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dalet Arayan İşçi Aileleri, “İş cinayetlerini unutmadık; unutturmayacağız” diyorlar. Seslerini kitapla nöbet
tutarak, web sayfasında yazarak duyuruyorlar. Onların haklı mücadelelerini saygıyla selamlıyoruz ve bizimle birlikte çoğaldıklarını bilmelerini istiyoruz. Bundan sonra. Çalışma Ortamı dergisinin her sayısında
bu kitaptan bir haber yayınlayarak, Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne biz de katılacağız.

Savaş alanına dönen Davutpaşa’da (üstte) 23 kişi ölmüş, 120
kişi yaralanmıştı. Mağdurlar, Hrant Dink’in cenazesindekine
benzer dövizlerle adalet istedi.

‘Biz kömür için değil, acımız için geldik’
Adalet devletin temeli değil, enkazıymış...
İSMAİL SAYMAZ
İSTANBUL - Davutpaşa, geçen yıl 31 Ocak saat 09.30’da büyük bir patlamayla sarsıldı. Emek İş Merkezi’ne sanki bomba atılmıştı: 23 kişi öldü, 120 kişi yaralandnı. Patlama,
Selçuk Başlar’a ait patlayıcı madde üretim ve
depolama atölyesinde meydana gelmişti. Patlamadan sonra yalnızca taş sütunlar, makine
parçaları ve insan bedenleri değil, Türkiye
gereği de etrafa saçıldı: Çünkü iş merkezinin
iskânı, Başlar’ın da ruhsatı yoktu.
İstanbul Büyükşehir Belediye aşkanı Kadir Topbaş, olay günü enkazın önünde yaptığı
açıklamada, “Sorumlulukları birlikte üstlenmek ve birlikte çözmek zorundayız” diyordu.
Birlikte yapılan tek şey, sorumluluğu birbirinin üzerine atmak oldu.
30 Mart’ta tamamlanan bilirkişi raporuna
göre patlamada sorumluluğu olanlar işyeri
sahibi Seluk Başlar, Büyükşehir Belediyesi,
Zeytinburnu Belediyesi, Çalışma ve Sosyal
güvenlik Bakanlığı ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (BEDAŞ) sorumluluğu vardı.
• İşyeri sahibi: İşyeri sahibi Selçuk Başlar,
10’da 2 kusurluydu. Başlar patlamada öldü.
• Zeytinburnu Belediyesi: 10/3 kusurlu.
Yangın güvenlik dosyası bulunmayan iskânsız
binanın kulanımına izin vermiş, denetim yapmamış, İBB’yi bilgilendirmemişti. 10’da 3
kusurluydu. Ancak olayla ilgili Zeytinburnu
Belediyesi’nden sanık sandalyesine oturtulan
kimse yok. Çünkü kaymakamlık altı elediye
çalışanının soruşturulmasına izin vermedi.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi : 10/2
kusurlu. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler
Tüzüğü’ne aykırı avrandı, denetim yapmadı,
kaçak su ve kanalizasyon hattı bağladı. Facianın bir yıl ardından Büyükşehir Belediyesi
çalışanlarının soruşturulması için iki aydır
mülki amirlik izni bekleniyor.
• BEDAŞ 10/1 kusurlu bulundu. Ruhsatsız, denetimsiz binaya elektrik bağlamıştı.

Sorumlu kurumlardan soruşturma için isim istendi, ölmüş çalışanların adı verildi
BEDAŞ görevlilerin sorgulanması içinde
Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu gibi mülki
amir izni bekleniyor.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
10/1 sorumlu. Gerekli denetimleri yapmamıtı.
Bakanlık bugüne kadar soruşturma için ısrarla
tek bir isim bile vermedi.
Bilirkişi raporu 30 Mart 2008 tarihinde tamamlandı. Savılık 8 Nisan’da ilgili kurumlara
yazı yazıp sorumluların adlarının iletilmesini
istedi.
Zeytinburnu Belediyesi’ne göre Başlar’ın
işyerindeki parlayıcı üretim ‘birinci sınıf
gayri sıhhi madde’ kapsamına girdiğinden,
muhatap, Büyükşehir Belediyesi’ydi. Büyükşehir Belediyesi’ne göreyse bir sorumlu varsa
İçişleri Bakanlığı olmalıydı. İSKİ binaya su
bağlanmasıyla ilgili üç isim verdi. İSKİ’nin
bildirdiği üç isimden biri 2002’de ölmüştü.
Savcı üç ayrı nüfus kayıt örneği beklemekle
geirdi. BEDAŞ’ın da verdiği sekiz isimden
ikisinin çokan öldüğü anlaşıldı. Yazılar gitti
geldi; üç ay geçti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ne sorumluluk aldı ne isim bildirdi. Bölge

Müdürü Atakan Tanış, Mayıs’taki cevabında,
“Bütün işyerlerinin teftiş programına alınarak
teftiş edilmesine yönelik bir mevzuat hükmü
bulunmamaktadır. Ayrıca ülke genelinde sadece 261 iş müfettişi marifetiyle yürütmeye
çalışılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin
bütün işyerlerini kapsayacak şekilde sürdürülmesi mümkün olmadığı...” gerekçesiyle
kendisini savundu.
Savcı Ali Haydaroğu; İBB’den Ruhsat
Denetim Müdürlüğü’nden üç, İSKİ’den iki
olmak üzere toplamında beş; ZB İmar, Ruhsat ve Zabıta müdürlüklerinden altı; BEDAŞ
Esenler İşletme ve Bakım Müdürlüğü’ndeki
altı çalışanı saptandı. Zeytinburnu çalışanları
için Zeytinburnu Kaymakamlığı’na, İBB çalışanları için valiliğe, BEDAŞ çalıanları içinse
Bayrampaşa Kaymakamlığı’na, soruşturma
izni verilmesi için kasım ayında başvurdu.
Zeytinburnu Kaymakamlığı, soruşturma
izni vermeyince adalet daha ilk adımında devlete çarptı. Savcı Haydaroğlu da kararın iptali
için İdare Mahkemesi’ne gitti. İstanbul Valiliği ve Bayrampaşa Kaymakamlığı’ndansa
herhangi bir haber gelmedi.
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Radikal, 01.02.2009

İSTANBUL - “Suçlu hizlersek biz
cezalandnırılalım. Değilsek Zeytinburnu
ve Büyükşehir belediyeleri, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hükümet hesap verin.
Bizim talebimiz maddi değil, manevi.
23 aile akıl hastası oldu. Ayaklarımın
altında oğlumun kanı var. Kimse hesap
vermeyecek mi? Ben kömür, makarna,
50 TL için gelmedim. Biz kanımızın
hakkını istiyoruz.”
Davutpaşa’da
Emek
İş
Merkezi’ndeki patlamada 26 yaşındaki
oğlu Orhan Seday’ı yitiren Adnan Seday
böyle isyan etti.
Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı
en büyük ‘iş kazaları’ndan Davutpaşa
patlamasının üzerinden tam bir yıl geçti.
Ölenlerin yaınları dün bir yıl önce savaş
alanını anıran yerde yitirdiklerini andı.
Adnan Seday da onların arasındaydı ve
en büyük korkusunun davanın zamanaşımına uğraması olduğunu söyledi. Facianın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen
hâlâ bir tek sanığın bile belirlenememiş
olması, adalet bekleyen ailelerin kaygılarını artırıyor.
Ölenlerin, yaralananların yakınları
dün ellerinde karanfiller ve pankartlarla
sloganlar atarak iş merkezi önüne geldi. Grup adına açıklamayı, eşi Gülhan
Çubuk’u yitiren İdris Çubuk yatı. aileler
ölenlerin fotoğraflarını ve karanfilleri,
patlamanın gerçekleştiği alandaki tuğlaların üzerine bırakırken gözyaşları
içindeydi.
40 yaşındaki kardeşi Lezgi Şimşek’i
yitiren Mustafa Şimşek verilen sözlerin
tutulmamasından yakındı: “Bakan sigortası olana da olmayana da yardım edeceğiz demişti. Hiçbir yardım yapılmadı.
Kardeşimin altı çocuğu vardı. Şimdi geride kalan ailesi kira ödeyemez, ekmek
bulamaz, tedavi göremez durumda.”
Tek oğlunu, sigortasız ve 400 YTL’ye
çalışan 21 yaşıdaki Hasan Akgün’ü yitiren anne Nafiye Akgün, davanın ilerlemesine öfkeliydi: “Bilirkişi raporu olduğu halde hiçbir şey yapmıyorlar. ‘Neden’
diye soruyoruz.”
Ali Cesur ise 37 yaşındaki endüstri
mühendisi oğlu Kadir Cesur’u yitirmişti:
“Burada insan hayatının ne kadar ucuz
olduğunu gördük. Bizim bayramlarımız
yok artık. Gülmeyi unuttuk.”

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı en büyük ‘iş kazası’nda bir kişinin bile sanık sandalyesine oturmamasına
öfkelenen kayıp yakınları, facianın yıldönümünde Davutpaşa’daydı. 26 yaındaki oğlunu artık otopark haline
gelen alanda anan baba sordu: Ayaklarımın altında oğlumun kanı var. Kimse hesap vermeyecek mi?
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Çocuk ve Gençlerin Şiddet ve İstismara Karşı Korunması:

19 Günlük Etkinlik ve Dünya Günü (1-19 Kasım)
Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR*
ve aynı konudaki Dünya Raporundan aktaradın Dünyası Zirvesi Kurumu’nun
dığına göre:
(WWSF) Çocuk ve Gençlik Bölümü,
• Tahminlere göre 2002 yılında tüm dünyada
“Bir hayalimiz var”! Çocuk ve gençlere
53.000 çocuk cinayete kurban gitmiştir. Kimi
karşı şiddetin olmadığı bir dünya yaratmak”
sanayileşmiş ülkelerde, 1 yaşından küçük
özlemi ve hedefi ile 2013 yılının “19 Günlük
çocukların ana babaları tarafından öldürülme
Etkinlik Kampanyası”nı başlattı. Bu amaçla
riski 1-4 yaşlarındaki çocuklara göre üç kat,
dört dilde hazırlanan ve ilgili tüm tarafları
5-14 yaşlarındakilere göre ise iki kat daha
harekete geçirmeyi amaçlayan bir “2013 Koyüksektir.
ruma Set”i kitapçığını ilgili web sayfasında
• Çocuk mağdurların 22 bini (hemen hemen
duyurdu.
yüzde 42’si) 15-17 yaşlarındaydı ve bunların
WWSF girişimi ile 19 Kasım günleri,
da yüzde 75’i erkek çocuklardı.
2000 yılından bu yana “Çocukların İstismara
• Dünyanın bütün bölgelerini kapsayan araşKarşı Korunması Dünya Günü” olarak çeşitli
tırmalardan alınan sonuçlara göre, çocukların
etkinliklerle gündeme taşınmaktadır.
yüzde 80 ile 98 arasında değişen bir bölümü
Birleşmiş Milletlerin danışma kurumfiziksel cezaya maruz kalmaktadır. Bu çocuklarından biri olup, kar amacı gütmeyen bir
ların üçte biri kadarında da fiziksel ceza, beuluslararası kurum olan WWSF, çocukların
lirli aletlerle uygulanmaktadır.
istismara karşı korunması konusunda bir
• 100’den fazla ülkede çocuklar okullarında
dünya gününü kabul ettirmekle kalmamış,
hala sopa, kayış veya başka aletlerle fiziksel
2004 yılında “WWSF Yaratıcı Koruma Önceza tehdidine maruzdur.
lemleri Ödülü”, 2008 yılında “Koruma Reh• En az 30 ülkede yürürlükte olan ceza sisberleri” hazırlanması, 2010 yılında programa
temleri çocukların ceza olarak kamçılanmasıgençlerin de koruyucu“Çaktörler olarak dahil
na veya sopalanmasına izin vermektedir.
edilmesi, 2011 yılında koruma seti kitapları• Dünyadaki çocukların yalnızca yüzde 2,4’ü
nın hazırlanmaya başlanması ve bir günlük
hangi durum ve ortamda olursa olsun fiziksel
etkinliklerin 19 güne yayılması (1-19 Kasım
cezaya karşı yasal koruma altındadır.
arasına), 2012 yılında http://www.19days.
• Her yıl, sayıca 113 milyon ile 275 milyon
woman.ch web sayfasının oluşturulması gibi
arasında çocuk, anne baba arasındaki şiddet
birçok yaratıcı çalışmayı da başlatarak, bu
içeren ve sıkça meydana gelen kavgalara taalandaki çalışmaların başarısını artırmaya
nık olmaktadır.
katkı sağlamıştır.
•
Gelişmekte olan ülkelerde okul çağın2012 yılında aralarında Türkiye’nin budaki çocukların yüzde 20 ile yüzde 60 arasında
lunduğu 77 ülkeden 178 üye kurum ve kuruluş bu kampandeğişen bir bölümü, son 30 gün içinde okullarında
yaya dahil olmuştur. Türkiye adına yürütülen çalışmalar
kendilerine sözlü veya fiziksel anlamda sataşıldığını
Uluslararası Çocuk Merkezi üyeliğinde gerçekleştirilmiştir.
belirtmektedir.
WWSF kampanyaların etkisini de takip etmeyi ihmal
• Orta ve Doğu Avrupa’da yapılan bir araştırmada, soetmemiştir. Yukarıda belirtilen web sitesinde, 77 ülkeden
rulara yanıt veren öğrencilerin ortalama yüzde 35’i,
178 üye kuruluş tarafından yürütülen farkındalık yaratma,
son iki hafta içinde kendilerine sataşıldığını belirteğitim, koruma önlemlerinin artırılması gibi aktif çalışmalamiştir. Oran, ülkeler arasında yüzde 15 ile 64 arasınra ve bu çalışmaların etkileri konusuna da yer vermiştir.
da değişmektedir.
Bu konudaki dünya verileri WWSF’nin bu girişimlerinin
• 18 yaşından küçük tahminen 150 milyon kız ve 73
önemini ve değerini ortaya koymaktadır. UNICEF’in BM
milyon erkek çocuk 2002 yılında cinsel ilişkiye zorGenel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması
lanmış veya cinsel şiddetin başka biçimlerine maruz
kalmıştır.
• 21 ülkeyi kapsayan araştırmalarda, kızların en az
yüzde 7’si (bu oran yüzde 36’ya kadar çıkabilmektedir), erkek çocukların ise en az yüzde 3’ü (bu oran
da yüzde 29’a kadar çıkabilmektedir) çocukluklarında cinsel tacize maruz kaldığını belirtmiştir.
• İlk cinsel ilişkilerini 15 yaşından küçükken kurdukla-

K
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ocuklar kendilerine geleceğin onlarda olduğunun
anlatılmasından yorgunlar. Verdiğimiz sözleri şimdi tutmamızı
ve şiddetten korunma haklarının bugün hayata geçmesini
istiyorlar.”
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rını belirten kadınların yüzde 11 ile
45 arasında değişen bir bölümü,
bu ilişkinin zorla gerçekleştiğini
belirtmiştir.
• Halen 10-17 yaş grubunda olan
82 milyon kız 18 yaşına gelmeden
evlenmiş olacaktır; bunların arasında daha genç yaşlarda evlenenlerin
sayısı ise önemli düzeydedir.
• Dünyada sayıca 100 milyon ve 140
milyon arasında kadın bir tür sünnete
(FGM/C) maruz kalmıştır.
• Kimi ülkelerin belirli bölgelerindeki FMG/C yaygınlığı, oran olarak yüzde 71 ile 99 arasında değişmektedir; daha 4 yaşına gelmeden bu uygulamaya maruz
kalan kız çocuklar vardır.
• Afrika’nın aşağı Sahra bölgesinde, Mısır ve Sudan’da
her yıl tahminen 3 milyon kız çocuğa ve kadına, sünnet işlemi uygulanmaktadır.
• 2004 yılında 218 milyon çalışan çocuk vardı ve bu
çocukların 126 milyonu tehlikeli işlerde çalışmaktaydı.
• 2000 yılına ilişkin tahminlere göre zorla veya borç
karşılığı 5,7 milyon çocuk çalıştırılıyordu; fuhuş ve
pornografi sektörlerinde çalıştırılan çocuk sayısı
1.8 milyondu ve 1.2 milyon çocuk alınıp satılıyordu
(UNICEF, 2007: 8-10).
WWSF, 2013 yılının kampanya konusu “çocukların
satılmasının, çocuk fuhuşunun ve çocuk pornografisinin önlenmesi” olarak belirlemiştir.

