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ÖZET
Bu çalışma, literatürümüzde henüz 

çok yaygınlaşmamış olan estetik emek 
olgusunun içeriğini ve niteliğini ele ala-
rak, bunu hizmet sektörü çalışanları açı-
sından yeni bir ayrımcılık boyutu olarak 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Es-
tetik emeğin çalışanların bedensellikle-
ri üzerindeki kontrol ile yapılandırılması 
önemli bir yön olarak ortaya çıkmakta-
dır. Diğer yandan, bu kontrolün işveren-
ler tarafından ayrımcılıkta yeni bir araç 
olarak kullanılması ve çalışma yaşamın-
da ayrımcılık açısından en dezavantajlı 
konumda olan kadınlara olan etkisi dik-
kat çekici bir diğer yön olarak vurgulan-
maktadır.

Anahtar Kelimeler: Estetik 
emek, Görünümcülük, Ayrımcılık

ABSTRACT
In this study, it is aimed that to dis-

cuss the details of the content and 
characteristics the aesthetic labour 
which is not become widespread in 
our literature yet  and that to consider 
this point as a new discrimination di-
mension with regards to service se-
ctor employees. It is emerging as an 
important aspect that the aesthetic la-
bour is configuring with controlling the 
corporeality of employees. On the ot-
her hand, the control on corporeality of 
employees is used as a new tool by the 
employers and it is remarkable that 
the aesthetic labour has an important 
effect on women employees who are 
the most disadvantages group in wor-
king life.

Keywords: Aesthetic Labour, 
Lookism, Discrimination
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Giriş 
Hizmet sektörünün değişen do-

ğası ve bedenin metalaşması üze-
rinden anlamını bulan estetik 
emek, son yıllarda özellikle yaban-
cı literatürde yaygınlaşan bir alana 
sahiptir. Estetik olgusu neredeyse 
insanlık tarihi kadar eski olmak-
la birlikte, estetiğin çalışma süreci-
ne konu olması ve örgütsel yaşama 
girmesi nispeten daha yakın tarih-
lere rastlamaktadır. Hizmet sektö-
rünün yaygınlığı ve rekabet avan-
tajı yaratmadaki etkin rolü, estetik 
emek olgusunu ön plana çıkaran en 
önemli gelişmeler olmuştur. 

Estetik emek, çalışanlar açı-
sından bedenlerini ön plana çıka-
ran yeni gereklilikler anlamına gel-
mektedir. Çalışanların zihinleri ve 
duyguları yanında, bedenlerini de 
yönetsel müdahalelere konu yapan 
estetik emek, işletmeler açısın-
dan kâr güdüsünün doğal bir sonu-
cu olarak ortaya çıkmakta ve yine 
doğal olarak çalışanlara bedensel 
görünümleri üzerinden farklı dav-
ranılmasının yolunu açmaktadır. 
Henüz yasal bir ayrımcılık türü ola-
rak çok yaygınlaşmamış olmakla 
birlikte, yapılan çeşitli araştırmalar 
çerçevesinde bakıldığında estetik 
emeğin ayrımcılık yarattığına kuş-
ku yoktur. 

Bu çalışmada ülkemiz literatü-
rüne henüz tam anlamıyla dahil ol-
mamış olan estetik emeğin hizmet 
sektörünün değişen doğası ve be-
denin metalaşması üzerinden te-

mel niteliği, kapsamı ve ayrımcılığı 
ortaya çıkartan yönleri ele alınmış 
ve özellikle kadın çalışanlar açısın-
dan yarattığı ayrımcılığın nedenleri 
ve örnekleri üzerinde durulmuştur.

Hizmet Sektörünün 
Değişen Doğası
Akademik literatür, hizmet su-

numu sürecindeki faaliyetlerin 
tümü içindeki rutin çalışanların 
“kölelik” düzeyindeki koşullarına 
dikkat çekmektedir. Gerçekten de 
Korczynski’ye göre, çağdaş ve ge-
nişleyen hizmet toplumu “köle top-
lumu” olarak daha iyi anlaşılabilir 
(Korczynski, 2002:135’den aktaran 
Warhurst/Nickson; 2007, s.786). 

Hizmet sektörü çalışanları; iş-
veren ya da yöneticileri ile müşte-
rileri olmak üzere iki farklı denetim 
birimi altında sorumluluk yüklen-
mektedirler. Kâr, başarılı bir müş-
teri-çalışan ilişkisi sayesinde ya-
ratılabildiğinden, işverenler en üst 
düzeydeki etkinlik ve verimlili-
ği ortaya çıkartabilmek için hizmet 
sunumu sürecindeki faaliyetlerin 
tümüne müdahale edip kontrol al-
tına almak isteyebilmektedirler. 
Perakende ya da turizm gibi hiz-
met sektörünün müşteri ile yüzyü-
ze etkileşimi daha fazla ön plana çı-
karan alt sektörlerinde, bu kontrol, 
çalışanların davranışları ve duygu-
ları yanında onların görünümleri-
ne kadar uzanabilmektedir. Bu son 
sözü edilen kontrol biçimi yani ça-
lışanın görünümünü de kontrol al-
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tına almaya yönelik yaklaşım, li-
teratürde estetik emek olarak yer 
almaktadır. Günümüzde birçok hiz-
met sektörü çalışanından şirketin 
ya da gerekli olan hizmetin imajı-
nı kendi bedeninde somutlaştırma-
sının beklenmesi nedeniyle, sade-
ce duyguların değil görünümün de 
metalaştığı belirtilmektedir (Willi-
ams/Connell; 2010, 351).  

