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68 101ÇOCUK
GÖÇMEN
MÜLTECİ

İŞKOLLARINA GÖRE
TARIM/ORMAN
442 %18

İNŞAAT/YOL
355 %15

BELEDİYE/GENEL İŞLER
141 %6

YAŞ GRUPLARINA GÖRE

14 ve altı
15-17
18-27
28-50
51-64
65 ve üzeri
Bilinmeyen

22
46
258
1079
708
159
155
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2427
işçi, iş cinayetlerinde

hayatını kaybetti

TRAFİK, SERVİS KAZASI
%16 %12

%31

EZİLME, GÖÇÜK 

COViD-19

ÖLÜM SEBEPLERİ

www.isigmeclisi.org isigmeclisi@gmail.com isigmeclisi

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SAĞLIK
330 %14

TAŞIMACILIK
248 %10

TİCARET/BÜRO
296 %12



İş Cinayetlerine, Salgına, İşsizliğe, Açlığa
ve Güvencesiz Çalıştırmaya Karşı;

Direniş ve Dayanışma Yaşatır!

2020 yılında koronavirüs salgını tüm hayatımızın 
ve işçi sağlığı mücadelesinin temel gündemi 
haline geldi. Üretim ve hizmet alanlarında, işe 
giderken gelirken... salgına karşı korunmasız 
kaldık. Tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 741 
işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti...

Diğer yandan inşaatlarda, fabrikalarda, tarlalar-
da ve bürolarda yüksekten düşen, ezilen, göçük 
altında kalan, trafikte yollara savrulan, fazla 
çalışmadan kalp krizi geçiren, işsizlik nedeniyle 
hayatına son veren 1686 işçi arkadaşımızı da 
kaybettik...

Covid-19 nedenli ölümler iş cinayetlerini yüzde 
30 artırdı. 2020 yılında iş cinayetlerinde 2427 işçi 
hayatını kaybetti. Türkiye tarihinde görülmemiş 
bir işçikırımı meydana geldi...

Ancak Türkiye’nin dört bir yanında çoban ateşle-
ri de yanıyor. Baldur’da, Cargill’de, İSKİ’de, 

Soma’da, Ermenek’de, Migros Depo’da, PTT’de, KT 
Deri’de Tüvtürk’te, Ekmekçioğlu’nda, Bimeks’te, 
Atlasjet’te, inşaat şantiyelerinde, turizm sektö-
ründe ve Türkiye’nin dört bir yanında işçiler hak-
ları için mücadele etmeye devam ediyorlar...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de gerek çıkar-
dığı raporlarla gerek bileşen sendikalarıyla dire-
niş alanlarında yer alarak işçi sınıfı mücadelesine 
mütevazi katkısını sürdürüyor. Bu noktada emek 
ve meslek örgütlerimizle, Meclis gönüllülerimizle 
işçi sağlığı yürüyüşümüz devam edecek...

***

“Bu yıla mahsus olmak üzere” 2020 yılı iş cinayet-
leri raporunda, Meclis gönüllülerimizin, dostları-
mızın katkı verdikleri yazılar da yer alıyor. Belki 
de bu vesileyle 2021 yılında aylık “İSİG e-dergi” 
çıkarabiliriz...

İletişim
http://www.isigmeclisi.org/ 

https://twitter.com/isigmeclisi 
https://www.facebook.com/isigmeclisi/ 

isigmeclisi@gmail.com 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

GİRİŞ



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

RAPOR

Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 132 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 223 işçi, Mayıs ayında en 
az 166 işçi, Haziran ayında en az 190 işçi, Temmuz ayında en az 164 işçi, Ağustos ayında en az 218 işçi, Eylül ayında en az 211 işçi, 
Ekim ayında en az 232 işçi, Kasım ayında en az 308 işçi ve Aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…

2020 / İş Cinayetlerinin Aylara Göre Dağılımı

“ 2020 yılında en az 
2427 işçi
iş cinayetlerinde
hayatını kaybetti...

