğer bazı ulusal düzeyde düzenle-
meler; 1593 sayılı Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanunu, Sendikalar Kanunu 
(sendikaya üyelik şartı 16 yaşını 
doldurmuş olmak, 16 yaşın altı izne 
bağlı), Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu, Belediye Kanunu, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ka-
nunu şeklinde sıralanabilmekte-
dir.

Son yıllarda sokak çocukları, 
sokak gençleri, sokak adamla-
rı, sokak kadınları hızla arttığı ve 
gelecek için tehdit oluşturduğu 
gerçeğinden hareketle, “Çocuk-
ları Sokağa Düşüren Nedenlerle 
Sokak Çocuklarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Tedbirlerin Be-
lirlenmesi” amacıyla 2005 yılında 
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Meclis Araştırma Komisyonu ku-
rulmuş, komisyon çalışmalarını 
tamamlamış ve çözüm önerileriyle 
birlikte raporunu açıklamıştır. Bu 
raporun tespit ve çözüm önerile-
riyle önemli olduğunu burada vur-
gulamak isterim.

Mart 2005’te yayımlanan Baş-
bakanlık Genelgesi’nde, “Sokakta 
yaşayan, her türlü madde bağım-
lılığına açık olan ve bir kısmının 
hırsızlık, gasp, kapkaç gibi olaylara 
da karıştırıldığı bilinen bu çocuk-
larımızın tedavi, rehabilitasyon ve 
eğitimleri sağlanarak topluma ka-
zandırılmaları ancak etkin ve kalı-
cı önlemlerle mümkün görülmek-
te, sorunun temelden çözümü için 
de, ulusal ve yerel düzeyde planlı 
ve organize uygulamaların derhal 
başlatılması zorunlu bulunmakta-
dır,” ifadesine yer verilmiş ve “Bu 
amaçla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nun bağlı oldu-
ğu Bakanlığın koordinatörlüğünde, 
Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli 
Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın 
katılımıyla bir komite kurulmuş, 
kısa, orta ve uzun vadeli strateji-
lerin belirlenmesi çalışmalarına 
başlandığı” belirtilmiştir. Öte yan-
dan, çocukların çok yönlü olarak 
korunmalarını sağlaması öngörü-
len “Çocuk Koruma Yasası” Türki-
ye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de 
görüşülerek Temmuz 2005’te ya-
salaşmıştır. 

11 Nisan 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 2012-2013 
öğretim yılında yürürlüğe giren 

4+4+4 eğitim sistemi okullaşmayı 
engelleyici, çocukların çalışmala-
rını teşvik edici bir nitelik taşımak-
tadır, dolayısıyla mevzuatımızda 
çocukları koruyan birçok kanunu 
ve ilgili yönetmelikle tüzüğü iş-
lemez hale getirmiştir. Amacı ve 
içeriği bir tarafa, çocuk işçilik ve 
çıraklık boyutuyla 4+4+4 eğitim 
sistemine eleştirel bakıldığında, bu 
sistemin çocuklar için ilköğretimin 
13 yaşında sona erdiğini söylemek 
mümkündür. Başka bir ifadeyle, 
4+4+4 eğitim sistemiyle zorunlu il-
köğretim yaşının 6-13 yaş aralığı-
na çekilmesi, dolayısıyla 14 yaşını 
tamamlamamış çocukların işgü-
cü piyasasına girmesi anlamına 
gelmektedir. Nitekim, 2012 yılını 
izleyen yıllardaki veriler ilkokul 
ve ortaokulda okullaşma oranın-
da kayda değer düşüşler olduğunu 
göstermektedir. Öte yandan, 2016 
yılına kadar ülke genelinde top-
lam çırak sayısı 300 bin civarında 
iken, 2016’da toplam çırak sayısı 1 
milyonun üzerine çıkmıştır.  Çırak 
sayısının önemli oranda artması-
nın nedeni, uygulanmaya başlayan 
4+4+4 eğitim sistemi olarak dikka-
ti çekmektedir. Denilebilir ki,  2012 
yılında yasalaşan eğitim sistemi 
zorunlu ilköğretim yaşını 15 yaşın 
altına çekmiş, nicel olarak çırak-
ların sayısını artırmış, mevzuata 
göre öğrenci kabul edilen çırakla-
rın çalışmalarını fiilen çocuk işçili-
ğine dönüştürmüştür.
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 n Türkiye’de “çalıştırılan ço-
cuklar” sorununun çözümü için 
neler önerirsiniz?

Ülkemizde 15 milyondan fazla 
insan yoksulluk ya da açlık sını-
rının altında yaşamaktadır. Böyle 
olumsuz bir tabloda çocuklar çok 
erken yaşlarda çalışmaya zorla-
nıyorlar ve kendilerinden ekmek 
getirmeleri bekleniyor. Çalıştırıl-
mak suretiyle çocukların sağlıklı 
büyüme, oyun oynama ve eğitim 
hakları ellerinden alınıyor. Burada 
eğitim hakları elinden alınmış ço-
cuklarla toplumun aslında intihar 
ettiğini vurgulamam gerekiyor: 
Çocuklar yarının, çok yakın bir ge-
leceğin niteliksiz işgücünü oluştu-
ruyor şimdiden. Ülkemizin sadece 
çocuklarına değil, kendine, gele-

ceğine de yaptığı kötülüklerden 
biridir bu. Siyaset adamları çoğu 
zaman genç nüfusumuzla övünür. 
Nitelikli birey olmaları engellenmiş 
çocuk-genç nüfusumuzla övün-
memiz boş bir avuntudan başka 
bir şey değildir. Kiralık çocuk işçi-
ler, emekleri sömürülen çocuklar, 
sokakları dolduran ve cinsel is-
tismara uğrayan çocuklar; bunlar 

hayra alamet değildir. Çocukların 
eğitimi, oyun hakları ve emekleri 
çalınıyorsa, cinsel istismara uğ-
ruyorsa; herkesin, ama herkesin 
uykusunun kaçması, herkesin ha-
rekete geçmesi gerekir. 

Çocuk işçiliğiyle mücadele et-
mek için öncelikle uygulanmak-
ta olan neo-liberal politikalardan, 
serbest piyasa politikalarından 
uzaklaşılması gerekiyor. Çocuk 
emeğinin ortadan kaldırılması ya 
da en aza indirilmesi kamu yara-
rına uygulanacak sosyal politika-
larla mümkün. Gelir dağılımının 
adil ve dengeli olması, asgari üc-
retin, ücretin satın alma gücünün 
artırılması uygulanması gereken 
sosyal politikalar için birer araçtır. 
Yoksulluğu önleyen daha birçok 
araçtan söz edilebilir: Türkiye’nin 
en temel sorunlarından biri olan 
işsizliğin önlenmesi örneğin. Bu-
nun için yeniden kamu sektörü-
nün güçlendirilmesine, yatırımlara 
gereksinim var, iş olanaklarının 
artırılmasına da. Gelir dağılımının 
adaletli olması yetmiyor; özgürlük, 
güvenlik, adalet ve refaha ulaşma-
da geliri bireylere, bölgelere adaletli 
ve dengeli biçimde dağıtmalısınız. 
Herkesi sosyal güvenlik şemsiye-
si altına almalısınız. Aynı şekilde, 
vergi reformuna, vergi adaletine 
de gereksinim var. Kayıt dışı eko-
nominin kontrol altına alınması 
çok önemli. Eğitim ve sağlık hiz-
metlerinin parasız ve kaliteli ola-
rak verilmesi hayati bir önem taşı-
yor. Yoksul ailelere düzenli olarak 
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yardım yapılabilir. Sosyal hizmet-
lere önem verilmeli, bu alana daha 
yatırım yapılmalıdır. Eğitim, mes-
leki eğitim, istihdam bütünleşme-
si bir diğer önemli alan. Güneydo-
ğu bölgesinin kalkınması da çok 
önemli. Burada siyasal olan, sosyal 
politikanın alanına giriyor ister is-
temez. Göç ile çocuk işçilik arasın-
da doğrusal bir ilişki var, ama artık 
geleneksel bir göçten söz edemi-
yoruz; zorunlu göçün önlenmesi 
için şiddet ortamına son vermek 
gerekiyor. Burada saydığım, saya-
madığım sorunlara bütüncül bir 
yaklaşım zorunlu.

Anlayacağımız; artık ülke ola-
rak, taraflar olarak çocuk işçiliğiy-
le yüzleşmemiz gerekiyor. TÜİK’in 
ve oluşturulacak bağımsız kurum 
ve kuruluşlarla çocuk işçiliğiyle 
ilgili verilerin (sayıların, sektörle-
rin, çalışma koşullarının) doğru, 
gerçekçi, yani objektif biçimde or-
taya çıkarılması ve kamuoyuyla 
paylaşılması sağlanmalıdır. Çocuk 
işçiliğiyle mücadelede ilk adım, so-
runun tüm boyutlarıyla bilinmesi-
dir. Sokakta çalışan çocukların ve 
Suriyeli çocuk işçilerin sayılarını 
da mutlaka bilmemiz gerekiyor. 
İşgücü piyasasını kurum ve kural-
larıyla yeniden düzenleyip her dü-
zeyde haksız rekabeti önlemeliyiz.

