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En Pahalı Yatak Çarşafları: 
Mısır’da Bir Çocuk Emeği Trajedisi

Bugün batılı ülkelerde Mısır pamu-
ğu, lüks kelimesi ile özdeşleşti-

rilmiştir. Londra veya Manhattan’da 
yer alan oteller, eğer yataklarını Nil 
Vadisinde üretilen pamuktan yapılmış 
kolalı çarşaflarla örtmüyorlarsa, ken-
dilerini hizmet kalitesi bakımından ek-
sik hissederler. Marx-Spencer, John 
Lewis, Ikea hatta Tesco gibi firmalar 
Mısır’da üretilen pamuklu ürünleri, 
lüks sınıfında satışa sunmaktadırlar. 
Bunların yanında pamuklu havlular 
ise, hemen her yerde bulunmaktadır. 
Sadece İngiltere’de, çarşaflardan en 
pahalı moda evlerine uzanıncaya ka-
dar pamuk ticaretinin hacmi milyarlar-
ca İngiliz Sterlini’dir.

Paradan, giysilere, tentelerden 
uzay elbiselerine kadar pamuk, her 
alanda kullanılmaktadır.  

Pamuk, iki kısımdan oluşmaktadır: 
çekirdek ve lif. Hasat edilen ürünün 
üçte ikisi tohumdur. Tohumlar parça-
lanır yağ; un ve çekirdek olarak ayrılır. 
Yağ, yiyecek ve kimya sanayinde kullanılır. Un ise balık-
tavuk yemi ve gübre olarak kullanılır. 

Mısır’ı baştan aşağı dolaşın, hemen her yerde çalışan 
çocuklara rastlarsınız. Mahalle kahvelerinde getir-götür iş-
leri, inşaat sahalarında ağır tuğla taşıyıcılığı gibi pek çok 
işle ilgilenmektedirler. Bugün Mısır’da 2,7 milyon çocuk 
çalışmaktadır. Bunların büyük bir bölümü, tarım alanların-
da istihdam edilmektedir ve 1 milyonu pamuk işçisi olarak 
kiralanmaktadır. Pamuk tarlalarında 40 derece güneş al-
tında, uzun saatler boyunca çalışmaktadırlar. Ayrıca nere-
deyse bütün çocuklar, kahyalar tarafından dövülmektedir.

Çocuklar tarlalarda, dizlerinin üzerinde fare gibi dolaş-
makta ve özellikle ürün yeni büyürken toprak kurtlarını ve 
böcekleri öldürmektedirler. Ahmet Khaled adlı 10 yaşındaki 
bir çocuk, tıpkı kendisi gibi tarlalarda çalışan milyonlardan 
sadece bir tanesi. Saat sabah altıda önce soğan topluyor 
ve saat sekizde ise günboyu sürecek pamuk tarlasında-
ki işine başlıyor. İşin en zor kısmı, yazın güneşin altında 

ürünü korumak. Toplarken iş daha ağır 
bile olsa, en azından hava daha serin. 
Ahmed, tarlada çalışan diğer yaşıtları 
gibi okula neredeyse hiç gidemiyor. 

Pamuk tarlalarında çalışan çocuk-
lar için okula gitmek, ailelerinin gücü-
nün yetmeyeceği bir lüks. Kışın turp, 
ilkbaharda soğan, yazın ve sonbahar-
da pamuk, çocukların yaşam koşulla-
rını şekillendiriyor. Çocukların nere-
deyse tamamı, pestisitlere bulanmış 
ürünlerle temas ediyor gün boyunca. 
Hemen hepsi, nefes alma konusunda 
sorunlar yaşıyor. 

2 yıl önce Devlet Başkanı 
Mübarek’in eşi Suzanne, ILO’nun ‘Ço-
cuk Emeğine Kırmızı Kart’ adlı kam-
panyasında aktif olarak çalıştı. Afrika 
Kupası sırasında sürdürülen kampan-
ya sonrasında, bugün pek bir değişme 
yok. 1996 yılında çıkarılan kanun ge-
reği, 14 yaşından küçük çocukların ça-
lışması yasak, ayrıca 15-17 yaşlarında 
yer alan çocukların ise hangi işlerde 

ne süreyle çalıştırılabileceği belli ama bu derecede kural-
sızlığın yaşandığı bir ülkede işler nasıl düzelir en büyük 
sorun bu.

Dünyada Bir İlk: Almanya’da Çocuklara Oy Hakkı
Almanya’da bir grup milletvekili, herkesin oy vermeye 

hakkı olduğunu ve buna çocukların da dahil olduğunu söy-
ledi. Son olarak yaptıkları bir yasa tasarısını meclise geti-
ren vekiller, ebeveynlerin çocukları adına oy verebilmesini 
istiyor.

46 Alman milletvekiline göre, okul öncesi çocukların da 
en az erişkinler kadar, siyasi görüşlerinin dikkate alınması 
ve seslerinin duyulması gerektiğini savunuyor. 

Almanya’da şu an için 14 milyon çocuk, vatandaşlık 
haklarına sahip olmalarına rağmen 18 yaş sınırı nedeniyle 
oy kullanamıyor ve siyasi haklarından mahrum kalıyor. Bu 
da Alman parlamenterlere göre her 5 Alman’dan birinin si-
yasi sesinin duyulmaması demek. 

Şu anda Almanya’da tıpkı diğer demokratik ülkelerde 
olduğu gibi oy verme yaşı  18. Sadece bazı eyaletlerde 
yerel seçimlerde 16 yaşındaki gençlerde oy verebiliyor.

Bu fikir, Hristiyan Demokrat Parti, Sosyal Demokrat 

Onur SUNAL*

*  Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı Gönüllüsü
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Parti ve Liberal Demokrat Parti’nin bazı milletvekilleri ta-
rafından destekleniyordu. Bu fikir ayrıca aile eski bakanı 
Renate Schmidt, Bundestag başkan yardımcısı Wolfgang 
Thierse ve FDP’nin başı Dirk Niebel tarafından da destek-
leniyor.

Bu konuda anaysal bir değişikliğe ihtiyaç var. Almanya 
anayasasının 38. maddesinde yer alan ve seçme yaşını 18 
olarak belirleyen cümlenin değiştirilmesi gerekiyor. Yasa 
önerisine göre ebeveynler çocuk adına oy kullanabilecek-
ler. Daha sonra aileler çocuklarının kendi demokratik so-
rumluluklarını yerine getirebileceklerine inandıkları zaman, 
çocuklarını oy verme listelerine dahil ettirecekler.

Buna benzer bir yasa önerisi 2005 yılında anayasal 
olarak uygun bulunmamış ve uygulamasının da olumsuz 
sonuçlar doğuracağına karar verilmişti. Buna göre öneriye 
karşı çıkanlar ebeveynlerin çocukların görüşünü dikkate 
almayacağını ve kendi istedekleri partiye yeni oylar kazan-
dıracaklarını iddia etmişlerdi. Alman anayasasını değiştir-
mek için üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. 

ABD: Silahla Vurularak Ölen Çocukların Sayısında 
Önemli Artış
Son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan artış, dün-

yanın her yerinde etkisini arttırıyor. Özellikle elde kolayca 
taşınabilen silah üretimi ve satışında meydana gelen yük-
selme, herkesin hayatını tehdit ediyor. Az gelişmiş ülkeler-
de yaşanan siyasi, dini veya etnisiteye dayanan çatışmalar 
yerini gelişmiş ülkelerde çeteleşmeye bırakıyor.

Eyaletler arasında farklılık göstermekle birlikte ABD, 
silah satışı konusunda oldukça fazla özgürlüklerin bu-
lunduğu ülkelerden biri. Center for Disaese Control and 
Prevention’un yaptığı açıklamaya göre, 1994 yılından beri 
ilk defa 2005 yılı resmi verileri baz alındığında silahla yara-
lanma sonucu ölenlerin sayısında bir artış var. 2004 yılında 
ölen çocuk sayısı 2.825 iken bu sayı 2005 yılında 3.006’ya 
çıktı, yani 181 daha fazla gencecik hayat. Saldırı amacıyla 
kullanılan silahların kullanımını yasaklayan yasanın 2004 
yılında yürürlükten çıkmasıyla meydana gelen bu artış çok 
dikkat çekici. Konuyla ilgili bazı önemli veriler aşağıdaki 
gibi:

•  2005 yılında ölen çocuk ve genç sayısı 125 adet 25 
kişilik devlet okulu  sınıfını doldurabilir.

• 2005 yılında 69 okul öncesi çocuk ölürken, kanun uy-
gulamakla görevli  53 memur yaşamını kaybetti.

• 1979 yılından beri 104.419 çocuk silahla yaralan-
ma sonucunda hayata gözlerini yumarken, bunların 
%60’ı beyaz ve %37’si siyah idi.

Dünyada son yıllarda her yıl ortalama 1 trilyon dolarlık 
silah satıldığı bilinmekte. ABD, dünyanın önde gelen silah 

üreticilerinden biri. Ne var ki üretilen her silah, her nerede 
kullanılırsa kullanılsın insanların hayatına mal oluyor. Nam-
lusu kimi gösteriyorsa onu yaralıyor ve öldürüyor. Yanında 
silah taşıyor olmanın 
verdiği güvenle, kişiler 
yaşları ne olursa olsun 
şiddete başvuruyor. 

Son yıllarda çocuk 
askerler konusu, ka-
muoyunda sıkça gün-
deme geldi. Az geliş-
miş ülkelerde yaşayan 
çocuklar, gelişmiş ülke-
ler tarafından üretilen 
silahlarla ortalığı kan 
gölüne çeviriyorlar. Gö-
rülen o ki, ABD’de de 
durum pek farklı değil. 
Silah satışının serbest 
olduğu, birçok sosyal 
sorun ve özellikle ada-
letsiz gelir dağılımının 
yarattığı sıkıntılarla 
boğuşan ABD, şiddetin 
önüne geçmekte zorlanıyor. Silah kullanma yaşının çocuk-
lara kadar düşmesi ve yaralanma sonucu çocuk ölümleri-
nin artması yetkilileri oldukça kaygılandırıyor. 

(Yukarıda ülkelere ait verilen haberler  Child Rights Information Net-
work (CRIN)adlı organizasyonun, www.crin.org adlı web sitesinden alınmış-
tır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den yapılan alıntılar ise United nations 

Children’s Fund (UNICEF), www.unicef.org adlı web sitesinden alınmıştır.

FAS: Çocuk Yaşta Kızlar için Evlilik Fetvası
Fas, toplumsal yaşamda din uleması tarafından veri-

len fetvaların hala önemli olduğu ülkelerden biri. Şeyh Mu-
hammed Abdürrahman El Maghraoui, son olarak verdiği 
bir fetvada 9 yaşındaki kızların bile evlendirilmesinin caiz 
olduğunu söyledi.

Fas Ulemalar Yüksek Konseyi, bu fetvaya karşı çı-
karak, genç yaşta kızların evlendirilmelerine karşı çıktı. 
Kraliyet savcısı, Rabat şehrinde bir soruşturma başlattı ve 
fetvayı veren şeyhin bu konuda savcılığa bir açıklama yap-
masını istedi. 

Avukat milletvekili Fatima Mustaghfir, bir fetvanın yasal 
soruşturmaya konu olmasının ülkeleri için bir ilk olduğunu 
söyledi. Daha önce mahkemeye böyle bir olayın hiç intikal 
etmediği ülke, değişik gelişmelere gebe.Mahkemelerin bu 
şekildeki fetvalarla savaşmaları gerektiğini söyleyen Fati-
ma, ülkelerinde ne yazıkki ulema ve imamların bu şekilde 
sosyal hayata müdahil olduklarını ifade etti. Bazı durum-
larda hakimlerin bazı sağlık tetkikleri yapıldıktan sonra 15 
veya 16 yaşlarındaki kızların evlenmesine onay verebildiği 
Fas’ta, 9 yaşındaki kızların evlendirilebileceğinin fetva edil-
mesi yargıyla, ulemayı karşı karşıya getirdi.

Birçok insan serbest avukat Mourad Bakkouri gibi 
fetvaya kızgın. Bakkouri, bu fetvanın Aile Kanunu’nun ve 
çocuk haklarının hükümlerini ihlal ettiğini ve diğer taraftan 
çocuk yaştakı kızların tecavüze uğramalarını meşrulaştır-
dığını iddia etti. 

Yaptığı savunmada sözlerinin yanlış anlaşıldığını söy-
leyen Şeyh Maghraoui, aslında sadece eski bir uygulama-
dan bahsetiğini ve bunun da özel bazı durumlardan ibaret 
olduğunu dile getirdi.

Kızların çocuk yaşta evlenmeleri/evlendirilmeleri az ge-
lişmiş ülkelerde oldukça yaygın olarak görülen bir olgu. Ai-
lelerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar, gelenek ve göre-
nekler, lise ve dengi okullara kızların devamında yaşanan 
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ciddi sorunlar, çocuk yaşta kızların evlenmelerine neden 
olmaktadır. Daha kendi çocuk olan, bedensel ve ruhsal 
geelişimini tamamlamamış bu körpe bedenlerin, evlilik 
yükünü sırtlarında taşımaları oldukça zor. Birçok genç kız 
eşleri tarafından uygulanan şiddete maruz kalıyor. Birçoğu 
kendinden yaşça çok büyük erkeklerle gençliklerini geçir-
mek zorunda kalıyor. (http://www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/

Library/Underage-marriage-fatwa-prompts-official-inquiry)

Japonya’da Çocuk Fuhuşuna Yeni Kılıf: 
Çöpçatan Kafeler 
Japonya’da son zamanlarda gündemde olan çöpçatan 

kafelerde çocuk fuhuşu yapıldığı gerekçesiyle bazı yerel 
yönetimler 18 yaşın altında bu yerlere girişi yasakladı.  

Bu kafelerde müşteriler, birçok bayan arasından bir se-
çim yaparak randevu almaya çalışıyorlar.  Ne var ki, son 
zamanlarda birçok reşit olmayan genç kızın fuhuşa karış-
tığı belirlendi.

JR Yokohama Tren İstasyonu yakınında bir kafenin gi-
rişinde kadınlar için giriş ücreti alınmadığı yazıyor. Giriş-
ten sonra ise alan isadece kadınların bulunduğu bölümü 
gösteren bir aynayla ayrılmış. Çoğu takım elbise giymiş iş 
adamları bu aynalar sayesinde, sofaların üzerine serpilmiş 
kızları seyrediyor. Ancak bayan müşteriler erkekleri göre-
miyor. 

Kafenin girişinde 16 yaş ve üzerindeki kızların içeri 
girebilecekleri belirten bir yazı var. Ayrıca okul kıyafetleri 
ile oturan kızların da bulunduğu kafede, erkek müşteriler 
beğendikleri bir kız olursa, yanlarına çağırabiliyorlar.  Kafe, 
sabah saat 9’dan geceyarısına kadar açık ve yaklaşık 200 
erkek ve kadın burayı ziyaret ediyor.

Eğer kızlardan biri seçilirse yaklaşık olarak erkek 
müşteriyle 10 dakika kadar konuşuyor ve eğer dışarıda 
bir yerde buluşma konusunda anlaşmaya varılırsa erkek 
ulaşım ücretini karşılıyor. Bir de kafeye 8,000 yen tutarın-
da bir aracılık parası ödeniyor. Bayanlar ise hiçbir ücret 
ödemiyor. Son zamanlarda Japon emniyet yetkililerinin 
verdiği bilgiye göre bu kafelerden ülkede 77 adet bulunu-
yor. Bunlardan 22’sinin kapısında 18 yaş sınırı ile ilgili yazı 
bulunmasına karşın böyle bir uygulamanı varlığı oldukça 
kuşkulu görünüyor.

2007 yılında 18 yaşından küçük 26 kızın bu kafelerde 
fuhuş olaylarına karıştığı rapor edilmiş. Ancak bu elbette 
resmi verileri ortaya koyuyor. Hergün bu kafelere binlerce 
kadının girip çıktığı düşünülürse, gerçekte sayının bundan 
çok daha fazla olduğu açık. 

15 yaşında ortaokul üçüncü sınıfta okuyan bir öğren-
cinin ifadesine göre, bir arkadaşı tarafından bu kafelerden 
birine davet edilen genç kıza zorla alkol içirilmiş ve taciz 
edilmiş. Yokahama polisinin verdiği bilgiye göre ise, sade-
ce bedava yemek için bu kafeye giden genç kızın daha 
sonra bir otel odasına götürüleceği aklına bile gelmemiş. 
Çoğu kız parasız iyi bir akşam yemeği yeme ve belki de bi-
raz para kazanma umuduyla bu kafelere gidiyor. Gerçekte 
durum ise çocuk fuhuşundan farksız. 