4
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Yıllık kampanya konuları belirlemesine rağmen, üye ülkeleri kendi önceliklerine göre temalar belirlemekte özgür
bırakmaktadır. Bu yaklaşımla ihmal ve
şiddetin çok farklı biçimleri olmasına rağmen, aşağıda yer alan 19 temayı 2013
yılı için ana temalar olarak belirlemiştir:
1. Silahlı çatışmaya katılan çocuklar (2012
yılının ana teması)
2. Cinsel istismar
3. Zorbalık
4. İhmal
5. Çocuk işçiliği
6. İşkence (2011 yılının ana teması)
7. Çocukların satılması (2013 yılının ana teması)
8. Çocuk fuhuşu (2013 yılının ana teması)
9. Çocuk pornosu (2013 yılının ana teması)
10. Çocuk kaçakçılığı
11. Çocuk seks turizmi
12. Zarar verici geleneksel uygulamalar
13. Sokak çocukları
14. Sağlık koşullarına bağlı ayrımcılık
15. Madde bağımlılığı ve madde kullanımı
16. Yetersiz beslenme
17. Uluslararası çocuk ticareti tehlikesi
18. Kaçırılma
19. Çocuk idamı (WWSF, 2013: 10).
19 günlük kampanya, bu konularda sosyal davranış
değişikliğine yol açmak amacıyla harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulunan çok konulu bir kampanyadır.
Kampanya, gençler de dahil olmak üzere, yukarıda sıralanan konuların herhangi birine veya birden fazlasına karşı
mücadele edecek bütün örgüt ve sivil toplum taraflarını harekete geçmeye çağırmaktadır. Bu amaçla birlikte hareket
etmenin, elimizdeki araçları ve iyi uygulamaları paylaşmanın önemine de vurgu yapmaktadır.
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Dünyada her yıl 18 yaşın altındaki milyonlarca çocuk,
cinsel istismara ve sömürüye uğruyor. Çocukların cinsel
amaçlarla satılması ve kaçırılması; çocuk istismarı; sosyal
bağlantılar, internet ve diğer teknolojiler yoluyla çocukları
kandırmaya yönelik planlı eylemler her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletlerin (BM) aşağıda yer alan bazı verileri durumun önemini ortaya koymaktadır.
• Dünya genelinde her yıl 150 milyon kız çocuğu ile 73
milyon erkek çocuğu genellikle aile çevresinden birinin tecavüzüne veya cinsel şiddetine maruz kalıyor.
• Her yıl yaklaşık 133 - 275 milyon arası çocuk, aile içi
şiddete tanık oluyor.
• Okul çağı çocuklarının yüzde 20 ile yüzde 65’i sözel
veya fiziksel zorbalığa maruz kaldığını bildiriyor.
• Dünya nüfusundan 80 ile 100 milyon kız çocuğu,
cinsiyete dayalı bebek katli, cenin katli, yetersiz beslenme ve ihmal nedenleriyle “kayıp” durumda.
• Her yıl 1,2 milyon çocuk satılıyor.
• Sadece 29 ülkede çocuklara karşı her tür şiddet yasaklanmış olup, dünya çocuk nüfusunun büyük çoğunluğu şiddete karşı yetersiz yasal korumaya terk
edilmiş durumdadır.
• Çocuklara karşı şiddet eylemlerinin büyük çoğunluğu; aileler, öğretmenler, okul arkadaşları, işverenler
ve bakıcılar gibi çocukların yaşamlarında yer alan
kişiler tarafından gösterilmektedir.
• Dünya genelinde çalışan 215 milyon çocuk işçinin
yarısından fazlası (yüzde 53) tehlikeli koşullarda çalışmaktadır.
• Bugüne kadar 30’dan fazla ülkede tahminen 300.000
çocuk askere alınmış ve çeşitli askeri güç/gruplar tarafından kullanılmıştır (WWSF, 2013:9).
Kampanya BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni onaylamış olan Hükümetleri verdikleri sözleri tutmaya da davet
etmektedir. Türkiye’nin de 1995 yılında onayladığı Çocuk
Haklarına dair Sözleşme’nin 19.maddesi;
Taraf devletlerin çocuğun anne-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel
saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü mua-

meleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel
bütün önlemleri almasını öngörmektedir.
19.madde ayrıca bu tür koruyucu önlemlerin,
Sözleşme’de tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili
makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için başkaca yöntemleri ve uygun olduğu taktirde
adliyenin işe el koyduğu kadar durumun gereklerine göre
çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi
için etkin usulleri de içermesi gerektiğini belirtmektedir.
34.madde; taraf devletlerin, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verdiğine, bu amaçla taraf devletlerin özellikle:
• Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere
kandırılması veya zorlanmasını;
• Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini;
• Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde
gerekli her türlü önlemi almasını öngörmektedir.
35.madde; taraf devletlerin, her ne nedenle ve hangi
biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları
veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde
ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri
alacağını belirtmektedir.
36. madde; taraf devletlerin, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı
çocuğu koruyacağını vurgulamaktadır.
38.madde ise; taraf devletlerin silahlı çatışma halinde
kendilerine uygulanabilir olan uluslar arası hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlüğünü üstlendiğini belirtmektedir.
Çocuk ve gençler geleceğimizdir. Para ve iktidar hırsı
yetişkinleri, çocuk ve gençleri daha çok ezmeye yöneltiyor.
Kendilerine uygulanan bu şiddete karşı, çocuk ve gençler
örtülü ya da açıktan direniş göstermeye başlıyor. Hem onlara “geleceğimizsiniz” diyeceksiniz; hem de kendi dünyalarını kurmalarına izin vermeyeceksiniz.
Önümüzdeki yıllarda, çocuğa karşı şiddet listelenirken,
ifade özgürlüğüne karşı iktidarların vahşi saldırıları da yazılacaktır. Türkiye de, özellikle son iki ayda yaşananlar,
iktidarın gösterdiği aşırı tepki ve hoşgörüsüzlük, bu sıralamada en başlarda yer alacaktır.
Bütün dünya aklını başına toplamalıdır. Para ve gücün
kölesi olunmamalıdır.

Kaynaklar:
UNICEF (2007). Çocuklara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması,
http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/e/v/evac-forparliamentarians-tr.pdf, Erişim Tarihi 29 Haziran 2013.
WWSF (2013). Call to Action Prevention Kit, 3rd Edition - 2013,
http://19days.woman.ch/images/Prevention_Kit/2013-e-kit-final2light.
pdf, Erişim Tarihi: 30 Haziran 2013.
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Dünya Çocuk Emeği ile Mücadele Günü :

“Hayvanlarına Daha Saygılı Davranıyorlar”

B

Taner AKPINAR *

ilindiği gibi Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) 2002 yılında 12
Haziran’ı Dünya Çocuk Emeği ile Mücadele günü
ilan etti ve o zamandan beri, her yıl, 12 Haziran’da çocuk
emeği sorununa dikkat çekmek için birtakım etkinlikler düzenlemektedir. Bu yılki etkinlikler, “ev işlerinde çocuk işçiliğine hayır” teması etrafında gerçekleştirildi.
ILO verilerine göre, dünya genelinde 215 milyon çocuk,
işçi olarak çalışmaktadır.(1) ILO, bu yıl tema olarak seçtiği soruna ilişkin bir de rapor kaleme aldı. Bu rapora göre,
dünya genelinde, 15,5 milyon çocuk, ücretli ya da ücretsiz
olarak, ev işlerinde çalıştırılmaktadır. Bu çocukların üçte
ikisinin içinde bulunduğu koşulların hiçbir şekilde kabul
edilemeyeceği belirtilmektedir. Bunun nedeni, yaşlarının
çok küçük olması ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılıyor olmalarıdır. Bir kısmı, tam anlamıyla, köleliğe benzer koşullarda
çalışmaktadır. Ev işlerinde çalışan çocukların 6,5 milyonu
5-14 yaş arasında bulunuyor ve % 71 den fazlsını da kız

çocukları oluşturuyor. Ev işlerinde çalışan çocuklar başka
birinin evinde ya da bir işverene bağlı olarak çalışmaktadır.
Yaptıları işler ise genellikle temizlik, ütü, bahçe işleri, su
taşıma, çocuk ve yaşlı bakımı. Haftada 43 saatten daha
fazla çalışmaktadırlar. Fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete
*

Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim
ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü
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ve istismara karşı korumasız bir durumda çalışan çocuk
işçiler, ailelerinden kopartılmakta ve kamuoyundan gizlenmektedir. Birçoğu sonunda seks endüstrisinin sömürü ağlarına düşürülmektedir.(2) ILO’ya göre, çocukların ev işlerinde çalıştırılmasına karşı yürütülen mücadelede, en başta
gelen sorunlardan biri, çocukların ev işlerinde çalıştırılmasının birçok ülkede noramal bir durum olarak görülmesi ve
çocuk işçilik olarak kabul edilmemesidir.(3)
Ev işlerinde çalışan çocukların durumunu, bir saha
araştırmasıyla, daha yakından inceleyen Jonathan Blagbrough, bu çocukların içinde bulunduğu insanlık dışı koşulları gözler önüne seriyor. Blagbrough’un çalışması “Hayvanlarına daha saygılı davranıyorlar (They respect thier
animal more)” başlığını taşımaktadır.(4) Anlaşılacağı gibi,
bu başlık, ev işlerinde çalışan çocukların, çalıştıkları evlerde bulunan hayvanlara kıyasla nasıl bir konumda bulunduklarını ima etmektedir. Bu başlıkta kullanılan ağır dil,
araştırmacıya değil, görüşme yapılan bir çocuk işçiye ait.
Blagbrough’un çalışması Asya, Afrika ve Latin
Amerika’nın 20’den fazla bölgesinde görüşme yapılan 400
çocuktan elde edilen verilere dayanıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocukları ev işlerinde çalışmaya iten en
yaygın neden yoksulluk. Çocuklar kendilerinin ve ailelerinin yaşamını sürdürmek için, zorunlu olarak çalıştıklarını
söylemektedir. Örneğin Tanzanya’da da görüşmeler yapılmış ve birçok çocuk, aile üyelerinin HIV/AIDS nedeniyle öldüğü ve kendilerine bakacak güvenilir akrabaları olmadığı
Temmuz - Ağustos 2013
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insanın insanı sömürdüğü, bir mal gibi alıp sattığı, şiddet
uyguladığı, yaraladığı, tecavüz ettiği, öldürdüğü ve daha
akıl almaz binbir şey yaptığı, insanlık dışı ve sözcük dağarcığımızdaki kötülüğün en uç biçimlerine ilişkin sözcüklerle
bile tanımlanması olanaksız bir hal almıştır!?...
Kaynaklar :

ÇALIŞMA ORTAMI

> Sayfa 23’ün yanıtı

Kız çocukların erken yaşta evlendirilmesini konu alan
bir rapora göre ise, az gelişmiş ülkelerde her üç kız çocuktan biri en geç 18 yaşında evlendirilmektedir. Her gün 39
bin ve her yıl 14 milyon kız çocuğun bu şekilde erken yaşta
evlendirildiğine dikkat çekilmektedir. Yoksul ailelerdeki ve
kırsal alanlardaki kız çocuklarının, 18 yaşından da önce
evlendirilmesi oransal olarak daha yüksektir. Her yıl 1519 yaş arasındaki yaklaşık 13,7 milyon kız çocuk doğum
yapmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde, hamilelik ve doğuma
bağlı ölümlerin 15-19 yaş grubu kız çocukları arasında
en yaygın ölüm nedeni olduğu vurgulanmaktadır. Bebek
ölüm oranlarına bakıldığında ise, ölüm oranı 20’li yaşlarda
doğum yapanlara kıyasla, 20 yaş altında doğum yapanlar
arasında % 50 daha yüksektir.(7)
Suriye’de ve Afganistan’da süregelen çatışmalarda çocukların infaz edilmesi de sıradanlaşmıştır. Afganistan’da
10 ve 16 yaşlarında iki erkek çocuk başları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştur.(8) Suriye’de ise, 15 yaşında ibr
çocuğun ailesinin önünde yüzünden ve ensesinden silahla
vurularak öldürüldüğü rapor edilmektedir.(9)
Dünya düzeni, insan, insani, insanca, vb nitelendirmeler kullanırak yapılacak her türlü tarifin çok uzağında,

İKİ DAKİKA DÜŞÜN

(6)

Ne yapılmalı ?
1. Matkapta (iş ekipmanında) fiili veya olası
bir tehlikenin bertaraf
edilmesi için bir acil durdurma sistemi (tertibatı)
bulunmalıdır.
2. Parça fırlaması riskine
karşı, bu riskleri ortadan
kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı (matkap
ucuna) koruyucu siperlik ile donatılmalıdır.
3. Matkabın kayış kasnak
kısmı tamamen koruyucu ile kapatılmalı, herhangi bir koruyucu yerinde olmadan matkap
çalıştırılmamalıdır.
4. Operasyon
noktaları,
yapılacak işleme uygun
şekilde aydınlatılır.
5. Çalışanların doğrudan
veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden
korunmasına
uygun
olmalıdır (göve topraklaması olmalı ve test
ve kontrolleri periyodik
olarak yapılmalıdır).
6. Matkap ile çalışan personel eldiven kullanmamalıdır.
7. Çalışanın oturduğu sandalya en az beş tekerli, aşağı yukarı ayarlanabilen ve sırt desteği olan türden
olmalıdır.
8. Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş
ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve yazılı
talimat verilmelidir.
9. Çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin
eğitim almaları sağlanmalıdır.
10. Koruyucu gözlük (yüze çapak ve talaş gelme olasılığı ortadan kaldırılamamış ise ayrıca yüz siperliği)
verilmeli ve çalışma sırasında kullandırılmalıdır.

için çalışmak zorunda olduklarını söylemişlerdir. Benin ve
Togo’da görüşülen çocukların önemli bir bölümü, kendilerinin sınır-ötesi ticaretle ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
satıldıklarını ifade etmişlerdir.
Nepal’de yapılan görüşmeler ise, sorunun bambaşka
bir boyutunu açığa çıkarmaktadır. Bu ülkede görüşülen çocukların söylediğine göre, ev işlerinde çalıştırılmak üzere,
özellikle 14 yaşın altındaki çocuklar işe alınmaktadır. Büyük çocuklar, kendilerini çalıştıranlara zaman zaman baş
kaldırdıkları, ücret artışı ve diğer koşullarda iyileşme istedikleri için tercih edilmemektedir.
Görüşülen çocukların anlattıklarından, şiddetin binbir
türüne uğradıkları ortaya çıkmıştır. En yaygın şiddet uygulama biçimi, çocukları dövmektir. Küfretme, kimi zaman
dışarıda yatırma, yemek yemelerine izin vermeme, cinsel
istismar çocuk işçilere uygulanan en yaygın şiddet türleridir.
Diğer taraftan, ILO’nun bu yıl belirlediği temanın dışına çıktığımızda da, ne yazık ki, çocukların durumunun pek
parlak olmadığını görüyoruz. Örneğin, Çin’de, her yıl 200
bin civarında çocuğun kaybolduğu ve kaybolan çocukların
yalnızca yüzde 0,1’inin bulunarak ailelerine geri getirildiği
rapor edilmektedir.(5) Bu ülkede görülen bir başka sorun da,
çocuk kotasına ilişkin olarak yaşanmaktadır. 2001 yılından
beri aile planlaması kotasını aşan ailelerden toplam 80 çocuk, aile planlamsından sorumlu görevlilerce alınmıştır. Bu
çocuklar önce yetimhaneye konulmuş, sonra da Avrupa ve
ABD’de bazı ailelere 3 bin dolar karşılığında satılmışlardır.