Bugün, hemen şimdi, yarın, ya-
kın gelecekte ülke olarak çocuk 
işçiliğiyle mücadele etmek konu-
sunda bir irade ortaya konulmak 
isteniyorsa, yapılması gerekenler; 
soru ve cevaplarıyla bu söyleşide, 

akademik çalışmalarda, işçi kon-
federasyonlarının, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, 
sivil toplum kuruluşlarının arşivle-
rinde ve hafızalarında yer almak-
tadır. Sahici, şeffaf ve katılımcı bir 
anlayışla yapılacak ilk Ekonomik 
ve Sosyal Konsey ya da Ulusal Ço-
cuk İşçiler Yönlendirme Komitesi 
benzeri bir toplantıda yol haritası 
ortaya çıkacaktır. Bir şartla ama; 
ülkemizin temel sorunlarını çö-
zebilecek, yoksulluğu önleyebile-
cek, eğitim sisteminde beklentileri 
karşılayabilecek bir iradenin var-
lığıyla, bu yönde sosyal ve eko-
nomik politikaların uygulanması 
şartıyla, hiç kuşkusuz.

Bu görüş ve yaklaşım çerçeve-
sinde “çalıştırılan çocuklar” so-
rununun çözümü için önerilerimi 
somut olarak şu şekilde sıralaya-
bilirim:

Yapılan araştırmalar, çocukla-
rın aile gelirine katkıda bulunmak 
için çalışmak zorunda olduklarını 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle, 
öncelikle ailelerin gelir düzeylerini 
yükseltecek sosyo-ekonomik ön-
lemler alınmalı, yoksullukla müca-
dele edilmelidir.

Çocuk işçiliği, Türkiye'nin temel 
sorunlarıyla yakından ilgilidir. Ço-
cuk işçilerin sorunlarının çözümü 
yönünde yapılacak çalışmalar te-
mel sorunların çözümüne katkıda 
bulunacaktır. Aynı şekilde temel 
sorunların çözümü için atılacak 
her adım çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldırılmasına önemli katkılarda 
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bulunacaktır.
Geniş kitleler lehine uygulana-

cak sosyal politikalar çerçevesinde 
ekonomik önlemler alınırken; gelir 
dağılımı, ücret, asgari ücret, istih-
dam, maliye, sanayileşme, verim-
lilik, sosyal güvenlik vb. alanlara 
sistematik biçimde yaklaşılmalı-
dır.

Son yıllarda çalışanlar ve ta-
rım kesimi aleyhine adaletsiz ve 
dengesiz bir yapıya dönüşen gelir 
dağılımı düzeltilmelidir. Ülkemizde 
sağlanacak istikrarlı bir ekonomik 
büyümeyle artan gelir, adaletli ve 
dengeli dağıtılmalıdır. 

Gelir dağılımındaki adaletsiz-
likleri ortadan kaldıracak araç, 
ücret ödemeleridir. Ücret kavramı, 
toplumun büyük bir kesimini oluş-
turan çalışanlar için sağlıklı ve gü-
venli yaşamın sağlanmasında ana 
öğe niteliğindedir. Çalışanların sa-
tın alma gücünü koruyacak, ulusal 
gelir artışından gerekli payı alacak 
bir ücrete sahip olmaları gerek-
mektedir. 

Türkiye'nin de onayladığı 158 
sayılı ILO sözleşmesi uyarınca ge-
rekli değişiklik iç mevzuata yan-
sıtılarak, çalışanlara iş güvencesi 
sağlanmalıdır. 

Yapılacak bir "vergi reformu"
yla vergi sistemimiz adil bir yapıya 
kavuşturulmalıdır. "Vergi refor-
mu", çalışanlar için iyileştirme ge-
tirmelidir. 

Kaçak işçilikle mücadele edil-
meli, sosyal güvenlik kapsamın-
daki nüfus arttırılmalıdır. 

Kayıt dışı ekonomi kontrol altı-
na alınmalıdır. 

Emeklilere yaşamlarını sür-
dürebilecek düzeyde maaş tespit 
edilmelidir.

Başta Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesi olmak üzere Kal-
kınmada Öncelikli Yöreler için 
kalkınma projeleri geliştirilme-
li, yatırımların arttırılması teşvik 
edilmeli, kırsal sanayiye önem ve-
rilmeli, kırsal alanın sorunlarına 
yerinde çözüm yolu bulunmalıdır. 
Foto

Yasal düzenlemelere uyulma-
sını sağlayacak olan iş denetimi, 
yeni yaklaşım temelinde yeniden 
yapılandırılmalıdır. Yeni denetim 
anlayışı çocuk işçilik sorununa 
bütünsel yaklaşmalı; girişim yön-
temi olarak yaptırım uygulama-
yı değil, eğitim ve bilgilendirmeyi 
kullanmalı; denetim ekip deneti-
mi temelinde örgütlenmeli; soru-
nun çözümü ile ilgili etkinliğinde, 
ilgili kişi ve kuruluşlarla tarafların 
katılımını sağlamayı başarının ön 
koşulu saymalıdır. İş müfettişleri 
bu anlayışa uygun olarak eğitilme-
lidir. 
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Küçük ve orta boy işletmeler 
desteklenerek Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) ya da küçük sanayi 
sitelerine taşınmaları teşvik edil-
melidir. Bu yolla sağlıklı çalışma 
ortamının oluşturulmasına, mo-
dem endüstriyel ilişkiler sistemi-
nin kurulmasına katkıda bulunul-
malıdır.  

Çocuk emeğiyle üretilmiş mal-
ların uluslararası alanda boykot 
edileceği gerçeğinden hareketle 
işverenler bu konuda uyarılmalı, 
bilinçlendirilmeli, ülkemizin kü-
resel rekabette üstün olması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. Bu 
önlemlerden biri de, "çocuk emeği 
kullanılmamıştır" etiketlemesine 
gidilmesidir. Bu konuda işverenler 
teşvik edilmeli, tüketiciler bilinç-
lendirilmelidirler.

Zorunlu temel eğitim çağındaki 
tüm çocuklar okula yönlendiril-
meli, bunu sağlayacak kampanya-
lar yapılmalı, kaynaklar harekete 
geçirilerek yoksul aileler ekono-
mik açıdan desteklenmelidir.

Yerel yönetim, yerel kurum 
ve kuruluşlar, dünyadaki geliş-
miş modellerden de yararlanarak 
çocuk işçilerin sorunlarıyla ilgi-
lenmeli; yeni projeler geliştirmeli; 
sokakta çalışan, sokakta yaşayan 
çocuklara hizmet götürmelidir.

Daha çok sayıda kadının çalış-
ma yaşamına katılması yönünde 
politikalar uygulanmalıdır. Ka-
dınların çalışma yaşamına katıl-
maları, çocuk işgücünün elimine 
edilmesine katkı yapacağı düşü-

nülmektedir. 
182 sayılı ILO Sözleşmesi çerçe-

vesinde, çocuk işçiliğiyle mücadele 
alanı öncelikle çocuk işçiliğinin en 
kötü biçimlerini tarif eden alanlara 
kaydırılmalıdır.

Çocuk işçiliğiyle ilgili mevzuat 
incelenmeli, uygulamada yaşanan 
sorunlar ve eksiklikler tespit edil-
meli ve gerekli değişiklikler yapıl-
malıdır.

4+4+4 eğitim sistemi sorgulan-
malı, çırakların fiilen çocuk işçiliği-
ne dönüştürülmesi önlenmeli, eği-
tim ve çalışma mevzuatı birlikte 
değerlendirilmelidir.

İş Kanunu ile Tarım ve Orman-
dan Sayılan İşlerde Çalışma Ko-
şullarına İlişkin Yönetmelik’teki 
düzenlemelerin kapsamının 50 ve 
altında işçi çalıştıran işletmeler ile 
mevsimlik tarım işlerinde çalışan 
çocukları kapsayacak şekilde de-
ğiştirilmelidir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalış-
tırılma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’te değişiklik yapılarak, 
çocuk işçilerin, tarımda aile işleri 
dışında, ücret karşılığı mevsimlik 
tarım işlerinde çalışmaları engel-
lenmelidir. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 
İş Kanunu arasında çocukların ça-
lıştırılma yaşına ilişkin uyumlaş-
tırma çalışması yapılmalıdır.