Mevcut kanunların ise bu gibi durumlarda yapabileceği 
fazla birşey yok. Sadece  yaş kontrolu konusunda uyarı-
larda bulunmak mümkün ancak içerideki bütün kadınlar 
kafenin birer müşterisi olarak görünüyor. Çocuk fuhuşu 
nedeniyle sorguya çekilen bir kafe sahibi ise, kendi işlet-
mesinin sadece insanları birbiriyle tanıştırmak için bir fırsat 
sunduğunu ve dışarıda olanlar ile ilgili kendisinin sorumlu-
luğu bulunmadığını ifade etti. Ancak Japon polisi bu kızla-
ra, burada beklemeleri karşılığında, müşterilerle tanışsalar 
da tanışmasalarda, sabit bir günlük ücret verildiğini tespit 
ettikten sonra burada bir işçi-işveren ilişkisi kurulduğuna 
karar verdi ve kafe sahibini çocuk fuhuşu nedeniyle tutuk-
ladı. (http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20081007TDY03105.htm)

İran: Suçlu Bulunan Çocuklar İdam Edilebiliyor
İran, yetişkinler için idam cezasının bulunduğu ve ölüm 

cezasına çarptırılanların infaz edildiği bir ülke. İranlı yetki-
liler tarafından yapılan son bir açıklamaya göre, uyuştu-
rucu ticaretine karışan çocuklar asılmayacak ancak adam 
öldürmekten mahkum olanlar asılabilecek. 

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Zebhi, 18 yaşın altın-
daki çocukların müebbet cezası alabileceğini ancak idam 
edilmeyeceğini öne sürdü.

CRIN(Child Rights Information Network) ve diğer çok 
uluslu sivil toplum örgütlerinin girişimiyle, İran’da çocukla-
rın idam edilmelerine karşı oluşturulan imza kampanyası 
etkili olmuş görünüyor. 

Zebhi, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili olarak idam ceza-
sı alan 18 yaşından küçüklerin idam edilmeyeceğini söy-
lerken, İran Yargıtay Başkanı ile birlikte adam öldürmek 
suçundan hüküm giyenlerin idam edilebileceğini söyledi. 

Ne var ki, İran hukuk sisteminin dayandığı şeriat ku-
ralları gereği, ‘kısas’ esasına göre, ölen kişinin yakınları 
öldüreni kan parası karşılığında affedebilir ve hapis cezası 
verilir veya aile yakınları idam cezası isteyebilir. İdam is-
tenmesi durumunda ise, bu mahkemeler tarafından karara 
bağlanır ve resmi makamlarca infaz işlemi gerçekleştirilir. 

İran, Çocuk Haklarına Dair  Sözleşmeye taraf olması-
na rağmen, idam cezasına çarptırılan çocukların 18 yaşı-
na erişmesini beklemekte ve daha sonra idam etmektedir. 
Uluslararası Af Örgütü, bu yıl 6 kişinin 18 yaşını doldurduk-
tan sonra hemen idam edildiğini söyledi.

Her ne kadar, 18 yaşın altında adam öldürme dışın-
daki suçlardan ötürü idam cezasının uygulanmayacağı 
söylense de, bunun yanında diğer ağır suçlar olarak kabul 
edilen tecavüz ve hırsızlık gibi suçlardan yargılananların 
idam cezasına çarptırılıp çarptırılmayacağı ise, belirgin 
değil. İran’ın taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği 
18 yaşın altında suç işleyenleri idamla cezalandırmaması 
gerekiyor. 

İran, şeriat kanunları gereği kızların 9 yaşlarını geçtik-
ten sonra, erkeklerin ise 14 yaşlarını tamamladıktan sonra 
suç ehliyetlerinin bulunduğunu kabul ediyor. Bu uygulama, 
yasal sorumluluk taşımak için 18 yaşını geçmiş olmak ge-
rekliliğini ortaya koyan uluslararası sözleşmelerle uyum-
suzluk gösteriyor. (http://antidin.files.wordpress.com/2007/02/irangay)

İran’da uygulamada olan ‘kısas’ kuralları gereği öldü-
rülen kişinin yakınları kan parası almayı kabul edebiliyor. 
Şu anda İran’da ortalama bir erkek için kan parası 55,000 
Amerikan Doları ve bir kadın içinse bunun yarısı. Çocukla-
rın idamını engellemek amacıyla birçok sivil toplum örgütü, 
kan parası toplama kampanyası yapıyor.
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Yurttaşları Mengeneden Kurtarmak
“Ben politika ile ilgilenmiyorum, haberleri dahi 

dinlemiyorum. Beni akşam eve götürebileceğim para 
miktarı, ev kirası, plaka kirası, kredi kartı borcu ilgi-
lendiriyor. Ben bunlarla boğuşuyorum. Politika konu-
sunda düşünme zamanım dahi olmuyor” düşünce-
sindeki vatandaşlara politika ile ilgisiz gibi gördükleri 
günlük yaşam arasında çok yakın bir ilişki olduğunu 
anlatmaya uğraşıyorum. İlgilendikleri ev kirası, taksi 
plakası kirası, çocuklarının eğitimi, sosyal güvenlik-
leri hatta akşama eve götürebilecekleri para ile ilgi-
lenmedikleri politika arasındaki bağı, politikanın et-
kisini anlatmaya çalışıyorum. (Öztin Akgüç, “Politika 
ve Yaşam Düzeyi”, Cumhuriyet Gazetesi  23 Kasım 
2008  s.13).

Yazar iki önemli konuya dokunuyor: Birincisi, ya-
şamın bir mengene gibi sıkıştırdığı insanların 

dramı; ikincisi, bu dramın gerçek sorumlusunu, do-
layısıyla çıkış kapısını göstermeye çalışan aydın ki-
şiliği.

Yaşam, her ne kadar bir ağlama sesiyle başlar-
sa da, dünyaya gelen bir çok çocuk, çevresi için bir 
sevinç kaynağı ve umut oluşturmuştur. Onun için ya-
şam, yaşamak denilince kimsenin aklına “işkence” 
gelmezdi. Ama bugün yaşamın insanları bir menge-
ne gibi sıkıştırdığından söz edebiliyorsak; insanla-
rın yaşadıklarını “işkence”, “dram”, “karabasan” gibi 
sözcüklerle tanımlamamız gerekir. 

Gerçekten de, 1970’lerden sonra kapitalizmin, 
artık tek pazara doğru yöneldiğini ve dünyanın her 
köşesini kontrol altında tutacak bir “ustalığa” ulaştı-
ğını görmekteyiz. Kapitalizm, şaşırtma yapmak ama-
cıyla bu aşamaya, sanki yeni ve güzel bir şeymiş gibi 
“küreselleşme” adını takmıştır. Aslında özünde deği-
şen hiçbir şey yoktur. Yine bu aşamanın karakteristik 
özelliklerinden biri, dünya yüzeyindeki ezen-ezilen 
ikilemine dokunmadan; zenginliklerin sömürgeci dö-
nemde olduğu gibi tek merkez toplanmasını sağla-
masıdır.

İşte yaşamı -özellikle az gelişmiş ülkelerde-, bir 
mengene gibi sıkan güç, küresel egemen çevreler-
dir. İnsanların ölmeyecek kadar soluk almasını sağ-
lamak için buldukları yöntem ise, şartlı nakit transfe-
ridir (sosyal yardım).

Gitgide daha çok borçlandırılan insanlar için, iş-
siz kalmak ölümden beterdir. Çünkü borçlarını, yeni 
borçlar alarak sürdürebilmelerinin tek koşulu, bir 

işlerinin olmasıdır. Bundan ötürü, işlerini kaybetme 
“korku”suyla her şeye boyun eğmektedirler. Bu “bo-
yun eğme” psikolojisi, örgütsüzlüğü, dayanışmadan 
kaçınmayı getirmekte ve insanları yalnızlaştırmakta-
dır. İşçi sendikalarının azalan gücü, işte bu baskılarla 
açıklanabilir.

Yaşamın bir mengene gibi sıkıştırması, düşük üc-
retlerin satın alma gücünün gitgide daha fazla düşme-
si ya da işsiz kalmaları, dar gelirli yurttaşları, yerel ve 
merkezi iktidarların “şartlı” nakit transferlerine (sos-
yal yardım) mahkum etmektedir. Bu ayni ve maddi 
yardımlardan yoksun kalma korkusu, dar gelirlilerde, 
egemen güçlere bağımlılık yaratmaktadır. Bu bağım-
lılık, seçim sistemi üzerinden ülkenin demokrasisini 
de çıkmaza sokmaktadır. Böylece yerinden oynatı-
lamayan sistem, bir kısır döngü örneği kendini daha 
da güçlendirmektedir. Yeni bağlarla küresel ilişkiler 
ağını, içinden çıkılmaz ölçüde pekiştirmektedir.

İşte bu noktada “ben politika ile ilgilenmiyorum” 
söylemi, “yaşamımın dizginleri benim elimde değil” 
çaresizliğinin itirafı olmaktadır. “Politika” kötü bir şey 
değildir; insanların bugünleri ve yarınları üzerinde 
söz ve karar sahibi olmalarıdır. “Ben politika ile ilgi-
lenmiyorum” söylemiyle eş zamanlı olarak, “ben de-
mokrasi ile ilgilenmiyorum” anlamına gelmektedir.

Yazarın, kendini örnekleyerek, değindiği ikinci 
konu, açmazlarını ve çıkış yollarını topluma anlatma-
ya çalışmanın gerekli olduğu. Olan bitenleri anlayan-
ların, olaylar arasındaki bağları kuranların, aldatılan, 
gözü ve fikri bağlananları uyarması gerek. Bu bir 
“Toplumsal sorumluluk”. Yaşamsal gereksinmeleri-
ni bugün ve yarın elde etmek istiyorsa, onu, bütün 
bunlardan yoksun bırakanları tanımak istiyorsa, poli-
tikayla da uğraşmalı, haklarını da aramalı.

Her insanın, dünyayı tanımak, içine düşürüldüğü 
tuzakları bilmek hakkı. Dünyada herşeyin, birbiriyle 
bağlantısı olduğunu öğrenmesi gerek. Bütün bun-
ları okuyarak, tartışarak ve uygulayarak kavramalı. 
Aydınların mutlaka en uygun dil ve tavırla ve de sa-
bırla toplumun tümüne, politika cephesinden uzak 
kalmakla neler kaybettiğini tek tek anlatması gerek. 
Dayanışma budur. Kendi köşesinde tüm bilgileri ile 
başbaşa yaşamak ve kendi sesini dinlemenin kimse-
ye yararı yok.

A.Gürhan FİŞEK*

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Öğr. Üyesi
 Fişek Enstitüsü   Çalışan   Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel 

Yönetmeni
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İş Sağlığı Güvenliği Haberleri
Onur SUNAL*

*  Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı Gönüllüsü

20-24 Ekim Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
20-24 Ekim 2008 arasında kutlanan Avrupa İş Sağlığı 

ve Güvenliği Haftası’nın bu yılki hedefi iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarıyla 
karşılaşma oranını 
azaltmak. Avrupa 
İş Sağlığı ve Gü-
venliği Ajansı (EU-
OSHA) tarafından 
organize edilen 
kampanya larda 
sağlık ve güvenlik 
risklerinin doğru 
değerlendirilmesi-
nin önemi üzerin-
de duruldu. EU-
OSHA risk değerlendirilmesi konusunda pratik yöntemlerin 
anlatıldığı yeni bir rapor da yayınladı. 

EU-OSHA’nın Genel Yönetmeni Jukka Takala, her yıl 
Avrupa’da 5.720 emekçinin iş kazaları nedeniyle öldüğünü 
ve 159.500 insanın ise meslek hastalıkları nedeniyle haya-
tını kaybettiğini söyledi. Bu rakamlar göz önünde bulundu-
rulduğunda her 3,5 dakikada bir insan işe bağlı nedenlerle 
yaşamını yitirmekte ve her 4,5 saniyede bir iş kazası mey-
dana gelmekte ve kurbanını  en az 3 gün süreyle işinden 
alıkoymaktadır. Bu durumun, kabul edilemez olduğunu 
söyleyen Takala, konuyla ilgili işçilerin, işverenlerin, sendi-
kaların ortak  çalışması gerektiğini vurguladı. 

Doğu Afrika Ülkelerinde Gençlerin İstihdam 
ve İş Sağlığı Güvenliği Sorunları
Kenya, Tanzanya ve Uganda başta olmak üzere Doğu 

Afrika Ülkelerinin tamamında nüfusun önemli bir bölümü-
nü gençler oluşturuyor. HIV/AIDS gibi hastalıklar, fakirlik, 
siyasi istikrarsızlık, savaşlar, çatışmalar, küresel sömürü, 
yetersiz beslenme ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle 
doğumda yaşam süresi beklentisi son derece düşük. 

0-14 yaş (% 
Toplam Nüfus)

15-24 yaş (% 
Toplam Nüfus)

Kenya 50 37

Tanzanya 44.6 20

Uganda 49 30

Doğu Afrika 47.9 29

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi Doğu Afrika 
Ülkelerinde toplam nüfusun %76,9’u, 0-24 yaş aralığında 
yer almaktadır. Bu denli genç bir nüfusa sahip olan bölge 
ülkeleri, bu büyük orduya iş imkanları sunabilecek iktisadi 
kalkınma hızlarına hiçbir zaman erişememektedir. Siyasal 
istikrarsızlık, iktisadi ve teknolojik açıdan bağımlılık, do-
ğal kaynakların sömürüldüğü tarıma dayalı bir ekonomiyi 
beraberinde getirmektedir. Uganda’nın kişi başına düşen 
geliri 332 USD, Kenya’nın 322 USD ve Tanzanya’nın 183 
USD’dir.

Çocuk İşçiliğin de yoğun olarak görüldüğü bu ülke-
lerde, Kenya’da 5-14 yaş arasındaki çocukların %15,4’ü, 
Tanzanya’da %35,4’ü ve ve Uganda’da %33,4’ü çalışmak-
tadır. Geleneksel olarak yürütülen tarımsal faaliyetler an-
cak az sayıda genç için istihdam imkanları yaratabilmekte 
ve her geçen yıl milyonlarca genç, iş bulmak ve daha iyi 
imkanlar içinde yaşamak için Nairobi, Mombasa, Dar er 
Salaam, Arusha, Kampala ve Entebbe gibi büyül şehirlere 
göç etmektedir. Büyük umutlarla şehirlere gelen gençlerin 
büyük bir kısmı, hayalini kurduğu iş imkanlarını bulama-
maktadır. Burada bazı önemli yapısal sorunların varlığı, 
bu gençlerin ‘düzgün’ iş bulabilmelerini engellemektedir. 
Herşeyden önce bu gençlerin önemli bir kısmı kendileri-
ne insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmek için gere-
ken vasıflara sahip değildir. Bir meslek sahibi olmayan ve 
eğitimden yoksun bu gençler, sefalet ücretleri denebilecek, 
günlük 5-10 USD karşılığında, hiçbir güvencesi olmayan 
ve kendilerine hiçbir gelecek vaad etmeyen işlerde çalış-
maya mahkum olmaktadırlar. 

Çalışmalarında kanuni bir sakınca bulunmayan ve 15 
yaşına erişen gençlerin iş bulmaları durumunda karşılaş-
tıkları önemli tehlikeler vardır. Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmenin, 18 yaşına erişinceye kadar 
herkesi çocuk olarak kabul ediyor olması ve ILO’nun ço-
cuk işçiliği konusundaki tavizsiz tutumu, bazen yanlış an-
laşılmalara da neden olmaktadır. ILO 15 ve üzeri yaştaki 
çocukların, olduğu gibi çalışma yaşamından soyutlanmla-
rından yana değildir. Sadece gelecekte kendilerine insan 
onuruna yaraşır bir hayat sunacak eğitim imkanlarından 
yoksun bırakılmamalarını ve bedensel açıdan sömürülme-
melerini bir önşart olarak getirir.

Afrikalı genç işçiler, tarımsal alanlarda pestisit, maden-
lerde cıva ve küçük imalathanelerde tiner  gibi çözücülere 
yoğun olarak sunuk kalmaktadırlar. Bütün bu kimyasallar, 
genç işçilerin sağlıkları için büyük tehlikeler arz etmektedir. 
Erişkin işçilerle karşılaştırıldığında genç işçiler, daha geniş 
bir cilt alanına sahiptirler, daha derin nefes alırlar ve geliş-
mekte olan sinir sistemleri vardır.  Genç işçiler, iş yetiştir-
mek amacıyla yapılan hızlı üretimden, iş stresinden, daha 
kıdemliler tarafından yapılan sözlü ve fiziksel şiddetten 
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ve HIV gibi hastalıklardan son derece olumsuz bir şekilde 
etkilenmektedirler. Ancak yeterince tecrübeye sahip olma-
maları, toy olmaları ve çalıştıkları işlerini kaybetmek konu-
sunda duydukları korku onların sorunlarını yüksek sesle 
dile getirmelerini engellemektedir. Genç işçilerin büyük bir 
çoğunluğu bu nedenlerle kendi haklarını aramak konusun-
da onlara yardımcı olacak ve yol gösterecek sendikalara 
da üye olmaya çekinmekte ve bu onların hiçbir iş güven-
cesi olmadan çok düşük ücretlerle çalışmalarına sebebiyet 
vermektedir. 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın kullandığı 
‘Safe Start’ yani güvenli başlangıç programına benzer bir 
bilinçlendirme uygulaması, genç işçileri bilgilendirmek ba-
kımından önemlidir. Çeşitli dökümanların dağıtılması, işçi, 
işveren ve sendika yetkililerinin genel olarak tehlikeleri ve 
bununla birlikte işçilerin ulusal ve uluslararası mevzuattan 
kaynaklanan yasal haklarını gençlere öğretmesi, bilinç-
lendirme sürecine ciddi katkılar yapacaktır. HIV nedeniyle 
evin ekmeğini çok genç yaşta getirmek zorunda kalan bu 
insanlar, başka çareleri olmadığından her türlü zorluğa gö-
ğüs germekte ve en tehlikeli işleri yapmaktadırlar. 