Yüzde 66’sını ulusal basından; 
yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai 
arkadaşları, aileleri, iş güvenliği 

uzmanları, işyeri hekimleri,      
sendikalar ve yerel basından 

öğrendiğimiz bilgilere dayanarak 
tespit ettiğimiz kadarıyla 2020 
yılında en az 2427 işçi hayatını 

kaybetti...

Kendi Nam ve Hesabına
Çalışanlar
(Çiftçi ve Esnaf)
%17

Ücretliler
(İşçi ve Memur)

%83

2020 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre 
dağılımına baktığımızda 2023 ücretli (işçi ve memur) ve 
404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) 
hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83’ünü ücretliler 
yüzde 17’sini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar 
oluşturuyor…

2020 / İş Cinayetlerinin İstihdam
Biçimlerine Göre Dağılımı
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

RAPOR

COVİD-19 nedeniyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası nedeniyle 388 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme 
nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 104 
işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması, 
Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 105 işçi hayatını kaybetti…

Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 
işçi); İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal 
Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, 
Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 
248 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal 
işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; 
Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 
işçi; Enerji işkolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 
işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; Konaklama, 
Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman 
işkolunda 26 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, 
Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İletişim işkolunda 8 işçi; 
Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, 
Sigorta işkolunda 5 işçi; Elimizdeki veriler ışığında 
çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 47 işçi hayatını 
kaybetti…

2020 / İş Cinayetlerinin İşkollarına Göre Dağılımı

Tarım, Orman %18
İnşaat, Yol %15
Sağlık %14
Diğer İşkolları %11
Ticaret, Büro, Eğitim %12
Taşımacılık %10
Belediye, Genel İşler %6

COViD-19 %31 EZİLME, GÖÇÜK %12 KALP KRİZİ %8 ELEKTRİK ÇARPMASI %4 İNTİHAR %3

TRAFİK, SERVİS KAZASI %16 DÜŞME %10 ŞİDDET %4 ZEHİRLENME %4 DİĞER %4

2020/İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

1482279ERKEK KADIN

2020/İŞ CİNAYETLERİNİN
CİNSİYETLERE GÖRE

DAĞILIMI



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

RAPOR

14 ve altı
15-17
18-27
28-50
51-64
65 ve üzeri
Bilinmeyen

22 %1
46 %2
258 %11
1079 %44
708 %29
159 %7
155 %6

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

2020 / İş Cinayetlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

2020 yılında 101 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak

48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afganistanlı; 5 işçi Türkmenistanlı; 4’er işçi Gürcistanlı ve Özbekistanlı; 2’şer işçi Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı 
ve Ukraynalı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Iraklı, Nepalli ve Pakistanlı...

2020/İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLEN GÖÇMEN/MÜLTECİ İŞÇİLERİN
GELDİKLERİ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

48 %47
işçi Suriyeli

28 %28
işçi Afganistan

5 %5
işçi Türkmenistan

2020 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 109’u (yüzde 4,49) 
sendikalı işçi, 2318’i ise (yüzde 95,51) sendikasız. Sendikalı işçiler 
tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, 
ticaret, cam, metal, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve 
belediye işkollarında çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka 
sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal 
üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın 
ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme 
şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu 
çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit
edemediğimiz bir husus…