TÜİK, düzenli olarak çocuk işçi-
liğiyle ilgili çocuk istihdamı anketi 
yapmalı, çocuk işçilerin çalışma ve 
yaşam koşulları ile ilgili ulusal dü-
zeyde veri üretmeli ve istatistikleri 



86 SÖYLEŞİ / Özcan KARABULUT

yayımlamalıdır. Çocuk işçiliği ile 
ilgili ulusal veri tabanı zenginleşti-
rilmelidir. 

Ülkemizin düşük büyüme, ada-
letsiz gelir dağılımı, özelleştirme, 
enflasyon, işsizlik, yoksulluk, ka-
yıt dışı çalışma, sosyal güvenlik 
kapsamındaki nüfusun az oluşu, 
taşeron işçiliği, örgütlenme so-
runları gibi temel sorunları bu-
lunmaktadır. Suriyeli mültecilerin 
düşük ücretle ve kötü koşullarda 
çalıştırılmaları ve yaşamaları, dil 
sorunu ve eğitimsizlik Türkiye’nin 
sosyo-ekonomik tablosunu daha 
da ağırlaştırmaktadır. Burada sık 
sık vurguladığım gibi, Suriyeli ço-
cuk işçilerin yaygın olarak çalıştı-
rılmaları şimdiden en önemli so-
runlarımızdan biri haline gelmiştir. 
Çalışma dünyası ve geniş bir çevre 
Suriyeli mültecilerin büyük kıs-
mının Türkiye’deki kalıcılığı ko-
nusunda hemfikirdir. Bu durum 
Suriyeli sığınmacıların sosyal en-
tegrasyonlarını zorunlu kılmakta-
dır. Bu çerçevede sendikalar, Suri-
yeli işçilerin kayıt altına alınmasını, 
işgücü piyasalarına dâhil olmasını, 
Suriyeli işçilere yerel işçilerle eşit 
ücret ve çalışma koşulları talep et-
melidirler.

Çalışma hayatının ve toplumsal 
hayatın önemli sorunlarından biri 
olarak çocuk işçiliği, Suriyeli çocuk 
işçiliği sorunları temel sorunlarla 
ilişki kurularak ve farklı boyutla-
rıyla toplanmayan ve artık toplan-

ması gereken Ekonomik ve Sosyal 
Konsey'in gündemine alınmalıdır.  

n Türkiye çocuklar gününü 23 
Nisan’da kutluyor. Diğer ülkelerin 
bir kısmı 1 Haziranda, bir kısmı da 
ekim ayının ilk pazar günü kutlu-
yorlar. 20 Kasım’da “Dünya Çocuk 
Hakları Günü”. Bu kutlamaların 
(günlerin) çalıştırılan çocuklar 
sorununu çözmeye katkısı oluyor 
mu?

Evet, ülkemizin ve dünyanın 
çocuklar gününü kutladığı, ço-
cukların haklarını dile ve gündeme 
getirdiği önemli günleri var. Bizim 
için en önemlisi, TBMM’nin 23 Ni-
san 1920’de kurulmasının onuru-
na, Atatürk tarafından çocuklara 
armağan edilen Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’dır. Ki, ülkemiz 
tarihinde, bağımsızlığımızın ve 
ulusal egemenliğimizin TBMM’nin 
açılmasıyla birlikte tek kişiden 
ulus iradesine geçtiği günün ifade-
sidir.

Kutlamadan çok, bir mücade-
leyi simgeleyen ILO’nun 12 Haziran 
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü de var elbette. ILO’nun 12 Ha-
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ziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mü-
cadele Günü çerçevesinde her yıl 
12 Haziran’da, ülkelerin başta işçi 
sendikaları, sivil toplum örgütleri 
ve bazı kamu kurum ve kuruluşla-
rı çeşitli etkinlikler yaparak çocuk 
işçilik sorununu yıllardır gündeme 
getiriyorlar. 

Ben kendi payıma “olabilir, 
olmalı” diye cevap vermek is-
tiyorum, bu kutlamaların ya da 
mücadele günlerinin çalıştırılan 
çocukların sorunlarını çözmeye 
katkısı var mı şeklindeki soru-
nuza. Önceki sorularınıza her ne 
kadar iyimser bir cevap vereme-
diysem ve olumsuz bir tablo ser-
gilemiş olsam da, geçmişte baş-
ta TÜRK-İŞ’in çalışmaları olmak 
üzere, sık sık andığım kurum ve 
kuruluşların kendi çalışmaları ve 
hepsinin ortak gerçekleştirdikleri 
çalışmalar, her şeye rağmen so-
runuza iyimser yaklaşmamı da-
yatıyor. Nasıl dayatmasın; çocuk 
işçiliğine karşı gerçekleştirdiğimiz 
kampanyalar, ulusal ve küresel 
yürüyüşler, ziyaretler, sonra-
sındaki gelişmeler, kabul edilen, 
onaylanan sözleşmeler bana zo-
runlu olarak iyimser olmamı söy-
lüyor. Bu duygu ve düşüncelerimi, 
bizim gerçekleştirdiğimiz kimi 
etkinliklerden, örneğin dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel’in Küresel Yürüyüş’ün Asya 
kolunda yürüyen Asyalı çocuk iş-
çileri Çankaya Köşkü’nde kabul 
etmesi, sorunların çözümü için 
çaba göstereceği yönünde söz ver-

mesi ve bu etkinliklerin bir çıktısı 
olan kitaplardan, broşürlerden, fo-
toğraflardan, yani belgelerden ha-
reketle biraz somutlaştırabilirim. 
Bu kez iki şartla ama; ülkenizin 
yöneticilerinin temel sorunları çö-
zebilecek, yoksulluğu önleyebile-
cek, eğitim sisteminde beklentileri 
karşılayabilecek bir iradeye sahip 
olmalı, bununla birlikte ülkenizi ve 
yöneticilerinizi harekete geçire-
bilecek toplumsal baskı grupları-
nız da olmalıdır. Evet, bu şartlarda 
olabilir. Bana 2000’lerin başında 
biraz yaklaşmıştık gibi geliyor.  ILO 
ve UNICEF’in “2020 Küresel Tah-
minler, Eğilimler ve Önümüzdeki 
Yol” başlıklı raporunda, 2000 ile 
2016 yılları arasında çocuk işçilerin 
sayısında yaşanan 94 milyonluk 
azalma ile sağlanan düşüş eğilimi 
şeklindeki açıklaması, bizim o yıl-
lardaki katkımıza işaret etmiyor 
mu, benim şimdi bu düşüncemle 
örtüşmüyor mu? O zaman sözünü 
ettiğim belgelerdeki metinlere yer 
verelim, sizin ve okurların ilgisine 
sunalım:

Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal 
Yürüyüş 

Türkiye, 23 Nisan 2000’de Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nın 80. yılını kutlamıştır. “23 
Nisan”ın en önemli özelliği, bir ulus 
tarafından çocuklara armağan 
edilen ilk ve tek bayram oluşu-
dur. Türkiye çocuklarını bayramla 
ödüllendirip Cumhuriyet’i gençliğe 
emanet ederken, 2000’li yılların 
başında, milyonlarca çocuğun eği-



88 SÖYLEŞİ / Özcan KARABULUT

tim göreceği yaşlarda, çok kötü ko-
şullarda çalışmalarını, çocukların 
bugününü ve geleceğini kaybetme 
tehlikesini önleyememiştir. Çocuk 
İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş, sa-
nayi, tarım, sokak gibi sektör ve 
alanlarda artan sayıda çocuk eme-
ğinin kullanılmasının dramatik bir 
biçim aldığı 2000’li yıllarda, çocuk 
işçiliği olgusuna dikkat çekip acil 
önlemler alınması, kişi, kurum ve 
kuruluşları harekete geçirmek için 
düzenlenmiştir.  

Bilindiği gibi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ 
ve DİSK bu amaç yönünde, 1998 
yılında yapılan Çocuk İşçiliğine 
Karşı Küresel Yürüyüş’ün Türkiye 
bölümünün hayata geçirilmesinde 
aktif bir rol oynamışlardı. Dünya-
da üç koldan gerçekleştirilen ve 
haziran ayında Cenevre’de devam 
eden Küresel Yürüyüş sonunda 
ILO Genel Kurulu’nda 182 No’lu En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçili-
ğinin Yasaklanması ve Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem 
Sözleşmesi kabul edilmişti. İşçi 
konfederasyonları Küresel Yürü-
yüş’ün birikim ve deneyiminden, 
ülkenin farklı il ve bölgelerinde 
oluşturmuş oldukları Eylem Komi-

teleri’nin varlığından güç alarak, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 80. yıldönümünün 
kutlandığı haftada, 11 ilde, iki kol-
dan,17-24 Nisan 2000 günlerinde, 
ilk kez Çocuk İşçiliğine Karşı Ulu-
sal Yürüyüş gerçekleştirmişlerdir.