Lübnan: Göçmen Ev İşçilerinin Ölümü
2007 yılının Ocak ayından beri, 95 göçmen kadın ev 

hizmetçisi hayatını kaybetti. Bunlardan 40’ı, büyükelçilik-
lerin yaptığı açıklamalara göre intihar sonucu meydana 
geldi. 24 tanesi ise, yüksek katlı binalardan kaçmaya ça-
lışırken düşme sonucu oluştu. İşin ilginç tarafı ise sadece 
14 kadının sağlık veya 
hastalık sebebiyle ya-
şamını yitirmiş olması. 

Büyükelçilik yetki-
lileri ve ev işçilerinin 
arkadaşları ile yapılan 
görüşmeler sonucun-
da; zorla hapsetmenin, 
fazla çalışmaya maruz 
kalmanın, işverlerin ta-
cizlerinin ve finansal 
baskıların bu kadınları 
intihara veya ölmek pa-
hasına evden kaçmaya 
mahkum ettiği anlaşılı-
yor. Filipinler Büyükelçi-
liğinde çalışan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, ölen kadın-
lardan biri mücevher çalmakla suçlanmış ve işverenleri ta-
rafından eve hapsedilmiş ve sonunda kadın intihar etmiş.

Bunların dışında diğer önemli bir konu ise, bu kadın-
ların asgari ücret ugulaması dışında bulunuyor olmaları. 
Sarada Phuyal adında Nepal’li bir kadın, 17 Mart’ta kendini 
astı. Human Rights Watch adlı kuruluş muhabirleri Sara-
da ile aynı evde çalışan diğer bir Nepal’li kadınla konuştu. 
Sarada’nın kocasının, sürekli olarak daha fazla para gön-
dermesi konusunda kadına baskı yaptığını ifade eden iş 
arkadaşı, bu paranın kocasının sağlık harcamalarına gitti-
ğini belirtti. Sarada’nın, çocuklarının eğitimi için çalıştığını 
ancak paranın tamamının kocasının hastalığına gidiyor 
olmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Lübnan hükümeti, bu kadınların mutluluğunu garanti 
edemeyebilir ama en azından onlara emeklerinin karşılığı 
olan ücretin verilmesini, onların özgürce aileleri ve arka-
daşları ile iletişim kurabilmelerini ve insan onuruna yaraşır 
koşullarda çalışabilmelerini güvence altına alabilir. 

 2006 yılında Kahire Üniversitesinden Dr. Ray Jureidini 
tarafından 600 ev işçisi üzerinde yapılan bir alan araştır-
ması, kadınların %31’inin evden dışarı çıkma izninin olma-
dığı gerçeğini ortaya koymuştu.  

İşte bu nedenle 2007 yılında 24 kadın, evin balkonun-
dan veya pencersinden kaçmaya çalışırken aşağıya düşe-
rek hayatını kaybetti. 8 kadın ise, ağır şekilde yaralandı. 
Bu kadınları, hayatlarını kaybetmek uğruna kaçmaya iten 
neden ise, işverenlerinin insanlık dışı uygulamaları ve hap-
sedilmeleri. 

Polis kayıtlarına bakıldığı zaman, bu düşmelerin birer 
intihar girişimi olarak kayıt edilmeleri, hukuki açıdan ceza 
doğurabilecek bazı girişimlerin yapılmasına engel oluyor. 
Oysa bunların hemen hepsi, bir esir gibi tutuldukları ev-
lerden hayatlarını kurtarmak amacıyla kaçarken yaşamla-
rını kaybediyorlar. Kaçmaya çalışırken düşen ve kurtulan 
Kamala Nagari adlı bir kadın, 2 gün süreyle aç ve susuz 
bir odaya hapsedildiğini ve sonunda beşinci katta bulunan 
evin pencersinden çıkarak kablolara tutunup aşağıya sark-
tığını ve bu sırada kablonun koparak aşağıya düşmesine 
neden olduğunu belirtti. 

Fransa’da Ölümlü İş Kazaları Sayısı Artıyor.
Fransız Çalışma Bakanı Xavier Bertrand 2006 yılına 

ait iş kazaları ve 2005 yılına ait meslek hastalıkları veri-
lerini açıkladı. Son 5 yıldır ilk defa önemli yaralanmaların 
olduğu iş kazalarının %10.3 oranında azaldığını belirten 
Fransız Bakan, ölümlü 
iş kazalarının sayısı-
nın ise %13.3 arttığını 
ifade etti. 2006 yılında 
537 kişinin geçirdiği 
iş kazasının sonucun-
da meydana gelen 
travmalar nedeniyle 
yaşamını kaybetti-
ği Fransa’da, inşaat 
sektörü en tehlikeli iş 
kolu olmaya devam 
ediyor. Teşhis edilen 
meslek hastalıkları 
sayısı, 2005 yılında 
%10’un üzerinde arta-
rak 52.979’a yükseldi. Yumuşak doku hastalıkları ve rahat-
sızlıkları, teşhis edilen meslek hastalıkları içerisinde %71 
ile en çok görülme oranına sahip. Asbestosa sunuk kalmak 
nedeniyle görülen meslek hastalıkları ise, %14.5 ile ikinci 
sırada yer alıyor. 
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ILO’nun verileri göz önüne alındığında, her yıl dünyada 
2.2 milyon insan hayatını iş kazaları veya meslek hastalık-
ları nedeniyle kaybediyor. Amerika’da 103000, Avrupa’da 
ise 132000 kişi. Bu, günde yaklaşık 7000 kişinin, yaşaya-
bilecekken erken bir zamanda dünyadan göç etmesi an-
lamına geliyor. Bu durumun yarattığı gelir kaybı, verimlilik 
düşüşü ve tazminat masrafları milyarlarca dolar ediyor. 
Ancak arkalarında gözü yaşlı bıraktıkları sevdiklerinin ya-
şadığı acıları parayla ölçmek mümkün mü?

‘Düzgün İş’ (Decent Work) kavramını, 1999 yılında yapılan 87. 
ILO Konferansında ilk kez ILO Genel Direktörü(Müdürü) Juan Somavia 
dile getirmiştir. Düzgün iş kavramı, aslında bütün insanların çalışma 
yaşamlarına ilişkin bazı temel özlemleri biraraya getirmektedir. İş bulmak 
konusunda firsat eşitliği, gelir dağılımından hakça pay, aile yaşamında 
huzur ve kişisel gelişimi için olanaklar, adaletsizlik ve cinsiyet ayrımcılığının 
olmadığı bir ortam, düzgün iş kavramının kapsadığı olgulardır.

ILO, bütün insanlara düzgün iş sağlanabilmesi için, 4 tane temel 
hedefin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunlar;

- iş yerinde temel ilkeler ve haklar ile uluslararası çalışma 
standartları,

- istihdam ve gelir elde etme fırsatlarında eşitlik,
- herkes için sosyal koruma ve sosyal güvenlik,
- sosyal diyalog ve ‘tripartism’ yani devlet, işçi ve işveren 

uzlaşmasıdır.

* Yukarıda aktarılan konular aşağıda yer alan kaynaklardan derlenmiştir.
www.ilo.org
http://www.hrw.org/pub/2008/women/Lebanon.MDW.Annex.082608.pdf
http://hesa.etui-rehs.org/uk/
http://www.ttl.fi/Internet/English/Information/Electronic+journals/

ILO Konferansı 2008: Adil Bir Küreselleşme 
İçin Sosyal Adalet 
ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) her yıl düzenle-

diği konferans, bu yıl 97. kez toplandı. Hükümetlerin 2 de-
lege, işçi ve işveren temsilcilerinin 1’er delegeyle katıldığı 
ve her delegenin eşit oy hakkına sahip olduğu konferans, 
28 Mayıs-13 Haziran 2008 tarihleri arasında yapıldı.

Bu yıl ILO Konferansı’nda çok önemli bir bildiri yayın-
landı. Bu yeni bildirinin adı: Adil Bir Küreselleşme İçin Sos-
yal Adalet.

Küreselleşme, bütün insanları etkilemektedir. Sermaye 
ve mal piyasalarında yaşanan serbestlik, ekonomik büyü-
me ile birlikte büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Elde edilen gelir, sayıca az ayrıcalıklı bir sınıf tarafından 
paylaşılmakta ve arta kalan insanların yaşam ve çalışma 
koşulları günden güne kötüleşmektedir. 

Bu gelişmelerin ışığında, 1998 yılında İşyerinde Temel 
İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ni yayınlamıştır. 1999 yılında 
ise, Düzgün İş gündemini ve yapılması gerekenleri ortaya 
koymuştur.

ILO bu yeni bildirgenin, 1944 yılında ilkeleri bütün ta-
raflarca kabul edilmiş olan Philedelphia Bidirgesi’nin en 
önemli takipçilerinden birisi olduğunu söylüyor. İnsan eme-
ğinin kutsal olduğunu ve sıradan bir mal gibi alınıp satıla-
mayacağını açıkça ortaya koyan bir anlayışın üzerine ku-
rulmuş olan çağdaş istihdam anlayışının, bugün yaşanan 
gelişmelere ışık tuttuğunu söyleyen Juan Somavia, bu yeni 
bildirgenin sosyal adalet kavramını vurguladığını belirtiyor. 

Düzgün İş kavramı ile ortaya konulmuş olan hedeflere 
ulaşmak konusunda bu yeni bildirge, bir yol gösterici olma 
niteliğinde. İstihdam konusunun ekonomi politikalarının 
merkezine konulması gerektiğini vurgulayan bildirge, kü-
reselleşmenin yaratmış olduğu eşitsizliklerdeki büyümenin 
giderilebilmesi için, uluslararası kuruluşların, devletlerin, 
sendikaların ve işverenlerin üzerlerine düşen görevi eksik-

siz yerine getirmesi gerektiğinin altını önemle çiziyor.

Karoshi: Fazla Çalışmaktan Ölmek
Karoshi, Japonca fazla çalışmaktan ölmek anlamına 

gelen bir kelime. 2002 yılında ise İngiliz diline resmi olarak 
adapte edilmiş ve kullanılmaya başlanmış. Böyle bir keli-
menin sıkça kullanılıyor olması, son yıllarda rekabet koşul-
larının emekçileri ne hale getirdiğinin en önemli kanıtı. 

Karojisatsu ise, fazla çalışma nedeniyle intihar etmek 
anlamına geliyor. Japonya’da 1998 yılından beri bu sayı, 
30.000’i geçmiş durumda. 1998 yılında, bilindiği gibi aynı 
ülkede işsizlik oranı, 2.Dünya Savaşı’ndan beri görülen en 
yüksek seviyelere gelmişti. 

Dünya Sağlık Örgütü, Japonya’da 100.000 kişi başı-
na görülen intihar oranının, ABD’dekinin 2 katı olduğunu 
söylüyor. Japon emniyetinin verdiği bilgiye göre, geçen yıl 
intihar eden insan sayısı 32.155 ve bunlardan en az 5.000 
tanesi ağır çalışma koşullarının yarattığı depresyondan 
kaynaklanıyor. 

ILO’nun 2004 yılında yayınladığı bir raporda, Japonya’da 
haftada 50 saatten fazla çalışanların oranı, %28,1. Aynı 
oran Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde %10’un altında. 
1980 yılında ücretli izin kullanan çalışanların oranı, % 61 
iken 2004 yılında bu oran %47’e düştü. 

Japonya, ILO’nun 132 sayılı Ücretli Tatil ve 1 sayılı Ça-
lışma Saatleri konusundaki sözleşmelerini, şu ana kadar 
onaylamış değil.

1999 yılında yaşanan ve 2005 yılında mahkemenin 
verdiği karar nedeniyle bugün de güncelliğini koruyan bir 
olay, Karoshi konusunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne 
seriyor. 1999 yılında Kumahaya kentinde Nikon fabrika-
sında çalışan 23 yaşındaki genç işçi Yuji Uendan, evinde 
intihar etti ve öldü. Günlük yapacağı işleri yazdığı küçük 
beyaz tahtasında ise, ‘KAROSHİ’ yazıyordu. 

Uendan, 16 ay boyunca gündüz ve gece vardiyalar 
halinde çalıştığı fabrikada, sarı ışıklı bir oda içinde baş-
tan aşağı kendini tozdan koruyan beyaz bir iş elbisesi gi-
yiyordu. Ayda 250 saati ve günde 11 saati geçen çalışma 
süreleri son 2 hafta iyice ağırlaşmış ve 15 gün boyunca 
1 gün bile ara vermeden çalışmıştı. Son aylarda 13 kilo 
kaybeden genç işçi, karın ağrılarından, uykusuzluktan ve 
uyuşmalardan şikayetçiydi.

Ölümü üzerine şirkete dava açan annesi, oğlunun aşırı 
çalıştırılarak ölüme itildiğini iddia etmişti. Nikon değil, bir 
taşeron firma tarafından istihdam edildiği gözüken Uen-
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dan ile ilgili kararını mahkeme, 2005 yılında verdi. Ve buna 
göre ilk defa, bir taşeron firmayla birlikte ana firma da ce-
zaya çarptırıldı. Kağıt üzerinde geçici işçi olarak görülen 
milyonlarca emekçi, aslında tam zamanlı olarak çalıştırılı-
yor. Bu karara itiraz eden firmalar, böyle bir kararın emsal 
teşkil etmesinden son derece korkuyorlar. 

18. Dünya İş Sağlığı Güvenliği Kongresi Başladı 
Bu yıl 18.’si düzenlenen konferans için 100 ülkeden 

4.000’i aşkın yetkili, Güney Kore’nin başkenti Seul’de top-
landı. ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) yayınladığı 
son raporun gündemi oluşturduğu kongre, 29 Haziran- 2 
Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleşiyor. 

ILO’nun son raporu, ‘‘Kazaların ve Ölümlerin Ötesinde: 
ILO’nun Sağlıklı ve Güvenli İşleri Sağlamak Konusundaki 
Rolü’’ (Beyond Deaths and Injuries: The ILO’s Role in Pro-
moting Healthy and Safe Jobs) başlığını taşıyor. 

ILO’nun kendi verilerini kullandığı çalışma, ölümlü ve 
ölümsüz iş kazalarında artış beklendiğini ortaya koyuyor. 
Meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerde ise, kü-
çük de olsa bir azalma bekleniyor. 2001 ve 2003 yılları ara-
sında iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan 
ölümler, 238 milyondan 231 milyona düşmüştür. Az da olsa 
bu yaşanan gerileme, 70 bin kişinin hayatı demektir.

Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde yaşanan hızlı sa-
nayleşme, kazaların sayısını arttırmaktadır. Bu ülkelerde 
özellikle, güvenlik konusunda bir kültür oluşmamış olması 
ve kanuni yaptırımların uygulanmıyor olması, ölümlü kaza-
ların sayısını yükseltmektedir.

2006 yılında gerçekleştirilen ILO’nun 95. Uluslararası 
Konferansı’nda, Genel Kurul’da oylanarak kabul edilen 
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Destekleme Çerçe-
ve Sözleşmesi, dünyadaki bütün ülkeler için son derece 
önemli bir yol göstericidir. Düzgün İş ve İşyerinde Temel 
Haklar ve İlkeler Bildirgesini takiben uygulanmaya başla-
nan ILO’nun SAFEWORK projesi, aynı sözleşme için bir 
temel teşkil etmektedir.

ILO’nun tahminlerine göre, her yıl 2 milyon çalışan, iş 
kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybet-
mektedir. Bu durumun yarattığı ekonomik kayıp, yaklaşık 
dünyada çalışan bütün insanların yarattığı mal ve hizmet-
lerin, para değerine karşılık gelen miktarın, %4’üne eşittir. 
Bunun dışında yararttığı ve parayla ölçülmesi mümkün ol-
mayan kayıpların bedelini ise bu kişilerin yakınları hergün 
ödemektedir. 

Tersane İşçileri ABD ve 
Filipinler’de de Ölüyor. Ama ?
Ülkemizde son yıl en çok konuşulan konuların başında 

geliyor tersane ölümleri. Taşeronlaşmanın yarattığı olum-
suz koşullar ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki duyar-
sızlık onlarca işçinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 

Gemi yapım ve onarım sektörü dünyadaki en tehlikeli 
iş kollarından biri. Bunlara bir de maliyetleri düşürmek için 
uygulanan taşeron sistemi ve aşırı çalışma yükü eklenince 
sonuç felaket oluyor. 

Bender Shipbuilding and Repair Co. adlı gemi yapım 
ve tamirat şirketinde çalışan 24 yaşındaki Dimitri Hicks, 
ABD’nin Alabama Eyaleti Mobile bölgesinde, hayatını kay-
betti. 

Ağır ve büyük olan metal parçalarını, gemilere yerleş-
tirmek amacıyla kullanılan vinçlerin operatörü olan Hicks, 
büyük bir talihsizlik yaşadı. Ray üstünde yerden yukarıda 
hareket eden vinci uzaktan kumandan ile kullanan Hicks, 
ağır metal kafasına düştüğü için değil, sallanmaya başla-
yarak kendine çarpıp duvara sıkıştırdığı için yaşamını kay-
betti.

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı İş Sağlığı Güvenliği 
Kurumu(OSHA), kazayla ilgili hemen bir inceleme başlata-
cağını açıkladı. Bölgedeki teftiş ekiplerinin başkanı Clyde 
Payne, kaza ile ilgili daha fazla açıklama yapmayacağını 
ancak bu tür kapsamlı soruşturmaların oldukça zaman ala-
bildiğini ifade etti.