(1) http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2013/
exhibition2013/lang--en/index.htm
(2) ILO (2013), Ending Child Labour in Domestic Work, International
Programme on the Elimination of Child Labour, Governance and Tripartism
Department, International Labour Office.
(3)http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_215170/
lang--en/index.htm
(4) Blagbrough Jonathan (2008), They respect their animals more,
Anti-Slavery International, http://www.antislavery.org/includes/documents/
cm_docs/2009/t/they_respect_their_animals_more_08.pdf
(5) http://www.scmp.com/news/china/article/1252474/police-dismiss-report200000-children-abducted-china-yearly
(6) http://www.scmp.com/article/685514/girls-seized-handed-over-adoption
(7) A girl’s right to say no to marriage, http://plan-international.org/files/
global/publications/campaigns/exec-summ-girls-right-to-say-no-marriageenglish.pdf
(8) http://www.bbc.co.uk/news/22842512
(9) http://gulftoday.ae/portal/4faf25f2-ea49-470b-bc72-c6e12039c525.aspx
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Türkiye’de Sendikalı Kadın İşçilerin Sendikalara
Yönelik Değerlendirme-Tutum ve Davranışları (1)
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA *
GİRİŞ
Türkiye’de kadın işçiler, günümüzde kapitalist sistemin yarattığı çalışma koşulları
içerisinde ve ataerkil toplumsal değerler ve
politikalar nedeni ile hem istihdamda hem
de sendikalarda eşit temsil edilmemektedirler.
Kadınların işgücüne katılım düzeyi ve
istihdam içerisindeki yeri, kadınların sendikaya katılımını da doğrudan etkilemektedir. 1980’lerde
küreselleşme ile birlikte uygulanan yapısal uyum programları ve ihracata dayalı büyüme stratejilerine bağlı olarak
tüm dünyada kadınların işgücüne katılım oranları artmıştır
(Toksöz, 2007). Ancak ülkemizde sanayileşme politikalarının yetersizliği ve toplumsal yapı içerisinde kadın emeğini
ikincilleştiren ataerkil anlayışın sonucu olarak kadınların işgücüne katılım oranları sürekli düşmüştür. Örneğin 1955’te
kadınların işgücüne katılım oranı % 71 iken (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 63), 2011 yılında bu oran % 29,5’tir (TÜİK,
2012). Ülkemizde kadınların istihdam içerisindeki oranı da
erkeklere göre düşüktür. Kadınların istihdama katılım oranı % 26,3 iken, erkeklerde bu oran % 65’tir (TÜİK,
2012).
Kadınlar işgücüne ve istihdama katılım
oranlarının düşüklüğünün yanı sıra istihdam içerisinde de birçok ayrımcı
politikaya maruz kalmaktadır. Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde
kadın emeği her zaman uysal
ve ucuz emek olarak görülmüştür. Bu nedenle istihdam
içerisinde kadınlar daha çok
enformel sektörlerde çalıştırılmakta, formel sektörlerde
çalışanlar ise ucuz, esnek
ve güvencesiz işlerde ve
kadına özgü olarak görülen
tekstil, gıda, eğitim ve sağlık gibi işkollarında yoğunlaşmaktadır.
Toplumsal yapı içerisinde
egemen olan ataerkil anlayış
da kadın emeğinin çifte sömürülmesini meşrulaştırmaktadır. Kadınlar bir yandan istihdam içerisinde
kötü çalışma koşullarına maruz kalırken, diğer bir taraftan da ev içindeki yaşlı,
çocuk bakımı gibi sorumlulukları da üstlenmek
zorunda bırakılmıştır. Kadınların bu çifte iş yükü, hem
işgücü piyasası politikalarını belirleyen hükümetler hem de
sendikalar açısından görmezden gelinmektedir. Ülkemizde
geleneksel ve erkek egemen bir yapıya sahip olan çoğu
sendika, kadınların işyerlerinde cinsiyetçilik, adil iş dağılımı, cinsel taciz, eşit ücret, çocuk bakımı, mesleki eğitim
konusundaki sorunlarına duyarsız kalmakta hatta bu sorunları marjinal olarak nitelendirmektedir (Sayılan, 2008:
272-273).
*
**

Genç Sosyal Politikacı
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
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Sendikalar, emek-sermaye ilişkileri içerisinde üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını
savunan ve bu doğrultuda üyeleri adına koruyucu düzenlemeler yapan işçi örgütleridir.
1970’lerde Dünya’da, 1980’lerde ise ülkemizde başlayan makro-ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamı etkileyen küresel kapitalizmin krizi
ile uygulamaya konan neo-liberal politikalar, bir
yandan emekçilerin en temel haklarını elinden
alırken bir yandan da sendikalara karşı ciddi bir ideolojik
saldırı başlatılarak, sendikal örgütlenmeleri ciddi bir krize
sürüklemiştir. 2012 yılında ÇSGB tarafından yayınlanan işkolları istatistiğinde Türkiye’de işçilerin sendikalaşma oranı
sadece % 10’dur. ÇSGB yetkililerinden alınan bilgiye göre,
verilerin yetersizliğinden dolayı kadınların sendikalaşma
oranı hesaplanamamaktadır. Ancak yapılan tahminlere
göre, 2012 yılı itibariyle kadınların sendikalaşma oranı,
toplam sendikalı işçi sayısının % 1’ine denk geldiği öngörülmektedir.
Sendikaların içine girdiği bu krizde, kadın sorunlarının,
sendikalaşma oranlarının ve yönetimlerde temsil düzeyinin
düşüklüğü görmezden gelinmekte ve sendikal gündemin son sıralarında yer almaktadır (Ulutaş
ve Pala, 2011: 296). Nitekim bu çalışmanın örneklemini oluşturan işçi konfederasyonlarında; DİSK dışında diğer konfederasyonların yönetim
kurullarında kadın yönetici bulunmamaktadır. Ancak sendikal politikaların belirlenmesinde çok işlevsel olmayan
disiplin ve denetim kurullarında birer kadın yönetici
bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 9 sendikada ise; Türk
Metal-İş, Birleşik Metal-İş,
Çelik-İş, Öz İplik-İş, Teksif
ve Tekstil sendikalarının
genel merkez yönetim, denetim ve disiplin kurullarında kadın yönetici yer almazken, Belediye-İş, Hizmet-İş ve
Genel-İş sendikalarının sadece
denetim ve disiplin kurullarında birer kadın yönetici bulunmaktadır.
Ülkemizde 1980’li yıllardan sonra kadın hareketlerinin güçlenmesi ve uluslararası
sendikaların baskısı neticesinde doksanlı yıllardan
itibaren sendikalarda kadın sorununu daha görünür olmuştur (Ulutaş ve Pala, 2012: 295). Bu süreçten sonra,
konfederasyonlar ve sendikalar kadın sorununa karşı daha
duyarlı olmaya ve kadınlara yönelik çalışmalar yapmaya
başlamışlardır. Örneğin, kadın komisyonları kurulmuş ve
tüzüklerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığı içeren ifadelerin
kaldırılmıştır. Aynı zamanda sendikalar kadın işçilere yönelik eğitimler vermeye başlamış, çeşitli yayın, afiş ve broşürler hazırlamış, toplu iş sözleşmelerinde kadınlara yönelik özel düzenlemeler yapmış ve kadın mücadelesi için
önemli olan 8 Mart ve 25 Kasım gibi günlerde çeşitli eylem
ve etkinlikler düzenlemeye başlamışlardır.
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Tablo 2. Sendikanız çalışanların hak ve çıkarlarını
koruyup geliştiriyor mu?
Sendika
Sayı
DİSK
Yüzdesi
Sayı
HAK-İŞ
Yüzdesi
Sayı
TÜRK-İŞ
Yüzdesi
Sayı
Toplam
Yüzdesi
ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR
VE DEĞERLENDİRMELER
1. Kadın İşçilerin Demografik Özellikleri
Ülkemizde sendika üyesi kadınlar genellikle belli işkollarında çalışan ve eğitimsiz-mavi yakalı işçilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 218 kadın işçinin
eğitim düzeylerine bakıldığında benzer bir tablo karşımıza
çıkmaktadır. Kadın işçilerin çoğunluğunun ilköğretim (%
49,3) ve lise (% 32,4) mezunu olduğu görülürken, yüksekokul ve üniversite düzeyi (% 17,8) oldukça düşüktür. Kadınların çalıştıkları işkolları açısından ise kadın işleri olarak
görülen tekstil (% 69,4) ve genel hizmetler (% 25,6) işkollarında yoğunlaştığı, erkek işi olarak görülen metal işkolunda
(% 5) ise kadınların yeterince yer almadığı görülmüştür.
2. Kadın İşçilerin Sendikalara Yönelik
Tutum ve Davranışları
Araştırmada sendika üyesi kadınların sendikalara yönelik değerlendirme-tutum ve davranışlarını inceleyebilmek için çeşitli sorular sorulmuştur. Bu bölümde kadınlara
sorulan sorular ve bu sorulara verdikleri yanıtlarına ilişkin
bulgular yer almaktadır.
Tablo 1. Türkiye’de Sendikaların Üyelerinin Hak ve
Çıkarlarını Yeterince Koruyup Geliştirebiliyor mu?
Sendika
DİSK
HAK-İŞ
TÜRK-İŞ
Toplam

Sayı
Yüzdesi
Sayı
Yüzdesi
Sayı
Yüzdesi
Sayı

Hayır

Fikrim
Yok

Evet

Toplam

42

16

6

64

65,6 %

25,0 %

9,4 %

100 %

58

16

9

83

19,3 % 10,8 %

100 %

69,9 %
31
43,7 %
131

Yüzdesi 60,1 %

18

71

31,0 % 25,4 %

22

100 %

54

33

218

24,8 % 15,1 % 100,0 %

Sendikalar; işçilerin bir arada kolektif hareket bilincinin
yaratılmasını sağlayan örgütlerdir. Dolayısıyla sendikaların, üye-sendika ilişkisinde eşitliği ve katılımcılığı geliştirmeleri neticesinde işçilerin sendikalara olan güveni artacağı gibi kolektif hareket etme bilinci de yükselecektir. Ancak
ülkemizde sendikalarda erkek egemen yapıya bağlı olarak
kadın-erkek eşitliğini temel almayan politikaların yürütülmesi, kadınların sendikalardan uzaklaşmasına ve sendikalara olan inancını azaltmıştır. Tablo 1’de görüldüğü gibi,
araştırma kapsamındaki kadın işçilerin büyük bir çoğunluğu, Türkiye’de sendikaların üyelerinin hak ve çıkarlarını
korumadığını belirtmişlerdir.
ÇALIŞMA ORTAMI

Hayır
21
33,9 %
45
54,9 %
27
39,1 %
120
56,3 %

Evet
41
66,1 %
37
45,1 %
42
60,9 %
93
43,7 %

Toplam
62
100%
82
100 %
69
100 %
213
100,0%

Kadın işçilerin üyesi olduğu sendikaya yönelik de
olumsuz bir eğilim sergilediği görülmektedir. Araştırmada
sendikalı kadınların % 56,3’ü üyesi olduğu sendikanın çalışanların hak ve çıkarlarını korumadığını belirtmişlerdir. Bu
sorunun konfederasyonlara göre dağılımında ise; sendikasından en az memnun olanların Hak-İş’e, en çok memnun
olanların ise DİSK’e bağlı sendikalara üye kadın işçilerden
oluştuğu görülmüştür (Tablo 2).
Tablo 3. Sendikada Aktif Bir Göreviniz Var mı?
Sendika
Sayı
DİSK
Yüzdesi
Sayı
HAK-İŞ
Yüzdesi
Sayı
TÜRK-İŞ
Yüzdesi
Sayı
Toplam
Yüzdesi

Evet
14
21,9 %
15
18,1 %
4
5,6 %
33

Hayır
50
78,1 %
68
81,9 %
67
94,4 %
185

Toplam
64
100 %
82
100 %
71
100 %
218

15,1 %

84,9 %

100,0 %

Sendikalar, devlet politikalarını etkileyen baskı grupları oldukları için kadınların karar mekanizmalarında yer
almaları ve sendikal politikalarda söz sahibi olabilmeleri,
kadın sorunlarını dile getirmeleri açısından oldukça önemlidir. Ancak araştırmaya katılan sendikalı kadın işçilerin %
84,9’unun sendikalarda aktif bir görev almadığı görülmüştür (Tablo 3). “Aktif bir görev almak ister misiniz?” sorusuna
ise % 77’si “hayır” cevabını vermişlerdir. Kadınların sendikalarda görev almak istememelerinin nedenlerinin başında
da; sendikaların kadın sorunlarına yönelik politikalar yürütmemesinin yanı sıra ülkemizde ataerkil toplum düzeninin
bir sonucu olarak ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumlulukların birinci derecede kadınlara yüklenmesidir.
Araştırmada ortaya çıkan diğer önemli bir sonuç ise,
sendikalarda yetersiz bir düzeyde görev alan kadınların
da sendikal politikaların ve kararların alınmasında ikincil
derecede önemli olan görevlere getirilmesidir. Araştırmadaki kadın işçilerin sendikalardaki görevlerine bakıldığında
çoğunluğunun işyeri sendika temsilcisi (% 30, 8) ve delege
(% 30, 8) olduğu görülmüştür.
Tablo 4. Türkiye’de Sendikaların Üyelerinin Hak ve
Çıkarlarını Koruyamamalarındaki İlk Üç Nedenin Önem
Sırasına Göre Dağılımı
Yasalar anti-demokratik
Sendikacılar yetersiz
Sendikal politikalar yetersiz

Sayı
66
18
20

Yüzdesi
50,08
14,1
16,1
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Sendikaların işçi haklarını yeterince koruyup geliştiremediğini düşünen kadın işçilere, bu durumun nedenleri
sorulduğunda, sırasıyla anti-demokratik yasalar ile sendikacıların ve sendikal politikaların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 4). Bu sorunların muhtemel sebepleri
ise, kadınların çalışma ve ev hayatından kaynaklanan çifte
sorumluluklarını düzenleyici yasal düzenlemelerin eksikliği ve sendikalaşma önündeki yasal engellerin yanı sıra
sendikalardaki erkek egemen anlayışın bir sonucu olarak,
hem sendikal yönetimlerde hem de sendikal politikalarda
kadın işçilerin sorunlarının dikkate alınmamasıdır.
Tablo 5. Kadın İşçilerin Üyesi Olduğu Sendikanın
Faaliyetlerini Geliştirebilmesi için Önemli Gördüğü Üç
İfadenin Önem Sırasına Göre Dağılımı
İşkolundaki diğer sendikalar ile
birleşmeli
Sendikalar işverenle çatışma yerine
uzlaşma içinde olmalı
Sendikalar kendilerini değişen
çalışma koşullarına göre yenilemeli
ve örgütlenme politikaları geliştirmeli

Sayı

Yüzdesi

55

17,5

127

26,8

94

34,5

Araştırmada son olarak önümüzdeki süreçte sendikaların, kadın üyelerinin sendikal faaliyetlere katılımını düzeyini artırmak için neler yapması gerektiğine ilişkin sorulan
soruya ise; sendikaların kendilerini değişen çalışma koşullarına göre yenilemeleri ve örgütlenme politikalarını geliştirmelerinin yanı sıra ülkemizde aynı işkolunda çok sayıda,
güçsüz ve dağınık halde bulunan sendikaların birleşmesi
ve sendikaların işverenle çatışmadan çok uzlaşma içerisinde olması gerektiği vurgulanmıştır.
SONUÇ
Türkiye’de sendikal hareketin doğuşu ve gelişim sürecinde demokratik ve özgür bir ortamın yaratılamamasının
yanı sıra sendikal örgütlemelerden kaynaklanan yapısal
sorunlar bulunmaktadır. Sendikalar, özellikle 1980 sonrası
süreçte neo-liberal politikalar yolu ile emekçilerin insanca
yaşama ve çalışma hakkını ellerinden alan düzenlemelere
karşı; kendi kabuğuna çekilen, gücünü üyelerinden değil
de yasalardan alan, üye sayısını artırmaktan çok var olanı üyesini koruyan, bürokratik ve erkek egemen bir yapıya
bürünmüştür. Bu yapının bir sonucu olarak da sendikalar;
hem değişen çalışma koşullarında esnek, güvencesiz ve
taşeronlarda çalışanları örgütleme konusunda isteksiz davranmakta hem de değişen işgücünün niteliklerine uygun
yeni örgütlenme politikaları ve çalışmaları yürütmemektedirler. Özellikle sendikalar, işgücü içerisinde giderek artan
kadın, genç ve nitelikli emeğin örgütlenmesine yönelik bir
çaba göstermemektedir. Örneğin nitelikli kadın emeğinin
10 ÇALIŞMA ORTAMI

istihdama katılım oranı, nitelikli erkeğin istihdama katılım
oranına yaklaşmasına karşın; sendikalar halen erkek egemen yapının etkisi ile nitelikli kadın emeğini yok saymaktadır. Benzer bir şekilde sendikalar, ev hizmetleri, fason
ve parça başı gibi kayıt dışı işlerde çalışan kadınların da
çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarını görmezden
gelmekte; hatta ev işçilerinin sendikalaşma isteklerini karşılıksız bırakılmıştır.
Oysaki Ülkemizde nüfusun yarısını oluşturan kadınlar
15-16 Haziran Direnişi’nde, Tekel Direnişi’nde, Novamend
Grevi’nde, THY Grevi’nde ve daha nice direnişlerde cinsiyet farkı gözetmeksizin sendikal mücadelenin ön saflarında yer almıştır. İşçilerin sendikaya bağlılıkları üzerine yapılan birçok çalışmada da kadın üyelerin, erkek üyelere göre
sendikaya bağlılık düzeyi daha fazla çıkarken, sendikaya
üye olma, sendikada kalma, sendika için gerekenden fazla
çaba gösterme eğilimlerinin de yüksek olduğu görülmüştür (Gordon, 1980; Bemmels, 1995; Sherer ve Morishima,
1989; Bolton vd., 2007). Bu nedenle önümüzdeki süreçte, sendikal politikalarda kadın işçilerin sorunlarının dile
getirilmesi ve yönetsel temsiliyet düzeyinde kadın-erkek
eşitliğinin sağlanabilmesi için; sendikaların öncelikle erkek
egemen bürokratik ve hiyerarşik yapılanmalarının yerine
daha etkin, katılımcı, demokratik üye-sendika ilişkisinin kurulabileceği yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaçları vardır.
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Çiftçi İş Kazası Geçirir mi ?
Mustafa TAŞYÜREK*
(mustafatasyurek@fisek.org.tr)
Mutluluk, bir yere, bir hedefe varmak değil, o yönde güvenle yürümektir.
Doğulu ve Batılı akiller ile makuller(1)