2020 / İş Cinayetlerinde ölenlerin örgütlülük durumu

%4
Sendikalı

%96
Sendikasız



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

RAPOR

2020/İş Cinayetlerinin İllere ve 
Yurtdışına Göre Dağılımı

325 ölüm İstanbul’da; 111 ölüm 
İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli’de; 80 ölüm 
Ankara’da; 79 ölüm Bursa’da; 67 ölüm 
Antalya’da; 66 ölüm Konya’da; 65 ölüm 
Aydın’da; 61’er ölüm Denizli ve 
Samsun’da; 60 ölüm Adana’da; 58 
ölüm Gaziantep’te; 57 ölüm Sakarya’-
da; 54’er ölüm Manisa ve Şanlıurfa’da; 
52 ölüm Mersin’de; 46 ölüm Van’da; 45 
ölüm Muğla’da; 41’er ölüm Diyarbakır 
ve Hatay’da; 40 ölüm Kayseri’de; 38 
ölüm Kahramanmaraş’ta; 34 ölüm 
Zonguldak’ta; 29 ölüm Malatya’da; 28 
ölüm Tekirdağ’da; 27 ölüm Trabzon’da; 
26 ölüm Ordu’da; 25 ölüm Sivas’ta; 24 
ölüm Kastamonu’da; 23 ölüm Balıke-
sir’de; 22 ölüm Osmaniye’de; 20’şer 
ölüm Elazığ, Isparta ve Mardin’de; 19 
ölüm Şırnak’ta; 18’er ölüm Bolu ve 
Çanakkale’de; 17’şer ölüm Afyon, 
Edirne ve Erzurum’da; 16 ölüm 
Karaman’da; 15’er ölüm Ağrı, Çorum 
ve Kütahya’da; 14’er ölüm Adıyaman, 
Eskişehir ve Nevşehir’de; 13 ölüm 
Uşak’ta; 12’şer ölüm Aksaray, Bilecik, 
Karabük, Niğde ve Tokat’ta; 11’er ölüm 
Batman, Çankırı, Düzce ve Erzincan’-
da; 10’ar ölüm Burdur, Kırklareli ve 
Rize’de; 9’ar ölüm Artvin, Giresun, 
Gümüşhane ve Kırıkkale’de; 8’er ölüm 
Kırşehir ve Yalova’da; 7’şer ölüm 
Amasya, Bingöl, Hakkari ve Siirt’te; 
6’şar ölüm Bartın ve Kilis’de; 5’er ölüm 
Bitlis, Sinop ve Yozgat’ta; 4’er ölüm 
Bayburt ve Kars’ta; 3’er ölüm Muş ve 
Tunceli’de; 2’şer ölüm Ardahan ve 
Iğdır’da; 48 ölüm ise Yurtdışı’nda...