Üç işçi konfederasyonu Ulu-
sal Yürüyüş’ü gerçekleştirirken, 
amaçlarını şu şekilde belirlemiş-
lerdir:

• Çocuk işçiliği konusunda ka-
muoyu duyarlılığını artırmak, çalı-
şan çocukların sorunlarını sürekli 
ülke gündeminde tutmak,

• Başta ILO’nun 182 sayılı En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçili-
ğinin Yasaklanması ve Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem 
Sözleşmesi olmak üzere, ulusla-
rarası sözleşmelerin onaylanması 
ve onaylanan sözleşmelerin ulusal 
mevzuata uyarlanmasını sağla-
mak,

• Çocukları sağlıklı ve güvenlikli 
bir ortamda daha iyi eğitim alarak 
büyümelerini sağlamak için ayrı-
lan kamu kaynaklarının artırılma-
sını sağlamak,

• Çalışan çocukların çalışma or-
tamından kurtarılmaları, eğitime 
yönlendirilmeleri için ulusal çapta 
projelerin oluşturulmasını ve bu-
nun için gerekli kaynağın ayrılma-
sını sağlamak,

• Çalışma hayatının çocuklar 
üzerindeki olumsuz izlerini silecek 
rehabilitasyon çalışmalarının ha-
yata geçirilmesini sağlamak,

• Çocuk işçiliğine yol açan sos-
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yal, kültürel ve ekonomik koşul-
ların değiştirilmesi yönünde ka-
muoyunu ve yöneticileri harekete 
geçirmek.

Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal 
Yürüyüş 17 Nisan 2000 günü iki 
koldan başlamıştır. Ulusal Yürü-
yüş’ün iki koldan başladığı 17 Nisan 
2000 günü, TRT etkinlikleri çerçe-
vesinde İzmir’de yapılan TRT Şen-
lik Yürüyüşü’ne İzmir bölgesinden 
çalışan çocukların “Çalışan Ço-
cuklar” pankartıyla yürüyüş kor-
tejine katılmaları, dünya çocukla-
rıyla birlikte kendi sorunlarını dile 
getirmeleri sağlanmıştır. Kuzey 
Kolu aynı tarihte Çerkezköy’den 
başlamış, sırasıyla İstanbul, Ada-
pazarı, Yalova ve Bursa güzergâhı-
nı izlemiş; Güney Kolu ise yine aynı 
tarihte Gaziantep’ten başlamış, sı-
rasıyla Adana, Karaman ve Denizli 
güzergâhını izlemiş ve her iki kol 
20 Nisan 2000 akşamında İzmir’de 
buluşmuştur. 

20-23 Nisan günlerini çeşitli 
etkinlikler, yürüyüşler, sanatsal 
ve kültürel faaliyetlerle geçiren 
çalışan çocuklar, 24 Nisan 2000 
günü Ankara’ya varmışlar, Anka-
ra’da Anıtkabir’i, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığını ve Konfe-
derasyonların Genel Merkezlerini 
ziyaret etmişlerdir. Aynı gün akşa-
müstü, Ulusal Yürüyüş’e anılan il-
lerden katılan 5’er çocuk başların-
da sorumlularla birlikte evlerine 
dönmüşlerdir.

Bir hafta boyunca 11 ilde ger-
çekleştirilen ve yaklaşık 60 çalı-

şan çocuk ile 15 görevlinin katıldığı 
Ulusal Yürüyüş çerçevesinde şu 
etkinlikler yapılmıştır:

• Her ilin vali ve belediye baş-
kanları ya da üst düzey yöneticileri 
ziyaret edilerek, çalışan çocukların 
sorunları kendi ağızlarından so-
rumlulara iletilmiş, Atatürk anıtla-
rına çelenk bırakılmıştır. (Bu arada 
ilk kez, çalışan çocukların sorun-
ları Anıtkabir defterine yazılmış-
tır.)

• Ulusal ve yerel medya hafta 
boyunca yürüyüşe büyük bir ilgi 
göstermiş, haberlerinde çalışan 
çocuklar konusuna ve yürüyüşe 
geniş yer vermiş, özel programlar 
yapmışlardır.

• Çalışan çocuklar ve üç konfe-
derasyonun sorumluları ulusal ve 
yerel düzeyde TV ve radyo prog-
ramlarına katılmış, çalışan çocuk-
ların sorunlarını ve yürüyüşün 
amaçlarını anlatmışlardır.

• Yapılan yürüyüş ve program-
lar kamuoyu üzerinde etkisini 
göstermiş ve yürüyüşe katılan iki 
çocuğun eğitim masraflarının biri 
bir sendikadan, diğerinin ise du-
yarlı bir vatandaş tarafından kar-
şılanacağı ve çalışma hayatından 
çekileceği sözü verilmiştir.

• Yürüyüş boyunca Eylem Ko-
miteleri’nin öncülüğünde, kişi, ku-
rum ve kuruluşlar harekete geçi-
rilmiş, insan ve maddi kaynaklar 
seferber edilmiştir.

• Yürüyüş boyunca işçi sen-
dikaları dağıttıkları broşürlerde, 
astıkları posterlerde, katıldıkları 
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programlarda çocuk işçiliğine ne-
den hayır dediklerini şu şekilde sı-
ralamışlardır:

• Çalışma hayatı, çocukların 
bedensel, psiko-sosyal ve ahlaki 
gelişimlerini olumsuz yönde etki-
lemektedir,

• İşyerlerinde kullanılan maki-
neler, kimyasal maddeler ve işyeri 
ortamının sağlıksız olması (ışıksız, 
tozlu, havalandırmasız vs.) çocuk-
ların sağlık ve can güvenlikleri-
ni tehlikeye atmaktadır. Sokakta 
çalışan çocuklar ise sokağın her 
türlü tehlikelerine maruz kalmak-
tadırlar,

• Erken yaşta çalışmaya başla-
yan çocuklar erken yıpranmakta, 
dolayısıyla gelecekte çalışma güç-
leri önemli ölçüde azalmaktadır, 

• Yoksulluktan kurtulmak için 
çalışmak zorunda kalan çocuklar, 
gerekli eğitimi veya mesleki eği-
timi alamadıklarından, gelecekte 
daha iyi ücret kazandırabilecek 
işler yerine vasıfsız emek gerekti-
ren düşük ücretli işlerde çalışmak 
zorunda kalacaklarından yoksul-
luğun kıskacından kurtulamaya-
caklardır,

• Çocukların çalışıyor olması 
yetişkinlerin işsiz olması demek-
tir,

• Çocuklara işveren kayıt-dışı 
sektör, sosyal güvenlik sistemini 
çökertmekte, vergi gelirlerini dü-
şürmektedir,

• Çocuklarını çalıştıran bir üre-
tim sisteminin küresel rekabet-
te üstün olması, verimli olması 

ve ülke kalkınmasını sağlaması 
mümkün değildir.

Kendisine yapılan ziyarette Ça-
lışma Bakanı Yaşar Okuyan, 182 
sayılı ILO Sözleşmes’inin onay-
lanması yönünde ve onaylanan 
sözleşmelerin ulusal mevzuata 
yansıtılması yönünde çalışmalar 
yapıldığını, bu çalışmaları hızlan-
dıracaklarını kamuoyuna açıkla-
mıştır.

Çocuk işçiliğine karşı yapılan 
Ulusal Yürüyüş’ten çıkarılan so-
nuçlar şunlar olmuştur:

• İlk kez böylesine önemli bir 
eylem ve programda buluşan üç 
işçi konfederasyonu, geniş örgüt 
ağıyla, bilgi ve deneyimleriyle, ço-
cuk işçiliğine karşı mücadeleyi 
2000’li yıllarda sürdürebilecek bi-
ricik toplumsal baskı gruplarıdır ve 
çocuk işçiliğine karşı mücadeleyi 
sistematik bir biçimde birleştirdik-
lerinde, çocuk işçiliğine karşı mü-
cadeleyi sağlıklı, güvenlikli bir ça-
lışma ortamı, insanca ücret ve gelir 
dağılımı, işsizliğin önlenmesi gibi 
taleplerle, kendi doğal mücadele 
alanlarıyla birleştirip mücadelenin 
boyutlarını genişlettiklerinde, ço-
cukların çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesinde, giderek çocukların 
çalışma hayatından çekilmesinde 
daha başarılı olabileceklerdir. 

• Ulusal Yürüyüş göstermiştir 
ki, çocuk işçiliğine karşı yerelden 
ulusala, ulusaldan uluslararası 
platformlara kişi, kurum ve kuru-
luşlar, maddi ve insan kaynakları 
harekete geçirilebilir, çocuk işçiliği 
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koalisyonu oluşturulabilir, çalışan 
çocuklar konusu ülke gündemin-
de tutulabilir ve yeni eylemlerle 
sürdürülebilir bir mücadeleye dö-
nüştürülebilir.