Bedenin Metalaşması
Estetik emek sözkonusu oldu-

ğunda, çalışanların hissettikleri ve 
görüntüleri metalaşmıştır ve iş-
veren taleplerine uygun olabilmek 
için sürekli olarak şekillendirilmeye 
çalışılmaktadırlar. Çetin’in de be-
lirttiği gibi, “beden üzerine tüketi-
min hızla artması, güzelliği ve sağ-
lıklı olmayı metalaştırmıştır. Meta 
olarak dolaşım sürecine giren ve 
diğerleriyle rekabet durumunda-
ki bireyin estetik görünümü,  güç 
ilişkilerindeki yerini almıştır. Bire-
yin artık ‘nesne’ olarak görünümü 
dikkati çekmektedir. Bedenin dış 
görünümüne dikkat etmek, imaja 
dayalı statüleri elde etmede kolay-
laştırıcı bir etkiye sahiptir. Çalışma 
yaşamında da, özellikle hizmet-
ler sektöründe, bedenin estetik gö-
rünümü bireyin iş bulma ve sahip 
olduğu işe devam edebilmesinde 
önemli hale gelmiştir.  Her ne kadar 
bilgiye ve bilgi teknolojilerini kulla-
nabilme becerisine sahip bireyler 
çalışma yaşamındaki rekabet orta-
mında ön plana geçmede avantaj-

lı olsa da, dış görünümü ile bütün-
lük göstermediği sürece başarılı 
olamayacakları ifade edilmektedir.  
Son yıllarda tüm dünyada özellik-
le hizmetler sektöründe, işgücünün 
bedeni sürekli denetim altında sı-
kışıp kalmış, çalıştığı sektörle ilgi-
li yeterli eğitime sahip olsa bile, sa-
dece fiziksel görünümünün ‘ideal’ 
ölçülerde olmamasından dolayı ça-
lışamaz duruma gelmiştir” (2009; 
75-77).

Çalışanın görünümü hizmet-
ler sektörünün genişlemesi ve re-
kabetin artmasına paralel olarak 
şirketlerin sundukları hizmetleri 
farklılaştırmaya çalışmalarıyla bir-
likte önemli hale gelmiştir. Sunu-
lan hizmetleri farklılaştırmada iş-
verenin anahtar stratejisi, duygusal 
emek yoluyla olmaktadır ve işve-
ren ticari kazanç elde etme ama-
cı çerçevesinde çalışanların duy-
gularını müşterilerin duygularını 
etkilemek için değiştirmeye ve dö-
nüştürmeye çalışmaktadır. Daha 
güncel bir gelişme ve bu yaklaşımın 
bir ölçüde genişlemesi ile ilgili ola-
rak ilgi, işverenlerin sadece duygu-
ları kontrol etmek değil çalışanla-
rın bedenselliklerine da müdahale 
etmek istediklerinin anlaşılmasıy-
la “estetik emek”e doğru kaymıştır 
(Witz vd. 2003; 36). Duygusal emek 
çalışanların duygularını şekillen-
dirmek iken, estetik emek de aynı 
gerekçe ile yani ticari kazanç kay-
gısıyla çalışanların bedensellikleri-
ni şekillendirmektir (Warhurst vd., 
2009; 132).
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Estetik Emek Kavramı ve 
Bileşenleri
Çalışma yaşamının analizinde 

devam edip giden bir estetik dal-
gası vardır. Estetiğin, mesleklerin 
estetik yönleri, örgütler üzerinde 
estetik bakış açıları, liderliğin es-
tetik yönleri ve işgücü piyasaları-
na estetik yaklaşımlar gibi çeşit-
li açılardan sözkonusu edildiğine 
şahit olunmaktadır. Örgütler söz-
konusu olduğunda estetik yak-
laşımlar; “örgütlerin estetiği” ve 
“örgütlerde estetik” olmak üze-
re ikiye ayrılmaktadır. “Örgütlerin 
estetiği” örneğin McDonald şirke-
tini simgeleyen “M” harfi gibi bazı 
donanımsal özellikleri kapsarken, 
“örgütlerde estetik”, çalışanlar an-
lamında sahip olunan nitelikleri ifa-
de etmektedir. Bu yön onların fizik-
sel özellikleri ve becerilerine işaret 
etmektedir (Karlsson, 2011; 52-53).