Adil Günay, Mustafa Kostakoğlu, Gülsüm Kuzu, Şaban Raşit Yalkın, 
Mehmet Çot, Akif Şafak, Fesih Kapçak, Güven Perçem, Emrecan Çiftçi, 
Dursun Açıkgöz, Hayri Kamil Çatal, Fatıma Isa, İsmail Ünal, Mahmut 
Soylu, O.A., M.G., İsmail Uğurlu, Murat Ergün, J.N., Soner Dağlıoğlu, 
Osman Zeki Çam, Atilla Değirmenci, Ali Kayalı, G.R.H., Nuri Deniz, Sabit 
Deniz, Erol Çakmak, Umur Kurtar, Mehmet Metin, Nevzat Uçar, Hasibe 
Kurtgöz, Fatma Önal, Mesut Yakan, Savaş Yılmaz, Serdar Sucu, 
Berkant Kipöz, Ahmet Oğuz Tezcanlı, Hüseyin Nazlı, Süleyman Özbey, 
Nesibe Şahin, Mohamad Al Yafi, Mehmet Emin Seymen, İ.T., Mehmet 
Karaoğlan, Mustafa Yatkın, Ali Karakaya, Nihat Altunok, Medet 
Avcılar, Muhammet Yavuz, Adem Akdağ, Nazlı Yakış, Rıdvan Palabıyık, 
Hamdi Güleç, Zekeriya Saka, İsmail Çınar, Sinan Yoldaş, Ramazan 
Yıldız, Cahit Görmüş, Cengiz Güçlü, İlyas Öztel, Hasan Akar, Ahmet 
Akmalı, Özkan İnci, Dervişe Şirin, Bilal Habeşi Akgül, Abbas Kızılelma, 
Cevat Paç, Murat Sandıkçı, Ayhan Tuncer, Mehmet Salih Uçaş, 
Mehmet Yılmaz, Mithat Sevin, Muharrem Karaslan, Azmi Öztürk, Ali 
Rıza Akbay, Bilal Acemioğlu, Sami Özmen, Hacı Ahmet Caf, Celal Kılıç, 
Ali Kalkan, Muharrem Kale, Abdulgani Sarıkaya, Fahri Kurt, Metin 
Irmak, Uğur Günsel, Selim Çoşar, Cevdet Arslan, Muhammet Fazıl 
Yıldız, Erol Akbalık, Sezai Üçyol, Ahmet Petek, Muhittin Akgül, Ercan 
Duran, Dilek Akgün Kaval, Halit Suzan, Fadıl Aydın, Oktay Günger, 
Hüseyin Ali Bacak, Ali Cem Köroğlu, Salih Olğun, Süleyman Tahma-
zoğlu, Adem Sümen, Edip Deniz, Şükrü Canikli, Fırat Çindemir, 
Necmeddin Cüneydioğlu, Zeki Yıldırım, Mustafa Demir, Ömer Bilgin, 
Arife Atılgan Ünlü, Mustafa Haşiloğlu, Kenan Köksal, Cesim Bozdağ, 
Ahmet Kartal, Şenay Sağlam, Suat Ünver, Davut Olkun, Mustafa Selek, 
Bekir Hasırcı, Kasım Demir, Hasan Can, Barış Yurdagel, Halil İbrahim 
Bakır, Nurullah Aydın, Ali Oğuz, Mehmet Köstekçi, Ali Denizdurduran, 
Mehmet Nurettin Kaya, Muharrem Gündüz, Sait Bektaş, Ömer Soğuk-
bulak, Şaban Bolat, Sadık Demircan, Mustafa Örgüç, Şevket Çetin, 
Aykut Kaya, Emrullah Kalem, Ahmet Tokgöz, Mehmet Vurgun, Muzaf-
fer Soykara, Zeki Coşkun, Halil Şenbüyük, Mustafa İlmeç, Erkan D., 
Hadi Polatkol, Ramazan A., Resul Hamurcu, Ali Kırgın, Hayrettin 
Badem, Mustafa Engün, Mustafa O., Kadir Gökçe, Şuayip Eren, Tümer 
Kaşık, Bilal Karaağaç, Erdal Erdoğan, Erdi Yılmaz, Kadir Erhan Bektaş, 
Ayhan Özcan, Bekir Sunay, Mevlüt Ç., Ruşen Biberoğlu, Remzi Özkişi, 
Ali Demir, Emrullah Kaba, Şevket Boz, Diyar Gündoğdu, Şaban Şeker, 
İbrahim Tosun, Cengiz Kaderoğlu, Emin Topal, Ahmet Garip, M.Selim 
Şengül, İbrahim Menteş, Mustafa Semen, Khvicha Jintcharadze, 
Osman Coşkun, Mehmet Tuza, Alexander Pletnev, Lokman Öztürk, 
Cemil Karataş, İlhan Doğan, Hüseyin İlhan Demirel, Adnan Ezelsoy, 
Emin Akyıldız, Nimetullah Reşidi, Tahir Güngör İnce, Halil Kuddar, 
Sakine Fulya Özer, Nihal Karataş, Özlem Şahin, Mustafa Yiğit, Erçin 
Babacanlar, Ömer Gürkan, Hakan Türkoğlu, Hakkı Durna, Ramazan Ak, 
Yavuz Durmuş, Durmuş Ayyıldız, Recep Ünlü, Ali Murat Uludoğan, Lütfi 
Çetinkaya, Önder Büyük, Kadir Saldız, Coşkun Akman, Uğur Topçu, 
Nesrin Öz, Ayhan Dağlı, Namık Kemal Yavuz, Recep Memik, Sıtkı Aslan, 
Orhan Doğan, Ahmet Ataş, Soner Oğuz, Mustafa Vedat Gök, Orhan 
Caşkurlu, İlhan Sağıroğlu, Sait Gülabacı, Serkan Munis, Ali İhsan 
Kabadayı, Cuma Kara, Nuri Ocak, Hamza Mesut Özaslan, Mehmet 
Raşit Uzar, Sefa Rıfat Ataseven, Meral Arbağ, Ömer Abacı, İsmail 
Kenar, Menderes Semercioğlu, Nebil Emir, Mete Baltacı, Mustafa 