• Ulusal Yürüyüş çocukların ça-
lışma hayatından eğitime yönlen-
dirilebileceklerini ve bu alanda da 
model olarak alınabilecek proje-
lere ve çalışmalara da gereksinim 
olduğunu göstermiştir.

• Sizin bir de “edebiyatçı (yazar) 
kimliğiniz var. Öykücü olarak ta-
nınıyorsunuz ama bir de “Amida, 
Eğer Sana Gelemezsem” isimli ro-
manınız var. Sizce Türk Edebiyatı 
çalışan çocuklar sorunu ile ilgi-
lendi mi? Benim ilk aklıma gelen, 
Yaşar Kemal’in Yapı Kredi Yayın-
larının 4 bininci kitabı olarak 2013 
yılında yayımlanan “Çocuklar İn-
sandır” isimli çalışması.

İngiliz edebiyatından birkaç 
yazar ve birkaç kitap adı vererek 
sorunuza cevap vermek istiyo-
rum çünkü sanayi devriminin iş-
çiler, kadın işçiler ve çocuk işçiler 
açısından acımasız koşulları, bu 
çerçevede verilen mücadele ve 
bunların anlatıldığı şiirler, öyküler 
ve romanlar sosyal politika kav-
ramının doğuşunda ve sonrasında 
içerik olarak kapsayıcı olmasında 
etkili olmuştur. Charles Dickens’ın 
romanı “Oliver Twist”te küçük ço-
cukların bacaların içine sarkıtıldığı 
ve genellikle çocukların zehirlene-
rek öldüğü tehlikeli bir iş olan baca 
temizleyiciliği işi etkili biçimde an-
latılır. Pierre Mael, “Küçük Ocakçı” 

adlı çocuk romanında yine çocuk 
işçiler konusunu işler. Şair William 
Blake, sanayi devriminin çocukla-
ra yönelik acımasız uygulamala-
rını  anlatır. Bu uygulamaların ba-
şında çocukların çırak olarak köle 
gibi satılması gelmektedir. 

Bizim edebiyatımızda çocuk 
edebiyatı ve yayıncılığı iyi bir yer-
de denilebilir. Yaşar Kemal’in, “Çok 

iyi bir roman yazsaydım bu kadar 
sevinmezdim” dediği “Çocuklar 
İnsan”dır kitabında, çocuklar ve 
sokak çocukları farklı boyutlarıyla 
anlatılır. Orhan Kemal’in öyküle-
rinde ve romanlarında çocuklara 
ve çıraklara yer verilir. Sabahattin 
Ali’nin “Ayran”, “Arabalar Beş Ku-
ruşa” ve “Apartman” öykülerinin 
kahramanları kötü koşullarda ça-
lıştırılan çocuk işçilerdir. Bu öykü-
lerde, acımasız koşullarda çalış-
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manın küçük bedenlerde bıraktığı 
fiziksel ve psikolojik çöküntü anla-
tılır. Kemallettin Tuğcu’nun da pek 
çok kitabında çocukları, çırakları, 
sokak çocuklarını anlattığı bilinir.

Edebiyatımızın çocuklara il-
gisiz kalmadığı söylenebilir, ama 
yazarların çocuk işçilere yete-
rince eğildiğini söylemek zordur. 
Burada sizin sorunuz, yıllar önce 
İstanbul’daki buluşmalardan bi-
rinde eleştirmen Fethi Naci’nin 
bana sorduğu “Niçin öykülerinde 
işçileri anlatmıyorsun?” sorusunu 
aklıma getiriyor. Ekonomist olan, 
işçi sendikalarında eğitimci olarak 
görev alan, kurduğu Gerçek Ya-
yınevi’nde işçi meselelerini konu 
alan kitaplar yayımlayan Naci 
Abi’nin bu sorusu benim açımdan 
şaşırtıcı olmamalıydı çünkü be-
nim işçi sendikalarında çalıştığım 
biliniyordu. Ağzımdan çıkan cüm-
le, “Çocuk işçileri anlatıyorum ya” 
olmuştu. “Çocuk işçileri anlatmak 
ister istemez çalışma hayatını, te-
mel sorunları anlatmak demek, 
dolayısıyla şu ya da bu şekilde işçi-
nin dünyasını anlatmış olursunuz,” 
diye devam etmiştim.

Ana katmanlarından birinin 
çocuk işçilik meselesi olan “Ami-
da, Eğer Sana Gelemezsem” roma-
nımın serüvenine gelince: 2000’li 
yılların başında sokakta çalışan 
çocuklarla ilgili bir projeyi hayata 
geçirmek üzere Diyarbakır’a git-
tim. Sonra, çeşitli toplantılar nede-
niyle Diyarbakır’a sık sık gitmeye 
başladım. Doğduğum kent Adana 

dâhil, Türkiye’nin pek çok bölge-
sinde bu tür projelerde çalıştım, 
ama Diyarbakır’dan etkilendiğim 
kadar hiçbir kentten etkilenme-
dim. Diyarbakır’dan dönmüştüm 
ve hâlâ kentin etkisi altındaydım. 
Kafamı meşgul eden, yazmadan 
rahat edemeyeceğim temalar 
vardı. Bir ya da birkaç öykü yazıp 
Diyarbakır’dan kurtulacağımı sa-
nıyordum. “Gece, Bir Otel Odasın-
da” adlı bir öykü de yazdım. Son 
öykü kitabım “Aşkın Halleri”nden 
bu yana yazdığım tek öyküydü bu 
o zaman. Üstelik ısmarlama bir 
öykü. Elim ne zaman yazmayı dü-
şündüğüm öteki öykülere gitse, 
kendimi uzun bir anlatının içinde 
buluyordum. Bana kendini duyu-
ran temalar, elimdeki ‘malzeme’ 
daha fazlasını dayatıyordu: Bu bir 
romandı. Öyküden gelmiş, öykü 
günleri düzenlemiş, 14 Şubat’ın 
Dünya Öykü Günü olarak kutlan-
masını önermiş, önerisi Uluslara-
rası PEN tarafından kabul edilmiş, 
öykü dergileri çıkarmış bir yazar 
olarak, romanın revaçta olmaya 
başladığı bir dönemde roman yaz-
mamak için direndim, ama başa-
ramadım: Roman, yazmaya mec-
bur etti beni adeta.

Roman Bükreş’te başlıyor, An-
kara’ya, Mardin’e, Gaziantep’e uğ-
ruyor ve romanın büyük bölümü, 
neredeyse tamamı Diyarbakır’da 
geçiyor. Geri dönüşlerle Trabzon’a, 
Erzurum’a, Antakya’ya, Torino’ya, 
New York’a ve daha pek çok kente 
yapılan yolculuklar da var roman-
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da (insanın kendine yaptığı yolcu-
luklar da denilebilir), ama yol hep 
Diyarbakır’a çıkıyor. Kiralık çocuk 
işçiler, köle çocuk işçiler, fuhuş 
yaptırılan çocuk işçiler… Romana 
kalırsa, sosyal patlama sokakları 
işgal etmekte olan bölge çocuk-
larından geliyor. Roman, Carmen 
adında sendikacı bir kadının ağ-
zından çıkan bir cümlenin romanı 
aynı zamanda. “Kadınlar senin için 
ölsün” cümlesi Diyarbakır’da uzun 
bir cümleye dönüşmeye başlıyor. 
Yol Diyarbakır’a çıkınca, son çey-
rek yüzyılda hayatımızı farklı bo-
yutlarıyla etkileyen kimi olayların 
romana girmemesi mümkün mü? 
Roman Diyarbakır’dan dolayı siya-
sal bir roman, kimlik ve aidiyet so-
runu da romanın ilgi alanında ister 
istemez. Sahiden biz kimiz, farklı 
aidiyet duygularıyla kendimizi ne-
reye ait hissediyoruz? Evet, roman 
kapalı bir kadınla gelen bir aşk ro-
manı, ama aynı zamanda bir kent 
romanı da. Bir zamanlar kente hü-
kümdarlık eden Amida’nın ken-
tinde, Mezopotamya toprakların-
da, bir açık hava müzesindesiniz… 
Mıgırdiç Margosyan’ın Hançepek 
mahallesinde dolaşıyorsunuz, An-
ton Dayı’nın Gâvur Mahallesi’nde-
ki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ne 
gidiyorsunuz. Surlardan Hevsel 
Bahçeleri’ne, Dicle’ye, Kırklar Da-
ğı’na, Ongözlü Köprü’ye bakıyor ve 
bu kentin ruhunu hissediyorsu-
nuz. Romanın ana karakterlerin-
den biri olan Arat’ın sözcükleriyle 
söyleyecek olursak: “Diyarbakır’ı 

bildiği kentlerden ayıran, onu biri-
cik yapan şöyle bir şey galiba: Bir 
yanıyla, insanın içindeki edebiyatı, 
aşkı, çılgınlığı açığa çıkaran yaralı 
dişil bir kent; öteki yanıyla, insanın 
içindeki öfkeyi, deliliği, başkaldırıyı 
uyandıran, gururlu bir eril. Diyar-
bakır, uçlarda yaşayan insanlarıy-
la zıtlıklarını açığa vuran, dahası, 
her şeyin mümkün olabileceği bir 
kent. Burada her şey kutsal, hiçbir 
şey kutsal değil. Bir yüzüyle acı-
masız, bir yüzüyle sevecen, ama 
her iki yüzüyle de heyecan veren 
bir kent. Barındırdığı olağanüstü 
sürprizlerle insana başka kapılar 
açmaya, insanı şaşırtmaya hazır 
koskocaman bir dünya.”  Ve en az 
Arat, en az Amida ve üç pantolon 
giyen çocuk işçi Uğur kadar roma-
nın ana karakterlerinden biri oldu 
Diyarbakır. 