U

luslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerine göre Dünya’da 2,3 milyon’dan fazla ölümlü iş kazası
olmaktadır(2). 2011 yılında; İngiltere’de (UK) 2011
yılında 173 işçi iş yerinde iş kazası sonucu öldü(3,4) !. diğer
gelişmiş bir ülke olan ABD’de toplam kaydedilebilir olay
(vak’a) 2,986,500. Toplam ölümcül yaralanmaların sayısı
(tüm sektörler) 4,693(5,6) .
Türkiye’de
ise; 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun
4-1/a maddesi
kapsamındaki
sigortalıların
“iş kazası” sayısı
69,227,
bunlardan
ölümle sonuçlanan
vak’a
(olay) sayısı
ise 1700 (7) .
ABD
ve
İngiltere’nin
(UK) çalışan
nüfus
sayısı
da göz önüne
alınarak
bir
karşılaştırma
yapıldığında
Türkiye’de ki Resim 1- Harry McShane, 29 Haziran
(sadece 5510 1908 (8).

sayılı kanun kapsamına girenlerin) ölüm’le sonuçlanan iş
kazası sayısının onlardan (en az) 10 kat daha fazla olduğu
görülmektedir.
Sanayi devrimini başlatan, makinaların gücünden öncelikle yararlanmasını bilen bu ülkelerin çalışanları, elde
edilen ciddi kazançların yanında bir takım ağır bedelleri de
ödediler. Benzer kazaların önlenmesi içinde (çalışanların
kanları ile yazdıkları) güvenlik kurallarını oluşturdular.
Örneğin; ABD, Cincinnati ‘de (Ohio) 16 yaşındaki Harry
McShane’nin Mayıs 1908’de iki yıldır çalıştığı fabrikada
kayışa kaptırdığı sol kolu omuzundan koptu, sağ bacağı
kırıldı (Resim 1). 1900’lü yılların başında yine ABD’de bir
çiftçi ailesinin reisi (babası) sol kolunu patos makinasının
kayış- kasnak kısmına kaptırarak koparttırdı (Resim 2).
Makinalaşmanın (iş kazalarının ciddiyeti açısından)
olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için çok ciddi çalışmalar ve araştırmalar yapıldı.
H.W.Heinrich 1931 yılında yazmış olduğu “Endüstriyel Kazaların Önlenmesi – Bir Bilimsel Yaklaşım” adlı eserinde iş
kazalarının %98’nin önlenebileceğini sonucuna vardı (9).
İş kazalarını (ve meslek hastalıklarını) önleyebilmek
için (ilgili tüm) devlet kurumlarının ve işveren(ler)in uygun
organizasyonları yapmaları, yönetmelik ve standardları
oluşturmaları - geliştirmeleri ve bunların uygulanmasını
sağlama çabları sürdü. Bu bağlamda (örneğin) ABD’de İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu 1970 yılının sonuna
doğru çıktı ve ferderal devletlerde 1971 de uygulamaya
konuldu. İngiltere’de (UK) 1974, Malezya’da ise 1994 yılında çıktı (10,11).
Bu yasalardaki yeni yaklaşım (olabildiğince tüm) çalışanların katılımını sağlayarak, ekip çalışması ile pozitif bir
güvenlik kültürünün yaratılmasıdır.
Bu durum (belkide) en güzel Resim 3’deki gibi betimlenebilir. Çalışan (işçi), işveren ve devlet iş kazası ve meslek hastalığının olmaması ya da hedefe [sıfır iş kazası &
meslek hastalığı] kısa sürede ulaşabilmek için uygumlu bir
şekilde (herkesin) gücünün yettiğince sürekli katkıda bulunması gerekir.

Resim 2- Amerika’lı çiftçi ailesi (1900’ün ilk yılları)
*

Kim. Müh., İş Sağlığı+İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı
Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985)
İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı)
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim
Kurulu Üyesi
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Resim 3: Haydi hep beraber.
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Ekip çalışması pozitif bir güvenlik kültürü yaratır.
Kutu 1
Hayat bisiklet gibidir, düşmemek için sürmeye devam etmelisin.
Bisiklet, ön tekerleğine bağlı olarak dengede durur,
düşmez.. Bir bisiklet ne kadar hızlı giderse o kadar dengededir, zaten küçük bir hareketle denge kolayca bulunabilir.
Hiç hareket etmeyen bisiklete ise tutamazsan, hop
düşer. Hızla giden bisikleti düşürmeye çalışsan da düşüremezsin kolay kolay. (Einstein)
“Ne zaman bisikletin üzerinde yetişkin birini görsem,
insanoğlunun geleceğine ait umutsuzluğum kaybolur”.
(Herbert George Wells)
Türkiye’de İki Adım İleri Bir Adım Geri
İSG Kanunu; ABD’den 42, Birleşik Krallık’tan
(İngiltere’den) ise 38 yıl sonra Türkiye’de 20 Haziran 2013
tarihinde TBMM’ce kabul edildi ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu” olarak yayınlandı.
Ancak, yayımlanan en son istatistiklere göre, 2011
yılında 10.030.810 zorunlu sigortalının 6.193.438’inin (%
61,7) çalıştığı 1-49 sigortalının olduğu işyerlerine (iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetinden yararlandırılması zorunluluğu gibi) bazı maddelerinin uygulanması
bir yıl ertelenmişti. Oysa 2011 yılında zorunlu sigortalıların geçirdiği toplan 69.227 iş kazasının 35.583’ü (%51,4)
1 ila 49 sigortalı çalışanı olan işyerlerinde gerçekleşmişti
(7)
. Görsel ve yazılı basına yansıyan iş kazası haberlereine
bakıldığında 2012 ve 2013 yıllarının da 2011’den daha iyi
olmayacağı anlaşılmaktadır.
İş Güvenliği bayrağını hedefe taşıyan bisikletteki (bazı) işveren(ler)in diretmesi, yön gösteren devletin yasanın
uygulanmasını istemeyen işverenlerin istemlerine uyması
sonucu (Bkz:resim 3) İSG Kanun’unun aynı maddelerinin
tekrar uzatılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesini olumsuz yönde etkileyecek, iş kazaları artmaya devam edecek güvenlik bayrağının hedefe sağlıklı taşınması
bir başka bahara kalacaktır.
Türkiye’de 2011 yılında sadece 1700 ölümlü “iş kazası” mı oldu?
Bu soru yanıtlanmadan önce, aşağıda basından derlenerek özetlenen 9 olay’ı icelemekte yarar var. Bu vak’a
(olay)’lar iş kazası mı? İş kazaları istatistiklerine yansımış
mıdır ? Türkiye’de gerçek iş kazası sayısı (yoksa) yukarıda
belirtilenlerden çok mu daha fazla? İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun ertelenmesi yerine (tek başına çalışan çiftçileri de kapsayacak şekilde) yoksa kapsamını geliştirmek
ülke çalışanlarına dah mı iyi bir hizmet olurdu ?
Olay 1: Trafodan bakır kablo çalmak istedi (12,13) ...
(24 Ağustos 2011)

24 Ağustos 2011 tarihinde; KONYA’da, ’hırsızlık’tan
sabıka kaydı bulunan 35 yaşındaki Murat T., iddiaya göre
eski Et Balık Kurumu’na ait arazide atıl durumdaki trafodan bakır kablo çalmak isterken elektrik akımına kapıldı.
Vücudunda 3’üncü derecede yanıklar oluşan Murat T.,
Konya’daki hastanelerde yanık tedavi ünitesi bulunmadığı
için ambulans uçakla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne götürüldü. Kendini görüntüleyen gazetecileri
de tehdit etmeyi unutmadı(14,15) ..
Olay 2: Karaman’da 14 yaşındaki çocuğun saman
makinesine kaptırması sonucu kopan sol kolu, beslenmesi için sağlam olan diğer koluna dikildi. (23 Temmuz
2011)

Resim 5- Saman makinasına kolunu kaptıran MÇ.
Karaman’ın Bozkaya Köyü’nde meydana gelen olayda
14 yaşındaki Mehmet Çetiner, ziyaret için gittiği amcasının
tarlasında bir anlık dalgınlık sonucu saman makinesinin
kayışına kolunu kaptırdı. Yeğeninin kolunun koptuğunu
gören amca Emin Çetiner, 112 acil servise haber verdi.
Çocuğun kopan kolu vakit kaybedilmeden soğuk kuvöze
konuldu. Çocuk ve kopan kolu ambulansla Konya BSK
Hastanesi’ne getirildi. Bir haftalık riskli dönem iyi geçerse
üç hafta sonra sol kol dikildiği bölgeden alınarak asıl yerine
nakledilecek(16) .
Olay 3 : Ardahan’da Gezer Patos Bir Can Aldı (12
Eylül 2011)
Ardahan Çıldır ilçesine bağlı Baltalı köyünde meydana
gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Resim 6- Patosun şaft miline giysisini kaptıran MS

Resim 4- Yüksek gerilimle yanan Murat T
12 ÇALIŞMA ORTAMI

Mesut Subaşı (37 yaşında)tarlada buğday saplarını
gezer patos ile vurmak için gittiği Baltalı köyünde traktörle
patos arasındaki şaftın bağlantı yerine üzerindeki askeri
montu sıkışması sonucu savrulup kafasını çarpmasıyla
hayatını kaybetti (17) .
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Olay 4: Öğretmen kolunu patosa kaptırdı (16 Nisan
2012)

Yıldız, ... çalıştığı plastik fabrikasında pres makinesine
sıkışarak (kafasının her iki yönünde de ezilme olduğu belirtilmiştir) yaşamını yitirdi (21,22,23)
Olay 7: Kırşehir’de tarlasında çalışan çiftçinin gübre makinesine kaptırarak kopan kolu Konya’da ameliyatla tekrar yerine dikildi (15 Mart 2013).

Resim 7- Patos’a kolunu kaptıran öğretmen
Olay, Denizi’nin Honaz İlçesi’nin Kızılyer Beldesi’nde
saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Dokuzkavaklar
Mahallesi’ndeki Hulusi Kulaklı İlköğretim Okulu’nda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Yusuf Bahri Aslan, hafta sonunu ailesine ait tarladaki mısırları ayırmak için Kızılyer
Beldesi’ne gitti.
Tarlada mısırları patos makinesine atan öğretmen Yusuf Bahri Aslan, kolunu makineye kaptırdı. Kolu omuzundan kopup parçalanan öğretmen Aslan, yakınları tarafından Honaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı (18) ....
Olay 5: Patos Kayışına Yağ Süren İşçi Kolunu Kaptırdı (24 Haziran 2013)
Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde
patos kayışına yağ süren işçi kolunu kayışa kaptırdı.

Resim 10- Gübre makinasına kolunu kaptıran SA.
Kırşehir’in Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyündeki
tarlasında çalışan Servet Altıntaş (45), bir anlık dikkatsizliği sonucu sol kolunu gübre makinesine kaptırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftçi, vakit kaybedilmeden
Konya’ya sevk edildi. Özel Medicana Konya Hastanesinde
ameliyata alınan çiftçinin kopan kolu yerine dikildi (24,25,26).
Olay 8: Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Döşnik
köyünde Kolunu Patos Makinesine Kaptırdı (21 Haziran 2013)

Resim 8- Çalışan makinayı yağlayan RK
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Sincik’in
Yarpuzlu köyünden Çamdere köyüne patozla buğday harmanlamaya giden Rıfat Küçük (31), çalışır durumda bulunan patosun kayışına yağ sürerken sağ kolunu kayışa
kaptırdı. Kolunu kayışa kaptıran arkadaşlarını kurtarmak
için patosun pervanesine kalas sıkıştıran işçiler, Küçük’ün
kolunu kayıştan kurtarıp hastaneye götürdü (19,20) ...
Olay 6: Çocuk işçinin korkunç ölümü (15 Mart
2013)
15 Mart 2013 tarihinde; Adana’da 13 yaşındaki Ahmet
Resim 11- Kolunu patosa kaptıran M.Tekin

Resim 9- 13 yaşındaki AY’nin çalıştığı pres
ÇALIŞMA ORTAMI

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Döşnik köyünde
buğday biçerken kolunu patos makinesine kaptıran şahıs
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Döşnik köyünde tarlada buğday biçen 55 yaşındaki Mustafa Tekin,
bir anlık dalgınlık sonucu kolunu patos makinesine kaptırarak yaralandı (27) .
Olay 9: Yok böyle ölüm: Kekik öğütürken... (26 Haziran 2013)
Evli bir çocuk babası çifti İsa Güner (49 yaşında),
26.6.2013 günü saat 13.00 sıralarında Denizli merkeze
bağlı Güzelpınar Köyü Harmanyeri’nde traktörün arkasına
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bağlanarak çalıştırılan patozda kekiklerini öğütmeye başladı. Patozun sarsıntı nedeniyle hareket etmesi üzerine
Güner, tekerinin altına taş koymak istedi. Bu sırada bir
anlık dalgınlık sonucu Güner’in boynundaki poşusu patozun şaftına dolandı. Kendini kurtarmak isteken gömleği
de şafta dolanan Güner’in başı koptu (30,31,32,33) ...

Resim 12- Kekik öğütürken boynundaki poşinin sarıldığı şaft (28)

(I) İş kazası; (a) Sigortalının işyerinde bulunduğu
sırada, (b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,... meydana gelen
ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen
özüre uğratan olaydır (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu M.13).
(II) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı (İş Sağ.&
Güv.K.m.3.1.g) ifade eder.
Bu tanıma göre yukarıdaki olayların hepsi de iş kazası
gibi düşünülebilir.
Ancak “çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar’a (m.2.2.ç)” anılan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun hükümleri uygulanmaz.
Kendi nam ve hesabına çalışan çiftçi’nin çalışırken geçirdiği kaza (tıpki askerlerin görev başında geçirdiği kazalar gibi) iş kazası olarak istatistiklere yansımamaktadır.
Tarımda kullanılan patos gibi iş ekipmanlarından kaynaklanan “kazalar”da yaygın kabul: “Tarım makinalarında
büyük bir miktarda güç kullanılıyor olması, hem makinayı
kullanan hem de etrafında ve yakınında duranlar açısından
tehlikeli olmasına neden olmaktadır. Makinaları üretenler
güvenlik konusunda önlemler alsalar da (!), işin doğası
gereği bazı risklerden kaçınmak mümkün olmamaktadır.
Tarım makinalarının neden olduğu kazaların önemli bir
bölümü insan hatalarından kaynaklanmaktadır” şeklindedir. Hatta oluşan ciddi kazaların nedeni olarak “birçok
durumda kullanıcının, birşeyi unuttuğu, risk aldığı, uyarıyı
dikkate almadığı, yeterince dikkatli davranmadığı, bir anlık
dalgınlığı, bir anlık dikkatsizliği ya da güvenlik kurallarına
uymayı ihmal ettiği” şeklinde belirtilmektedir (34) .
Bu değerlendirme güvenlik önlemini sadece çalışanın
dikkatine ve özenine (vb.) bırakmaktadır.
Benzer kazaların (tekrarının) önlenmesi için aslında bu
kazaların kök nedenini belirli yöntem ve standardlara belirlemek gerekir ki sağlıklı bir değerlendirme yapılabilsin.
Örneğin;
Endüstriyel Kaza Nedenlerini Derlemek için Amerikan (Uygulama) Önerileri(35) (ASA.1941)
Endüstriyel Örnekler
Kazaların
Nedenleri

Resim 13- Kekik öğütürken boynundaki poşinin sarıldığı şaft (29)

Resim 14- Kekik öğütürken boynundaki poşinin sarıldığı şaft

Çıkartılacak Dersler
Acı, ama gerçek son iki yılda gerçekleşen bu 9 olay’dan
(13 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın kazasının dışındakiler) (bir
işverene bağlı olarak çalışmadıkları sürece) iş kazası değildir. İstatistiklerde iş kazası olarak görülmez. Çünkü
Türkiyede “iş kazası” iki kanunda iki (ayrı) şekilde tanımlanmıştır.
14 ÇALIŞMA ORTAMI

1

Kazaya
neden olan
ünite veya
ünitenin bir
kısmı

Makinalar, elevatörler,
buharlaştırıcılar vb.