Kütahneci, Kamer Oktayoğlu, Güray Bozkurt, Cesur Ayaslan, Nilüfer 
Molla, Ragıp Hazar, Serdar Gül, Ali Ayvalık, Elif Özer, Kerim Çağlı, Zeki 
Gül, Mustafa Kocatmaz, Cumhur Toker, Nezih Aydoğan, Abdurrahman 
Ürkmez, İsmail Has, Ertaç Altuner, Ramazan Öz, Erçin Özüntürk, Ahmet 
Yıldız, Hanım Kakaç, Müsellim Can, Ahmet Koyunoğlu, Yusuf Duman, 
İsmail Düzağaç, Bekir Kaya, Hakan Tekingül, Ömer Demir, Ömer Faruk 
Bodur, Faik Mümtaz Koyuncu, Osman Karadavut, Metin İber, Hamdi 
Kandilcioğlu, Nazım Yiğit, Rıdvan Mutlu, Mustafa Kartal, Fikriye 
Çakmak, Mücahip Etil, Süleyman Özcan Koca, Nur Yavuz, Abdurrahman 
Aygün, Ali Osman Gayret, Akın Yörüş, Mehmet Aslan, Muharrem 
Kanmaz, Süleyman Eser Özgün, Ahmet Bacanlı, Adnan Çetin, Hakan 
Yücel, İbrahim Akyıldız, Hasan Demir, Ümit Zan, Mehmet Karakum, 
Ahmet Zare, Ferruh İlter, Tevfik Fikret Atılgan, Ahmet Elser, Zuhal 
Çakırca Çakmaklı, Fatma Özdamar, Yunus Kaya, Ömer Söker, Belgin 
Toraman Kürşat, Atilla Yılmaz, Kenan Balcıoğlu, Cahit Görmüş, İsa 
Yıldız, Duran Ay, İsmail Yılmaz, Ahmet Gümülcine, Abdullah Bağçevli, 
İsa Günbilek, Özkan Avsal, Ayhan Yıldırım, Deniz Aytekin, Hüseyin Sarı, 
Ali Pınar, Hasan Yeşilkaya, Nazmi Uysal, Mustafa Çiğdem, Teoman 
Kahveci, Hazret Özdemir, Mustafa Bağ, Talip Erkan, Serdar Çağlar, 
Levent Cemal Güngör, Behçet Yıldırım, Devran Onay, Eşref Fındık, Ali 
Tütüncüoğlu, Öznur Aksel Bülbül, Adem Çabuk, Şayeste Karaöz, Ömer 
Bulut, Mürsel Konuşkan, Ali Deniz, Harun Bozkurt, Mehmet Örpek, Veli 
Uyar, Mesut Aydemir, Birol İpek, Bayram Demir, Orhan Korkmaz, Ümit 
Murat Aydın, Mustafa Coşar, Mahmut Alikaya, Resul Oruç, Cumali Eyi, 
Serkan Yıldırım, Ümit Erdem, Ömür Gökhan Daldık, Hüseyin Bozkurt, 
İlhan Duran, Erkut Elibol, Mustafa Altundağ, Erdal Gümüş, Mehmet 
Coşkun, Burhan Tören, Ramazan Dönmez, Mustafa Kaya, Hüseyin Ufuk 
Yalçın, Hüseyin Yılmaz, Sabri Uygun, Ahmet Yiğit, Doğan Nurluyor, 
Tahsin Şahin, Seher Özsoy, Muhammet Gilik, M.Ş., Fahrettin Uslu, 
Seyfettin Diler, Ali İshayman, Osman Kardaş, Hamdi Pektaş, İsmail 
Şahan, Rasim Seyit, Batuhan Kartal, Cemal İleri, Mustafa Y., Mehmet Ali 
Güzel, Yusuf Er, Metin Büten, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, 
Muhammet Laila, Barış Doğan, Bahtiyar Arıcı, Yasemin Demirel, Nermin 
Alkan, Feride Arıkoğlu, Süleyman Eryılmaz, Nazif Kayabaşı, Şakir Oğuz, 
Cemil Akar, Adem Gülen, Mesut Kara, Ferhat Özdemir, Yaşar Yıldız, 