Estetik emek sergileyen ça-
lışanlar, maddi kültürün kurum 
imajını tamamlayan canlı bileşen-
lerdir. Kurum imajının cansız bile-
şenleri ile birlikte onlar, kurumsal 
olarak yapılandırılırlar. Gerçekten 
de, en azından hizmet sektörünün 
stile dayalı yeni niş alanlarında, es-
tetik emek sergileyen çalışanlar, 
sadece teknik ya da duygusal emek 
becerilerin değil, belirli bedensel 
görünümlerin de yayılımına daya-
nan adeta sahnelenmiş bir perfor-
mans sergilemektedirler (Witz vd. 
2003; 44). Bu tür gösterime daya-
lı çalışma faaliyetinde bedensellik, 

ilk defa Warhurst, Nickson, Witz ve 
Cullen  tarafından, “Aesthetic Labor 
in interactive service work: some 
case study evidence from the ‘new’ 
Glasgow”(2000) adlı eserde estetik 
emek olarak adlandırılarak litera-
türe girmiştir. Bu kavram, çalışan-
ların bedenlerinin örgütün istenen 
estetik görünümü sağlayabilme-
si ve ticari bir yarar elde edebilmesi 
için bizzat örgütün yönetimi tara-
fından üretildiğini ifade etmektedir 
(Warhurst vd. 2000; 4). 

Estetik emek olgusu esasen iş-
gücü piyasaları ile ilgilidir ve iş-
verenlerin istihdam ettikleri ça-
lışanlara ve onların tecrübelerine 
yönelik taleplerini ifade etmekte-
dir. Bu talepler, Warhurst  ve Nick-
son tarafından  “iyi görünmek ve 
doğru konuşmak” şeklinde bir de-
yim olarak  formüle edilmiş ve es-
tetik emek teorisinde bir slogan ni-
teliği kazanmıştır (Karlsson, 2011; 
53).

Estetik emek, hizmet sektö-
rü çalışanlarının “iyi görünmek ve 
doğru konuşmak” için ön planda 
olan gerekliliklerini içerir. Hizmet 
sektörü üzerinde çalışan sosyolog-
ların kullandığı kavramsal araçla-
ra en son katılanlardan birisi olarak 
estetik emeğin, sosyal eşitsizlikler-
den kaynaklanan farklılıkları nor-
malleştirici yönü de bulunmaktadır 
(Williams/Connell, 2010; 371-372). 

Estetik emek, istenen bedensel 
eğilimleri yansıtan çalışanların is-
tihdam edilmesidir. Bu tür emek ile 
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işverenler rekabet avantajının bir 
kaynağı olarak, çalışanlarının şe-
killendirilmiş özelliklerini ve kapa-
sitelerini bilinçli olarak kullanmak-
tadırlar. Bu eğilimler, bir dereceye 
kadar, istihdama giriş aşamasın-
da sahip olunanlardır. Bununla bir-
likte, daha da önemlisi, işverenler 
daha sonra bu eğilimleri; seçme ve 
işe alma aşaması yanında, eğitim, 
izleme, ödüllendirme gibi diğer sü-
reçlerde de harekete geçirmekte, 
geliştirmekte ve metalaştırmakta-
dır. Bu eğilimleri, hizmet sürecinde 
müşterinin duyularına cazip gele-
cek bir stil yaratmak üzere bece-
riler seti olarak yeniden şekillen-
dirmektedirler. Diğer bir deyişle, 
çalışanların bedenselliği işveren-
ler tarafından ticari bir yarar sağla-
mak için dönüştürülmekte, uygun 
hale getirilmekte ve yönetilmekte-
dir. Ticari yarar, estetik emek süre-
cinde çalışanlar farklı ve tanımlan-
mış bir kurum imajının oluşumuna 
ve yaratılmasına katkı sağladıkla-
rı, diğer bir deyişle, müşteriye çe-
kici geldikleri ve sürekli müşteri 
edinmeyi kolaylaştırdıkları için or-
taya çıkmaktadır (Warhurst/Nick-
son, 2007(b); 107). Burada en önemli 
nokta, estetik emeğin, işverenlerin 
diğer işletmelerle rekabet eder-
ken bireylerin bedensel eğilimle-
rini kendi yararına olacak şekilde 
metalaştırıp, kullanabildiği ve bu-
nun da ötesinde bu eğilimlerin eği-
tim yoluyla geliştirilebildiği anlamı-
na gelmesidir (Karlsson, 2011; 54). 

Estetik emek kavramında, 
emek sürecinde bedenin cisim-
leşmesi ön planda yer almaktadır. 
Estetik emek, aynı zamanda ticari 
amaçlar için çalışanlar üzerinde fi-
ziksel düzenlemeleri kullanan or-
ganizasyonlar hakkındaki tartış-
malara, analitik olarak uygun ve 
sağlam araçlar sunmaktadır (Witz 
vd., 2003:198). Bunun yanında or-
ganizasyonda çalışan bedenle-
rin varolma ve işi yapabilme yolları 
üzerinde yoğunlaşarak, hizmet işi-
ne cisimleşmiş karakter kazandır-
maya da izin vermektedir (Witz vd, 
2003:35-43). Çalışma yaşamında 
bedenin estetik görünümü, özellik-
le işe alım sürecinden etkili olmak-
ta ve sonrasında bu görünümün 
korunması istenmektedir (Çetin, 
2009; 79).