Kurgunun içinde kurgunun 
oluştuğu bir roman Amida. Arat, 
hem üst anlatıcının kurguladığı 
bir karakter, hem de yaşadıkları-
nı kurgulayan bir anlatıcı. Roman, 
Gaffar Okkan’ın öldürülmesinden 
hemen sonraki günlerde başlayıp 
Diyarbakır’da geçen beş altı aylık 
bir dönemi anlatıyor. Romanın so-
rular soran ve okurda yeni sorular 
oluşturan politik yapısının dışında, 
edebi bir tür olarak romanı ve ro-
manın yazılım sürecini de masaya 
yatırıyor.

Diyeceğim, romanla ilgili olarak 
pek çok şey hakkında araştırma 
yaptım, bilgi topladım, tanıklıklara 
başvurdum. Okurda gerçeklik hissi 
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uyandırmak için bu tür karakterle-
re ve bilgilere ihtiyaç duydum, bazı 
yan karakterler, örneğin çocuk işçi 
Uğur, nerdeyse kendiliklerinden, 
hikâyeleriyle gelip romandaki yer-
lerini aldılar. Roman ayağını yere 
sağlam basıp suya sabuna dokun-
maya çalışırken, kimi otobiyogra-
fik ögeleriyle belli bir kurguya da-
yandı elbette. Tıpkı oto sansür gibi, 
otobiyografik öğelerin de romana 
dâhil olduğunu söylemeliyim. Ro-
manda, katmerli sorunlar işlendi: 
Öncelikle, aşk ve yalnızlık. Sonra, 
ölüm, şiddet ve Diyarbakır. Arka 
planda çocuk işçiler. 

Çocuk işçiliğine karşı geliştir-
diğimiz projeler yolculuklar yap-
mamı, yeni insanlar tanımamı, 
yeni kentler, yeni ülkeler görmemi 
sağladı bana. İnsanlar, kentler beni 
öykülere, kitaplara taşıdı. Anımsa-
dım, yaşadım ve yazdım. Çocuk iş-
çiliğiyle mücadele ederek ülkemin 
temel sorunlardan da kopmamış 
oldum. Çocuk işçiliğiyle mücadele 
etmek, beni çoğalttı, zenginleştirdi, 
diri tuttu. Romanda aşk da çocuk-
larla, çocuk işçilerle geldi zaten. 
Bütün bunlar beni insanlaştırdı, bi-
raz adam etti, kendimce bir hesap-
laşmayı sürdürmemi de sağladı. 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Ço-
cuklara vefa borcumuz olduğu için, 
romanın katmanlarından birini de 
çocuk işçiler oluşturdu. Üç panto-
lonlu Uğur ve tüm çocuklar bu vefa 
duygusuna fazlasıyla karşılık verip 
borçlarını ödediler ve edebiyatımı-
za bu romanı armağan ettiler.

n Çalışan çocuklar için çalışır-
ken içinizi inciten ya da sizi umut-
landıran birçok olay yaşadığınıza 
eminim. Bir tanesini bizimle pay-
laşır mısınız?

Bu sorunuza da kısa cevap ve-
remeyeceğim galiba; bunun bir 
nedeni de, bu söyleşiyi ülkemizin 
çocuk işçiliğine karşı verdiği mü-
cadeleyi aynı zamanda benim ta-
nıklığımda bir öznel tarih çalışması 
ya da okuması olarak görmemden 
kaynaklanıyor olsa gerek. Önce-
likle beni geçmişte umutlandıran, 
yakın gelecek için de umutlandır-
ması gereken şey, kurum ve kuru-
luşların yönetiminde olan insan-
ların çocuk işçiliğiyle mücadeleye 
olumlu yaklaşımlarıydı. Karar me-
kanizmalarında oldukları için on-
ların varlıkları çok önemliydi. “Ye-
tişkin işçilerin sorunlarını çözdük 
de sıra çocuk işçilere mi geldi?” 
gibisine sorular da sorulmuyor de-
ğildi. Kurumlarımızdaki yöneticiler 
yolumuzu açtılar, bize güvendiler, 
biz de onları mahcup etmedik sa-
nırım. Bu çerçevede, başlangıçta 
TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri, 
daha sonraki yıllarda Genel Baş-
kan olarak çalışmalarımızı aktif 
biçimde destekleyen, her adımı-
mızda yanımızda olan Salih Kılıç’ın 
adını, benim çalıştığım kurumum 
adına anmak isterim. O dönemki 
adıyla ILO Türkiye Temsilciliği’nin 
çok yönlü katkıları olmasaydı, bu 
projeler hayata geçmezdi sanırım. 
Rüçhan Işık ve Gülay Aslante-
pe’nin adlarını ILO Türkiye Tem-
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silcileri olarak mutlaka anmalıyım 
(Bu vesileyle, temsilcilik görevine 
veda resepsiyonunda Gülay As-
lantepe’nin, “Amida, Eğer Sana 
Gelemezsem” romanımın tüm 
ILO/ IPEC sorumlularına tanıtımı-
nı yaparak, kitabın çocuk işçiliğine 
odaklandığına vurgu yapması ve 
övmesi benim açımdan çok gurur-
landırıcıydı). Sırasıyla Aylin Göçer, 
Şule Çağlar ve Nejat Kocabay ILO/
IPEC Programı’nın başında olan 
insanlar olarak hem kurum so-
rumluları için hem de ülkemiz ço-
cuk işçileri için birer şanstı, bana 
sorarsanız. İşçi konfederasyonla-
rının, STK’ların, Çalışma Bakanlı-
ğı’nın, Ankara Büyük Şehir Bele-
diyesinin, aklıma gelen gelmeyen 
kurum ve kuruluşların proje ya da 
bölüm sorumlularının hemen hep-
si bir şanstı aslında. Varını yoğunu 
çocuk işçilik mücadelesine adayan 
bu kadar çok insanın (adları bel-
gelerde yazılı, onlar adlarını çok iyi 
biliyorlar) aynı zaman diliminde 
bir arada olması, tüm enerjilerini 
birleştirmesi beni hâlâ çok şaşır-
tıyor. Evet, kurumlarımız vardı, 
onların kendilerine ait çizgileri ve 
öncelikleri vardı ama çocuk işçiler 
için ideal on birini bulmuş ve şam-
piyonluğa inanmış bir milli takım 
gibiydik. Tek bir çocuğun çalışma 
hayatından alınıp eğitime yön-
lendirilmesi her birimiz için çok 
çok önemliydi. Elbette yönetim-
lerimizin kararı önemli ve belir-
leyiciydi, ama onlar, yani masada 
ve sahada olan bizler olmasaydık, 

bir milli takım gibi çalışmasaydık, 
bir işçi konfederasyonuyla bir iş-
veren konfederasyonu ya da işçi 
konfederasyonları olarak nasıl bir 
araya gelecek, ortak proje yapma 
düşüncesi nasıl yeşerecek, öneri-
lerimiz, birlikte iş yapma arzumuz 
ve bunun gerekçeleri yönetimleri-
mize nasıl ulaşmış olacaktı? Uma-
rım,  ILO’nun 2021-2025 dönemin-
de başlattığı projeler de ülkemizde 
başarılı bir biçimde sürdürülür, ba-
şarılı sürmesi için de aynı çalışma 
arzusunu ve heyecanını duyan in-
sanlarla buluşma olanağı olur. 