Hanjin Heavy Industries and Construction Phillipines 
Inc., Filipinler’de Subic Bay adlı bölgede faaliyet gösteren 
ve değeri 1.6 milyar ABD dolarını bulan projeleri yapan bü-
yük bir gemi yapım şirketi. 2006 yılından beri Filipinler’de 
gemi imal eden firma, aslında Güney Kore merkezli.

Mario Atrero adlı, 52 yaşındaki Filipinli işçinin geçen 
hafta ölümünden sonra, iki yıl içinde hayatını kaybeden 
işçi sayısı 12’ye çıktı. Daha vahim olan ise, son dokuz gün 
içinde  ölümlerin üç tanesinin gerçekleşmiş olması.

Bundan önceki kazalarda ölen işçilerin taşeron firma-
larda çalışıyor olması, Hanjin firmasının doğrudan sorumlu 
tutulamamasına neden oluyordu ancak son kazada ölen 
Atrero, Hanjin firmasının bir çalışanı.

Gelişmeler üzerine, 20 Haziran sabahı saat sabah 6’da 
bölgesel yönetim, firmanın faaliyetlerini durdurdu. Armand 
Arreza adlı bölgesel resmi yetkili, bu firmanın güvenlik ve 
sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu dile ge-
tirdi. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, taşeronlaşmanın ar-
tığı, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmadığı tersaneler-
de ölümlü iş kazaları yaşanıyor. Ancak Filipinler’de yaşa-
nan olaylar sonucunda tersanenin çalışmalarının durdurul-
ması ve ABD’de OSHA’nın olaya hemen müdahale etmesi 
önemli gelişmeler olarak göze çarpıyor.

* Yukarıda aktarılan konular aşağıda yer alan kaynaklardan derlenmiştir.
www.ilo.org
www.al.com/news/press-register/metro.ssf?/base/
news/1213866923186180.xml&coll=3
newsinfo.inquirer.net/breakingnews/regions/view/20080624-144527/
Hanjin-failed-to-warn-workers-on-restricted-areas----SBMA
http://hesa.etui-rehs.org/uk/
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Bakım ve Onarımda 
Yüklenici Personelinin Güvenliği

*  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 Gönüllüsü

Mustafa TAŞYÜREK*

Ülkemizde 2008 yılında  iş sağlığı ve iş güvenliği ile il-
gili basın yayın organlarında yapılan haberlerin büyük 

çoğunluğu, belkide  haklı olarak, hep hoşa gitmeyen ha-
berler oldu. Tuzla tersanesinde peş peşe ölümle sonuçla-
nan iş kazaları, kot ağartma işlerinde çalışan işçilerin silis 
tozundan dolayı uğradıkları meslek hastalıkları bunlardan 
hemen akla gelenleridir.

Çalışma koşullarının sürekli değiştiği imalat sektörü  
ve bakım onarım işlerinde, önceden gerekli çalışmaların 
yapılmaması durumunda, karşılaşılabilecek risklerin olası-
lığı ve şiddeti büyük olmaktadır. 

Bu tür işlerde özellikle iş kazası risklerini en aza indir-
mek ve iş kazalarını önlemek için; işin başlangıcından 
önce ve iş sırasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini 
olabildiğince eksiksiz almak gerekir.  

İşyerlerinde çoğu kez, bakım ve onarım işleri, iş yasa-
sında altişveren olarak tanımlanan yüklenicilere yaptı-
rılmaktadır. Bu durumda asıl işveren yükenici ile sözleş-
mesini yaparken ve çalışma sahasına çalışacak personeli 
alırken; her bir personelin hangi işler için getirildiği ve yet-
kinliği nedir,  iş için yeterli belgelere sahip mi?  iş sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili geçerli eğitim sertifikaları var mı? bu 
sertifikaların geçerlilik süresi nedir? (özellikle AB ülkelerin-
de eğitimlerin her yıl yenilenmesi istenmektedir), iş ağır ve 
tehlikeli işler kapsamında ise “ağır ve tehlikeli işlerde çalı-
şacaklara ait rapor’u var mı ?, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
kayıtlı mı ve primleri ödenmiş  mi?  ve   kabuledilebilir  bir 
kimlik belgesini taşıyor mu ? Kullanacakları iş ekipmanları-
nın  geçerli sertifikaları ve testleri var mı?  sorularını belge-
lemelerini istemelidir ve bunları dokümante etmelidir.

Çünkü;  “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu (5510 ve 5754 sayılı)’nun  21. maddesine göre; “ İş 
kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigor-
talıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına 
aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca 
sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapı-
lan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, 
sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 
tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. 
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi 
dikkate alınır….

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerekti-
ği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya 
eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte 
çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu 
tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırıl-
ması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca 
sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene 
ödettirilir.

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir 
kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya 
ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü ki-
şilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücü 
edilir. “ 

En azından bu nedenle olası kusuru paylaşmak  ya da 
ortadan kaldırmak gerekmez mi?

Ayrıca; asıl işveren iş yapılacak saha ve iş ile ilgili yapı-
lan risk değerlendirmelerine göre gerekli olan kişisel koru-
yucu donanımları (KKD) belirlemelidir. Belirlenen KKD’lerin 
sahada çalışacaklarda olup olmadığı da  sorgulanmalıdır. 

Yapılacak oryantasyon eğitiminde en azından  aşağıda 
bir örneği verilen yazılı kurallar anlatılmalı, hatta bu belge-
nin bir örneği kendilerine verilerek imzalatılmalıdır. .

Yüklenici ve Ziyaretçi Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği 
(ÇSİG) Kuralları
Her bir yüklenici çalışanın ve refakat edilmeyen misa-

firin aşağıdaki kuralları okuması, anlaması ve tümüne uy-
ması mecburidir.

Genel Şartlar
Her bir günün başlangıcında veya sahaya gelişte bü-1. 
tün saha giriş şartlarına uyulmalıdır.
Sahada kavga etmek, yüksek sesle tartışmak, kağıt 2. 
oyunları oynamak, sahaya ateşli silah ya da diğer 
silahları getirmek, alkol almak veya sahaya alkollü 
gelmek, yasadışı ilaç/uyuşturucu kullanmak ve “Si-
gara İçilebilir alanlar” haricinde sigara içmek kesin-
likle yasaktır.
Öngörülmüş, talimatlandırılmış, yapıştırılmış/ilan 3. 
edilmiş, uygun Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği uygula-
maları ve prosedürlerine göre çalışma yapılacaktır.
Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği kurallarını apaçık hiçe 4. 
sayma veya tekrar edilen biçimde ihlal etme duru-
munda disiplin cezası söz konusu olacaktır. Disiplin 
uygulaması kontratın bozulması veya maliyeti yükle-
nicide kalmak sureti ile işin durdurulmasını kapsaya-
bilir.
Yükleniciler işe başlamadan önce saha tarafından 5. 
önceden kalifiye edilmiş ve kapalı alan risk ve tehli-
keleri hakkında bilgilendirilmiş olmalıdırlar.
 Sahaya getirilmiş herhangi bir zararlı maddenin 6. 
kesinlikle Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF/
MSDS) olmalıdır. MGBF saha temsilcisine verilme-
lidir. Tüm zararlı ve yanıcı maddeler kesinlikle onay-
lanmış ve etiketlenmiş kaplarda bulunmalıdır. Zararlı 
maddeler kesinlikle sahada bırakılmamalıdır.
Yüklenici çalışanlar ramak kaldı olayları ve ÇSİG 7. 
vakalarını hızlı bir şekilde ilk amirlerine bildirmekle 
sorumludurlar.
Yüklenici  ilk amir(ler)i tüm ÇSİG vak’alarını (işle ilgili 8. 
her türlü yaralanma / rahatsızlık ve ramak kalmaları) 
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İş Sağlığı
Güvenliği 

öğrendikleri andan itibaren saha temsilcisine bildir-
mekle sorumludurlar.

Acil Durum ve Yangından Korunma
Yüklenici, bütün  yüklenici çalışanlarının sahanın 1. 
“Acil Durum Müdahale Planı” kapsamında yer alan 
saha dökülme talimatı ve kaçış / boşaltma prose-
dürlerini ve bunlara ek olarak acil bir durumda ner-
de toplanılması gerektiğini bilmesini sağlamakla 
yükümlüdür.
Yüklenici dökülmeyi kontrol altına almak ve temiz-2. 
lemek, ve kontamine olmuş (kirlenmiş) giysi ya da 
bezlerin temizlenmesi için gerekli teçhizat ve ekip-
manı sağlamakla yükümlüdür.
Dökülmeler, çevreye verilecek zararı önlemek, yağ-3. 
mur suyuna  veya kanalizasyon sistemine  / dre-
najlarına karışmayı engellemek ve çalışan sağlığı 
ve güvenliğini sağlamak için iyi bir şeklide yönetil-
melidir.
Yangın söndürücüler sahada uygun yerlerde konuş-4. 
landırılmıştır. Boşalmış yangın söndürücüler ÇSİG 
Koordinatörüne  ya da saha  temsilcisine  boşalma-
nın sebebi belirtilerek teslim edilmelidir.

Tertip-Düzen-Temizlik
Yüklenici çalışanlar tüm geçit ve yolları ve çalışma 1. 
alanlarını engellerden, takılma tehlike ve risklerin-
den, döküntü ve atıklardan arındırılmış olarak tut-
mak zorundadır.
Yağlı ve kimyasal bulaşmış bez parçaları yangından 2. 
korunur kaplarda  tutulmalıdır.
Bütün çalışma alanları, her zaman, döküntü, kalıntı 3. 
ve atıklardan ve gereksiz tüm kimyasallardan arındı-
rılmış olmalıdır.

İlk iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (İSİG) öncesi ön test, 
eğitim sonrası da son test uygulandıktan sonra da başarılı 
olanlara “İSİG eğitime katılma sertifikası” verilip, sahaya 
çalışmak için girmesine izin verilebilir.

YUKARIDA BELİRTİLEN KURALLARI OKUDUM VE TAMAMINI ANLADIM. ACİL DURUMDA NELER YAPMAM 
GEREKTİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİM VE ALARM LOKASYONLARI, KAÇIŞ YÖNLERİ VE TOPLANTI 
NOKTALARI HAKKINDA TALİMATLANDIRILDIM.

Özel Acil Durum Bilgileri Saha Tarafından Doldurulacak

Sahada MGBF’lerin bulunduğu yerler:

Acil Durum Kaçış Yönleri ve Toplantı Noktaları:

En yakın güvenlik ekipmanının yeri: Ör: göz yıkama 
istasyonu, yangın alarmı, vb.

Diğer:

Adı Soyadı: Şirket:

İmza: Tarih:

Son olarak belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı da  
sürekli olarak gerek yüklenicinin iş güvenliği ile görevli 
uzman(lar)ı, gerekse asıl işverenin  iş güvenliği uzmanı ta-
rafından kontrol edilmelidir / denetlenmelidir.

Ancak bu durumda imalat ve bakım onarım işlerinde  iş 
kazası ve işe bağlı hastalık riskleri minimize edilebilir, hatta 
tamamen ortadan kaldırılabilir.



ÇALIŞMA ORTAMI12 Kasım-Aralık 2008

    

Yaşam

Yapıda İnsan, Ölçü ve Neufert

Yapı ve içindeki mobilya, masa, 
sandalye, kapı, pencere, duvar... 

ve diğer unsurlar yaşamın daha iyi 
ve sağlıklı sürdürülmesi için gerekli 
vazgeçilmez çevre ögeleridir. Yapıların 
dışı yani yerleşim alanları sözkonusu 
olduğunda da yapıların büyüklükleri, 
konumları ve yerleşim yönleri de bu 
kapsamdadır. Çevremizde yeralan 
bütün nesneleri ölçü kavramı 
bağlamında algılar, tasarlar ve 
üretiriz. Günlük yaşamda büyüklükleri 
anlatmak için biribirimizle beş 
adım, iki karış, bir parmak, iki adam 
boyu gibi sözcüklerle anlaşıyoruz. 
İngilizlerin kullandığı parmak, 
ayak gibi ölçüler de bu anlayışla 
kullanılmaya başlanmıştır. Daha 
sonra insanoğlunun yeryüzündeki 
erişim, yayılma alanı genişleyince 
ve de her yerde büyüklüklerden sözedilirken aynı şeyin 
anlaşılmasını sağlamak amacıyla, sanayi devriminin de 
büyük itkisi ve  katkısıyla ölçü kavramı insanoğlunun ortak 
paylaşımına ve kullanımına hazır hale getirilmiştir. 

Günümüzde ölçü kavramı yaşamın vazgeçilmez ögesi 
olmuştur. Mimarlar ve mühendisler meslekteki yetkinliklerini 
göstermek için ölçü ve ölçek konularında kendilerini çok 
iyi sınamış olmalıdır. İyi bir tasarımın en önemli özelliği 
kuşkusuz ölçü kavramına gösterilen duyarlılıktır. İnsan 
vücut ölçüleri, el, ayak gibi organların biribirine oranı 
insanoğlunun ele aldığı ilk konulardan biridir. Bu konuda en 
önemli başvuru kaynağı, ilk baskısı 1936 yılında yapılan ve 
“Bauentwurfslehre” adı ile yayımlanan mimar Ernst Neufert 
tarafından yazılmış başvuru kitabıdır. Sözkonusu kitabın 
yeni eklemelerle güncellenerek yayımlanmasına devam 
edilmektedir. Kısaca “Neufert” diye anılan sözkonusu 
kitabın Türkçe çevirisi “Yapı Tasarım Temel Bilgileri” 
başlığı ile yayımlanmış olup, Neufert’in önsözünde kitabın 
özelliği kısaca şöyle özetlenmektedir. “Kitabın özelliği, 

yapı boyutlamasında insanın temel ölçü 
alınması ve yapı elemanlarının buna 
göre oranlanmasıdır.”

İnsan ve ölçü üzerine böylesine 
kapsamlı, yaygın olarak kullanılan belki 
de ilk ve tek çalışma olan bu kitabın 
hazırlanmasında Alman Standartlarının 
en geniş biçimde ele alındığı 
vurgulanıyor. Kitap sistematik olarak 
ölçü ile ilgili olarak neredeyse her türlü 
yapı gözönüne alınarak hazırlanmış. 
Tasarımcının tasarladığı yapıya daha 
fazla zaman ayırmasına olanak vereceği 
kitabın başlangıcında vurgulanmaktadır. 
Neufert, bilinen en eski insan standardının 
(M.Ö. 3000) Memfis piramidinin mezar 
odasında bulunduğunu, o günden 
günümüzde bu konuda birçok çalışma 
yapıldığını belirtmektedir. Daha sonra 

antik çağdan başlayarak rönesans ve 
sanayi devriminde sürdürülen çalışmalar günümüze kadar 
çeşitlendirilerilip zenginleştirilmiş ve günümüzde yeniden 
farklı başlıklar altında Ergonomi, Yapı Biyolojisi gibi 
disiplinlere yolaçmıştır. 

Ne var ki, ölçü ve ölçek kavramlarında yapılan hata 
ve duyarsızlıklarımızı içerecek genel bir değerlendirme 
ve özeleştiri yapmakta giderek geç kalıyoruz. Neufert’in 
çabalarına karşın, hiç kuşku yok ki, onun hazırladığı 
bilgileri kopyalamaktan, yinelemekten öteye gidemedik. 
İnsanoğlunun yeryüzüne giderek artan büyüklüklerde 
yayılmasıyla, “Ölçüyü kaçırdık mı?” diye sormaya vaktimiz 
de yok anlaşılan. Oysa, insan ve çevresinin iyi ve sağlıklı 
bir yaşamı gerçekleştirebilmesi için, biribirini tamamlaması, 
bütünleşmesi zorunludur. Gün geçtikçe bu bütünleşme 
niyetinin eksilmekte olduğunu günümüzde yaşanan çevre 
sorunları artarak sürmesinden anlıyoruz. Bugün ülkemizde 
üstelik çoğunluğu kamuya ait bir çok sanayi yapısı ve 
çevresi mimar eli değmeden yapılmakta ya da mimar onayı 
yasak savmacasına usulen aranmaktadır.                                         

Cihat UYSAL*

* Mimar Y. Müh. 
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Toplum

Arazi Kullanımı Haritaları hazırlamak, özellikle de Orga-
nize Sanayi Bölgesi olabilecek alternatif alanları belir-

lemek üzere yolumuz, o güzelim Anadolu kentine düşüyor.  
Araştırma yapacağımız il çok geniş bir alana yayıldığı için 
o yaz hızlı bir tempoda  çalışmalarımızı  yürütüyoruz. Tabii 
bu arada ilçelere de uğramak durumundayız. Sanayi yeri 
seçmesek bile, ilçe merkezlerinin gelişme yönlerini kaba-
ca belirlemeye çalışıyoruz. Amaç, elden geldiğince verimli 
tarım topraklarını, taban suyunu, akarsuları, ormanları, ha-
vayı, kısacası çevreyi  korumak. Bunun için de yerel yö-
netimlerden, ilgili kurumlardan, meslek odalarından bilgi, 
doküman almamız gerekiyor.  