Hasan Güleç, Abdurrahman Atalay, Kadri Kurt, Adem Kocabıyık, 
Mehmet Metin, Gadam Bekdurdyev, Orhan Kır, Sedat Yüksekol, Kemal 
Şentürk, Mustafa Uçar, Hasan Hüseyin Çevik, Metin Otaz, Rafet Varan, 
Mustafa Dilaver Koçak, Sabahattin Kaya, Ferhunde Caner, Muharrem 
Karabulut, Nilay Karaarslan, Mustafa Yıldız, Celal Gündoğdu, Eşref 
Kaşıkçı, Ahmet Kiremitçi, Murat Keskin, Mehmet Bayram, Ferit Aslan, 
Orhan Aksoy, Zülkarneyn Kısık, Bilal Eryılmaz, Numan Behlül Bektaş, 
Hüsamettin Nak, Mehmet Şerif Coşkun, Yalçın Altan Özkan, Taylan 
Özgür Temizkan, Mehmet Doğan, Muzaffer Duman, Rasim Dağ, Bekir 
Doğan, Muzaffer Evran, Abdurrahman Daş, Muzaffer Kaya, İsmail 
Kutluay, Şaban Kürşat Karaağaç, Necip İlcak, İsmail Bayrak, Fetullah 
Nehir, İbrahim Gazioğlu, İbrahim Arıkmert, Nevzat Çavdar, Ali Kuyaksil, 
Cengiz Tekdal, Mümtaz Erdurucan, Zafer Sönmez, Mehmet Görgeç, 
Aydın Atasayanlar, Murat Karabulut, Mehmet Satılmışoğlu, Ahmet 
Karaali, Fikret Otlu, Recep Yılmaz, Muhammet Kılınç, Necat Altınkök, 
Kemal Bostancı, Abdurrahman Denizhan, Hakan Aydın, Vedat İkiz, Mert 
Dizemen, Hulusi Malyer, Özer Demirci, Ramazan Tosun, Nevzat Gezen, 
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Seyhan Semercioğlu, Sertaç Gündoğan, Nadi Yüksel, Zülküf 
Çalışkan, Sennur Taşçıer, Salih Elabid, Alper Tekin, Vedat Tarı, 
Hüseyin Süzer, Müslüm Hocagiller, Murat Çelik, Serkan Şamlı, 
Hilmican Yıldırım, Tezcan Gülcü, Adnan Cici, Salih Bilgin, Hatice 
Dursun, Hüseyin Safkan, Özcan Durmuş, Hacı Ahmet Gözüalaca, 
Mehmet Derin, Sebahattin Mutlu, Edip Kaya, Sefer Diler, Berkay 
Yıldız, Menav Ahi, Dursun Kaya, Nusret Öz, Zeydin Abo, Murat 
Malkoç, Ali Ekber Ölmez, Reşit Çiçin, Atilla Öztürk, İsmail Tuna, S.Y., 
Mehmet Türkan, Şemseddin Demir, Hanefi Karayel, Mesut Tarhan, 
Nuri Vatan, Mustafa Halafi, Ramazan Turhan, Ergün Gürses, Mehmet 
Hanifi Polat, Gürsel Taşar, Kubilay Alp Ünal, Mazlum Baran, Selim 
Gündüz, Zeki Ölmez, Mehmet Reşat Keskin, Cevat Öztürk, Hasan 
Hüseyin Akdeniz, Ümit Ata, Fadıl Aydoğan, Mehmet Eren, Osman 
Avcı, İbrahim Öztürk, Ahmet Aslan, Süleyman Tel, İlyas Emir, Volkan 
Akçay, Serdar Topbaş, Murat Ağaç, Mustafa Koyun, Erdal Görkem, 
Mahmut Temel, Mesut Çoban, Ali Kiraz, Mustafa Güvendiren, 
Muhammed Kesekler, Fethi Kerse, Abdülkadir Altuntaş, Ferdi 
Çiğdem, Yunus Taputanış, Fatih Karahan, İsmail Yılmaz, Ali Şenses, 