2

Güvenli
olmayan
makina
veya fiziksel
koşullar

Uygun olmayan koruyuculu
makinalar, ünite etrafında
tehlikeli durumlar, uygun olmayan
ışıklandırma ve havalandırma,
güvenliksiz giysiler)

3

Kazanın tipi

Bir şeye çarpma, tehlikeli bir
durumla karşı karşıya kalma, aynı
düzeye düşme, kayma, çok yüksek
sıcaklıkla karşılaşma

4

Yapıklan
güvensiz
hareket

Yetki alınmadan bir şeyi çalıştırma,
güvenliksiz hızda çalışma,güvenlik
araçlarını işlemez duruma getirme

5

Güvenliksiz
kişisel
faktörler

Uygun olmayan davranış, bilgisizlik
veya tecrübesizlik, gövdesel
kusurlar
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Endüstriyel Örnekler
Kazaların
Nedenleri
1

1

(a) Kazaya
neden olan
ünite

(b) veya
ünitenin bir
kısmı

Makinalar
-karıştırıclılar
-Tamponlar, parlatıcılar,
kumlayıcılar, öğütücüler
- Döküm, kaynak ve lehim yapma
makinaları
-Kırma, pülverizasyon makinaları
-delik açma ve çevirme makinaları
Pompalar ve ara miller
Elevatörler (asansörler)
Kaldırma araçları
Konveyörler
Buharlaştırma cihazları ve basınçlı
kaplar
Araçlar
Hayvanlar
Mekanik kuvvet taşıyıcı cihazlar
Elektrik cihazları
El aletleri
Kimyasal maddeler
Kayışlar, makaralar, zincir veya zincir
dişlileri, kablolar bobinler veya dişliler
Hareket eden kısımlar (başka yerde
sınıflandırılmamış ise)
Tutuşturma, ısıtma veya soğutma
sistemleri aksamı
Şasi, yatak vb.
Valfler,
Contalar , ambalaj, vb.
Güvenlik araçlar,
Volonlar
Pompalar, ana miller

2

Güvenli
olmayan
makina
veya
fiziksel
koşullar

Uygun olmayan koruyuculu üniteler
Ünitelerin kusurları
Seçilmiş ünitelerin içinde, üzerinde
veya civarında bulunan tehlikeli
durumlar, işlemler vb.
Uygun olmayan ışıklandırma
Uygun olmayan havalandırma
Uygun olmayan giysiler

3

Kazanın tipi

Birşeye çarpma (genellikle kesik,
ezik veya yara meydana getiren
keskin veya tehlikeli cisimlere
çarpma)
Birşeyin çarpması (düşme, uçma,
kayma veya hareket halindeki
cisimlere çarpma
Yakalanma veya arasında sıkışma
Aynı düzeyde düşme
Aşağıdaki (farklı) bir düzeye düşme

4

Yapılan
güvensiz
hareket

ÇALIŞMA ORTAMI

Yetkisiz çalıştırma, güvenlik önlemini
yerine getirmeme veya haber
vermeme
Güvenliksiz hıda çalışma veya
çalıştırma
Güvenlik araçlarını işlemez hale
sokma
Güvenliksiz teçhizatı kullanma,
teçhizat yerine elleri kullanma veya
teçhizatı güvenliksiz olarak kullanma
Güvenliksiz doldurma, yerleştirme,
karıştırma, biraraya getirme
Güvenliksiz pozisyon alma veya
duruşta olma

5

Güvenliksiz
Kişisel
Faktörler

Uygun olmayan davranış
Talimatların bilerek çiğnenmesi
Şiddetli mizaç
Dalgınlık
Tehlikeye yönelim
Sinir bozukluğu, tahrik edilmiş
olma
Talimatları anlamada başarısızlık
Bilgi veya tecrübe noksanlığı
Gövdesel (bedensel) kusurlar

Ör:15 yaşında bir çocuğa bir işyerindeki geçitlerin temizlik işi verilmiş fakat makinaların altının temizlenmemesi
tembih edilmiştir. Çocuk urgan yapan makinanın altında
bir yağ lekesi görünce burayı da temizlemiş, fakat bu temizliği yapığı sırada temizlik için kullandığı kumaş parçası,
döşemenin hemen üzerindeki iki dişli tekerleği arasına sıkışmıştır. Kumaş parçasını buradan çekip çıkarayım derken eli dişli arasında kalarak tehlikeli şekilde kesilmiştir(35).
Bu kaza Amerikan Tavsiye Pratiği (Uygulamaları)’ne analiz
edilirse:
Endüstriyel Kazaların
Nedenleri

Örnekler

1

Kazaya neden olan
(a)ünite veya (b)ünitenin
bir kısmı

(a) Makina
(b) Urgan yapıcı dişliler

2

Güvenli olmayan makina
veya fiziksel koşullar

Yetersiz korunma

3

Kazanın tipi

Dişliler arasına sıkışma

4

Yaptıkları güvensiz
hareket

Yetkisiz hareket etme

5

Güvenliksiz kişisel
faktörler

Bilerek talimatlara
uymama

Kazanın asıl nedeni ?
• Kazanın yinelenmesini (tekerrürünü) önlemek
için yapılacak çalışmaların yoğunlaştırılacağı
faktör asıl neden olarak düşünülür.
• Kazayı önleme amacı için dişlilerin tüm olarak kapatılmış olması ile ilgili genel kaideyi gözönüne alarak
(2). Madde üzerinde karar kılmak gereklidir. (4). ve
(5.) maddelerdeki faktörleri düzeltmek daha güçtür.
Amerikan Uygulama (Pratiği) Önerisi / Tavsiyesi;
Genellikle, güvensiz hareketi yapan kazalının kazaya
neden olduğu temeline oturtulmuştur.
[Güvenliksiz hareket (4.)]
[Güvenliksiz kişisel faktör (5) Ör: Uygun olmayan davranış, Dalgınlık ]
Kazaları Önleme (risklerden korunma) İlkeleri
17.05.1983 gün ve 18050 sayılı (s) Resmi Gazetede (RG)
yayınlanan Makina Koruyucuları Yönetmeliği’ninde;”Her
makinanın özelliğine göre operasyon noktaları uygun koruyucu içine alınacak, varsa ilgili Türk standardına uygun
olacaktır. Hareketli kısımlarda aynı şekilde korunacaktır
(madde 9)”
3 Mart 2009 gün ve 27158 s RG’de yayınlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinde; “Makinalar işlevlerine uygun
olacak şekilde ve sadece öngörülen şartlar altında değil,
makul bir şekilde öngörülebilir yanlış kullanımları da
dikkate alınarak, işletmeye alındıklarında kişileri riske
atmadan çalıştırılabilecek, ayarlanabilecek ve bakımı
yapılabilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir
vb. denilmektedir.
Yukarıdaki örnek incelemeden çıkan sonuç, iş sağlığı
ve güvenliği kanunun 5. Maddesinde de belirtildiği (İSGK
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m.5, c,g,ğ) gibi ; kazaları önleme ilkesinde öncelik sırası:
- Risklerle kaynağında mücadele etmek.
- Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
- Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
-Son çare olarak kişisel koruyucu donanım(lar)ı kullandırmaktır.
Diğer bir ifade ile(36) ..

Scientific Appproach, McGraw-Hıll Book Company, New York
1959 p,20).
10-http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_Safety_and_
Health_Act
11-...,.., Accident Prevention Manuel for Industrial Operations, Administration and Programes, Ninth Edition, National
Safety Council, p.17
12- http://yurthaber.mynet.com/detay/konya-haberleri/iskazasi/42032
13- http://www.dha.com.tr/
KONTROL ÖNLEMLERİ
trafodan-bakir-kablo-calmakTehlikenin ortadan kaldırılması veya
istedi_200887.html
14- http://www.turkish-media.
Daha Az Tehlikeli Yönteme Geçilmesi
com/forum/topic/244779-hirsizliginBireyin maruziyetten
feci-sonu/
uzaklaştırılması
15- http://webtv.hurriyet.com.
tr/2/21080/18577886/1/hirsizliginfeci-sonu.aspx
16- http://www.aktifhaber.com/
Tehlikenin izole edilmesi
sol-kolu-uc-hafta-diger-kolundanbeslenecek-472020h.htm
Bireyin idari kontrollerle veya kişisel
17- http://www.karsmanset.com/
koruyucu donanımlar ile korunması
haber/ardahanda-gezer-patos-bircan-aldi-9711.htm
18- http://www.denizlihaber.com/yasam/polis-adliye/ogretSonuç
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bütün maddeleri men-kolunu-patosa-kaptirdi/
19- http://www.adiyaman24.com/adiyaman/patos-kayisi(vakit kaybetmeden) 50’den az çalışanı olan işyerkolunu-parcaladi-h10114.html
lerine de uygulanmalıdır.
20- http://www.haberler.com/patos-kayisina-yag-suren2. Tarım sektörününde olan kazalar da “iş kazası” kap- isci-kolunu-kaptirdi-3731384-haberi/
samına alınmalı, kazaların tekrarını önlemek için
21 . http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22821995.asp
yöntemler geliştirilmelidir.
22. http://www.haber3.com//100-tl-icin-oldu--haberi3. Tarım kazalarının azaltılabilmesi için, öncelikle (Ma- 1843505h.htm
kina Emniyet Yönetmeliği’ne uygun) güvenli maki23. http://www.posta.com.tr/3Sayfa/HaberDetay/Okulna imal edilmesi, daha sonra güvenlik kurallarına harcligi-icin-canindan-oldu.htm?ArticleID=167011
uygun makina kullanımını sağlayacak,(ayrıca) so24- http://www.kirsehirmedya.com/2013/haberler/saglik/
runun ciddiyetinin farkına varması ve yaptıkları işin kopan-kolu-yerine-dikildi.haber
gereklerini yerine getirmeleri için çok yönlü eğitim25- http://www.sondakika.com/haber/haber-kopan-kolunuler düzenlenmesi gerekir (37) .
yeniden-diktiler-4427422/
4. Tarım aletlerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli
26- http://www.konyapostasi.com.tr/tr/index.
mühendislik önlemleri alınmalı ve eğitim çalışma- php?sayfa=2&refNo=26990
larının kurumsallaşarak yaygınlaştırılması sağlan27- http://www.haberler.com/kolunu-patos-makinesinemalıdır.
kaptirdi-4753441-haberi/
5. Tarım iş kolunda çalışanların sorunlarının farkında28- http://www.habervitrini.com/galeri/patozda-feci-olumlığını artırmaya yönelik medyayla işbirliği içerisinde 699991/2/
eğitim programları yapılmalı, tehlikeleri iyice öğren29- http://www.habervitrini.com/galeri/patozda-feci-olummeleri sağlanmalıdır.
699991/3/#foto
[Çiftçilerin eğitiminde şu sitelerden yararlanılabilir
30- http://www.egedesonsoz.com/haber/Yok-boyle-olumhttp://safer-omu.net/tr/default.asp
Kekik-oguturken-/844222
http://safer-omu.net/tr/engine/swf/player.swf?url=../../
31- http://www.habertut.com/denizlide-isa-guner-oldu.html
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AZMAN KURT VE ŞİŞMAN ÇIRAK

K

Hüseyin AKYÜZ*

arın haftalarca yerden kalkmadığı, sert
rüzgârların ve dondurucu soğukların insanı
canından bezdirdiği uzun kışın ardından bahar bir kurtarıcı gibi inmişti doğaya.
Selim, tepede hiç eksilmeyen sıcak güneş, ağaç
dallarında patlayan beyaz, pembe çiçekler, yeşeren
çimenler ve renkli kır bitkileriyle doğayı şenlik yerine
çeviren baharla birlikte yüreğinde büyük bir heyecan
duymuş yaşamı daha çok sevmeye başlamıştı.
Ne yazık ki bu sevinci çok fazla sürememişti.
Başında hiç beklenmedik bir bela vardı ki artık bu
güzel bahar günlerini kendisine zehir etmeye başlamıştı.
Bu belayı düşünerek yataktan kalkıp isteksizce
dişlerini fırçalayıp, elini yüzünü yıkadı. Annesinin hazırladığı kahvaltılıklardan iştahsızca ağzına birkaç
yudum atıp sokağa çıktı.
Elinde değildi işte, hiç de korkak biri değildi ama o azman kurt
köpeği aklına geldikçe içine bir ürperme giriyordu. Okul sokağına girince iyice heyecanlandı. Köpeğin ilerde, demir atölyesinin önündeki
kulübesini görebiliyordu ama kendisi ortalıkta yoktu. O şişman çırak
da görünmüyordu ama ikisi de bir yerlere gizlenmiş, hain saldırılarını
başlatmak için sinsice bekliyor olabilirlerdi.
Uzun bir süre böyle düşüncelerle oyalandı sokağın başında.
Bir türlü sokaktan geçmeye cesaret edemiyordu. Hatta bir ara okula
gitmekten vazgeçip geri dönmeyi bile düşündü ama annesine bunu
nasıl anlatırdı onu bilemiyordu. Hastayım, karnım ağrıyor, başım ağrıyor falan demeyi denese tutmazdı çünkü yalan söylemeyi hiç beceremezdi.
Tam bu sırada sokaktaki bakkala ekmek getiren kamyonet hızla
geçti yanından. İçi cız etti hemen. Yine geç kalacaktı çünkü bu kamyonet saatini hiç şaşmazdı. Birden cesaretlenip sokakta koşturmaya başladı. Dili bir karış dışarıda okulun önüne geldiğinde korktuğu
gibi bir saldırıya uğramamıştı ama müdür yardımcısı Burhan Bey
her zamanki asık suratıyla giriş kapısı önünde dikiliyordu. Disipline
çok düşkün biriydi. Sanki öğrencileri bir askeri birliğin neferleri gibi
görüyordu. Bir önceki gün hem okula geç kalıp hem de üstü başı
toz toprak içinde olduğu için ondan oldukça sert bir azar işitmişti.
Bu yüzden şimdi kendisini koşturarak gelir görünce hemen kaşlarını
çatıp baştan aşağıya süzdü ama sesini çıkarmadı.
Selim, müdür yardımcısının önünden korkarak geçip sınıfının
olduğu ikinci kata çıkınca, bu kez ışıl ışıl parlayan bir çift yeşil ve
merhametli göz karşıladı kendisini. Öğretmeni Sevinç Hanım. Her
sabahki gibi yine erkenden gelmiş, kapıda öğrencilere tek tek günaydın, diyor ve bu onu yormuyordu. Yerine oturunca oldukça rahatlamış görünüyordu ama yarın sabahı düşünmeden edemedi. Bu
sabahki kadar şanslı olabilecek miydi acaba?
Selim’in bu kadar rahatını kaçıran bela şuydu:
Selim, çıtalı uçurtma yapma işinde oldukça becerikliydi. Çok
güzel de uçurturdu onu. Yalnızca kendi mahallelerinde değil bütün
semtte ondan daha iyi uçurtma uçurtan yoktu. Daha henüz ilkokul
dört öğrencisi olmasına karşın ortaokul, lise talebelerine bile uçurtma
konusunda ders verecek kadar ustalaşmıştı. Uçurtmasını en yükseğe çıkartır, kendisiyle yarışmak isteyenleri her zaman yarı yolda pes
ettirirdi.
Birkaç gün önce hafta sonu tatilinde uçurtmasını alıp yakındaki
bir çayıra çıkmıştı. Onun uçurtma gösterilerini izlemek isteyen mahalleden birkaç çocuk ta peşine takılmıştı. Tam uçurtmasını gökyüzüne salmaya hazırlanıyordu ki okul yolundaki demir atölyesinin on
beş yaşlarındaki çırağı yanlarına geldi. Yanında da o azman kurt
köpeği vardı.
“Kendine güveniyorsan yarışalım.”
Selim, kendisiyle yarışmak isteyenlerle birlikte uçurtma uçurtmaktan, onlara bu işteki ustalığını göstermekten çok memnun olurdu
ama iri yarı, şişman çırağın yanlarına gelmesi kendini rahatsız etmişti. Onun küfürbaz ve kavgacı biri olduğunu bütün mahalle biliyordu
ama hem ondan çekindiği hem de yanındaki köpeğin sert bakışlarından ürktüğü için çaresiz kabul etti yarışı.
Aslında çırağın kendisiyle yarışacak güzellikte ne bir uçurtması

*

Yazar, 2012 yılında düzenlenen 10'ncu Abdullah Baştürk Edebiyat
Ödülleri'nde öykü dalında ödül kazanmıştır.