#
O gün arazi çalışmasına yalnız gidiyorum. Her ilçede 

olduğu gibi, bir iki meslek kuruluşunun ardından rotayı be-
lediye binasına çeviriyorum. Şu an çok fazla ayrıntı hatırla-
madığıma göre sıradan bir bina olmalı diye düşünüyorum. 
Dış görünümüyle diğerlerinden farksız bir yapı işte. Ama 
ana kapıdan içeriye girip de koridor boyunca yürümeye 
başlayınca, önemli bir  farklılık hemen göze çarpıyor. Tüm 
odaların kapısı ardına kadar açık. Biraz daha dikkatlice ba-
kınca şaşkınlığım önüne geçilmez bir meraka dönüşüyor. 
Odaların hiçbirinde kapı yok. Tüm kapılar menteşelerinden 
sökülmüş. Merdivenleri hızlı adımlarla geride bırakarak  
başkanın odasına yöneliyorum. Hayret orada da kapı diye 
bir şey yok. Kapı bir yana ne sekreter var, ne de sizi engel-
leyecek ya da ziyaret gerekçenizi soracak bir görevli. Tam 
kapı pervazını tıklatacağım sırada, göz ucuyla beni görmüş 
olmalı ki, insanın içini rahatlatan bir ses tonuyla “Buyrun, 
buyrun” diyor. Güler yüzle elimi sıkıyor. Sanki çok önceler-
den beri tanışıyoruz. Sık sık ziyaretine geliyormuşum gibi 
bir duyguya kapılıyorum. Bir yandan çaylarımızı yudumlar-
ken, bir yandan da konuyu özetlemeye çalışıyorum. İlgiyle 
dinledikten sonra, kuşkuyla soruyor. ”Bu iş karşılığında 
belediyeden bir şey isteyecek misiniz?!” Sorusunu 
“Hiç” diye yanıtladığımda rahatlıyor. “Tamam o zaman” 
diyor, “şimdi ayrıntıları konuşabiliriz.” Kısa süre içinde 
konularımız yarı özel yarı resmi içerikli söyleşiye dönüşü-
yor. Olaylı yıllarda ODTÜ de öğrenci olduğunu(okulu bitirip 
bitirmediğini doğrusu şu an anımsayamadım), ilçesini çok 
sevdiğini, hayata geçirdiklerini, tasarılarını belki de hayal-
lerini- bir bir sıralıyor. Anlatırken giderek artan coşkusunu 
dün gibi anımsıyorum. Sayısını unuttuğum çaylarımızdan 
son yudumlarımızı içişin ardından, “Eğer zamanınız uy-
gunsa, gelin yapılanları bir de yerinde görelim” tekli-
finde bulunuyor. “Çok mutlu olurum” diyorum. Atlıyoruz 
belediyenin arazi aracına, ilçeyi en iyi görebileceğimiz bir 
tepeye tırmanıyoruz. Panoramik görüntü üzerinde tek tek 
yapılanları işaretliyoruz önce. Sonra ayrıntılar için şehrin 
sokaklarına dalıyoruz. Mezbelelikten arındırılarak asıl iş-
levine döndürülen cami şadırvanları, çeşmeler,  çerinden, 
çöpünden, akşamcılarından  temizlenen, badanalanan, 
hemen  her kabrin başına gül fidanı dikilen ilçe mezarlığı,  

halkın her türlü toplantı ihtiyacını karşılayacak biçimde dü-
zenlenmiş düğün salonu, kültür ve gençlik merkezi, spor 
sahaları, tertemiz yollar, bakımlı kaldırımlar, parklar, çiçekli 
caddeler, çöp kutuları, konteynerler, belki de zaman denen 
acımasız yüzünden unuttuğum daha neler neler. Doğrusu 
içim kabarıyor gördüklerim karşısında. Başkana karşı içten 
içe gıpta ettiğimi hissediyorum. Kaldı ki,  gerçekleşen tüm 
işler bir döneme sığdırılmış eserler. Yaptıklarından da öte, 
insan ilişkileri beni fazlasıyla etkiliyor. Yolda karşılaştığımız, 
yediden yetmiş yediye  herkes, hizmetlisi, temizlik işçisi, 
“başkanım” diyor başka bir şey demiyor. Verilen sözlerin 
yaşama geçirilmesi pek sık görülmüyor ülkemizde. “Öz”le 
“söz”ün üst üste çakıştığı ender bir kişilikle tanışmak, edi-
lecek, yapılacak lardan yaptım, ettim lere geçişin en güzel 
örneklerine tanıklık etmek hoş bir duyguymuş doğrusu.

İkinci dönem  için de bir yığın  projesi var kafasında. Bir 
bir sayıyor üşenmeden. Tam bir proje adamı. Türkiye’de az 
bulunan türden yani. Ayrılırken iki eski dost gibi içten ku-
caklaşıyoruz. Vedalaşırken önümüzdeki dönem için ken-
disine bol şans diliyorum.   Belki, çok sevdiği halkı, ilçesi 
için her şeyi yapmış. Ama birçoklarının yaptığı gibi kolayı 
seçmemiş, onlara balık vermemiş, nasıl balık tutulacağını, 
ağızlarına bir parmak bal çalmamış, arı yetiştirmeyi öğret-
miş. Meslek edindirme kursları ve uygulamaları, bilgisayar 
kursları vb., üretilenleri  pazarlama olanakları, herkese ör-
nek olacak etkinliklerden bazıları.

#
Şu an, adını dahi tam olarak anımsayamadığım, yüzü-

nü, cismini gözümde netleştiremediğim, ilçesini,  evinin içi 
gibi bilen, halkını en azından aile bireyleri ayrıntısında tanı-
yan o çalışkan, şeffaf insanı yıllardır düşüncelerimde üşen-
meden, gururla taşıyıp duruyorum. Şunu da itiraf ediyorum 
ki, birçok yöresini gördüğüm ülkemde, böyle bir belediye 
başkanı daha tanıma şansım ne yazık ki olmadı. Ana gi-
riş kapısı dışında, konuşmaların, görüşmelerin, ihalelerin, 
aklınıza gelebilecek her şeyin görünür, şeffaf olması dü-
şüncesinden hareketle, tüm kapıları söktürülen o tek kapılı 
belediye binasını, projelerini, ütopik diye yorumlanabilecek 
hayallerini, düşüncelerini karalılıkla hayata geçiren o örnek 
insanı bir türlü unutamadım.

#
Canımı iyiden iyiye acıtırcasına koluma bir çimdik atı-

yorum. Acaba tüm bu anlattıklarım,  gözümün önünden film 
karesi gibi akan görüntüler gerçek miydi? Bu güzelliklere, 
gıptayla karışık hayranlık duygularıyla tanıklık etmiş miy-
dim? Belediye başkanının heyecanına, coşkusuna, içten-
liğine, tüm kalbimle katılmış mıydım? “Yooo” diyor  içim-
deki ses. “Haksızlık etmenin sırası mı şimdi? Nereden 
çıktı bu kuşkular. Yaşananların hepsi gerçekti elbette. 
Tek kapılı belediye, iri cüssesinin derinliklerinde ço-
cuksu heyecanlar taşıyan belediye başkanı, o güzelim 
Anadolu kasabası, kasabanın daha da güzelleşmesi 
için yapılanlar, hepsi, ama hepsi birer gerçekti.  Hatta 
öyle ki, yapılanları, yaşadıklarını, gördüklerini az bile 
anlattın. Üstünden de çok  geçmedi hani. Olsa olsa on, 
hadi bilemedin  on beş yıl önce yaşandı tüm bunlar. Ne 
o? Yoksa sana,  “evvel zaman içinde” gibi mi geldi!” 

Tek Kapılı Belediye

*  Jeomorfolog
 Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı 
 Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan BOZBAY*
ebozbay@fisek.org.tr
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Yaşam

Küreselleşmenin gelişmiş ülkeler üzerindeki negatif etki-
si, en az azgelişmiş ülkeler kadar belirgin bir haldedir. 

Kimilerine abartılı bir yorum olarak gelebilir ancak küresel-
leşmenin bazı yönleriyle gelişmiş ülkeleri daha çok etkile-
diği düşünülebilir. Küresel ekonomik krize bağlı enflasyon 
ve işsizlik özellikle gelişmiş ülkeleri çeşitli politika alanla-
rında yeni önlemler almaya itmektedir. Krizin ve buna çare 
olarak düşünülen önlemlerin her geçen gün geniş kitleler 
üzerindeki etkisinin daha da yakıcı olacağı tahmin edil-
mektedir. 

Bugün Türkiye’de gıda, petrol ve enerji sektöründeki 
enflasyon küresel krizin bir parçasıdır. Bu yönüyle küresel 
boyuttaki negatif etkilerin karşılaştırmalı olarak iyi araştırıl-
ması ve yakın gelecekte karşılaşacağımız ekonomik bu-
nalımın etkilerini giderici önlemlerin şimdiden düşünülme-
si gerekmektedir. Zira gelişmiş ülkelerin ekonomik krizde 
olduğu bir ortamda onlara bağımlı ekonomilerin onlardan 
daha az etkilenmemelerinin mümkün olmadığı konunun 
uzmanlarının hem fikir olduğu bir noktadır.

Kent yaşamında, küreselleşmenin vurucu etkisinin 
gözlemlenebileceği mekânlar sıradan güzergâhlar içinde-
dir. Yoksulluk, kimi zaman bir dilenci, kimi zaman da bir 
sokak çalgıcısı üzerinden görünür olsa da, daha da gö-
rünür olduğu yerler vardır. Söz konusu görünürlük etkisini 
ölçmenin en iyi yolu, bu görünürlüğün ortaya çıkarılabilme-
si, ortaya çıkarılırken nedenleri ve sonuçları ile birlikte ele 
anılabilmesi meselesidir. Bu kısa yazı, ‘görünürlüğün’ arttı-
ğı yerlerden biri olan Paris’in 18. bölgesindeki Saint Ouen 
Bitpazarı1 üzerine gözlem ve soruların ürünüdür. 

http://ie.franceguide.com/maps/france/regions/ile-de-france/OT-de-Saint-Ouen

Pazarın Düşündürdükleri 
1870’li yıllarda Paris’te halk sağlığında hijyeni sağlama 

gerekçesiyle kumaşçı esnafı şehrin sınırları dışına itilmiş-
tir. Pazarcılar, köy evleriyle şehrin kuzey sınırı arasında ka-
lan Saint Ouen bölgesine yerleşmişler ve pazarı kurmuş-
lardır. 1908’de pazara metro ile ulaşım mümkün olmuştur. 
Bu durum ününün yayılmasına çok önemli katkı yapmıştır.  

1920’den sonra ise pazar tamamen yerleşik hale gelmiş, 
Vernaison, Malik, Biron ve Valles adlı yeni pazarlar eklem-
lenmiştir. Bu dönemde Çingeneler, hasır işçileri, Afrikalı ve 
Çingene sokak çalgıcıları pazarın kimliğinin birer parçası 
haline gelmişlerdir. 1945’ten pazardaki değişimin sonucu 
olarak hurdacılar ve kumaşçılar yerlerini antikacılara, giysi 
satıcılarına ve eskicilere bırakmıştır. 1945 ile 1991 arasın-
da Pazar bünyesinde 13 yeni pazar daha açılmıştır.2 2001 
yılında ise Pazar korunmaya alınmış kentin önemli mimari 
miraslarından biri olarak belirlenmiştir.

Görüldüğü gibi Paris’in pazarlarının ünü oldukça eski-
dir. Pazarın bir zamanlar “sosyetenin alışveriş” mekânı ol-
duğunu iddia edenler çoğunluktadır. Gerçekten bu yönüyle 
de, gezi dergilerinde Paris’te gidilmesi gereken yerlerden 
biri olarak gösterilmesi şaşırtıcı değildir. Elele dergisi “Pa-
ris her zaman iyi fikirdir…” başlığı altında yayınladığı ol-
dukça iyi kaleme alınmış bir Paris gezi değerlendirmesin-
de okuyucularına Paris’te mutlaka görülmesi gereken 10 
yerden birinin Paris’in St Ouen Bitpazarı olduğunu salık 
vermektedir.3

Haftanın üç günü (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) ku-
rulan, pazarın en önemli özelliği oldukça geniş bir alana 
yayılmış olmasıdır. Clignancourt Metrosundan çıkıldığında 
pazara doğru otobüs duraklarının hemen önünde kestane 
ve meyve satan göçmenler sizi karşılar. Pazara doğru biraz 
ilerlediğinizde ise meydanda toplaşan işsiz Afrikalı gençleri 
fark etmemeniz mümkün değildir. Buradaki gençlerin ba-
zıları şanslıdır. Uyuşturucu satıcılığı, fuhuş vs. gibi işleri 
vardır. Ayrıca, buradaki gençlerin önemli bir kısmının ise 
kaçak olduğu bilinmektedir. Metrodan pazarın tam tersi is-
tikamete doğru ilerlerseniz Chateau Rouge’a4, Afrikalıların 
yoğun olarak yaşadığı bölgeye,   gelirsiniz. Buraya doğru 
ilerlediğinizde yol boyunca çok farklı milletten çok farklı sa-
tıcılara rastlamak mümkündür. Türk dönerciler, Arap bak-
kallar, Müslüman kasaplar, Hintli hırdavatçılar, vb…

St Ouen pazarında bugün belirleyebildiğimiz 14 adet 
farklılaşmış pazar bulunmaktadır.5 Buralarda hem birinci 
hem de ikinci el, antika, mobilya, yenileme ve dekorasyon 
malzemeleri, büyük mobilyalar, el sanatları, her tür elektro-
nik eşya, her tür giysi bulmak mümkündür. Özellikle deri, 
ince-bez ayakkabılar çok talep gördüğünden pazarda ağrı-
lığı olan ürünlerdendir.  

Pazarın atmosferini bir yandan zenginlik bir yandan da 
yoksulluk-garibanlık olarak tanımlamak mümkündür. Ka-
nımca, burada zenginliği yaratan şeylerden biri farklılıktır. 
Bu farklılaşma, büyük ölçüde Fransa’nın sömürgelerinin6 

zenginliğidir. Tezgâhtakiler ya sömürgelerin ya da başka 
Üçüncü dünya ülkelerinin mallarıdır. Afrika el sanatları ya 
da ahşap işlemeleri bu zenginliğin en güzel örneklerinden 
biridir. Zenginliği yaratan bir başka önemli unsur da paza-
rın tarihselliğidir. Bu yönüyle, dünyanın ilk antika pazarı 
olan St Ouen zamansızlık sıfatını hak etmektedir. 

Pazarın önemli özelliklerinden biri de yoksulluk-
garibanlık atmosferini oldukça “görünür” kılmasıdır. Daha 
metroyla giderken son istasyonlara doğru ilerledikçe etraf-
ta kalan nadir ‘beyaz’lardan biri olmanın verdiği garip duy-
gu daha sizi en baştan düşündürtmeye başlatır. Daha önce 
de belirtildiği gibi, metroda önce garipseyerek düşündüğü-
nüz durum metrodan çıktığınız zaman sizi garibanlık man-

Bitpazarı Manzarası
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Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü
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zaralarıyla karşı karşıya bırakıyor ve siz isteseniz de Pa-
zar boyu sizi bırakmıyor. Ellerinde kemer, sigara vs satan 
göçmenler, bir yandan onlara göz açtırmayan polisler bir 
çeşit sıkışmışlığın göstergesidir. Sıkışmışlık, çeşitli umut-
larla gittiği yerde kendini boncuk satarken bulan ve sistem 
tarafından buna da razı oldurulan insanların durumudur, 
diğer bir deyişle dramıdır. Sıkışmışlık, bir yandan enformel 
sektörün acımasızlığı bir yandan da ya legal ya da illegal 
göçmen olmaktır. Her türlü insan haklarından yoksun ol-
mak ve dışlanmış olmak demektir. İşte göçmen olup göç 
edilen yere ait olamamak da tam da böyle bir şeydir. 

Avrupa’nın Aynası Göçmenler
Göçmenlik ve göç olgusu üzerine tartışmak, politika 

üretmek zorunlu olarak Avrupa üzerine düşünmeyi gerek-
tirir. Göç konusunda Avrupa nedir? Ana akımcı yazarlar ve 
geniş kabul gören siyaset ve iş çevrelerinin Avrupa tanımı 
nasıldır? Biz hangi Avrupa’dan söz ediyoruz? Kimilerine 
göre Avrupa, “evrensel değerler” üzerine kurulu, bu değer-
lerin de liberalizmin siyasal, ekonomik kurumları ve politi-
kaları üzerine şekillendiği bir birlikteliktir. Evrensel değerler-
den kastedilen genelde hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları ve demokrasidir. Kimilerine göre ise, Avrupa 
bir ulustur. Ulusların oluşturduğu bir ulustur. Ancak bu ulu-
sun ortak bir tarihi, kimliği, kültürü ve dini vardır.7 Bilindiği 
gibi, tam da bu nokta üzerinden Türkiye Avrupa Birliği’ne 
“ayna” olmuştur. Üyelik tartışmasında birinci gruptakiler 
üyeliğe ikinci gruptakilerden daha ılımlı yaklaşmaktadırlar.8 

Aynı Türkiye tartışmasına benzer biçimde, göçmenlerde 
Avrupa’nın aynasıdırlar. Onlara yönelik politikalar, nasıl bir 
Avrupa tanımladıklarını bize açıkça göstermektedir. 