Yasin Önal, Bekir Çam, Adem Uçar, Mehmet Uğurlu, Kerim Karahan, 
A.D., Turan Bayraktaroğlu, Rauf ., İbrahim Nizam Çileli, Uğur Yavuz, 
Gökhan Ercan, Hayri Tuna, Ahmet Temir, Selver Kuşçu Ünal, Ferhat 
Ekici, Enver Özçoban, Ferdane Bilgin, Atila Ada, Yılmaz Tarancı, 
Hasan Yücel, Hasan Baştuğ, Tuna Doğan, Yalçınkaya Varol, Ömer 
Akalın, Kahraman Pehlivan, Mehmet Say, Hüseyin Süyür, Hakan 
Arkun, Süleyman Gökdemir, İhsan Sarohan, Erhan Yüksel, Yakup 
Tunga, Abdulaziz Umuç, Süleyman Örtel, Cuma Kaşık, Nuran Arslan, 
Mahmut Kara, Hasan Özışık, Erkan Özkan, Emine Ezen, Medeni 
Güler, Halil İbrahim Kuzu, Aytaç Bayram, Ali Murat Dilek, Osman 
Bektaş, Mesut Arı, Mücahit Çelik, Bülent Azman, Cengiz Çil, Bekir 
Mutlu, Sururi Coşkun, Ali Balkan, Tansel Yıldız, Melek Erciyes, 
Mehmet Çalışkan, Murat Pazarbaşı, Onur Arslan, Aslı Yıldız, Habib 
Demirel, Murat Esen, Mesut Cem İlkin, Hüseyin İlhami Okatan, 
Mehmet Mollamahmutoğlu, Orhan Özgül, Murat Yeni, Galip Orhan 
Ahıshalı, Salim Akın, Sami İpek, Önder Kuşakçıoğlu, Metin Kebapçı, 
Burak Darende, Murat Öndeş, Aydın Ünsal, Leyla Öztürk, Güli Yıldız, 
Anıl Kasap, Gültekin Kirazcı, Murat Deniz, Gamze Açar, İdris Sarıka-
ya, Ömer Faruk Tekağaç, Mahmut Bilgiç, Ali Barut, İsa Celayir, Erhan 
Ege, Barbaros Yoran, İsmail Demirhan, Mehmet Tekin, Akif Çelik, 
Nihat Akkar, Şehriban Karabulut Bircan, Mustafa Tatlıbaş, Ergün 
Kanık, Adem Doğan, Hamza Özkaraca, Ahmet Kemal Kılınç, Aydın 
Şen, Musa Kazan, Savaş Çokkaçar, Mehmet Serdar Kasımoğlu, 
Şadan Tokuç, Mehmet Topçu, Münip Başar, Mahmut E., Bircan Akdu, 
Emine Köseoğlu, Uğur Çetin, Cengiz Özkader, Erol Özgür, Mustafa 
Olgaç, Eşref Ünsal, Nihat Köseoğlu, Burcu Usanmaz, B.Ç., Sultan 
Güllü, Sultan Karahan, Şükran Kuruoğlu, Duran İşbilir, Mikail Bayır, 
Cuma Bayır, Havva Ece, Hüseyin Eryılmaz, Osman Demir, Ramazan 
Aytaç, Şevket Mutlu, Yakup Cengiz, Derviş Türkmen, Hedra Şuveg, 
Serhat Sarıyıldırım, Gülsüm Öz, Mehmet Oda, Gülgün Parmaklı, 
Muhammet Özkan, Abdullah Nagıp, Erhan Taşar, Zeynep Sayın, 
Mehmet Taşöz, Hasan Ok, Erkan Şahin, Kerim Şerbed, Gamze Kakız, 
Ali Turan, Ahmet Özdemir, Hatice Soylu, Hamza Çökükoğlu, Naile 
Şirken, Bedriye Kaya, Ahmet Necdet Doğan, Metin Ulaş, Mustafa 
Tosun, Yusuf İsmet Mekik, Hasan Candan, Nedim Aktaş, Fahri 
Karabulut, Sabahattin Yılmaz, Bedirhan Tosun, Gökhan Dünay, 
Mehmet Ali Yılmaz, Shakhnoza Yuldasheva, Erhan Keskin, Süley-