Müşteri ile yüz yüze olunan bazı 
işlerde işverenler aradıkları çalışan 
tipinin kişisel özelliklerini “hırslı, 
stil sahibi, kendine güvenen, zevk-
li, akıllı, başarılı ve çok yeri görmüş” 
gibi çok ayrıntılı bir şekilde belirle-
yebilmektedirler. Bunlar da aslında 
emekte aranan estetiğin boyutları-
nı gösteren unsurlar olmaktadır.

Warhust ve Nickson, örgütlerin, 
çalışanların bedenselliklerini “doğ-
ru görünüm” aracılığıyla müşteri-
leri cezbetme çabası çerçevesinde 
metalaştırdıklarında estetik eme-
ğin gündeme geldiğini belirtmek-
tedirler. Bu görünümü belirlerken, 
bazı işverenler çalışanlarının cin-
selliklerini de harekete geçirme-
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nin, geliştirmenin veya metalaştır-
manın yolunu arayabilmektedirler 
(Warhust/Nickson, 2009; 399). 

Estetik emek konusunda be-
lirginleşen literatür, emek süreci-
nin daha önce çok fazla açıklan-
mamış olan hizmet sektörüne ait 
yönünü de dikkate almaya yönelik 
bir uyarı yapmaktadır. Emek süre-
cinde, hizmet alan kişinin işin daha 
geniş ölçüde örgütlenmesi üze-
rindeki etkisini dikkate alarak, is-
tihdam ilişkisindeki odak nokta-
sının yönetim-emek ikileminden, 
müşteri-çalışan-yönetim üçgeni-
ne doğru kayması gerektiği belirtil-
mektedir (MacDonald/Korczynski, 
2009: 4).

Estetik emek ile duygusal emek 
olguları, çalışanların, müşterile-
rin algılamalarını etkilemek için ta-
kınmak durumunda oldukları ta-
vırlara vurgu yapması bağlamında 
birbirlerine benzer özellikler ta-
şımaktadırlar. İki olgu da çalışan-
ların şekillendirilmiş özelliklerine 
odaklanır. Bununla birlikte, estetik 
emek olgusuna ilişkin açıklamalar 
büyük ölçüde Pierre Bourdieu’nun 
(1984) çalışmalarına dayanmakta-
dır. Dolayısıyla, estetik emek sergi-
lemesi için işe alınan çalışanlardan 
beklentiler, sadece belirli istihdam 
koşulları içinde bir rolü üstlenmek 
ya da yerine getirmek değil, daha 
ziyade köklü ve yerleşmiş hal ve ta-
vırları da sergilemeyi de içermek-
tedir. Diğer bir deyişle, işverenler 
belirli içselleştirilmiş eğilimler ta-

şıyan ve bunları kendinde görünür 
kılabilen kişileri çalıştırmak iste-
mektedirler. Bourdieu’nun içselleş-
tirilmiş eğilimler kavramına göre, 
bireylerin çocukluklarından iti-
baren kazandıkları bir takım eği-
limleri ve tercihleri onların sınıfsal 
özelliklerini de yansıtır. İşverenler 
çalışanları doğru estetik özellikler 
bağlamında işe alırken,  sosyal hi-
yerarşilerin ürünlerini de ortaya çı-
karmış ve kullanmış olmaktadırlar. 
Diğer bir deyişle, işverenler sosyal 
sınıf ayrıcalıklarını taşıyan çalışan 
arayışında olmaktadırlar (Willi-
ams/Connell, 2010; 352).

Estetik Emek Talep Eden İşler
Grugulis vd.(2004) örgütler için 

artan bir şekilde çalışanlarının 
davranışlarını olduğu kadar duygu 
ve görünümlerini de yönetme eği-
liminin olduğunu, dolayısıyla ça-
lışmanın artık verimlilik boyutu 
yanında, duygusal ve estetik bo-
yutunun da bulunduğunu ileri sür-
mektedir. Bu gelişme özellikle işe 
alma ve eğitimin hizmeti sunan iş-
gücünün duygularına ve estetiği-
ne odaklanmış olduğu perakende 
gibi hizmet sektörlerinde yaygın-
dır (Thompson; 2001). Revaçta olan 
otel ve barların bulunduğu  “tarza 
dayalı işgücü piyasalarında”, bar-
men, garson ya da satış elema-
nının görünümü, hareketleri, ko-
nuşması ve genel stilinin, sunulan 
hizmetin trend ve kaliteli olmasının 
temel koşulu olduğu belirtilmekte-
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dir (Nickson vd. 2001;7).  Personel 
iyi giyinmeli, doğru konuşmalı ve 
işe seçme ve yerleştirme süreci de 
bunu sağlayacak şekilde yapılan-
malıdır. Bakımlı olmak, giyim ku-
şam, hareketler, konuşmanın tar-
zı, tonu ve şivesi, bedenin boyutları 
sadece bu sözü edilen ortamlarda 
önemli hale gelmemektedir. Çağrı 
merkezleri, eğitim danışmanlıkla-
rı, yatırım bankaları ve muhasebe-
ciler gibi birbirinden çok farklı iş-
yerleri personelini onların duygusal 
ve estetik becerileri için işe almak-
ta eğitmekte ve terfi ettirmektedir 
(Trethewey, 1999; Thompson, 2001). 
Bu sayılan özelliklere sahip olmak, 
becerili olarak sayılmanın yeni ifa-
desi olmaktadır (Grugulis vd. 2004).