Bu çalışmalar sırasında bizi 
üzen, inciten, hatta kimi zaman 
yaptığımız işe yabancılaştıran 
olaylar yaşanmadı mı, yaşan-
maz olur mu? İlk soruya verdi-
ğim cevapta söylemiştim; üç işçi 
konfederasyonu olarak sokakta 
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yaşayan ya da yaşama riski olan 
çocukların eğitime kazandırılma-
sı için bir proje geliştirdik. 1.600 
çocuğun Yatılı İlköğretim Bölge 
Okulları (YİBO)’na ya da Pansi-
yonlu İlköğretim Okulları (PİO)’na 
yerleştirmek üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı’yla protokol imzalamış-
tık. Bu projeyle amacımız; özellik-
le kalabalık ailelerden bir çocuğu 
veya çalışan bir çocuğu alıp YİBO 
ya da PİO’lara yerleştirerek hem 
çocukları eğitime kazandırmak 
hem de aile bütçesinden bir bo-
ğazın masrafı eksilsin istiyorduk. 
Çocukların harçlıkları dâhil tüm 
masrafları T.C. Milli Eğitim Bakan-
lığı (MEB)’e bağlı bu okullar tara-
fından karşılanıyordu. İşte bu proje 
çerçevesinde Gaziantep’te ailelerle 
görüşmeler yaparken, bir gazete-
nin manşetten verdiği bir haberle 
sarsıldık: “Yatılı İlköğretim Oku-
lunda Tecavüz!” Habere göre, okul 
yönetimine başvuran bir öğrenci, 
son sınıfta okuyan üç öğrencinin 
kendisine tecavüz ettiğini söyle-
miş. Tecavüz doktor muayenesiyle 
doğrulanmış. Haberin devamında 
tecavüz eden çocuklardan birinin 
açıklamasına yer veriliyordu: “Biz 
de başka çocukların tecavüzüne 
uğradık.”  Nasıl sarsıldığımızı ve 
üzüldüğümüzü anlatamam: Biz ne 
yapıyorduk böyle? Çocukları kendi 
ellerimizle tecavüzlerin yaşandığı 
okullara mı yerleştiriyorduk? Proje 
sonunda ülkemizin beş kentinde 
1.600 çocuğu okullara yerleştirdik 
ama içimi kemiren şeylerden ken-

dimi asla kurtaramadım: Çocuklar 
hiçbir yerde güvende değillerdi ve 
biz bu çocukları eğitime kazandır-
ma adına, aslında onlara kötülük 
mü yapıyorduk? Daha sonraki yıl-
larda ülkenin genel manzarasına 
baktığımızda, kesin olarak “Hayır, 
kötülük yapmıyorduk” diyemeye-
cektim, ne yazık ki.

Belki ilkinden de çok beni, bizi 
sarsan olayı Şule Çağlar anlatmış-
tı: Ankara’da gerçekleştirilmekte 
olan bir proje çerçevesinde yapılan 
görüşmeler ya da ziyaretler sıra-
sında bir çocukla karşılaşmışlar, 
bu çocuk sokaklarda çalışıyormuş. 
Çocuğun pantolonu Şule Hanımın 
dikkatini çekmiş, çekmeyecek 
gibi de değilmiş, zar zor kemere 
benzeyen bir ip ya da buna ben-
zer bir şeyle tutturulan ve üst üste 
giyilmiş pantolonlar varmış ço-
cuğun üzerinde. Saymışlar: Tam 
üç pantolon. Sormuşlar tabii, niçin 
üç pantolon? “Amcalar pislik ya-
pıyorlar” demiş çocuk, gülümsü-
yormuş. Bizim afişlerde yer alan, 
çalışmalarda kullandığımız slo-
gandaki gibi, hâlâ gülümsüyorsa 
çocukluğuna mı vermeliydik? Bir 
çocuk üç pantolonu niçin giyer? 
Zaman kazanmak için, amcaların 
her pisliğinde biraz zaman kazan-
mak için, değil mi? Üzülmek yet-
mez, bağırmak ya da çığlık atmak 
da yetmez bana kalırsa, hepimizin 
çakallar gibi uluması lazım. Hiç 
kimsenin yatağında rahat uyu-
maması için, çakallar gibi ulumak 
lazım. İşte adını bilmediğim bu ço-
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cuğu, çocuk işçi Uğur karakterinde 
romanıma taşıdım. 

Burada şunu düşünüyorum: 
Yazmak, bir yas tutma biçimi ola-
bilir. Kendi payıma, romanımın 
yasını tuttuğu her şeyin yasını tu-
tuyorum. Amida romanımla ben 
en çok,  “Amcalar pislik yapıyor” 
diyen çocuğun yasını tutuyorum. 
Doğayı, insanı, çocukları, kadınları 
kirleten pislikleri göstermek için, 
edebiyat sokağa da çıkmalı, evlere 
girmeli, fabrikaları dolaşmalı, ben-
ce. “Pislikle” mücadele için, edebi-
yatın gerektirdiği biçimlerde suya 
sabuna dokunmalıyız.

Anlattığım bu iki olay çocukla-
rın hiçbir yerde güvende olmadı-
ğını, çocukları koruyamadığımızı 
gösteriyor. Ensest, taciz, tecavüz, 
cinsel istismar konularında pek 
konuşmayan, hatta son dönemde 
de kimi örneklerde görüldüğü gibi 
cinsel istismarı aklayan bir toplum 
olduğumuz bile söylenebilir. İşin 
tuhaf tarafı, pisliği ülkemiz adına, 
ideolojilerimiz adına, inançları-
mız adına aklayabiliyoruz. Pislik, 
üç pantolon giyen Uğur örneğinde 
dile getirdiğim gibi çok yaygın bir 
şey: Evlerde kocalar eşlerine, so-
kaklarda amcalar çocuklara pislik 

yapıyorlar. Pisliğe her yerde rastlı-
yor, biliyor, ama üzerinde konuşa-
mıyor, araştırma yapamıyor, sınırlı 
araştırmalar yapılsa bile sonuçları 
gün yüzüne çıkaramıyoruz. Gün-
delik hayatta, çalışma hayatında 
bir sansürden, bir oto-sansürden 
söz edilebilir.

Çocuk işçilerin varlığı ve onlara 
yapılanlar, insanın insana, yetiş-
kinlerin çocuklara yaptığı sömü-
rünün, kötülüğün ve zulmün en 
somut kanıtıdır. Bana sorarsanız, 
eğer bir sosyal patlama olacak-
sa, çocukların getireceği ekmeğe 
muhtaç ana babalardan değil, so-
kaklardaki çocuklardan gelecek. 
Çünkü ailelerin çocukların getir-
dikleri paraya acilen ihtiyaçları 
var. Bu gelirin nereden, nasıl, han-
gi koşullarda geldiği artık gitgide 
önemini yitiriyor. Çocukların geli-
rine olan ihtiyaç, aileleri çocukla-
rın yaşadıkları her türlü istismara 
karşı duyarsızlaştırıyor. Çocuklar, 
kendilerini bu hale getiren düzeni 
alt edip değiştiremezler belki, ama 
sokakları, bölgeleri, kentleri ya-
şanamaz hale getirebilirler. Müs-
lüm’ün, “Yakarsa dünyayı garipler 
yakar” dediği bu olsa gerek.
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

ETİK KURALLAR 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araş-
tırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Yayın Etiği Komitesi (Committe on Pub-
lication Ethics -COPE)’nin “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En 
İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar 
Kılavuzu” kapsamında etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak TÜBİTAK/ULAK-
BİM (TRDİZİN) Standartları esas alınarak yayımlanmaktadır. 

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde 
ifade edilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler aşağıda be-
lirtilmiştir.

Yazar(lar)ın belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulun-
maması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

	İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserle-
rini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tama-
men kendi eseri gibi göstermek

	Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif 
edilmiş verileri kullanmak,

	Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, 
araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi gös-
termek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araş-
tırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

	Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde 
ayrı yayınlar olarak sunmak,

	Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bo-
zacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sa-
yıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı 
yayınlar olarak sunmak,

	Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil et-
mek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve 
uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini 
sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfu-
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zunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

   Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

	Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda des-
tek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtme-
mek.

	Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalış-
maları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak.

	Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

	İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik 
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

	İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla pay-
laşmak.

	Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, im-
kânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

	Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmala-
rında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda 
yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayım-
lamak.

	Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, 
çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birim-
lerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine 
aykırı çalışmalarda bulunmak.

	Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili ola-
rak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve 
uyarma yükümlülüğüne uymamak.

	Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bil-
gileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliği-
ne riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

Okuyucu, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nde yayınlanan bir makalede 
önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili 
herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergi-
karatahta@turkmetal.org.tr  adresine mail atarak şikayette bulunabilir.  
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 

	KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağus-
tos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 

	Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. 
Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide 
yayımlanan yazıların yayın hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.

	Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çeviri), 
çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu-
kuku alanını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.

	Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da ya-
yımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

	Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin ya-
pılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.

	Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Yayın Ku-
rulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına veya dergi 
içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Yayın Kurulu’nca 
yazara iade edilir.

	Dergiye gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih verilmez. 

	Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görülen yazılar, bi-
limsel inceleme/denklik okuması için en az iki hakeme gönderilir. Ha-
kemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor 
çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yazının yayımlan-
mamasına karar verilir. Tamamlanmamış veya düzeltilmiş yazı Yayın 
Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci 
gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır. 

	En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar veri-
len yazılara telif ücreti ödenir. 

	Dergiye gönderilen yazıların, hakemlik sürecine alınacağı garantisi ve-
rilmez.

	Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Yayın 
Kurulu’na aittir. 

	Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet ya-
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zıları, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.

	Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları 
alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, 

dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta adresine 

ya da derginin,

TÜRK METAL SENDİKASI 

Araştırma ve Eğitim Merkezi

Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü-Yenimahalle / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilecek yazılar, yazar(ların) ismi, kurumu ve açık adresi, 
“ORCID iD” bilgisi ile telefon numarası ve e-posta adresinin bulunduğu 
üst kapak sayfası ile gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilecek yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ile “ÖZ” ve 
“ABSTRACT” mutlaka bulunmalıdır. Öz ve Abstract bölümlerinin toplamı 
400 kelimeyi geçmemelidir. Yazıdaki konuyu tanımlayan “Anahtar Keli-
meler” ve “Keywords” 3-6 kelime arasında olmalıdır.

	Dergiye gönderilen yazılarda “GİRİŞ”  ve  “SONUÇ” bölümü bulunmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve 
sol boşlukları 2,5 cm; 12 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana 
yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.  Yazı 
içindeki dipnotlar: sayfa altında, 10 punto Times New Roman yazı karak-
teri, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1 satır aralığında olmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazıların: şekil, grafik ve tabloları, derginin belirtti-
ği formata uygun ve A4 kâğıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş 
olmalıdır. Yazılardaki şekil, grafik ve tablolar metin içinde, başlık ve sıra 
numarası ile yer almalıdır. Şekil, grafik ve tabloların altındaki notlar bu 
materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını 
taşımalıdır. Konu hakkında ek bilgi içeren dipnot, şekil, grafik ve tablolar 
olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, açıkça tanımlanmış ve numaralandırıl-
mış bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt bölümler 1.1. (1.1.1, 1.1.2, ...), 
1.2, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ ve SONUÇ 
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numaralandırılmış bölümlere dâhil edilmemelidir.

1. BÖLÜM BAŞLIKLARININ TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILMALIDIR

1.1. İkinci Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri 
Büyük Yazılmalıdır

1.1.1. Üçüncü Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harf-
leri Büyük Yazılmalıdır

1.1.1.1. Dördüncü alt seviye başlıklarda sadece ilk kelimenin ilk harfi bü-
yük yazılmalıdır

	Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı 
dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar içinde yapılacak atıflarda da 
aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.

	Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psycho-
logical Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir. 

	Buna göre; Kitap ve makalelere metin içindeki atıflarda yazarın soyadı ve 
yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) eklenmelidir.:

Tek yazarlı kitaplara atıfta bulunurken

•	 Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli’ye (2002: 66) göre….

•	 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Şahin, 2010: 67). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde iki yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•	 Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Carr ve Chen’e (2004: 9) göre…

•	 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Carr ve Chen, 2004: 9). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde üç veya daha fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•	 Yazarların adı cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach’a (1993: 1120) göre…
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Takip eden atıflarda,

Kernis ve diğerlerine (1993: 1130) göre…

•	 Yazarların adı cümle içinde geçmiyorsa ilk atıf,

… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow ve Bach, 1993: 1120).

Takip eden atıflar,

…(Kernis ve diğerleri, 1993: 1130).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazarın farklı tarihli eserlerine atıflar,

… (Benjamin, 1992: 87; 2001: 84).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışmalara yapı-
lan atıflar a, b, c harfleri ve virgül ile birbirinden ayrılarak

…(Doğan ve Şencan, 2007a, 2007b). 

(Glenn ve Johnson, 1964a: 90)

(Glenn ve Johnson, 1964b: 90)

şeklinde yazılmalıdır. 

•	 Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar, 

(Eserin Adı –Uzun İse Eserin İlk İki Kelimesi- Yıl: Sayfa No)

(College Cost Book, 1983: 54) 

şeklinde yazılmalıdır. 

•	 Tarihi olmayan çalışmalara yapılan atıflar ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltma-
sıyla gösterilir , 

(İnan, t.y.: 11). 

şeklinde yazılmalıdır. 

	Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları 
ve diğer çalışma grupları gibi) yayınlarına metin içindeki atıflarda kurum 
adı ve yayın tarihi (gerekliyse sayfa bilgisi eklenmelidir. 

•	
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•	 Atıf cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK, 2013)…

Takip eden atıflarda:

TÜBİTAK (2013)…

•	 Atıf cümle sonunda yapılıyorsa,

…(TÜBİTAK, 2013).

	Cümle sonunda birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar 
parantez içinde alfabetik sıra ile verilmeli ve atıflar noktalı virgülle ayrıl-
malıdır.

(Altar, 2006: 74; Cangal, 2005: 42; Say, 1997: 98; Sun, 2006: 56;  Zeren, 2003: 
22;).

	Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında 
verilmelidir.

	Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri soyadına göre alfabetik 
yer almalıdır. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa 
yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı 
yılda yapılan çalışmalar için a, b, c ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar me-
tin içinde yapılan atıflarda da aynı olmalıdır.

•	 Kaynakça’da kitaplar: Yazar Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Başlık, 
Baskı, Basıldığı Yer: Basımevinin İsmi. ile gösterilmelidir.

Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.

Makal, A., Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın 
Emeği, Ankara: İmge Kitabevi.

Glenn, W. H., Johnson, D. A. (1964a), Calculating Devices, London: John 
Murray.

Glenn, W. H.,  Johnson, D. A. (1964b), Graphs. London: Murray.

•	 Kaynakça’da makaleler: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), 
Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası (Sayı), İlk ve Son Say-
fa Numaraları ile gösterilmelidir.

Tiryaki, D., Tatar, M. (2000), Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Ha-
cettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1), 103-132.
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•	 Kaynakça’da kitap bölümü: Yazarın Soyadı, Adının baş harfleri. (Yıl), 
Bölümün Başlığı, (Ed. Editörün Adının Baş Harfleri. Soyadı), Kitabın 
Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir. 

Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme Yö-
netimi ve Liderlikteki Önemi. (Ed. M. Zencirkıran.), Örgüt Sosyolojisi, 
233–263, Bursa: Dora Basım Yayın.

Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura 
Mission, (Eds. I. Nish), The Iwakura Mission in America and Europe: A 
New Assessment, 108-112, Surrey: Japan Library.

•	 Kaynakça’da editörlü kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Ed.) 
(Yıl), Kitabın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gös-
terilmelidir. 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006), Türkiye Bilişim Ansik-
lopedisi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.

•	 Kaynakça’da bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurum-
ları ve diğer çalışma grupları gibi) çalışmalarında: Grup/Tüzel Kişi 
Adı (Yıl), Çalışmanın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir ile gös-
terilmelidir.

SGK (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara. Şeklinde 
gösterilir.

•	 Kaynakça’da internetten alınan dokümanlar: Yazarın Soyadı, Adının 
Baş Harfleri. (Yıl),: Doküman Başlığı, http://www. .. ile başlayan in-
ternet adresi, (Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl) ile gösterilmelidir.

Guyot, K., Sawhill, I. V. (2020), Telecommuting will Likely Continue 
Long After the Pandemic, https://www.brookings.edu/blog/up-
front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-af-
ter-the-pandemic/, (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için 

çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere kali-
teli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yapar-
ken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, 
verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle 
yaklaşmaktayız. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, 
kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal Sendikası “Türk Metal” 
tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 sayılı Kanun uyarınca; 

İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: +90 0312 292 64 00 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve 

aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde be-
lirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz; 
ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, dergi 
ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili kişilere 
ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir. 

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması 

amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve ya-
yın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini 
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırıl-
ması amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının 
analiz ve reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş 
ortaklarına ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için, 
iş ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve 
özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
aktarılabilecektir. 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki 

sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve 
yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, 
basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan 
kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan 
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
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lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve ak-
tarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda 
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir.

5. İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. madde-
sinde sayılan hakları 
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Beştepe 

Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü – Yenimahalle / ANKARA adresine Noter aracı-
lığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin 
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifede-
ki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak; 

	Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

	Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

	Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

	Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, 

	Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların dü-
zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin ak-
tarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

	6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlen-
miş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalk-
ması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

	İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması-
na itiraz etme,

	Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğra-
ması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
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