ÇALIŞMA ORTAMI

vardı ne de o hantal uçurtmayı gökyüzünün maviliklerine yükseltmeye yetecek becerisi. Selim uçurtmasını
çabucak gökyüzünün derinliklerine yerleştirmişti; kuyruğu titriyor, uçurtmanın yanlarına yapıştırılmış fırfırlar
kendilerini rüzgârın kollarına bırakmış uçurtmanın şarkısını söylemeye başlamışlardı bile.
Çırağın uçurtması oldukça büyüktü ve üzerine de
şu korsan bayraklarında olan siyah bir kurukafa resmi yapıştırmıştı. Belli ki onun için çok para harcamıştı
ama onu doğru dürüst yükseltmeyi bile beceremedi.
Gereğinden uzun kuyruğu, gösteriş olsun diye yanlara
demet demet eklenmiş fırfırları ve üzerlerine yapıştırılmış resimler nedeniyle iyice ağırlaşmış uçurtma bir
süre havada boy gösterdikten sonra hızla yere çakılıverdi. Bir daha da yeniden havalanmadı. Şişman Çırak, oradaki çocukların alaycı gülümsemeleri arasında
uçurtması elinde, köpek peşinde çekip gitti. Çok bo-

zulmuştu.
Çocukların bunun acısını senden çıkaracak dedikleri gibi de, Selim pazartesi sabahı onu demir atölyesinin kapısı önünde dikilirken
gördü. Onun kötü şöhretini duymuştu ama yanındaki köpeği üzerine
saldırtmasını hiç beklemiyordu.
Tam önlerinden geçmişti ki çırağın sert bir dürtmesiyle köpeğin
üzerine atlaması bir oldu. Olay o kadar beklenmedik olmuştu ki kaçmaya bile fırsatı olamamış, Azman Kurt birden kendisini yere devirmişti. Köpek bir yerini ısırmamış olsa da çantası bir yana, içindeki
kitaplar bir yana fırlamış, önlüğü, beyaz yakası onun patilerindeki
toprak ve çamurla lekelenip, buruşmuştu. Üstelik perişan bir durumda okulun kapısından içeriye girerken önünü kesen Müdür Yardımcısı Burhan Beyden, üstü başının rezilliği için bir güzel azar işitmişti.
Çocuklar nedenini pek bilemiyordular ama demir atölyesinin şişman çırağı ile okul öğrencilerinin arası iyi değildi. Okul dağıldığında
sanki özellikle yolun kenarında olur, öğrencilerle ağız kavgası yapmaya, gözüne kestirdiklerini itip kakmaya, çantasındakileri yere döktürerek bütün arkadaşlarının önünde küçük düşürmeye bayılıyordu.
Sınıf öğretmenleri Sevinç Hanım öğrencilerini yakından takip
eden bir öğretmendi, o çırağı da okulda öğrenci olduğu günlerden
daha tanıyor, öğrencilere yaptıklarını çok iyi biliyordu. Öğrenciler Selim’in başına gelenleri bahane ederek çırağı kendisine uzun
şikâyetlerle anlatınca bu konuda bir konuşma yapma gereği duydu.
Sevinç Hanımın anlattığına göre okulda öğrenciyken hiç de böyle kötü huyları yokmuş o çırağın. Çok başarılı bir öğrenci sayılmasa
da ödevlerini yapan, ufak tefek öğrenci yaramazlıkları dışında olumsuz bir davranışı olmayan, öğretmenlerine saygılı bir öğrenciymiş.
Ondaki bütün değişim babasının onu ilkokul son sınıfta okulu bıraktırıp demir atölyesine çırak vermesiyle olmuş. Birden hırçın, yaramaz
bir çocuk olup çıkmış. Aslında o da bütün herkes gibi okula gitmek
istiyordu ama ailesinin yoksulluğu nedeniyle ara vermek zorunda
kalmıştı. Bu nedenle hayata kırgın ve üzgündü. Bu ezikliğini de gidemediği okulun öğrencilerine kötülük etmeye çalışarak bastırmak
istiyordu.
Sevinç Hanım çocuklara bütün bu anlattıklarını dikkate alarak
o çırağa acımalarını, aldırış etmemelerini hatta dost olmanın bir yolunu bulmalarını önerdi. Selime de o demir atölyesinin önünden bir
süre geçmemesini, bir zaman sonra çırağın öfkesinin kaybolacağını
söyledi.
Selim, anne ve babasının özellikle de öğretmeninin söylediklerini çok iyi dinleyen bir çocuktu ama evlerinden okula giden en düzgün
ve kestirme yol demir atölyesinin önünden geçendi. Eğer öğretmeninin dediği gibi başka bir yoldan okula gidebilmek için nerdeyse
mahallenin çevresini dolaşması gerekecekti. Geç kalmak ve Burhan
Beyden iyi bir azar işitmek, hatta kulağın çekilmesi tehlikesi vardı.
Selim, yine de sabah erkenden kalkıp öğretmenin dediğini yapmak için arka sokaklardan okula gitti ama iki sabah rahat edebildi.
Üçüncü sabah dar bir sokağın başında çırağı ve köpeği bekler buldu.
Birden yüreği ağzına geldi ve geriye dönüp kaçmaya davrandı ama
çırağın saldır komutuyla birlikte köpek koşturup yakaladı ve iri cüssesiyle kendisini yere yıktı. Köpek ısırmıyor ama Selim’le sanki oyun
oynuyordu. Korku ve telaş içindeki çocuğu iri gövdesinin altına almış
bir top gibi oradan oraya sürüklüyordu.
Selim az sonra yerden kalktığında üstü başı toz toprak içinde
olduğu gibi çantası açılmış ve içinde ne varsa ortalığa saçılmıştı. Çı-
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rak ve köpek çoktan gitmişlerdi. Gözünden yaşlar gelerek çantasını
toplayıp, elbiselerindeki tozu iyice temizledi. Yine geç kalmıştı okula.
Şimdi bir de Burhan Beyden bir güzel azar işitmek kendisini bekliyordu. Belki de kulağını çekerdi.
Sonraki günlerde çırağın Selim’in üzerine köpeği saldırtması
seyrekleşse de sürdü. Bir keresinde neredeyse bir hafta boyunca
köpekle karşılaşmamasına çok sevinmiş, bu işkence bitti artık galiba
düşünmüştü ama köpeği hiç beklemediği bir anda yine karşısında
bulmuştu.
Bu olayda, alışveriş yaptıkları bakkal yoldan geçerken kendisine
seslenmiş ve misafirim var, kahveden bana üç tane çay alıver demişti. Bakkal amcayı çok severdi Selim, hemen koşturup kahveden
üç çay alıp küçük bir tepsiyle bakkala götürüyordu ki Azman Kurt’u
karşısında buldu.
Selim o an saçlarının kafasından diken diken yükseldiğini hissederken çırağın keskin ıslığı duyuldu ve köpek hızla atıldı üzerine.
Kurtuluş olanaksızdı. Elindeki çay tepsisi bir yana savruldu çay dolu
bardaklar başka bir yana. Yere düşen tepsinin çıkardığı tiz ses ve
kırılan bardakların şıngırtısı bütün sokakta duyulurken kendisi de yol
kenarına birikmiş su birikintisinin içine düştü.
Bu durum kahvehane önündeki sandalyelerde oturan işsiz güçsüz adamlara çok komik gelmiş olmalı ki birden onlardan koro halinde bir kahkaha yükseldi. Rezil olmuştu. Üstünün başının ıslandığına,
çamurlandığına hiç aldırmıyordu ama insanların önünde küçük düşmek çok gücüne gitmişti.
Dayanamazdı bu işkenceye artık bu köpekten kurtulmanın bir
yolunu mutlaka bulmalıydı. İçinde çırağa ve köpeğe karşı büyük bir
öfke oluşmuştu. Bu şimdiye kadar hiç tatmadığı bir duyguydu ve kışkırtıcıydı. Bu yüzden aklına çılgınca şeyler yapmak geliyordu. Bir keresinde annesine göstermeden evdeki büyük bir demir çubuğu alıp
çantasına sakladı. Başka bir gün de babasının tamir çantasından iri
bir tornavidayı okul önlüğünün cebine koyup o gün öyle okula gidip
geldi. Rastlantı bu ya ne demiri ne de tornavidayı yanına aldığı gün
köpek karşısına çıktı. Bir keresinde de babasının bazı aletlerini içindeki benzinle temizlediği küçük teneke kutuyu gizice yerinden aldı.
Niyeti köpeği gerekirse kulübesiyle birlikte yakıp ondan kurtulmaktı
ama atölye önündeki kulübeye yaklaştığında birden karşısına çıkan
köpeğin iri gözlerinin parlayışını, dişlerini göstererek pis pis sırıtışını
görünce bütün cesareti kaybolup hızla kaçmıştı oradan.
Selim, can düşmanı da olsa bir canlıya zarar veremeyeceğini,
bunu yapmaya cesaret etmekten çok yufka yüreğinin buna izin vermeyeceğini çok anladı. Bir köpeğe bir demir parçasıyla, tornavidayla
zarar vermek ya da onu benzin dökerek yakmak gibi korkunç bir işi
yapacak kişilikte biri de değildi zaten.
Selim, son bir saldırıdan sonra durumu annesine anlattı ve artık
dayanacak bir gücü kalmadığını söyledi. Kadın buna çok üzülüp akşam işten dönen kocasına daha kapı eşiğinde bunları söyledi ve hemen gidip o demir atölyesinin sahibiyle konuşmasını istedi. Selim’in
babası oğlunun arkadaşları arasında olacak sorunları hep kendisinin
çözmesini, bunların şikâyet konusu olmasını istemezdi. Selim’i sıkıştırıp olayın doğruluk derecesini öğrendikten sonra hemen gidip
demir atölyesinin sahibiyle konuştu. Atölyenin sahibi aksi, çırağı gibi
mahallede pek dostu olmayan asık suratlı bir adamdı ama Selim’in
babasının anlattıkları üzerine çırağının yaptıklarını çok aşırı bulmuş
olacak ki çırağı yanına çağırıp bir güzel azarladı.
Sonraki günlerde Selim bir daha köpek ve çırakla karşılaşmadı.
Babasının gidip konuşması üzerine ustasının çırağının kulağını çekip azarlaması işe yaramış görünüyordu.
Okulun son günüydü. Selim ve arkadaşları ilkokul son sınıf öğrencileri oldukları için mezuniyet diplomalarını alacaklardı. Sevinç
Hanım bu günün çok özel bir gün olmasını ve öğrencileri tarafından
uzun yıllar hatırlanmasını istiyordu. Bu nedenle bazı hazırlıklar planlamıştı. Birkaç öğrenci bir gün öncesi ders çıkışı okulda kalacaklar
ve önceden alınıp bir kenara saklanan malzemelerle sınıfı bir güzel
süsleyeceklerdi. Bu arada iki öğrenci annesi de büyük bir pasta hazırlayacaklar ve bütün öğrencilere yetecek kadar da limonata yapacaklardı. Bütün bunlar öğrencilerden gizli oluyordu. Sevinç Hanım,
yarın herkes önlükle değil en güzel elbiselerini giyerek gelsin dediği
öğrencilerine sürpriz yapacaktı.
Selim ve arkadaşları sabah sınıfa girdiklerinde kapıdan pencerelere, öğretmen masasından öğrenci sıralarına kadar her yerin renkli
süsleme kâğıtlarıyla, kurdelelerle, Japon fenerleriyle süslenmiş olduğunu görünce çok şaşırdılar.
O gün büyük bir heyecan, sevinç ve mutluluk içinde geçti. Öğretmenin bütün öğrencilere hayatta başarılar dileyen konuşması, yenen
pastalar, içilen limonatalar, arada yapılan küçük şakalar ve her şey
çok güzeldi.
Sevinç Hanım, son derste de rulo yapılmış, üzerlerine kırmızı
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kurdele geçirilmiş diplomaları dağıttı. Sınıfta zayıfı olan tek bir öğrenci bile olmadığından Sevinç Hanım başta olmak üzere herkesin
gözlerinin içi gülüyordu.
Daha sonra bütün öğrenciler tek tek öğretmenlerinin elini öperek teşekkür ettikten sonra dışarıya çıkmıştı. Ellerindeki diplomaları
sevinçle sallayarak okul yolunda yürüyorlardı ki demir atölyesinin
önünde sokağa çıkmış Şişman Çırak’la yanında duran Azman Kurt’u
gördüler. Çırak öyle sert bakışlarla onları süzüyordu ki başta Selim
olmak üzere bütün çocukların yüzlerindeki gülücükler birden yok oluverdi.
Bu çırağın onların başarılarını kutlamak, yanaklarından öpmek
için orada dikilmediği kesindi. O mutlaka günlerce içine sindiremediği sessizliğinin hıncını çıkarmak için dışarıya çıkmıştı. Azman Kurt
ise her şeye sahibinden daha hevesli gibi bedenini germiş ve avının
üzerine atılmaya hazır bir vahşi aslan gibi bekliyordu.
Onları şu anda kimsenin kurtaramayacağını düşündü Selim.
Şimdi Şişman Çırak saldır komutu verecek ve Azman Kurt üzerlerine atılacaktı. Çocukların bayramlık giysileri onun keskin tırnaklarıyla
hırpalanacak, ellerindeki kurdeleli diplomalar havalarda uçuşacak ve
yaşamlarının en güzel günü böylelikle berbat olmuş olacaktı.
İçlerinden bazıları başlarına gelebilecekleri tahmin etmiş olacak
ki geriye dönüp okula doğru koşturmaya başlamışlardı. Belki de bütün çocuklar aynı şeyi yapıp onların peşinden gideceklerdi ama Sevinç Hanımın sevecen sesi duyuldu.
“Durun! Telaşa gerek yok.”
Öğretmenlerinin arkalarından geldiklerini görmemişlerdi. Heyecan dolu ses tonlarıyla çırakla köpeğin yol kenarında dikildiğini
söylediler.
“Bir şey olmayacak,” dedi Sevinç Hanım onlara büyük bir sakinlik içinde. Çocuklar içlerinde bir rahatlama duygusu hissederlerken
kendisi öne çıkıp çırağı yanına çağırdı.
“Gel, sana bir sürprizim var.”
Şişman Çırak çekingen adımlarla gelip sevinç Hanımın önünde
durdu. Sevinç Hanım çantasından öğrencilerine dağıttıklarına benzeyen rulo yapılmış, kurdele geçirilmiş beyaz bir kâğıt çıkardı.
“Al bu senin ilkokul diploman.”
“Diplomam mı?” dedi çırak elini uzatmaya korkarak öğretmenin
elindeki kurdeleli ruloya baktı.
“Al, senin.”
Şişman Çırak korkak ve şaşkın eline aldı ruloyu.
“Aç bak.”
Çırak kurdeleyi sıyırıp kâğıda baktı. Kendi adına düzenlenmiş bir
diplomaydı. Şaşırdı. İki sene önce ilkokul son sınıfta ikinci dönemde
babası onu aniden okuldan almış ve demir atölyesine çırak vermişti. Babası işsizdi, durumları kötüydü. Kendisi belki çok çalışkan bir
öğrenci değildi ama hani zayıf da almazdı. Kimseye söylememiş de
olsa ortaokula gitme, sonra liseye üniversiteye devam etme hayalleri
de vardı. Bu hayallerin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğine inandığı
günden bu yana da yaşama küskün gibiydi. Ustasından haftalığını
alır bir kuruşuna bile dokunmaz götürür annesine verir, annesi de
her seferinde o üç beş kâğıt parçasını ağlayarak eline alır, sonra onu
çarşı da pazarda harcayıp evin bazı gereksinimlerini karşılamaya
çalışırdı.
“Diplomanı almayı unutmuşsun!”
Çırak ne diyeceğini bilemiyordu. Ne büyük bir hediyeydi bu onun
için. Az sonra öğrenciler ellerinde karnelerle önünden gelip geçecekler, kendisi onları üzgün gözlerle seyredecek ve içindeki eziklik,
mutsuzluk baş edilmez bir öfkeye dönüşecekti.
“İstersen kışa ortaokula başlayabilirsin. Kaydına yardımcı olurum. Yaşın daha henüz küçük.”
“Ama öğretmenim!”
“Ustanla da konuşurum, yarım gün çalışır yarım gün okula gidersin. Hafta sonları biraz fazla çalışır, ustanın gönlünü yaparsın.”
Çırak birden ağlayarak ellerine sarıldı Sevinç Hanımın.
Hemen doğrulttu onu Sevinç Hanım. Çocuklardan birinin boynuna doladığı renkli süsü alıp bir çelenk gibi onun boynuna doladı,
sonra da iki yanaklarından öptü.
“Göreyim seni. Beni utandırma.”
Sonra…
Sonra ne oldu biliyor musunuz çocu klar? Önce Selim sonra öteki çocuklar ellerindeki süsleme kâğıtlarını hem
Şişman Çırak’ın hem Azman Kurt’un boynuna sardılar.
Bir anda ikisinin de yüzü renkli süsleme kâğıtlarının arkasında
kayboluverdi.
O günden sonra Şişman Çırak’la Azman Kurt Selim’in ve arkadaşlarının en iyi dostları oldular.
Kaynak: GUGUKLU SAAT SATICISI - Öyküler, Hüseyin Akyüz,
Sf. 70.
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İKTİDARIN “ÇOCUK” HALİ
Mustafa ÖZTÜRK*
Giriş
‘Çalışan çocuklar’ olgusu neredeyse insanlık tarihi
kadar eski bir olgudur. Ancak çocuğun ne olduğu tartışması ya da çalışan bir çocuk olma olgusunun etkilerinin
araştırılmasının tarihi o kadar da eski değildir. Sanayi
devriminin getirdiği ucuz emek talebini karşılamak için ilk
olarak kadın ve çocukların kullanıldığı bilinen bir gerçekliktir. Fakat 21. yüzyılda, sosyal refahın bu kadar “arttığı”
bir dönemde, dünyada hala çalışan çocukların olması “büyük” bir çelişkidir. Çalışan çocuk olgusu bu küreselleşen
dünya ile birlikte artık tarihteki o eski köklerinden farklı bir
noktaya gelmiştir. Çocuk çalışması, eğitsel içeriğinden soyutlanmış, diğer her türlü emek çeşidi gibi metalaşmış ve
bir sömürü malzemesi haline gelmiştir. Bu noktada çocuk
emeği sömürüsü diğer emek sömürülerinin yanında daha
acımasız gözükmektedir. Ne yazıktır ki, bu çeşit bir sömürü sözde engellenmeye çalışılsa da nedense 21. yüzyılda
bile bu olgu engellenememektedir. Bu engellenememenin
nedenleri ayrı bir araştırma konusudur. Bu araştırma daha
çok bu olgunun “çocuklar” üzerindeki “söylemsel iktidarı”,
bu mekanizmanın yapısını, nasıl işlediğini ve son olarak
“çocuk” üzerindeki etkisini saptamaya çalışmaktadır.
Birinci bölüm: Kuramsal çerçeve ve çalışmanın
metodolojisi
Bu araştırmanın sorunsalı çocuk emeğinin sömürüsüdür. Kapitalizmin kendi dinamiklerinin ürettiği bir olgu olarak çocuk emeği sömürüsünün belirli görünümleri dünya
sistemine eklemlenmiş bir ülke olarak Türkiye’de de söz
konusudur.
Böyle bir kavramsal bakış açısı temellendirilmiş bir
çalışmaya yapılan literatür taramasında rastlanılamamıştır. Çalışmalar daha çok bilgilendirici, betimleyici bir bakış
açısı ile gerçekleştirilmiştir. ILO’nun (Uluslararası Çalışma
Örgütü) girişimlerinde geliştirilen çalışmalar kısa erimli ve
uzun erimli düzenlemeler bağlamında kalmış, anlaşmaya
üye olan ülkeler temelinde bazı yaptırımların (en düşük çalışma yaşı limiti, çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi)
uygulatılması yoluna gidilmiştir. Ayrıca tanım ile ilgili genel geçer kurallar sunulmaya çalışılmıştır. Bu kurallarin en
önemli olanı ise on sekiz yaş altındaki tüm insanların, çocuk olduğunu kabul eden bildirgedir (ILO, 1999).
Bu kavramsallaştırmanın bu araştırmaya sunduğu olanak; birçoğumuzun çok sıradan olduğunu düşündüğümüz
bazı davranış setlerinin, aslında o davranışı yapan kişiler
için kendilerine yarattıkları “davranış barınaklarının” hatta
bazen “direniş ritüellerinin” temeli olabilir (Tekelioğlu, Orhan 1999) önermesidir. Buradan hareket ile hem görüşülenlerin sözleri incelenirken davranışları hareketleri de bu
konunun kapsamı içerisine alınmıştır. Ayrıca kendi direniş
mekanizmaları da bu yöntemle gözlemlenebilir hale gelmektedir.
Böylece çalışmanın alanı “çalışan çocukların” ne olduğunu saptamaya, bundan sonra da çalışan çocuklar üzerindeki söylemsel iktidarın göstergelerini aramaya odaklanmıştır.
Bu çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Özne (çocuk) üç boyutlu olarak incelenmektedir.
“Kendisiyle”, “öznenin diğer öznelerle” ve son olarak “öznenin yapılarla” ilişkisi özneyi tanımlamadaki temel basa*
**