Estetik emek, hemen hemen 
müşteriye hizmet vermeye yöne-
lik bütün işlerde sözkonusu olmak-
tadır. Irk, cinsiyet, sınıf ve yaş gibi 
özellikler farklı iş ortamlarında bir-
leşerek, belirli bir hizmetin parçası 
olabilecek çalışan bireye ilişkin bir 
norm yaratabilmektedirler. Örne-
ğin, Warhurst ve Nickson (2007a), 
Entwhistle ve Wissinger (2006) ve 
Witz (2003), yüksek kaliteli giyim 
satış sektöründe orta-sınıfı yansıtan 
genç kadınların tercih edildiklerini, 
buna karşılık  MacDonald/Korczyns-
ki (2009) ise, diğer sektörlerde daha 
orta yaşlı erkek çalışanların tercih 
edilebildiklerini belirtmektedir (Mac-
Donald/Merill; 2009;123).

Estetik emek konusunu araş-
tıran başlangıç niteliğindeki ça-

lışmalar, İngiltere’de Glasgow böl-
gesindeki “tarza dayalı işgücü 
piyasası”nı ve tasarımcı, butik otel-
ler, şık barlar, restauranlar ve cafe-
lerdeki işleri araştırmaya yönelikti. 
Bu ilk pilot çalışma, bu şirketlerin, 
kurumsal imaj ve kişiliğin beden-
sel simgesi haline gelebilecek çalı-
şanları istihdam etmek ve geliştir-
mek istediklerini ortaya koymuştu. 
Sözkonusu işyerlerinin işverenle-
ri, kurum imajının bir parçası gibi 
görünen çalışanlara sahip olma-
nın, farklı bir şirket imajı yaratma-
ya yardım edeceği ve bu şirketle-
re karmaşık perakende ve turizm 
sektörlerinde rekabet avantajı ya-
ratacağını düşünüyorlardı (War-
hurst vd. 2009).

Daha sonraları diğer şirketler de 
çalışanların görünümünü kullana-
rak müşteri çekmeyi düşünmeye 
başladılar. Daha sonraki araştırma-
larda, çalışanların görünümünün 
şirketlerin markasının ve rekabet 
stratejisinin önemli bir parçası ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Çalışan gö-
rünümünün şirketin başarısında-
ki yeri sorulduğunda, işverenlerin 
%93’ü çok önemli olduğunu belirt-
mişlerdir. Yine işverenlerin %90’ı 
doğru görüntünün kritik bir işe 
alım kriteri olduğunu ifade etmiş-
lerdir (Nickson vd. 2005; 202-203).

Hizmet sektöründeki bazı işlet-
meler, işgücü açısından, bu işlet-
melerde çalışmak için gerekli olan 
orta sınıf kültürel sermayesine sa-
hip olan işgücüne dayanmak du-
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rumundadır. Sözkonusu kültürel 
sermaye, işverenler tarafından ta-
lep edilen estetik emek gereklilik-
lerini sağlamak için esastır. Estetik 
emek, sayılan bu işlerde çalışan-
ların statülerini yükseltme olana-
ğı sunar ve hizmetin yeniden yapı-
lanmasını da etkiler (Warhurst ve 
Nickson; 2007(a); 789-790).  

Estetik Emek ve Ayrımcılık
Tarihsel olarak bakıldığında, iş-

verenlerin çalışanları kontrol etme 
çabaları her dönemde sözkonu-
su olmuştur. Taylorism ve bilim-
sel yönetim döneminde işveren-
ler çalışanların zihinlerini, duygusal 
emekle ise duygularını kontrol et-
meye çalışmışlardır. Günümüzde 
kontrolün yeni biçimi estetik emek 
olgusu ile birlikte, çalışanların be-
denlerine yönelmiştir. Bu çerçeve-
de estetik emek, çalışanların be-
denselliklerinin metalaştırılmasını 
ön plana çıkarmak noktasında hiz-
met sektörü işlerine yeni bir yakla-
şımı temsil etmektedir. İşverenle-
rin çalışanların bedenlerine yönelik 
bu talepleri giderek yeni bir ayrım-
cılık türü olarak “görünümcülük1” 
olgusunun yükselmesine de yol aç-
maktadır (Warhurst vd., 2011; 126). 