Eğer Avrupa, gerçekten, insan hakları, demokrasi, eşit-
lik ve tolerans bütünüyse göçmenlere yönelik politikalar da 
bu yönde olmalıdır. Ancak, göçmenlere yönelik politikalarda 
bu değerleri görmek pek de mümkün değildir. Sadece bu 
değerlendirme yukarıda kısaca tanıttığımız pazar özelinde 
değildir. Devletin dönüşümü ve sosyal işlevlerinin azaltıl-
ması ile göçmenlere sunulan ayrıcalıklar ve kazanımlar da 
zamanla erimiştir. Bu nedenle, göçmenlere yönelik politi-
kaları yorumlamak artık daha kolaylaşmıştır.

İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın işçi talebiy-
le başlayan göç olgusu, bugünün şartlarının gerektirdiği 
Birlik olan Avrupa Birliği’nde nitelik değiştirerek devam et-
mektedir. Kimi ülkeler hala göçmen işçilere ihtiyaç duyar-
ken Fransa gibi göç sorununu yönetemeyen ülkeler Anglo-
Amerikan modeline doğru kayarak seçilmiş göçmenliğe 
doğru bir değişme sergilemektedirler.9 

Dewite’e göre, bir araştırma alanı olarak göç ko-
nusu Fransa’da 1960’lı yılların sonlarında başlamıştır. 
Dewite’in sözcükleriyle “evlerine dönmeyecekleri anlaşıl-
dığı zaman” göç sorunuyla ilgilenilmeye başlanmıştır.10 
Dolayısıyla, göç olgusu ekonomik kaygıların ötesinde 
bazı sorunlar yarattığı andan itibaren araştırma gündemi-
ne yerleşmiştir. Acaba bugünde göçün moda akademik 
çalışma alanlarında biri olması “onları nasıl evlerine geri 
göndeririz?” politikalarını aramanın çarelerini aramanın 
bir yolu olarak görülebilir mi? 

Göçmenleri Terbiye Etme Biçimi Olarak Şiddet
Bugün görülmektedir ki, göçmenler her yönden zor 

durumdadır. Seçilmiş göçmenleri bir kenara koyarsak, 
bize göre, Avrupa göçmenleri işçi olarak görmektedir. İşçi 
olarak görülen göçmenler kuşaksızdır. Bir başka deyişle, 
işçi olarak gelen ilk kuşakların çocuklarının çoğu özellikle 
eğitim politikalarıyla mesleki eğitime yönlendirilmektedir. 
Gittiği ülkenin vatandaşı olmayan (olamayan) göçmen-
lere ise, uygulanan sert vize uygulamalarıyla, oturma 
ve çalışma izni sorunlarıyla, sosyal haklardan yararlan-
dırmama politikasıyla daha farklı bir tür şiddet uygulan-
maktadır. Kaçak göçmenlerin durumu ise en vahimidir. 
Bu grup, hem en kötü yaşam ve çalışma koşulları için-
de olup hem de her an ülkeden “atılma” korkusuyla baş 
başa bırakılmışlardır. Görüldüğü gibi her türlü göçmeni 
terbiye etme biçimi mevcuttur. Bu terbiyeye verilen ad 
kabaca “entegrasyon”dur. Bir yandan kendi içinde farklı-
lıkları desteklediğini iddia eden söylemlerle, mevcut tek-
tipleştirme arasındaki ilişki çelişkilidir. 

Dipnotlar
1  Saint Ouen Bitpazarı yazının geri kalan kısmında “pazar” 

olarak kısaltılmıştır.
2 Le Marché aux Puces,  Une histoire de Puces, Office de 

Tourisme de Saint Ouen
3  Nurgül Mumcuoğlu, « Paris her zaman iyi fikirdir », http://

www.elele.com.tr/gezi/00305/, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2008
4  Paris Siyasal Bilimler Enstitü’sünde (Sciences Po., Paris) 

Sömürgecilik konusunda uzman bir profesörle bir söyleşimizde, 
Pazar ve etrafının ilgilimi çok çektiğinden söz etmiştim. Hoca, 
« Château Rouge » un kesinlikle gidilmemesi yerlerden biri 
olduğunu öğütlemişti. Sömürgecilik üzerine akademik çalışmaları 
olan birinin Afrikalı göçmenlerin yaşadığı yerden güvenlik vb. 
gibi tarifsiz bir biçimde korkmasını nasıl yorumlamak gerekir ? 
Sizce garip değil mi ?

5 Bu pazarların isimleri şunlardır: Antica, Biron, Cambo, 
Dauphine, L’Entrepot, Jules Vallès, Malassis, Le Passage, Paul 
Bert, Rosiers, Serpette, Vernaison, Malik, Lécuyer ve L’Usine.

6   Yazar, sömürgecilik olgusunun bitmediğini ve sömürgecilikte 
bir “sömürgecilik sonrası (post-colonialisme)” durum olmadığını 
düşünmektedir. 

7 Josep Carles Lainez, « Immigration, Colonialisme, Europe 
», Outre-Terre, No17, 2006/4,

8 Birinci gruptakiler de söz konusu ilkeler açısından reforme 
edilmiş bir Türkiye’nin üyeliğini desteklemektedirler. Bu konuda, 
özellikle Fransızların bakış açısını iyi yansıtan bir çalışma için 
bkz : Georges-Henri Soutou, La France du générale de Gaulle, 
La Turquie et l’Europe, Commentaire, Vol 26, n.104, 2003, s. 
915-923.

9 L’Année politique Economique et sociale 2006, Une 
Nouvelle Politique de l’Immigration, Éditions Evénements  et 
Tendances, Paris, 2007, s.77-78

10 Philippe Dewitte (dir), Immigration et intégration l’état des 
savoirs, « Introduction », La Découverte, 1999, p.6
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PROF.DR.NUSRET H.FİŞEK’İN 94. DOĞUM VE 
18.ÖLÜM YILDÖNÜMÜ:
Prof.Dr. Nusret H.Fişek’in en çok sevdiği sözlerden biri 

Aziz Nesin’e ait : “Atam İzindeyiz. İzin yakında bitecek...”.
Biz de hep Türkiye’de halk sağlığı önderi, sağlıkta sos-

yalleştirmenin mimarı, toplum hekimliği felsefesinin taşıyı-
cısı Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in izinde olduğumuzu söylüyo-
ruz. Ama bu ne biçim bir “izin”deyiz. Yakında Türkiye’nin 
sağlık alanında, “sosyal”lik adına ne varsa, bitecek; biz 
hala izindeyiz diyoruz.

Bu duygularla, 3 Kasım 2008 sabahı mezarı başınday-
dık. Her yıl kendiliğinden bir kişi çıkar ve içinden gelenleri 
söylerdi. Bu kez dört kişi birden konuştu: Prof.Dr.Feride 
Aksu, Dr.Burhan Topal, Prof.Dr.Hikmet Pekcan, Öğretmen 
Feyzullah Ertuğrul. Konuşmalarını Vakfımızın web sayfa-
sında bulabileceksiniz (www.fisek.org).

40 yıl önce Prof. Dr. Nusret H. Fişek Sağlıkçı Ressamlar 
Sergisi’nde (Türk Tabipleri Birliği, 14 Mart 1978)

Doğumunun 94. ve ölümünün 18.yıldönümü anma top-
lantıları, her yıl olduğu gibi, Hacettepe Üniversitesi’nde, 
kurucusu olduğu Halk Sağlığı Bilim Dalı ile 6 yıl başkan-
lığını yaptığı Türk Tabipleri Birliği’nce ortaklaşa bir toplan-
tı ve ödül töreni ile devam etti. Konuşmalar yapıldı. Ama 
en önemlisi, ödül töreniydi. Bu yıl iki sağlık ocağı, örnek 
davranışları ve yaptıkları çalışmalarla Nusret Fişek Sağlık 
Ocağı Ödülü’nü almaya hak kazanmış :

* Aydın Koçarlı  Çakırbeyli Sağlık Ocağı
*Aydın Kuşadası  Ferit Demirel-Ali Çallı Sağlık Ocağı

Genç ve aydın hekimler, hemşireler ve sağlık ocağı ça-
lışanları hepsi. Sunumlarıyla yoktan var ettikleriyle karşı-
mızdalar. Onları herkes avuçlarını patlatırcasına alkışlıyor 
ve onlarla gururlanıyor. Nusret Fişek’in emekleri boşuna 
değilmiş; parayı baş tacı edenlerin borusu sonsuza kadar 
sürmeyecek diye umutlanıyor insanlar.

Ama o da ne?! Nusret Fişek Bilim ve Hizmet Ödülleri’ne 
layık kimse bulunamamış. Kaç yıldır bulunamıyor. Anla-
şılan herkes izinde... Ne bilimsel çalışmalarıyla kendisini 
gösteren, ne de halka hizmet yarışında öne çıkan kimse 
bulunamamış. Ama büyüklere sorarsanız; “Bu gençlerde iş 
yok. Onlar gittikten sonra da Türkiye’nin bir geleceği yok”. 
Kim inanır? Görülen o ki, gölge etmediğiniz sürece genç-
ler, ülküleriyle, enerjileriyle ve insan sevgileriyle, toplum 
hekimliği bayrağını taşıyacaklar. Onlara ne kadar teşekkür 
etsek, ne kadar destek olsak az...

Sağlıkçı Ressamlar Sergisi’nin bu yıl 10.su için Çanka-
ya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeyiz. Yine res-
sam sağlıkçıların sergiye ilgisi koca bir salonu dolduruyor. 
Bu kez Ankara dışından katılımlar da var. Çankaya Bele-
diye Başkanı ve Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in öğrencisi Prof.
Dr.Muzaffer Eryılmaz sergi açılışında bizlerle birlikte. Sağ-
lıkçı ressamlardan bir bölümü de Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in 
öğrencisi olmuş. Herkes çok mutlu, bir çok anıyı yaşadığı 
ve yaşattığı için.

10.Sağlıkçı Ressamlar 
Sergisi’nde bu kez birlikte 
olan ressamlar şunlar : Fatma 
ACAR, Sevcan AKESİ, Meh-
met ALTINOK, Neriman AY-
DIN, Semih AYDINTUĞ, Se-
vim BİÇER, Birsen BUDAK, 
Alper ÇANGA, İnayet Korkut 
DİKİM, Sema EFE, Zeynep 
ERDEM, Neslihan EROĞ-
LU, Sevgi GÖKTEPE, Baha-
dır KÜLAH, Suna ÖZBEN, 
Arzu ODABAŞOĞLU, Rabia 
SALANTUR, Neşe Korkmaz 
SARI, Ayşe SARAY, Mine SE-
PİN , Fatma ULUTAN, Sevim 
ÜRGEN, Hülya YILDIZ.

Türk Tabipleri Birliği’nin 
anma etkinlikleri çerçevesin-
de düzenlediği konferanslar 
da yine Çankaya Belediyesi 

İzindeyiz
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Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde. Bu kez konu olarak “SU” 
seçilmiş. Yaşamsal önemi, halk sağlığı açısından önemi 
ve küreselleşmenin hedef tahtası olması dolayısıyla çok 
yerinde bir seçim. Araştırmacı Gaye Yılmaz ve hekim Dilek 
Aslan, görüş ve çalışmalarını bizlerle paylaştılar. 

Gaye Yılmaz,  “Suyun Metalaştırılması ve Karşı Mü-
cadeleler” konusu üzerinde odaklanırken; Dilek Aslan da 
“Ankara’nın Suyu” üzerinde konuştu. Aydınlatıcı ve soruna 
parmak basan konuşmalar, izleyenlerin beğenisini kazan-
dı.

Bu yıl şanslıyız. Barış Dinletisi de sergi ve konferans 
gibi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde. Saat 17.00’de gelen-
ler, geri kalan tüm etkinlikleri, duraksız izleyebildiler. Artık 
gelenekselleşen Barış Dinletisi’nde yine genç sanatçılarla 
baş başaydık. Ayşegül Selek Ülkü (Soprano), Onur Öner 
(Bariton), Pamir Kolat (Flüt), Gülşah Küskü (Viyola), Er-
dem Akça (Viyolonsel), Elif Akar (Piyano) bizlere bir mü-
zik ziyafeti verdiler. H.Vieuxtemps, R.Schumann, F.Borne, 
G.Verdi, E.Tuğcular, G.Puccini’den, E. di Capua’ya kadar 
ünlü bestecilerin yapıtlarına yer verdikleri programları do-
yurucuydu ve alkışlarla uzun süre sahnede tutuldular. Prof.
Dr.Nusret H.Fişek’i anmayı amaçlayan bu dinletilerde, 
bizi hep genç sanatçılarla buluşturan Sevda Cenap And 
Vakfı’na ve NÜSED’e (Nükleer Savaşa Karşı Çevre İçin 
Sağlıkçılar Derneği) sonsuz teşekkürler.

Sanatla bilimin buluştuğu güzel bir anma etkinliğiydi. 
Ama unutmayalım, bir düşüncenin bir eylemin izinden yü-
rümek yalnızca “anmak”, yalnızca “anımsamak” ile olmu-
yor; bu anılara “yakışır davranmak” gerekiyor. Haydi gelin 
“Anıya Yakışır Davranış” konusunda, herkes kendisine bir 
not atsın : “10 üzerinden kaç alırız dersiniz?” Bireyin haklarının ve özgürlüğünün, uluslararası 

sözleşmelerin ve bazen de yasaların sayfaları 
arasında kaldığı, giderek can güvenliğinin çok büyük 
tehlikeler içine düştüğü ve şiddetin her türlüsünün 
körüklendiği günümüzde, şiddetin kaynağını içinde 
yaşanılan toplumsal düzende ve bu düzenin kimi kurbanı, 
çokçası maşası olan insanda aramak gerekiyor.

Küreselleşme adı ile simgelenen, aslında; yoksullukla 
zenginlik, yoklukla varlık, adaletle haksızlık, 

paylaşma ile elkoyma, sevgi ile nefret, barışla savaş 
ve güzellikle çirkinlik arasındaki uçurumu büyüten bu 
toplumsal düzen insan özürlüdür.

Amacımız, şiddete uğrama konusunda insanın 
yalnız olmadığını duyurmak; kendisiyle aynı yazgıyı 

paylaşanlarla onu buluşturmak, çözüm yolunda birlikte 
düşünmeye ve davranmaya yönlendirmek ve toplumsal 
duyarlılığı artırmaktır.

SOSYAL POLİTİKA GRUBU VE “ÇOCUK EMEĞİ VE 
SAĞLIK-GÜVENLİK ÇEVRE” HEDEFLERİ : 
Çalışma Ortamı dergisinin 100.sayısının çıkarılmasın-

da Vakıf içerisinde çalışmalarını sürdürmekte olan “sosyal 
politika grubu”nun çok katkısı oldu. Bunu yazıların incelen-
mesinden de anlamak olası. Zaten uzunca bir süredir, bu 
çalışma grubunun ürünlerini hem dergide, hem de Vakıf 
eylemlerinde görmekteyiz. 

Vakıf Yönetim Kurulu, genç bilimcilerden oluşan bu ça-
lışma grubunun, coşkusunu ve üretkenliğini, Çalışma Or-
tamı dergisine daha geniş oranda yansıtabilmek için “yazı 
kurulu” olarak çalışmalarını benimsedi. Bu anlamda, önü-
müzdeki sayılarda “sosyal politika çalışmaları”nın dergide 
daha sistemli bir çerçeveye oturmasını bekleyebiliriz. 

Acaba bu derginin, “çocuk emeği” ve “sağlık-güvenlik-
çevre” hedeflerinin gölgede kalmasına yol açar mı? Kanı-
mızca hayır. Her şeyden önce, bu iki ana hedef, sosyal 
politikaların konusu ve onunla birlikte ele alınmaları gerek-
lidir. Bu bir yoksullaşma değil, tersine zenginleşmedir. 

Kaldı ki, çocuk emeği ve sağlık-güvenlik-çevre çalış-
maları, Vakfın, yalnızca kuramsal olarak ele aldığı çalış-
malar değildir. Uygulamada, model olarak ağırlığı koymuş 
ve kökleşmiş eylemler olarak her geçen gün yeni bilgi ve 
deneyimlerle zenginleşmektedir. Belki üçüncü bir hedef 
gibi görülebilecek “sosyal politika çalışmaları”nı, kanımız-
ca, bir şemsiye olarak ifade etmeye çalışmak daha doğru 
olacaktır.

Yeni yazı kurulumuza başarılar dilerken, bizlere yeni 
hedefler kazandırmasını beklediğimizi de hemen ekleme-
liyiz. 