Genç Sosyal Politikacı
Bu çalışma, V.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’nde (Ankara, 18
Ekim 2012) sunulan bildiriden geliştirilmiştir.
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maklardır.
Sacayağının üç bacağı böyle tamamlandıktan sonra
kavramsal olarak en genelden en özele doğru bir okuma
gerçekleştirilecektir.
İkinci Bölüm: Toplumsal mekan olarak oto sanayi
Araştırma kapsamında Şaşmaz Oto Sanayi’nin (Etimesgut- Ankara) genel durumu üzerine değerlendirmeler
yapılmıştır. İşveren, usta ve çıraktan oluşan kümelerle görüşülmüştür. Bu sanayi sitesinde, ortalama bin tane atölye
vardır. Montaj, bakım onarım ile uğraşan bu atölyeler ortalama 9 ve daha az işçi çalıştırmaktadır. Görüşme yapılan
üç işyeri de yine ortalama olarak 4-5 kişi çalıştırmaktadır.
Yine bu atölyelerde, formel yapılar yerine enformel iş
örgütlenmelerin kurulduğu gözlemlenmektedir.
Biz bir aileyiz gibi ‘paternalistik’ bir kavramı kullanan
işverenler bu sayede enformel iş ağlarını kuvvetlendirmektedirler.
“... çoluğumdan çocuğumdan çok bunları görüyorum” (işveren)
Keza çalışma saatlerinin esnekliği vasıtası ile çalışanlar ve işverenler gecenin ilerleyen saatlerine kadar birlikte
olmakta ve deyim yerindeyse yedikleri içtikleri ayrı gitmemektedir. Ücret piyasası işverenlere göre “fix”lenmiş bir vaziyette olup herkes bir ustanın, kalfanın, çırağın ortalama
ne kadar aldığını bilmektedir. Usta-kalfa-çırak ilişkisinin
hâkim olduğu bu yapılanma içerisinde işe başlayanlar bu
statüleri zamanla edinmekte ve “işin içinde” yetişmektedirler. Yani işe girmek aynı zamanda bir iş için öğrenme yahut
okul olmaktadır.
Bunlara bağlı olarak bölgede ortak bir kültürün geliştiği söylenebilir. Bunlardan ilki ve en önemli olanı enformel
iş örgütlenmesidir. İşçiler bir yerden tanıdık olmalıdırlar.
Bu yolla işverene ya da başkalarına karşı yapılabilecek bir
“yanlışın” önüne bu yolla geçilmektedir. Yani bu manada
oluşturulmuş bir ortak ahlak kavramından(moral) söz edilebilir. Bu ortak kültürün bir başka ayağı olan suç konusu
ciddiye alınmaktadır. Ancak görüşmelerde gözlemlendiği
üzere bu suç son derece yaygındır.
“... bizim için bir lira da bin lirada eşittir. Bu gün bir
lirayı alan yarın benim kasamdan paramı da çalabilir.”
(İşveren)
Öte yandan din hayatın içinde bir gerçeklik olarak
kendini devam ettirmektedirler. Toplumsal bir ritüel olarak
cumalara gidilmekte ancak bunun dışında isteyen cemaat
yapılanması içinde örgütlenmekte istemeyen örgütlenmemektedir. Burada asıl mevzu kişinin işine gösterdiği saygıyı yitirmemesidir.
Bunlara ek olarak, işyerlerinin hiçbirinde “siyaset yoktur.” Keza “sendikalar da yoktur.”
“... çalışan ustasına ihanet etmez” (İşveren)
Son bir ek olarak her ne kadar devlet çıraklık okulu ile
eğitim faaliyetini sürdürmek istese de işveren ve ustaların
“30 tane haylazın” biraya toplanması olarak gördükleri bu
kamusal hizmetten bir yarar elde edilemeyeceğini söylemektedirler..
Sonuç olarak işverenlerin kafasında çizilen bu genel
portrede vasıflılanma kutsanmış, enformel ilişkiler değerlenmiş ve mevcut durumun korunması istemi dile getirilmiştir. Ancak yine işverenlere göre bu sistem hata vermektedir
çünkü sekiz yıllık eğitim ile beraber çırak sayısı azalmış ve
çırak sıkıntısı başlamıştır. Bu durum eleman yetişmemesi
ile ve atölyelerin ortalama 30 sene sonra kapanması ve
sektörün küçülmesi ile sonuçlanacaktır.
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19

Çocuk
Emeği
Enformel yapının kendini formalleştirme çabası
Ustalık bireysel ilişkilere dayalı bir kavramdır. Ancak
ustaya tâbi olan çırak için, ustalık kurumu kendini yeniden
üretme süreci içerisindedir. Yani usta olmak çırak için formel bir yapıya dönüşmekte ve bu bakımdan statü ayrımları
ve kontrol mekanizmaları işletilmektedir.
Ustalar çıraklarına “iş öğretirken” çırakların hiçbir biçimde ‘iş’ ile ilgili karar mekanizmalarında bulunmamaları, keza çıraklık süresince geçen uzun yıllar boyunca
profesyonel bir işçi olma düsturunun kazanılması bunun
bir parçasıdır. O halde enformel ilişki ağları ile örülü bu iş
kolunda, uzmanlaşma ile beceri kazanılması normal kabul
edilirken, oluşan statülerin kendini yeniden üretmesi söz
konusudur.
Geçmişteki usta-çırak ilişkilerinin etkileri bu iş ortamında rahatlıkla gözlemlenebilir. Böyle bir yeniden üretim
sürecinde, bu oluşan statüler çalışan çocuklar üzerindeki söylemsel iktidarın biricik taşıyıcılardırlar. Dahası, usta
ya da işveren olanlar yani statü olarak yüksekte olanlar,
bu disipline olma araçlarını çocuğun içselleştirmesini istemektedirler. Burada kullanılan disipline etme araçları daha
sonra söz edileceği gibi ‘korku’ ve ‘itaattir’. Bu ana öğelerin
bağlamında yapılan kavramsallaştırmalar örneğin hırsızlık
kavramı, ya da iş yeri ahlakı gibi kavramlar, statü kazanıldıkça içselleştirilmekte ve bu vesile ile içselleştirilen iktidar
kendini sorunsuz bir biçimde yeniden kurgulamaktadır.
İşveren düzeyine inilir ise eğer çocuğa dair değerlendirmeler ve çıkarımlar aynı net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada işverenin, usta-çırak ilişkisini ekonomik
olarak temellendirdiği şu pasaj önemlidir.
“8 yıla çıkartıldığında biz çok yanlış olduğunu söyledik. Yani Türkiye’de, yani hangi ülkede olursa olsun bu
işleri birileri yapacak. Tamirciliği birileri yapacak kuaförlüğü de birileri yapacak. ... Okumuş bir insana bunları
yaptıramazsınız... Dersiniz ki ben yıllarımı verdim okudum. E n’olacak o zaman bu alttaki(işlerde) kim çalışacak? Yani sonuçta bizim bu hayatı idame ettirmemiz
lazım. Düşün markete gidiyorsun. Kasiyer… Kasiyer
üniversite mezunu olmaz ki. Sonuçta bunların alttan
yetişmesi lazım. Bizim işimiz böyle 6 ayda öğrenilecek iş değil. Ve arabalar ayrı ayrı, her yeni teknolojiyi
öğrenmeniz lazım. Bizim işte öyle ben usta oldum her
şeyi öğrendim gibi bir şey yok.” (İşveren)
Aslında burada işverenin kendini bu hayatta her şeyi
de birileri yapması gerekiyor üzerinden meşrulaştırması
vardır.
İşyeri ahlakının en önemli öğesi disiplin üzerine:
Buraya kadar, üstyapının, çocuğun disipline edilmesinde, belli başlı noktalarda bazı araçlar ile hareket ettiğinden
değinilmişti. Bunlardan ilki yukarıda sözedildiği üzere yaş
ile kurulan iktidardır. Üstyapıya göre ergenlik çağına girmiş
bireyler daha asi olmakta ve deyim yerindeyse “eğilmemektedirler”. Bu yüzden siyasal iktidarın gündeme getirdiği
4+4+4 yasası olarak bilinen kesintili eğitim yasasına son
derece destek verilmekte, bu yasa ile beraber Türkiye’nin
böyle sektörlerdeki varlığı güvence altına alınmaktadır.
Yani sanayinin gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış
bu yasada “okumayacak adamların”, zaman yitirmeden,
“eğilip-bükülerek” iş hayatına kazandırılması amaçlanmıştır.
Bunlardan ayrı olarak başka bir disipline etme aracı
olarak korku bu “eğitim” süreci içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Geçmişten referanslar ile ilerleyen bu eğitimde
“çocuğun” disipline edilmesinde korkunun yeri açık seçik
ortaya konulmaktadır.
“... Çırak kolay kolay ustayla konuşamaz. Usta konuşur çırak cevap veremez. Çırak sadece evet hayır
der. Bizim sanayi hep böyle olmuştur. Eskiden hele,
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bundan çok eskiden evet hayır da yoktu yani. Usta soru
sorar sorduğu soruya bile cevap alamazdı. Yani konuşmazdı çırak. Konuşamazdı korkardı. Öyle bir korku vardı. Sonra çıraklığı devam eder kalfa olur usta olurdu
sonra ustayla konuşmaya başlardı. Ve dönüp bakar,
ustasının aynısı olurdu..” (İşveren)
Korkutmanın bu derece açıkça savunulur olması raslantı değildir. İstenilen bu korkunun içselleştirilip sonrasında kendini yeniden kurgulayan bir iktidar olarak devam
etmesidir.
Ancak usta ile yapılan görüşmede bu disiplin konusuna gelindiği, dayak yahut korku mekanizmaları incelendiği
zaman, usta olanın işverenlere oranla daha yumuşak bir
yerde durduğu açıkça görülmektedir. Yani aslında olan işverenin kendi kafasında kurduğu ve gerçekleşmesini arzu
ettiği tablodur. Keza işin çırak boyutuna inildiğinde bu korkunun nasıl çırağın üzerinde bir baskı mekanizması olduğu ve kendini buna göre şekillendirirken zorlandığı açıkça
görülecektir. O zaman bu disipline etme araçlarından olan
“korku” ya da “dayak”(her ne kadar varlığı bir var ile bir yok
arasında olarak söylenilse de) en yukarıda en çok istenilen,
en aşağıda ise içselleştirilmesinde bir o kadar zorlanılan
bir kavramdır. Yine aynı biçimde “okumazsan seni sanayiye gönderirim” sözü de bu korkutmanın dile yansımış bir
görüntüsüdür. İşte bu gelenekler ile hareket eden yapıda
disiplinin kendini meşrulaştırması “eğitim” kavramının içini
doldurması ile sağlanmaktadır.
Bu aracın yanında suç olgusu da bu disiplin araçlarında incelenmesi gereken başka bir konudur. Ancak bu daha
ileri ve derinleştirilmiş bir araştırma konusudur. Disipline
etme aracı olarak suç; daha çok hırsızlık, üstyapı tarafından çok tehlikeli bulunmaktadır. Yaptığımız sınırlı gözlemler, suçun varlığı ve sıklığının önemli boyutlarda olduğunu
ortaya koymaktadır.
Son olarak değinmek istediğimiz konu, çalışılan mekanın bir “ekmek kapısı” olması algısı ile işyeri disiplini ve
kuralları kendini var ettiğidir. Yani bir yaşam alanı olarak
kurgulanan iş yeri eğlenceyi de kendi dışına atmaktadır.
Bunun en güzel örneği mekânda ne şekilde olursa olsun
alkol tüketilmediğidir. kuşkusuz ki işverenlere göre “başka” atölyelerde bu olaylar gerçekleşmekte ancak görüşülen atölyelerde kesinlikle olmamaktadır. Keza iş-dışı toplu
eğlenceler örneğin mangal yapmak, köfte yemeye gitmek
de atölye dışında gerçekleşmektedir.
Üstyapı tarafından aile metaforu ile kurgulanan ve yaşam alanı olarak nitelenen, ancak genel ahlak kurallarına
sahip olan işyerleri, disiplin mekanizmasının yegâne uygulandığı mekânsal bir birlikteliktir. Son bir ek olarak mekanın
fiziksel konumu da “herkese” açıklık ilkesi ile inşa edilmiş
ve denetim ve gözetim mekanizmaları bu açıklık ilkesi bağlamınca kurgulanmıştır. Müşteri aynı zamanda bir denetçi
pozisyonu almaktadır bu vesile ile.
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Ustalık üzerine:
“... Ustalık şimdi bir şeyi sökmek takmak değildir.
Ustalık arızalı bir arabayı gelip o arızayı tespit etmektir.
Yoksa sökmeyi takmayı bile siz bile, sizi yanıma alsam
3 ayda sökmeyi takmayı öğrenirsiniz.” (İşveren)
Üstyapıdan söz edilirken açıklanan üretim araçları maliyeti ile emek gücü arasındaki bağıntıdan hareket ile ustalık işte bu sermaye yatırımı ile emek arasındaki bağıntıda
konumlanmaktadır. Kuşkusuz, bir sermaye yatırımı vardır;
fakat artı değer üretimi için gerekli olan emek gücüdür.
Keza usta ile usta geçmişli olan işveren arasındaki kazanç
farkının temelini “bir kişi çok iyi usta olabilir ancak çok iyi
esnaf olmayabilir” kavramsallaştırması yaratmaktadır. Burada esnaflık yani işveren olmak üretim sürecinden ayrıştırılırken buna da ayrı bir değer atfedilmektedir.
Görüşülen işyerlerinde ustaların aldıkları maaşlar ustalar için yeterli görülmekte ve bu konularda çıkan uzlaşmazlıklar anlaşma yolu ile çözülmektedir.
“... bizde bir usta ayrılacağı zaman işvereniyle helalleşir öyle ayrılır. Genelde dükkân kurmak için ayrılır.
Yani kendine güveniyorsa gider kendi dükkânını kurar.
Öteki türlü ayrılmazlar zaten.” (İşveren)
Yukarıda görüldüğü gibi usta ile işvereni ile arasında
çıkabilecek gerçek bir uzlaşmazlıkta ustanın haklı olduğu
bir pozisyon gözükmemektedir. Tek haklı olma pozisyonu
ustanın “girişimci” olması halidir. Keza bu üstyapı tarafından kutsanan bir olgudur zaten.
Ortamın genel yapısı itibari ile ustalar genelde çırak
olarak çalıştıkları işyerlerinde ustalık mevkiine erişmektedirler. Bu da çıkacak iş uzlaşmazlıklarının, uzun süredir
süre gelen arkadaşlık bağları içerisinde halledilmesi ile
sonuçlanmaktadır. Yani bu enformel iş ilişkilerinin uzlaşmazlıklar konusunda çözümünün “arkadaşlık hukukuna”
dayandırılması söz konusudur. Burada sonucun çalışan
aleyhine olduğu gibi bir çıkarsama yapılmamaktadır. Tersine çalışan ve işveren arasındaki arkadaşlığın maddi boyutlarında ihtiyaç halinde çalışanın işverenden kredi alması gibi olaylara olanak sağlaması söz konusudur.
Sonuç olarak ustalık, kendini yeniden üretme becerisine sahiptir ve işyerindeki üretim sürecinin önemli yapıtaşıdır.
Çıraklık ve ustalık ilişkileri üzerine düşünüldüğünde,
ustalık çıraklık kurumunun varlığının da bir parçasıdır. “iş
içi eğitimde” öğretmen rolünü üstlenen usta kendi çıraklık
deneyimleri ile işverenin kafasındaki üstyapı arasında kendine bir yol çizmek zorundadır.
“... Bizim zamanımızda dayak vardı. Yani ustalarımız bizi döverdi. Ama ben dövmüyorum yani. Anlamıyorsa anlamıyordur.” (Usta)
Böyle bakıldığında kendi çektiği “acıları” kendi çırağına aktarmak istememektedir. Ancak yine de disipline etme
araçlarını kullanmaktan da geri kalmamaktadır. Atölyelerde zincirleme bir hiyerarşi kurulmaktadır. Çıraklar da,
geçici olarak çalışmaya gelen yazlıkçıların (yaz tatillerinde atölyelerde çalışmaya gelen çocuklar) üzerlerinde bir
iktidar kurmaktadırlar. Yani yazlıkçı-çırak durumu söz konusu olduğunda bile çıraklık yazlıkçıya göre bir üst statü
olmaktadır. Böyle bakıldığında statü olarak kalfalık da aynı
ustalık gibi çırak üzerinde bir baskı ve disiplin aracı olmaktadır.
Bir statü olarak ustalık genel ahlakın taşıyıcısı, öğreticisi ve uygulayıcısı olarak konumlanmaktadır. Usta-işveren
arasındaki ilişki, “arkadaşlık” ilişkisi olarak nitelenmektedir.
“Korku” dönemi geride kalmıştır. Çünkü korku yaratarak
elde edilmek istenilen amaca erişildiği düşünülmektedir.
Çocukların çalışması bu üretim sürecinin olmazsa olmaz bir parçası iken çocuk işçiliğinin önlenmesi düşünülebilir mi?
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Çocuk:
Yapılan görüşmelerde öznelerin ‘çalışan bir çocuk”
olma olgusuna yaklaşımları incelenmiştir. Bu inceleme çocuğun tâbi olduğu iktidar ilgisi yönü ile araştırılmıştır. Burada, çocuğun gösterdiği direniş mekanizmaları yönü ile
bu iktidar saptanmaya çalışılmaktadır. Foucault’u izleyerek
söylemek gerekirse:
“Nerede iktidar vardır, orada direnme de vardır ama
sonuç itibariyle bu direnme iktidarla ilişkisinde asla bir
dışsallık konumunda değildir”(akt. Deveci, 1999: 33).
Böyle bir içkinlik (iç içe olma) durumunda ‘direniş ritüellerinin’ saptanması halinde ‘çocuk’ üzerindeki iktidarın
öğeleri gözler önüne serilecektir. Ancak araştırmanın öznesinin çocuk olmasının getirdiği bir engel ile öznenin kişiliğinin oluştuğu en önemli zamanın bu önemli evre olduğu
unutulmamalıdır.
Sahibine karşı direniş gösteren bir kölenin bu ritüelleri
Scott’un(1995: 25-28) belirttiği üzere ‘gizli senaryolarda’
bulunabilir. Keza bu köle sahibi ile etkileşimde iken ‘kamusal senaryoları’ sergilemektedir(Scott, 1995: 25). Kısaca bu ‘kamusal senaryoları’ öznenin tâbi olduğu iktidara
karşı takındığı maskeler olarak somutlayabiliriz. Ancak söz
‘çocuklara’ geldiği vakit bu kavramsallaştırma yetersiz kalmaktadır. Çünkü ‘çocuk’, bir ‘yetişkin’ gibi bu gizli senaryoları ya sergilememekte ya da sergiliyorsa bunu ‘çocukça’
yapmaktadır. Çocuğun ustasına öykünmesi olayı araştırmada ‘içselleştirilmiş iktidar’ olarak ele alınmıştır.
Bu kavram; çocuğun, ustasının bilgisinden kaynaklı
içinde bulunduğu hiyerarşik yapıdaki iktidara razı gelmesini anlatmaktadır. Çocuk ustasından alacağı bilgi ve deneyim sermayesi ile gelecekte kendisini ‘iyi bir yere’ konumlandıracağı inancındandır. Bu yüzden iktidarın kendi üzerinde yarattığı baskıyı sorgulamadan kabullenmekte, yani
‘içselleştirmektedir’. Ancak içselleştirilmiş bile olsa, her tür
‘baskısına’(coersion) evet dememektedir. Açık ya da gizli bir direniş içerisindedir. Aslında araştırmanın saptamak
istediği bu ‘çocukça’ direnişlerdir. Bu direnişlerin ışığında
çocuğun gelecekte benimseyeceği yola ışık tutabiliriz.
Bu bilgiler ışığında görüşülen ‘çocukları’ iki ayrı tipolojiye ayırmak mümkündür. 1.grup çırak, iktidarı içselleştirmiş, 2. grup çırağın ise iktidarı içselleştiremediği gözlemlenmektedir. Disipline etme araçları olarak bakıldığında
1.grup çırak bulunduğu ortamda dayak ve korkunun yerini
‘özdeşleşim’ almıştır. Daha önce açıklandığı gibi işveren
tarafından bu özdeşleşim kutsanmış ancak yine de disipline etme araçlarının gerekliliği bahis konusu olmuştur.
Yapılan görüşmede, yukarıda söz edildiği gibi gizli senaryolara rastlanamamıştır. Ancak 1.gruptaki bir çırak, ustasına kızdığı zaman ona “usta”, normalde ise “abi” olarak
seslendiğini ifade etmiştir. İşte aranan çocukça direnişin
öğelerinden bir tanesi budur. Yani çocuk ‘ustasına’ seslen-