Estetik emek hiyerarşik bir do-
ğaya sahiptir. Bu çerçevede, genç, 
beyaz ırktan, orta-sınıf ve ilgi çe-
ken, sempatik çalışanların daha 
yüksek ücret düzeyine ve statüye 
sahip işlerde çalışmak için işe alın-

1– Oxford English Dictionaries sözlüğünde sözcük anlamıdır.

maları sözkonusudur (MacDonald/
Merill, 2009; 123). Amerika, İngiltere 
ve hatta Avustralya gibi ülkelerde 
bireyin görünümü ile aldığı ücret ve 
istihdam geleceği arasında bir iliş-
ki olduğuna dikkat çeken bilimsel 
bir araştırma alanı giderek genişle-
mektedir (MacDonald/Merill, 2009; 
131). Sonuçlar, çalışanın görüntü-
sünün önemli olduğu konusunda 
kesin söylemler içermektedir. İşve-
renler daha iyi görünen ya da doğ-
ru görüntü veren kişiler lehine bir 
ayrımcılık yapma ve fiziksel olarak 
daha az çekici olan ya da yanlış gö-
rüntü verenleri ise cezalandırma 
eğilimindedirler. Kişinin görünü-
mü üzerinden önyargı geliştirme ya 
da ayrımcılık yapma veya özellikle 
güzelliğin sosyal konseptlerine uy-
mayan fiziksel görünüm temelinde 
önceden oluşturulmuş bir görüş ya 
da ayrımcılık anlamına gelen “gö-
rünümcülük”, istihdam alanındaki 
ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin bir 
sonraki kale olarak gösterilmekte-
dir (MacDonald/Merill, 2009; 132). 
Görünümcülük, çalışanın görünü-
mü temelinde ayrımcılık yapma-
nın yeni yolu olarak görülmektedir 
(Karlsson, 2011; 54).  

Görünümcülük kavramı, Ame-
rikan İngilizcesi bir kavramdır ve 
ilk defa 1970’lerin sonunda Was-
hington Post’un bir baskısında 
kullanılmıştır. İngiltere’de ise, hu-
kuk uzmanları daha yeni tarih-
lerde açık bir şekilde estetik eme-
ğe atıfta bulunmaya başlamışlardır 
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(MacDonald/Merill, 2009; 133). Gö-
rünümcülük, istenen bir beden-
sel görüntüye ulaşamayan ya da 
buna isteksiz olan işgücünün işiy-
le ilgili gelecek beklentilerinin gi-
derek zayıflamasına işaret eden 
bir kavramdır (Warhurst vd., 2011; 
126). Görünümcülüğün küreselleş-
me ile ilişkisini kültürlerarası bir 
yaklaşımla inceleyen bir çalışma-
da, küreselleşme eğilimi arttıkça 
görünümcülüğün giderek etkisini 
arttıran bir unsur olarak işgücü pi-
yasasında yerini aldığını ve bu so-
nucun kültürel değişkenliklerden 
de çok etkilenmediği sonucuna 
ulaşılmıştır (Ghodrati vd., 2015; 12).

İşverenlerin daha uygun olarak 
varsaydıkları ile uygun görmedik-
leri çalışanları zihinlerinde filtrele-
dikleri kabul edilmektedir. Ayrım-
cılığı temellendiren bu kriterlerin 
bir kısmı yasal iken bazıları değil-
dir. Örneğin, akademik ya da mes-
leki yetkinliklere dayalı bir değer-
lendirme yasal iken, cinsiyet, ırk, 
engellilik veya yaşa dayalı bir ay-
rımcılık yasal görülmemektedir. 
Çalışanın görünümüne dayalı ay-
rımcılık ise, henüz yeni beliren bir 
alan olduğu ve ele alıp inceleme-
si daha problemli kabul edildiği için 
“gri alan” yani yasal olup olmadığı 
belirsiz alan olarak kabul edilmek-
tedir (MacDonald/Merill, 2009; 132).

Fiziksel görünüm temelinde 
aleyhte davranışları düzenlemek, 
işverenlerin bütün diğer ayrımcılık 
uygulamalarında olduğu gibi kar-

maşıktır. Görünümcülük, kanıtla-
ması zor olan ve hatta günümüzde 
hakkında dava açmanın bile zor ol-
duğu bir ayrımcılık türüdür. Vo’ya 
göre, insan doğası, güzelliğe olum-
lu atıflar yapmaktadır. Amerika’da 
bile görünüme dayalı ayrımcılığın 
yasalarla tanınıp tanınmaması ko-
nusunda tartışma bulunmakta-
dır. Mevcut durumda, görünümcü-
lük Amerikan yasaları altında yasal 
olmayan bir ayrımcılık türü olarak 
tanımlanmış değildir. Bu tür bir ay-
rımcılığa uğradığını iddia eden bir 
kişinin bu ayrımcılığı, cinsiyet veya 
ırk gibi diğer faktörlere göre kanıt-
laması gerekmektedir. Bu yakla-
şım İngiltere’de de benzer şekilde 
uygulanmaktadır (2002; 341). Buna 
karşılık, Avustralya’da 1995 tarihli 
(2010’da değişen adıyla) Eşit Fırsat-
lar Yasası altında, bir kişiye onun fi-
ziksel görünümüne dayanarak adil 
davranmamak ya da ayrımcılık 
yapmak yasa dışı olarak kabul edil-
mektedir. Yasa açık bir biçimde, fi-
ziksel özellikler temelinde ayrım-
cılığa atıf yapmakta ve işverenleri 
çalışanların bu özellikleri temelinde 
bir tercih yapmaları konusunda en-
gellemeye çalışmaktadır. 1995’ten 
bu yana, Avustralya’daki Eşit Fır-
satlar ve İnsan Hakları Komisyo-
nu’nun 600’ün üzerinde işyerinde 
fiziksel özelliklere dayalı ayrımcılık 
yapıldığı yönünde şikayet aldığı be-
lirtilmektedir (Warhurst vd., 2009; 
133-134).