“ŞİDDETE KARŞI DÜŞÜNCE ORTAMI” KİTABI
YAYINLANDI
19-20 Nisan 2008 tarihlerinde, Fişek Enstitüsü Çalışan 

Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Türkiye Gençlik 
Federasyonu ve Çankaya Belediyesi’nin birlikte düzenle-
dikleri “Şiddete Karşı Düşünce Ortamı”ndan (Sempozyum) 
daha önce de söz etmiştik. Bu sempozyum, şiddetin kü-
reselleşmenin etkisiyle nasıl ağırlaştığını ortaya koyarak, 
konuyu bireysel düzeye çekme-
ye çalışan çevrelere iyi bir yanıt 
oluşturdu. Bir çok bilim insanı-
nın, genç araştırmacının ve izle-
yicinin katıldıkları düşünce orta-
mı, şiddet olgusunu bireysel te-
melde göstermeye çalışan, göz-
bağcılar için iyi bir yanıt olmuştu. 
Küreselleşmenin, nasıl şiddeti 
beslediği ve kullandığı ortaya 
ayrıntılı bir biçimde konmuştu. 
Böylesi bir birikimin, “söz” ola-
rak kalması ve “uçup gitmesi”ne 
kimsenin gönlü elvermedi. Yine 
Çankaya Belediyesi’nin katkıla-
rıyla, bu kez kitap haline getiril-
di. Tüm konuşmaların yazılı olarak elde edilememesi do-
layısıyla, bant çözümlemelerine başvuruldu, kitap yayına 
hazırlandı. Bu süreçte bize yardımcı olan konuşmacılara 
ve emeklerini esirgemeyen Taner Akpınar, Umur Aşkın ve 
Onur Sunal’a çok teşekkür ederiz. Basımı için olanaklarını 
sunan Çankaya Belediye Başkanı Prof.Dr.Muzaffer Eryıl-
maz ile Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Canan Atakul’a da teşekkür ederiz. Böyle bir kitabın orta-
ya konulması kolay olmadı ama ortaya çıkan yapıt, tüm 
bu zahmetlere değdiğini gösterdi. Umarız sizler de bizimle 
aynı izlenimleri paylaşırsınız. Kitaba, Fişek Enstitüsü’nden 
ulaşabilirsiniz.



ÇALIŞMA ORTAMI18 Kasım-Aralık 2008

    

Çevre

Öğretide savaş ağırlıklı olarak öznel ve 
nesnel öğeleri ile tanımlanmaktadır. Buna 

göre savaş; “devletler arasında silahlı çatış-
malar olgusunun varlığı ve taraflardan en az 
birisinin bu silahlı eylemleri savaş niyetiyle 
gerçekleştirmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bir 
silahlı eylemin fiili varlığının aranması, aktif 
silahlı çatışmaların bulunmadığı durumlarda 
savaş olmadığı düşüncesini akıllara getirmek-
tedir. Dolayısıyla uygulamada bu biçimde ger-
çekleşen birçok savaş uluslararası hukuk yönünden sava-
şa varmayan silahlı zorlama yolları ya da silahlı karışma 
olarak kabul edilmektedir (Pazarcı, 2006: 530).

  Modern savaşların çevresel etkilerini; savaşa hazır-
lığın çevreye etkileri, savaşın çevreye etkisi, savaş son-
rası devam eden çevresel etkiler olmak üzere üç grupta 
değerlendirebiliriz. Bu etkiler sınıflandırırken, bazı etkilerin 
birden fazla kategoride yer alabileceği görülebilmektedir. 
Çünkü savaşın etkileri genelde uzun süreli olarak kendini 
göstermektedir. 

Savaşa Hazırlığın Çevreye Etkileri
Savaşa hazırlığın çevreye etkilerini, “doğal yapının tah-

rip edilerek silahlı güçlerin bölgeye yerleşimi için çevrenin 
ordunun gereksinmelerine göre yeniden düzenlenmesi”, 
“silah sistemlerinin hazırlanması sebebi ile oluşan çevre-
sel kirlilik” ile “silahların test edilmesi ile askeri tatbikatların 
çevreye olan doğrudan yıkıcı etkisi” olmak üzere üç ana 
grup içinde inceleyebiliriz.

Askeri amaçlı havaalanlarının silah ve cephane depo-
larının ve üslerin geniş araziler üzerinde kurulmayı gerek-
tirmektedir. Silahların (kimyasal, biyolojik, nükleer, gele-
neksel) üretimi, depolanması ve test edilmesi için ayrılmış 
milyonlarca dönüm arazi, bugün ileri derecede kirletilmiştir 
ve askeri amaçlı kullanım durdurulsa bile, yeniden doğal 
yaşama kazandırılması bu gibi teknik ve mali sebeplerle 
adeta olanak dışıdır. Bu sebeple terk edilmiş askeri garni-
zon silah depolarının bulunduğu eski Doğu Alman toprak-
larının % 4’ü kullanılamaz durumdadır (Soysal, 2005: 48). 

Askeri tatbikatlar için de geniş toprak parçalarına ge-
reksinim duyulmaktadır. Bu tatbikatlar sırasında kara ve 
hava bombardımanları, tank ve zırhlı araç hareketleri gibi 
çeşitli sebeplerle tüm doğal yapı tahrip edilmektedir. Bunun 
sonucu olarak toprak kirliliği, yeraltı ve yer üstü su kaynak-
larının kirliliği, hava kirliliği, o bölgedeki yabanıl yaşamın 
zarar görmesi gibi olumsuz çevresel etkiler ortaya çıkmak-
tadır (Soysal, 2005: 48).

Savaşın Çevreye Etkisi
Savaşlar, 20. yüzyılda gelişen silah teknolojileri ile 

daha da yıkıcı hale gelmiştir. Kimyasal, biyolojik ve nükleer 
silahlar, uzun menzilli füzeler, hava bombardımanları hem 
sivilleri hedef haline getirmiş, hem daha çok ve uzun süreli 
çevresel tahribata neden olmuştur. 

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan başlayarak, endüstri 
tesislerinin, kentlerin altyapı sistemlerinin ve sivil yerleşim 
alanlarının askeri hedef olarak görülüp bombalanması, 

hem sivil kayıpları askeri kayıpların çok üzeri-
ne çıkarmakta, hem savaş sonrası da etkisini 
sürdüren çevresel yıkımlara sebep olmakta-
dır. ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki’ye 
atılan atom bombalarının yıkıcı etkileri bugün 
dahi gözlemlenebilmektedir. 

Kosova ve Körfez Savaşları’nda kulla-
nılan modern silahlar, hem patlayıcı etkile-
riyle, hem içerdikleri zehirli kimyasallarla ve 
radyasyonla öldürücü olmuş ve çevre üze-

rinde de yıkıcı etki yaratmıştır (Soysal, 2005: 49). I. Kör-
fez Savaşı esnasında milyonlarca varil ham petrol Basra 
Körfezi’ne yayılmış, binlerce deniz kuşu ölmüş ve çöldeki 
petrol kuyuları tahrip edilerek, hayvanlar ve bitkiler ekolojik 
bozulmaya uğrayıp, yok olmuşlardır. Ayrıca tonlarca kirli 
gazın atmosfere yayılması, Keşmir’de kara kar yağışlarına 
ve İran’da ve Suudi Arabistan’da ise yağlı kara yağmurlara 
sebep olmuştur (Berberoğlu, 2008).

Savaş bölgelerinde genellikle yasa dışı şekilde sür-
dürülen kaynak kullanımının sağladığı kazanç, bir avuç 
insanın zenginleşmesine (yerel diktatörler gibi) ve çeşitli 
grupların bolca silah alabilmesine fırsat vermiştir. Fakat 
yerli halkların çoğu için bu ihtilaflar, insan hakları ihlalleri, 
insani felaketler ve çevresel yıkımlar meydana getirmiş ve 
sonunda bu ülkeleri insani kalkınma ölçütlerinin en aşağı-
sına kadar çekmiştir (Renner, 2004: 117).

Savaş Sonrası Devam Eden Çevresel Etkiler
Günümüzde modern silahların çevre üzerindeki uzun 

süreli olumsuz etkileri, insanların savaş sonrasında ortaya 
çıkan büyük çevresel yıkımla mücadele etmesine neden 
olmuştur. Bombardımanlarla kullanılamaz hale getirilen 
altyapı, yok edilen ormanlar, verimsizleştirilen topraklar, 
radyoaktif kirlilik, kirletilerek kullanılamayacak hale getiri-
len yer üstü ve yeraltı su kaynakları savaş sonrası dönem-
de insan kayıplarına, hatta büyük göçlere sebep olmuştur. 
Bu göçler çoğu kez göç edilen bölgede aşırı nüfus hareket-
lerine sebep olurken, aynı zamanda çevre sorunlarına da 
neden olmuştur (Soysal, 2005: 48). Ayrıca insanların toplu 
olarak ülke değiştirmesi, terk edilen ülkede, gidilen ülkede 

Savaşın Çevre Üzerindeki Etkilerinin 
Değerlendirilmesi

Bilge Kağan ŞAKACI*

http://yildizhaber.org/files/savaş7.jpg

*  Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
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veya bölge dahilinde çatışmalara veyahut istikrarsızlıkla-
ra da neden olabilmektedir. Kahire’deki Doğal Kaynaklar 
Enstitüsü’nün 2004 yılında yaptığı çalışmalarla 30 milyon 
kişinin çevre mültecisi konumunda olduğu sonucuna varıl-
mıştır (Margesson, 2004: 47-48).

Savaş döneminde döşenen kara mayınları savaş son-
rasında da ciddi sivil kayıplara neden olmaktadır. Kolay ve 
ucuz olduğu için kullanılan kara mayınlarının toplanması 
ise, zor ve pahalıdır. Bu sebeple eski çatışma bölgelerin-
deki başta tarım alanları olmak üzere binlerce dönüm arazi 
kullanıma kapalıdır (Soysal, 2005: 48). Mayından yararla-
nan terör örgütleri arasında PKK terör örgütü de yer almak-
tadır. Kara mayınlarının sorun olmaktan çıkarılması için ise 
alınması gereken çok yol bulunmaktadır.

http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/con_iraq
I. Körfez Savaşı’ndan sonra bölgede iki milyon kadar 

patlamamış bomba parçasının kalmış olmasının nedeni, 
geniş alan etkili bombalarının kullanılmasının kalıcı etki-
sidir. Yani bu bomba parçalarının etkisiz hale getirilmeleri 
için patlatılmaları gerekmektedir. Ayrıca mayınlardan farklı 
olarak bu parçaların yerleri bilinmemektedir (Tuna, 2003: 
154). Zehirli askeri atıklarla, eskiyen silah sistemlerinin im-
hası da çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bugün 20 binin 
üzerindeki alanın zehirli askeri atıklarla kirletildiği bilinmek-
tedir. Bu alanların temizliği için milyarlarca ABD Doları’na 
gereksinme bulunmaktadır. 30 bin tonu aşkın kimyasal si-
lah halen imha edilmeyi beklemektedir ve bunun yaklaşık 
maliyetinin 65 milyar ABD Doları olduğu hesaplanmaktadır 
(Soysal, 2005: 48).

Öte yandan dünyanın kaynakları tüm bu sorunlara kar-
şın savaş için harcanmaya devam etmektedir. Askeri ope-
rasyonlar için ABD’nin harcadığı tutar 2008’de, 2007 yılı-
na göre % 5 artarak 529 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. 
Çin’in harcamaları ise 2008’de, 2006 yılına göre 5 milyar 
ABD Doları artarak 44 milyardan, 49 milyar ABD Doları’na 
yükselmiştir. Küresel silahlanma harcamaları ise 1,2 tril-
yon Amerikan Doları bulmaktadır.  Türkiye ise, silahlanma 
konusunda 9,81 milyar ABD Doları harcama yaparken, 
dünyada en çok harcama yapan 15. ülke konumundadır 
(TMMOB, 2008).

Sonuç ve Öneriler
Bütün çatışma alanlarında hem doğrudan askeri fa-

aliyetlerle bağlantılı sorunlar, hem kronik ve uzun vadeli 
çevre sorunları görülmektedir. UNEP’in savaş sonrası 
çevre değerlendirmeleri, askeri krizlerin ardından genellik-
le bir çevre krizinin yaşandığını göstermektedir. Hazırlıklı 
olma ve sivilleri koruma çalışmalarıyla insan hayatına ve 

çevreye yönelik tehditlerin savaş sırasında en aza indiril-
mesinin gerekliliği alınacak en önemli derslerden biridir. 
Uygun değerlendirme ve temizleme çalışmaları da, savaş 
biter bitmez yapılmalıdır. Mevcut veya yeni kurulmuş çevre 
yönetiminin desteği ve kapasite meydana getirilmesi uzun 
vadeli sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir.  Bölgenin 
eksiksiz çevresel tarihi, silahlar sustuktan sonra çevrenin 
nasıl yeniden canlandırılacağı düşünülürken ele alınmalı-

dır. Özellikle su gibi doğal kaynaklar söz konusu olduğunda 
savaş sonrası ülkeyi uluslararası ve bölgesel işbirliği orta-
mına sokmak için çalışmalar yapılmalıdır. Çevre ve sağlık 
tehditlerini en aza indirmenin önemli yollarından biri, daha 
sıkı savaş yasaları hazırlayarak hedefleri ve silahları sınır-
landırmaktır. Savaş ve çatışmaların insan kaybı, ekonomik 
kayıplar, mülteciler gibi olumsuz etkilerinden oluşan uzun 
listeye çevresel sorunları da eklemek, şiddet içermeyen çö-
zümlerin daha çok tercih edilir hale gelmesini sağlayacaktır 
(Haavisto, 2004:198-199).
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Ne yapılmalı ?
Kayışlı konveyör kullanımı sırasında en çok rastlanılan 

kaza çeşidi kişinin ellerini, bacaklarını, vs. konveyöre kaptır-
masıdır. Bu gibi durumlarda iş güvenliğinin sağlanabilmesinin 
ilk şartı işe uygun şekilde giyinmektir. Bazı iş yerlerinde, ilk 
kademe amirleri, hatta işçiler  çalışma öncesinde birbirlerinin 
kıyafetlerini kontrol etmekle yükümlüdürler.

- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 16 
Haziran 2004 , Sayı: 25494)

Ek – ı  ağır ve tehlikeli işlere ait çizelge ’ye göre (sıra 
105 - Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, 
boşaltma ve yükleme işleri. 106- El arabası gibi araçlarla elli 
kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.)  bu 
iş ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Bu yönetmeliğin gereği 
yerine getirilmelidir.

İKİ DAKİKA DÜŞÜN
> Sayfa 23’ün yanıtı



ÇALIŞMA ORTAMI20 Kasım-Aralık 2008

    

Çevre

Bireylerin temel gereksinmelerini karşılaya-
bilmelerini sağlayacak yeterli miktardaki 

suya erişememeleri ve bireylerin yaşamlarını 
tehdit eder boyuta erişmesi anlamına gelen su 
güvensizliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşı-
ya kalabileceği en büyük sorunlardan biri ola-
rak gösterilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 
hastalıkların yüzde 80’i suyla ilişkiliyken, her yıl 
neredeyse 5 milyon insan suyla ilişkili hastalık-
lardan ya da yetersiz sağlık koşullarından dola-
yı ölebilmektedir (Wolf, 2005). Bu gibi ülkelerde bir saatte 
ortalama 5 yaşın altında olan yaklaşık 400 çocuğun öldüğü 
kayıtlara geçmektedir (Gadgil, 1998: 254). Öte yandan ge-
lişmiş ülkelerde de, suyla ilgili salgınların patlak verdiği ve 
bu gibi sıkıntıların yaşanabildiği görülebilmektedir. Örne-
ğin 2000 yılının Mayıs ayında Kanada’nın Ontario’ya bağlı 
Walkerton kasabasında, kirli içme suyundan dolayı 2300 
kişinin hastalandığı ve 7 kişinin öldüğü görülmüştür (Hru-
dey vd., 2002: 397). BM’nin Milenyum Hedefleri gerçekleş-
se dahi, 2020’ye kadar 76 milyon kadar insanın suyla ilgili 
hastalıklardan dolayı ölebileceği öngörülmektedir (Gleick, 
2002: 9). Bu nedenle, su güvenliğinin sağlanması konu-
sunda ortak bir sorunla karşı karşıya bulunan devletlerin 
su ile güvenlik ilişkisini ele almaları gerekmektedir. Artık 
bireyler emniyetli olmayan su ve su kaynaklarından dolayı 
kendilerini güven içinde hissetmemektedirler. Çünkü birey-
ler, elverişsizliğin yanı sıra, erişim ve kullanım yönlerinden 
dolayı su güvensizliğini yaşamak durumunda kalabilmekte 
ve böylelikle bireylerin su hakkı engellenmektedir.  

Dolayısıyla bireylere emniyetli ve satın alınabilir bir kali-
tede ve miktarda suyun sağlanabilmesi olarak tanımlanabi-
lecek su güvenliği, aynı zamanda temel bir insan hakkı ola-
rak su hakkına erişebilmeyi olanaklı kılacaktır. Bireylere su 
hakkının temel bir hak olarak yasal düzeyde tanınması, o 
bireylerin çevresel güvenliğinin, dolayısıyla su güvenliğinin 
sağlanabilmesini ve haklarının garanti altına alınabilmesini 
sağlayacaktır. Bu bakımdan, su hakkı ile ulusal egemenlik 
arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu ileri sürülebilir. Te-
mel bir hak olarak su hakkının talep edilebilmesi, kuşkusuz 
bir bireysel güvenlik talebidir ve bireyin bu talebi, devletin 
varlık nedeni olan “ulusal güvenlik” çerçevesinde çözüme 
kavuşturulması gereken konulardan birini oluşturmaktadır. 
Bu nedenle söz konusu çalışma, suya erişim temelinde su 

güvenliği sorunundan yola çıkarak, son ge-
lişmeler ışığında suya bir insan hakkı olarak 
bakılmasının önemini ortaya koymaya çalı-
şacak ve uzun dönemde bu hakkın yaratabi-
leceği etkiler irdelenecektir.