Çalışan Çocuklar Vakfı Fotoğraf Arşivi, 2009, Kumral Kepkep
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Çocuk
Emeği
diğinde, yaptığı bu değişmeyi kendince bir direniş olarak
nitelendirmektedir.
Öte yandan çırakların, kendilerini tanımlamalarından
da ilginç veriler elde edilmiştir. Çıraklar, kendilerini çalışma günlerinde “adam”, bir günlük izninde ise çocuk olarak
tanımlamaktadır. Bu kayda değer veri şunu göstermektedir
ki, ergenliğe kadar ‘çocuk’ olarak görülen birey, iş hayatında kendini ‘yetişkin’ olarak tanımlamaktadır. İşte burada
öznenin ‘çalışan bir çocuk olma’ olgusuna karşı takındığı
tavır, işvereninkinden farklılık arz etmektedir. O halde burada bir uzlaşma olduğundan söz edilemez. Kişi kendini
gerçek anlamda iş yaşamı dışında var etmektedir. Eğer
olanak verilirse okumayı mı çalışmayı mı tercih edersiniz
sorusuna ‘okumak’ olarak yanıt vermektedirler. Çünkü çıraklar da, kendilerini iş yaşamı dışında gerçekleştirdiklerinin farkındadırlar.
Bu çıkarsamaların dışında 1.grup çıraklarda, gerçek
anlamda bir gizli senaryoda bulunmadığından söz edilmişti. Buradaki en önemli neden işvereninin yahut ustasının
sosyal konumlarıdır. İleride “nasip” olursa usta olup kendi
iş yerini açmak istediklerini açıkça söylemektedir. Geleceğe ilişkin bu ‘umutlu’ beklenti, çırakların, iktidarı içselleştirmesindeki başat neden olarak görülebilir.
2.grupta yer alan çırakların, ortamına geçildiğinde
araştırmacı için hemen şöyle bir ayırım göze çarpabilir.
Sözgelimi, bir çırağa, diğerleri tarafından(iş arkadaşları,
ustası vs.) daha görüşmeye başlamadan görüşmeciye
şaka yollu direktifler verilmeye başlanmıştır. Bunlar gerçek
anlamda kayda değer sözler değildir; ancak şurası açıkça
görülmektedir ki, çırağın, araştırmacıya ‘konuşamayacağı’
düşünülmektedir. Keza, alaycı olan bu sözler kuşkusuz ki
çırağın üzerinde bir baskı oluşturmaktadır.
2.grup çıraklarla yapılan, görüşmelerde (görüşmeler
bire bir yapılmaktadır) sık sık görüşme yapılan mekâna gelip ‘her şey iyi mi’ diye çırak denetlenmektedir. Çok açıktır
ki bu denetlemeler boşu boşuna yapılmamaktadır. Çünkü
bu grupta yer alan çıraklar, diğerleri gibi iktidarı henüz içselleştirememiştir. Bu yüzden işyeri ile sorunlar yaşamaktadır.
Öncelikle bu grupta yer alan çıraklardan birinin anlattığı bir hırsızlık olayı vardır. Çırağa göre parası, yalnızca
işçilerin girebildiği soyunma odasından çalınmıştır. Çırak,
bu olayda kalfasından kuşkulanmak, ancak bu kuşkusunu
ustalarına söyleyememektedir. Ancak ona göre bu hırsızlık
işi hasıraltı edilmektedir. Daha önce söz edildiği gibi son
derece ayıplanan hırsızlık olgusu, bu denli iş yaşamının
içindedir. Ancak konu çıraklara yönelik olduğunda, işveren
ve ustalar aynı dikkati bu konuya vermemektedir.
Yukarıda değindiğimiz çırak, görüşme boyunca camdan çalışma ortamını gözlemlemektedir. Araştırmacı gerekli izni aldığını söylemesine rağmen görüşmenin başında bu görüşmeci tarafından net olarak kavranamamış ve
ustalarından baskı göreceği korkusu taşımıştır. ‘Korkuyor
musun’ sorusuna net olarak evet yanıtını veren görüşmeci
bu korkusunu yendikten sonra daha doğrusu görüşmecinin
gerekli izni aldığına ikna olduktan sonra görüşmenin süresini uzatmak istemiştir. İşte tam da bu noktada bir gizli senaryodan bahsedilebilir. “Çocuk” fırsatını bulduğu her anda
bir ‘kaytarma’ yöntemi bulmaktadır. Ancak yine de bu gizli
senaryo da bir ‘çocukça direniştir’.
Son olarak, 2.grupta yer alan çıraklar, kendilerini, net
bir şekilde “çocuk” olarak tanımlamaktadırlar. İktidarı içselleştiremeyen bu grup çırakların kendilerini ‘çocuk’ olarak
tanımlaması, diğerinin kendini ‘adam’ olarak tanımlamasının yanında gözden kaçmayacak bir olaydır.
Çocuğun üzerinde kurulan iktidarın son basamağı ise
mekânın özneye bakış açısıdır. ‘Çocuk’ aletlerin bulunduğu tezgâh civarında konumlanmış; buna karşın işverenin
odası mutlaka mekânın tamamından ayrıştırılmıştır. Hatta
bunun tam etkin kullanımı odanın yüksekte ve camla kapa22 ÇALIŞMA ORTAMI

tılmış olması halidir. Bu sayede işveren daima ‘aşağıyı’ izleyebilmekte ve çalışanları ‘denetleyebilmektedir’. Keza bu
sistem de çocuğun tâbi olduğu iktidar ile arasındaki ilişkiyi
gözler önüne sermektedir. Zaten görüşmeler de çoğunlukla bu odalarda gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak direniş barikatlarından hareket ile iktidar
çıkarsamasının yapıldığı böyle bir okumada iki grup çırak
arasındaki farklar, net bir biçimde ortaya konulmuştur. Ancak şurası bir gerçekliktir ki ikisinde de gözlemlenen bu
söylemsel iktidar, bu sanayi kolunun devamlılığında başat
bir yere sahiptir. Böyle bir iktidar olmadan bu sanayi kolunun şu anki hali ile devam edemeyeceği açıktır.
Sonuç:
Araştırmanın bu bilgilerine göre,
1. Çocuğun tanımlanması başlı başına bir önemli meseledir. Ne yazık ki on sekiz yaş altındakilere ‘çocuk’ deyip
işin içinden çıkmak o kadar da kolay değildir. Kişinin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi göz önünde bulundurulmalı ve gerekiyor ise ‘çocuk’ tanımı üzerine yeni ampirik
çalışmalar yapılmalıdır. Bu araştırmadan çıkan sonuç ‘çocuk’ tanımının: özne için iş yaşamı dışında gerçekleştiği,
üstyapı için ise çıraklıkla özdeş tutulduğu görülmektedir.
Böyle bir çelişki, kişinin ileride çocukluğunu yaşayamadığını düşünmesi ve bu açıdan eksik kaldığını hissetmesi ile
sonuçlanmaktadır. Ama daha ötesi, hayatlarında böyle bir
iş hayatı ve buna bağlı olarak böyle bir hayat tarzından
başka bir yol görememektedirler.
2. Çalışan çocuklar üzerinde kurulan bu iktidar mekanizmaları devlet, üstyapı ve gelenekler çerçevesinde kendini var etmektedir. Bu iktidar çalışan bireylerin kendilerini
var etme süreçlerini ancak ve ancak bu üstyapı ile bütünleştiklerinde mümkün kılmaktadır. O halde bu bütünleşmeyi sağlayamayan bireyler çark tarafından öğütülecek ve
dışlanacaktır.
Son bir söz olarak söylemek gerekirse: Bu araştırmada “çalışan çocuklara” daha önce denenmemiş bir bakış
açısı ile bakılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan veriler şöyle
bir genellemeyi yapmaya olanak vermektedir. ‘Çalışan çocuklar’ olgusu, bu üretim düzeni içinde, önlenebilir, yok edilebilir bir olgu olarak gözükmemektedir. Hatta egemenler
cephesinden (devlet, işveren, usta vb.) elzem görülmektedir. Yeni planlanan eğitim süreçleri “vahşi” kapitalizmin
çıkarlarını önceleyip uygulamaya sokmaktadır. Burada asıl
olan çocukların aldığı eğitim yerine işverenin çıkarıdır. Günümüzde çok tartışma konusu olan “4+4+4” yasası olarak
da bilinen kesintili eğitim yasası işte bu çıraklık olgusunu
devletin de, bir iktidar aracı olarak, ne kadar önemsediğinin göstergesidir. Zaten açıktır ki dünya pazarında kendine
yer edinmek isteyen Türkiye, kolay ama “acılı” olanı seçmektedir: Uysal ve ucuz çalışan çocuk ordusu yaratmak.
Bu yüzden çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda umutlu
olmak pek de olası gözükmemektedir. Ancak umut, daha
kökten yapısal değişimlerin yaşanması ile olasıdır.
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İKİ DAKİKA DÜŞÜN
Tehlikeyi Tanıyalım

Sütunlu Matkap Tezgahında Çalışma
Mustafa TAŞYÜREK*
(mustafatasyurek@fisek.org.tr)

Durum: İşçi oturarak matkap tezgahı ile bükülmüş metal (içi boş) dikdörtgen profillere civata delikleri açmaktadır.
İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

Neler Olabilir ?
1. Dönen matkap ucu yaralanmaya neden olabilir.
2. Fırlayan iş parçaları ve iş parçası aksamı yaralanmaya yol açabilir.
3. İşçinin gözüne metal talaşı çarpabilir veya çapak kaçabilir, ciddi göz ve yüz yaralanmalarına neden olabilir .
4. Eldivenini matkap ucuna kaptırarak parmak kopması ya da ciddi el yaralanması ile karşılaşabilir.
5. Çalışan saçını matkabın kayış – kasnak kısmına kaptırabilir. Bu durumda baş yaralanması olabilir.
6. Çalışan elini veya iş elbisesini kayış kasnak kısmına kaptırabilir, uzuv kopması ile sonuçlanabilecek yaralanma olabilir.
7. Ortamın gürültüsünden dolayı (kulak koruyucusunu uygun kullanmamasından dolayı) işitme kaybına uğrayabilir.
8. Oturduğu sandalyenin ergonomik olmaması (yükseklik ayarlanabilirliği, bel desteği olmaması) nedeniyle bel sağlığı
sorunları yaşayabilir.
9. Matkabın gövde topraklaması olmaması durumunda elektrik akımına kapılarak yaralanabilir.
> Yanıtı 7. sayfada
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