Gerçekten de literatürde çeşit-
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li araştırmaların da ortaya koy-
duğu gibi, işverenler doğru kişi-
lik ve görünümü müşteri ile yüz 
yüze olacak personelin seçimin-
de en önemli kriterler olarak be-
lirlemektedirler. Bunun da ötesin-
de, çalışanları işe aldıktan sonra 
da onların görünümleri üzerinde-
ki kontrollerini devam ettirmek-
tedirler. Bu kontrolün işletmelerde 
görünüm standartları belirlemek 
suretiyle gerçekleştirildiği ve çalı-
şanların görünümleri ile ilgili bir po-
litika geliştirmenin de şirket mar-
kası ve imajına uygunluk gerekçesi 
ile özetlendiği görülmektedir (War-
hurst vd., 2011; 127-128). Diğer bir 
deyişle, hizmet sektöründe müşteri 
ile yüz yüze iletişim kurulan birçok 
iş için başvuru yapanlar arasında 
ayrımcılığın yaygın olduğu görüşü 
ön plana çıkmaktadır (Butler, 2014; 
728).

Estetik Emeğe Dayalı 
Ayrımcılığın Kadınlar Açısından 
Değerlendirilmesi
Estetik emeğin hizmet sektö-

rünün analizinde yararlı bir boyutu 
ön plana çıkardığı ve ayrımcılığa yol 
açtığı değerlendirmeleri yanında, 
estetik emek koşullarının kadının 
dişil doğallığına dayandığı ve bunun 
sonucu olarak da görünümcülüğün 
daha çok kadın çalışanlar konu-
sunda seçici olmada etkili olması-
nın beklenebileceği belirtilmekte-
dir (Warhurst vd., 2012; 73). 

Özellikle görünüm standartla-

rının ve gerekliliklerinin kadınla-
ra yönelik olumsuz sonuçlarının 
daha fazla olduğu belirtilmektedir 
(Cavico vd., 2013; 111). Benzer şekil-
de Corbett de görünüme dayalı ay-
rımcılığın, erkeklere göre kadınlar 
açısından daha önemli bir konu ol-
duğunu belirtmektedir (2011; 625).  
İşyerindeki, özellikle iyi görünme 
ve çekici olma gibi standartlar ka-
dınlar üzerine daha fazla sorumlu-
luk yüklemektedir (Steinle, 2006; 
296). Kadınların çekiciliği hakkın-
daki değer yargıları, beklentiler ve 
kalıp yargılar kadınlar üzerinde 
orantısız bir yük oluşturduğunda, 
kadın davranışı ve değeri hakkın-
daki inançları ve dişilik imajı hak-
kındaki kalıp yargıları güçlendir-
mektedir. Bunun sonucu olarak da, 
görünüm standartları, kadının eko-
nomik durumu, sosyal iyilik hali ve 
onun özsaygısı üzerinde olumsuz 
sonuçlar doğurabilmektedir (Ma-
hajan, 2007; 173). Örneğin, televiz-
yon endüstrisinde kadınlar ve er-
kekler görünümlerine dayalı olarak 
değerlendirilirken, bu standartla-
rın kadınlar için daha yüksek oldu-
ğu belirtilmektedir (Mahajan, 2007; 
191). Görünüm ve estetiğe ilişkin 
standartların, toplumdaki egemen 
grupların ideallerini yansıttığı da 
dikkate alındığında, estetik emek 
temelinde kadın çalışanlara yöne-
lik ayrımcılığın kaynakları da daha 
iyi anlaşılabilmekte ve yine ağırlık-
lı olarak kadınlar üzerinden şekil-
lenen yeni bir ayrımcılık türü be-
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lirginleşmektedir. Gerçekten de, 
dünyada fiziki özellikleri üzerinden 
ayrımcılığın yasa dışı kabul edildi-
ği tek ülke olan Avustralya’da Eşit 
Fırsatlar ve İnsan Hakları Komis-
yonu, görünümcülüğe dayalı şika-
yetlerin ağırlıklı olarak kadınlar ta-
rafından yapıldığını belirtmektedir 
(Warhurst vd., 2012; 85). 