İnsan haklarının dinamik ve ilerlemeci 
özelliğinin bir uzantısı olarak ileri sürülebilen 
su hakkı kavramı, tüm insanlara biyolojik, 
doğal, sosyal ve insani gereksinmelerini as-
gari düzeyde karşılayabilecekleri kalitede ve 

miktarda suyun sağlanabilmesi hakkıdır. Bu hak, su kıtlığı 
ya da baskısı karşısında bireylerin yeterli düzeyde suya 
erişebilme hakkını ifade etmektedir. Bu yönüyle, suyun bir 
insan hakkı olarak kabulünün bugün su güvensizliği içinde 
yaşamak durumunda kalan milyonlarca insan için bir gü-
ven ortamı yaratabilmenin yanı sıra, su güvensizliğinden 
doğabilecek olası çatışmaları da önleyebileceği söylene-
bilir. Çünkü bu hakkın kabulüyle, toplumun savunmasız ve 
güçsüz kesimlerine emniyetli, kullanılabilir, erişilebilir ve 
satın alınabilir su sağlayabilecektir. Su hakkı, aynı zaman-
da su politikasına ilişkin karar verme süreçlerinde bireyle-
rin katılımını sağlayarak insanlara söz hakkını tanımakta 
ve mağdurlara da, haklarının yargı önünde korunacağının 
garantisini olanaklı kılmaktadır.

Su hakkı, suyun sadece ekonomik bir mal olarak kabu-
lünün ve bu kabulün yaratabileceği hak ihlalleri karşısında, 
tüm insanlara bireysel bir güvenlik talebi sağlayabilmekle 
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kalmamakta, aynı zamanda bir insanın temel gereksin-
melerini karşılayabilmesi amacıyla, tüketebileceği asgari 
su miktarına göre belirlenen sudan makul bir fiyatta ya-
rarlanabilme fırsatını da sunmaktadır. Bu hakkın özünde, 
insanların suya duydukları gereksinme yer almaktadır; 
yani suyun özellikle toplumun yoksul kesimleri için ekono-
mik bakımdan sağlanabilir olması ve ister kamu, ister özel 
sektör tarafından temin edilsin, bu durumun bir bağımlılık 
yaratmaması esası bulunmaktadır. 

Bir insan hakkı olarak su hakkının hem ulusal, hem 
uluslararası düzleme taşınması ve bir takım ortak kurallar 
ve standartlar oluşturması yönünde bazı gayretlerin gös-
terildiği bilinmektedir. Bir insan hakkı olarak su hakkının, 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde kabul edilen insan hakla-
rı arasında yer almadığı ve açıkça düzenlenmediği yapı-
lan çalışmalardan ve ortaya çıkan belgelerden kolaylıkla 

görülebilecektir. Ancak esnek hukuk belgeleri niteliğinde 
olan 2002 yılındaki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi’nin “15 Numaralı Genel Yorumu” ile 2006 yılında-
ki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin “Uluslarara-
sı İnsan Hakları ve Suya Erişim” başlıklı karar tasarısının, 
su hakkının kabulüne giden aşamada özellikle uluslararası 
düzeyde kabul edilmesi yönünden önemli adımlar oldukları 
söylenebilir. Bunların dışında su hakkına ilişkin uluslarara-
sı bir sözleşmenin kabul edilmesi için gayretler gösteren 
Uluslararası Yeşil Haç Örgütü gibi hükümet dışı örgütlerin 
de dikkate değer çalışmaları bulunmaktadır.

Ulusal anayasalarda da ülkelerin kendilerine özgü bir 
su hakkı oluşturup bu hakka yer vermeleri, kuşkusuz bu 
hakkın uygulanabilirliği ve güven altına alınabilirliği ba-

kımından çok önemlidir. Bazı ülkeler su hakkını ulusal 
anayasalarında açıkça tanırken, bazı ülkelerin ise konu-
ya ilişkin bir takım özel yasalarla bu hakkı yasalaştırma-
yı tercih ettikleri görülmektedir. 1996 tarihli Güney Afrika 
(27. mad.), 1991 tarihli Kolombiya (334. mad.), 2005 ta-
rihli Demokratik Kongo Cumhuriyeti (48. mad.), 1998 ta-
rihli Ekvator (23. mad.), 1998 tarihli Etiyopya (90. mad.), 
1996 tarihli Gambiya (216. mad.), 2005 tarihli Kenya (65. 
mad.), 1995 tarihli Uganda (14. mad.), 1987 tarihli Filipinler 
(11. Bölüm), 2004 tarihli Uruguay (47. mad.) ve 1996 tarihli 
Zambia (112. mad.) anayasalarında, herkesin yeterli suya 
erişim hakkına sahip olduğu açıkça kabul edilmektedir. Öte 
yandan, örneğin (Alvarez, 2003: 76) ABD’nin kamu sağ-
lığının korunması amacıyla asgari standartları sağlayan 
ve su sistemlerini güven altına alan ABD Çevre Koruma 
Ajansı’nın İnsan Sağlığı Alt Komitesi’nin yönlendirdiği 1974 
tarihli Güvenli İçme Suyu Akti’yle, bu hakka özel bir yasada 
yer verilmektedir. Zimbabve’nin 1997 tarihli su yasası da 
(Ferguson  vd., 1999: 6), bir insan hakkı olarak suyu tanım-
lamaktadır (mad. 51). 

Sonuç
Bugün su insan hakları bağlamında bir insan hakkı 

olarak kabul edilirse ve buna uygun güçlü tedbirler alınıp, 
gerekli kurumsal ve yasal yükümlülükler yaratılabilirse, bi-
reylerin içinde yaşamak durumunda kaldıkları su güvensiz-
liği ortamının koşullarının iyileştirilebileceği, yani bireylerin 
içilebilir (emniyetli), kullanılabilir, fiziksel olarak erişilebilir 
ve satın alınabilir suya erişimlerinin kolaylaşabileceği dü-
şünülebilir. Bu amaçla dünyada su hakkının bağlayıcı bir 
nitelik kazanmasına ilişkin ulusaldan çok, uluslararası öl-
çekte yoğun bir çabanın olduğu gözlemlenmektedir. Ancak 
içi iyice doldurulamayan ve devletlerin egemenlik haklarını 
gözenekli hale getirme olasılığı taşımasından dolayı su 
hakkının kabulünün, gelecekte gerek insan hakları alanın-
da, gerek uluslararası ilişkiler yönünden bir kaos ortamının 
yaratılabileceği düşünülebilir. Aynı zamanda gerçekte “top-
lumun bütününün yararlanabileceği bir hak ve özgürlükler 
niteliğinde” (Sav, 2007: 137-138) olduğu ileri sürülmesine 
rağmen bu hakkın, koruyuculuğunun ve uygulanabilirliğinin 
devletlerin dışındaki diğer aktörlere de önemli yetkiler ver-
mesi, su hakkının uzun dönemde bireylerin temel gerek-
sinmelerinin yeterli ölçüde karşılanamayabileceği ve göz 
ardı edileceği düşüncesini akıllara getirmektedir. Çünkü 
kamu yararı gerektiren, ortak bir değer ve aynı zamanda 
bir kamu malı olan suyun, devletin etkin koruyuculuğu ol-
madan gerçekleştirilmesinin olanaksızlığı ortadadır.
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Bilindiği gibi, 1982 Anayasasının 56. mad-
desinde vatandaşlara sağlıklı ve dengeli 

bir çevrede yaşama hakkı tanınmış; çevrenin 
geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve 
kirliliğinin önlenmesi devletin ve vatandaşın 
görevi olarak tanımlanmıştır. 1983 yılında da 
Anayasadaki bu düzenlemeye dayanılarak bir 
Çevre Kanunu çıkarılmıştır. Kabulünün üzerin-
den 23 yıl sonra yani 2006 yılında 5491 sayı-
lı Kanun1 ile Çevre Kanunu, Dünya’da çevre 
konusundaki uluslararası sözleşmelere uyum 
ve Avrupa Birliği’ne verilen taahhütlerin yerine getirilmesi 
amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Kanunun bütününe ba-
kıldığında kendi içinde tutarlı ve çevreye duyarlı bir çevre 
politikasının çerçevesinin çizildiğini söylemek güçtür.

“Çevre”nin Değişen Tanımı, 
Sürdürülebilir Kalkınma
2872 sayılı Kanunda bütün “vatandaşların” ortak varlığı 

olarak nitelendirilen çevre “vatandaşlık” ölçütüne bağlanmış-
tı (Güler, 2001: 45). Bu nitelendirme bir yandan insanmer-
kezci bir yaklaşımı ortaya koymakta bir yandan da vatandaş 
olmayanları çevre bakımından dışlamaktaydı. Yeni düzenle-
melerle ise çevre, bütün canlıların ortak varlığı olarak tanım-
lanmış, böylece çevre kavramının içeriği genişletilmiştir.

Yeni düzenlemede “sürdürülebilir kalkınma” ve “sürdürü-
lebilir çevre” kavramlarına yer verilmiştir. Ancak 5491 sayılı 
Kanunda yer alan kalkınma anlayışının ekonomik büyüme 
ile eş anlamlı bir içeriğe sahip olduğu ve beslenme, barınma 
olanakları, sağlık ve eğitim hizmetleri, insan hakları gibi gös-
tergeleri içine alan bir kalkınma anlayışının kendisine yer 
bulamadığı görülmektedir (Şehir Plancıları Odası, 2003).

Çevreyi Kim Koruyacak?
Yeni düzenlemede “katılım hakkı”na yer verilmiştir. Dü-

zenlemede “çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı 
esastır” denmesine rağmen, Bakanlık ve yerel yönetimlerin 
çevre koruma faaliyetlerinde “gerekli hallerde” meslek oda-
ları, birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapaca-
ğının belirtilmesi katılım hakkını sınırlandırmaktadır. Ayrıca 
katılım hakkının hangi mekanizmalarla hayata geçirileceği 
de belli değildir (Çevre Mühendisleri Odası, 2006).

 Karbon Ticareti
 Son düzenlemede çevrenin korunması kapsamında  

“karbon ticareti” adlı bir serbest piyasa mekanizmasından 
söz edilmiştir. İlk kez, sera etkisi yaratan gazların salımı-
na ilişkin bağlayıcı hükümleri olan (Duru, 2001: 13) Kyoto 
Protokolü’nün “esneklik mekanizmaları” arasında yer alan 
karbon ticareti, serbest piyasa çevreciliği anlayışının ürünü-
dür ve kirlenmenin metalaştırıldığı bir uygulama olup çevre 
ve çevrenin korunması alanı ekonomik bir anlayışla ele alın-
maktadır. Karbon ticareti düzenlemesine, Türkiye’nin henüz 
imzaladığı Kyoto Protokolü’ne uyum için yer verilmiştir.

Çevre Eğitimi
Yeni düzenlemeye göre, okul öncesi eğitimden başlana-

rak örgün eğitim kurumlarının eğitim programlarında çevre 
ile ilgili eğitim konularına yer verilecektir. Çevre eğitimine 
kanunda yer verilmesi çevre bilincinin oluşmasının sağlan-
ması bakımından önemli bir adım olmuştur. Ancak önemli 
olan bu yasal düzenlemenin uygulamadaki niteliği ve içeriği-
dir. Çevre sorunları siyasi alandan soyutlanamaz. Çevre so-
runlarının kamuoyunu etkilemeye başlaması 1960’lı yıllarda 
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrenci olayları 
ile başlamış ve giderek siyasal iktidar savaşımında çevre 
konuları ağırlık kazanmıştır (Keleş, 1992: 147). Çevre so-

2006’da Çevre Kanunu’nda Ne Değişti?
Bilge Sevim AYTEKİN*

runları aynı zamanda kaynak bölüşümü ve top-
lumsal adalet sorunlarıdır; sadece teknolojinin 
bir çıktısı olarak düşünülemez. O halde uygun 
bir çevre eğitiminde çevre, toplumsal ve siyasal 
boyutları olan bir konu olarak ele alınmalıdır.

Sonuç
2872 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle 

ilk olarak “çevre” kavramının tanımı yapılmış 
ve “sürdürülebilir kalkınma” ve “sürdürülebilir 
çevre”, “çevrenin korunması ve geliştirilmesi”, 
“koruma-kullanma dengesi”, “biyolojik çeşitlilik”, 

“katılım hakkı” gibi günümüz çevre politikalarının kavramla-
rına ve araçlarına yer verilmiştir. Söz konusu değişikliklerle 
çevre yönetimi bakımından gerek duyulan birtakım düzen-
lemeler de yapılmıştır. Bütün bu değişikliklerin esas olarak 
kökten değişiklikler olmadığı ve Avrupa Birliği sürecinin zor-
laması ile yapıldığı görülmektedir (Duru, 2006: 301-303). 
Yeni düzenlemelerin bütününe ayrıntılı olarak bakıldığında 
ve ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklikler de dikkate 
alındığında, koruma-kullanma dengesinden bahsedilme-
sine rağmen bunun bir yama gibi durduğu ve aslında yine 
“çevresel değerleri koruma kaygılarının ekonomik etkinlikler 
önünde bir engel olarak görüldüğü” (Duru, 2006: 304) eski 
anlayışın varlığını koruduğu belirlenebilmektedir. Bunun en 
açık göstergesi petrol, jeotermal kaynaklar ve maden ara-
ma faaliyetlerinin ÇED dışında bırakılmış olmasıdır. Maden 
Kanunu’nda2 yapılan değişiklikle de orman alanları, doğa 
koruma alanları, sit alanları, su havzaları ve kıyı alanları gibi 
yerler artık Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı “yönetmelikle” 
ekonomik büyüme yolunda feda edilebilecektir. Nitekim aynı 
kanunda “maden arama faaliyetleri, bu Kanunda sayılanlar 
dışında herhangi bir izne tabi değildir” hükmüne yer veril-
mekte, jeotermal kaynaklar ve mineral suların bulunduğu 
yerlerde ihtiyaç duyulan arazilerin kullanım şekline, niteliği-
ne ve vasfına bakılmaksızın bu amaçla kullanılmak üzere 
tahsis edilebileceği biçiminde bir düzenleme yapılmaktadır. 
Böylece, her türlü alanın madencilik faaliyetine açılabilmesi 
sağlanmaktadır.

5491 sayılı Kanun yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 
öngördüğü süreler bakımından da eleştiri konusu olmuştur. 
Verilen sürelerle çevresel değerlerin korunması ekonomik 
ve sermayeye yönelik kaygılarla en az 2 yıl ertelenmiştir.

Böylece, 5491 sayılı Kanun’un gelişmiş ülkelerin benim-
sediği çevre politikası kavramlarını kullansa da anlayış bakı-
mından 2872 sayılı Kanunun önceki halini farklı bir noktaya 
getirmediği görülmektedir. Başka bir deyişle, söz konusu 
kavramların benimsenemediği ve dolayısıyla “görüntü”de 
bir değişiklik yapıldığı ortadadır.

Dipnotlar
1  5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  K.T. 

26.04.2006, R.G. 26.05.2006.
2  5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun. RG 05.06.2004,  S.25483. 
Kaynakça
Çevre Mühendisleri Odası, (2006), “5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çalışma Ra-
poru, http:// www.yayed.org/resimler/ekler/318_ek.doc?tipi=2&turu=H&sube=0, 
(01.11.2007).

Duru, Bülent, (2001), “Viyana’dan Kyoto’ya İklim Değişikliği Serüveni”, Mülkiye, 
(Sayı 230): 301-333.

Duru, Bülent, (2005), “Küreselleşme, AB ve Türkiye Çevresi.” Birikim. (Sayı 191): 
63-72.

Duru, Bülent, (2006), “Modern Muhafazakarlık ve Liberal Politikalar Arasında Do-
ğal Varlıklar: AKP’nin Çevre Politikalarına Bir Bakış.” Mülkiye. (Sayı 252): 297-313.

Güler, Birgül A. (2001), Çöp Hizmetleri Yönetimi, Ankara: TODAİE.
Keleş, Ruşen, (1992), “Çevre ve Siyaset.” İnsan Çevre Toplum içinde, yay.haz. 

Ruşen Keleş, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Şehir Plancıları Odası, (2003), “Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapan Ta-

sarı İle İlgili Görüş Raporu,” http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=33&tipi=15&sube=0, (01.11.2007).*  Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü



    

ÇALIŞMA ORTAMI Kasım-Aralık 2008 23

Bulmaca

Mustafa TAŞYÜREK*

Tehlikeyi Tanıyalım

Çuvalların Taşıyıcıya Verilmesi

*  Kim. Müh., İş Sağlığı+İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı 
 Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985)
 İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı)
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İKİ DAKİKA DÜŞÜN

> Yanıtı 19. sayfada

Neler Olabilir ?
Çuvalı konveyöre koyarken işçinin eli silindir arasına sıkışabilir.1. 
İşçi çuvalları kaldırırken belini incitebilir.2. 
İşçinin eli kayabilir ve çuval ayaklarına düşebilir.3. 
Çuval yığını işçinin üzerine devrilebilir.4. 

Not:  Çalışma Ortamı dergisinin 43 sayısında yayınladığımız “İki dakika düşün” bölümümüzde yayınladığımız resimleri 
kendi üslubuna göre çizen İş Güvenliği ressamı Sn.Feridun Yüksel’e teşekkür ederiz.

Durum:  İşçi her biri 60 kg ağırlığındaki kenevir çuvalları istiften alıp sevkiyat için kayışlı konveyöre (taşıyıcıya) 
veriyor.

İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeyi tanımlayabilir misiniz ?
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