Estetik emek ağırlıklı olarak 
dişi bir edimselliğe dayanmakta-
dır (Warhurst vd.,2012; 85). Bunun 
anlamı, kadın çalışanlar sözkonu-
su olduğunda dişilikle birleştiril-
miş bazı estetik standartlarının be-
lirlenmesi ve kadın çalışanların bu 
standartlar çerçevesinde değer-
lendirilmeleridir. Örneğin, hostesler 
üzerinde yapılmış bir araştırmada, 
dişilik üzerinden belirlenen estetik 
kodların, hosteslerin işe alınması, 
eğitimi ve gözetimi gibi süreçler-
le çeşitli şekillerde kendini göster-
diği belirlenmiştir. Bir işe alım gö-
rüşmesinde, görüşmecilerin kadın 
bedenini potansiyel bir estetik eser 
olarak dikkatle inceledikleri ve bazı 
hostes adaylarının çeşitli gerek-
çelerle eğitim programlarına dahil 
edilmediği ortaya çıkmıştır. Bu ge-
rekçeler; çok yaşlı olmaları, ciltleri-
nin yıpranmış görünmesi, saçları-
nın çok kısa, çok karışık ya da çok 
sade görünmesi, tırnaklarının çok 
kısa olması, duruşun zayıf olma-
sı, hantal ve dolgun bacaklara sahip 
olmaları gibi sıralanabilmektedir. 
Bunun yanında boy ve kilo oranına 
dikkat edildiği ya da dişlerin yüzün 

yapısına göre çok ön planda olma-
sı gibi ayrıntılara inildiği de belirtil-
mektedir (Hancock ve Tyler, 2000; 
118). Özetle, hosteslerden kendi dişi 
doğalarında var olduğu düşünülen 
estetik role uygun performans ser-
gilemeleri beklenmekte, bunu ger-
çekleştiremeyenlerin ise yönetsel 
bir müdahaleye maruz kaldıkları 
görülmektedir. Bu rolün gereklerini 
yerine getirebilmeleri için, estetize 
edilmiş bir örgütsel beden görün-
tüsüne ulaşmaları ve bunu sürdür-
meleri gerekmektedir (Hancock ve 
Tyler, 2000: 125-126). 

Sonuç
Estetik emek olgusu çalışan bi-

rey üzerinde yeni bir kontrol saha-
sı olarak literatüre nispeten yeni 
girmiş, fakat buna karşılık oldukça 
geniş bir araştırma alanı ile yaygın 
bir literatür oluşturmuştur. Estetik 
emeğin bireyin bedenselliği ve gö-
rünümü üzerinde gündeme getirdi-
ği yeni gereklilik ve standartlar, ça-
lışma alanına ve işin niteliğine göre 
değişip çeşitlenebilmektedir. Fakat 
bu noktada, hangi iş olursa olsun 
hizmet sektöründe müşteri ile kar-
şı karşıya kalınan herhangi bir ça-
lışma sürecinde, çalışanın bedeni-
nin kâr güdüsü ile metalaştırılması 
ön plana çıkan özellik olmaktadır. 
Belirli bedensel özelliklere sahip bi-
reylerin iş olanaklarının daha ge-
niş olduğu hizmet sektöründe daha 
kolay iş bulabilmeleri, yükselebil-
meleri ve hatta daha yüksek üc-
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ret elde edebilmeleri sözkonusu 
olmaktadır. Bu durum doğal bir bi-
çimde çalışanlar arasında bir ay-
rımcılığın gündeme gelmesine yol 
açmaktadır. Literatürde görünüm-
cülük olarak adlandırılan bu ayrım-
cılık türü yasal olarak tanınması 
zor kabul edilen bir nitelik taşıma-
sına rağmen, açık bir şekilde ay-
rımcı uygulamalara yol açmaktadır.

Estetik emeğin kadınlar çalı-
şanlar açısından ise daha özellik-
li bir duruma işaret ettiği görül-
mektedir. Kadının dişiliğinin doğal 
bir sonucu olarak görülen estetik 
duruş, ondan beklentileri yükselt-
mekte ve bu durum çalışma sü-
recinde kadın açısından şartların 
daha da ağırlaşmasına neden ol-
maktadır. Gerçekten de, kadınlar 
çalışanların aynı işi yapan erkek 
çalışanlara göre görünümlerine, 

hâl, hareket ve tavırlarına daha faz-
la dikkat etmeleri gerekmekte ve 
kadın çalışanların bir çalışma süre-
cinden dışlanması veya daha olum-
suz koşullara maruz bırakılması 
noktasında birbirinden çok fark-
lı nedenler ileri sürülebilmektedir. 
Adeta kadının doğuştan getirdiği ve 
üzerinde kendi kontrolünün olama-
yacağı saçının yapısı, yüzünün ya-
pısı, ses tonu gibi bedensel özellik-
leri nedeniyle değerlendirilmesi ve 
bu çerçevede kendisine iş olanak-
larının sunuluyor olması, ayrımcı-
lığın belki de en acımasız biçimi-
ni ortaya çıkarmaktadır. “Doğuştan 
güzel” olan kadınların çalışma ha-
yatında en iyi fırsatlarla karşılaşı-
yor olmalarına yönelik literatürde 
karşılaşılan yaygın kabul de, bunu 
destekleyen bir nitelik taşımakta-
dır.
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