man Köstereli, Adil Bitkay, İsmail Karakan, Ferdi Cöddel, Veli 
Karaduman, Mustafa Bulut, Nesim Urat, Erol Temel, Murat Yüce, 
Gürkan Kaynar, Özcan Akar, Tahsin Yıldırım, Vail El Mansur, Seyhan 
Can, Aslı Aktarlı, Suat Aktarlı, Mücahit Balantekin, Ali Yılmaz, 
Mehmet Yayla, Ahmad Alnaem, Engin Çatal, Emrah Akşit, Ufuk Kaan 
Altın, Haci Bozkurt, Onur Karakoç, Serhat Er, Azmi Gönültaş, Musta-
fa Ergenay, Kerem Başaran, Emre Özcan, Gizem Önal, Özgür 
Ulutürk, Soner Yavaş, Nurettin Cirit, Mevlüt Sağ, Recep Çetin, Halil 
Çiçek, Murtaza Öner, Orhan Laboç, Tarık Kul, Mehmet Sinan Göğüş, 
İkram Özer, Özgür Katip Kaya, Tuğba Keleş, Onur Aslan, İbrahim Koç, 
Ramazan Yıldıztaş, Mehmet Fidan, Harun Mete Şahin, Burak Yener, 
Orhan Durmuş, Erkan Er(n)gin, Vakkas Topal, Ömer Ateş, Kadir 
Özdemir, İbrahim Aksel, Serdar Zengin, Erkan Tücar, Hakan Yılmaz, 
Turgut Yavuzyılmaz, Ahmet Dinçfikir, Melih Dağbaşı, Nuh Alıcı, Azat 
Erol, İsmail Durak, Bozan Deveci, Necati Danışman, Mustafa Eroğlu, 
Abdulğani Çur, Oraz Satymov, Abdullah Demirtürk, Adem Bekmez, 
Sedat Genç, Mustafa Şahan, Velid El Eşkar, Hüseyin Yener, Necdet 
Ekici, Abdurrahman Kavrak, Mehmet Dağköy, Eşref Dere, Kasım 
Kurt, Yüksel Akgül, Soner Kaba, Fuat Yıldız, Mahmut Okçu, Ahmet 
Ünlütürk, Mehmet Narin, Recep Yüksel, Halil Çerçi, Tahsin Yazıcı, 
Bayram Ebinç, Mahir El Haydar, Alaaddin Zevkli, Cengiz Yıldırım, 
Abdullah Güvenç, Hamid Elubet, Abdulmecid Mılla, Abdulrezak 
Mılla, Erdoğan Bahşi, Mehmet Can Osman, Emrah Düzce, Mustafa 
Vurucu, Selman Aka, Ayhan Köse, Hikmet Aktaş, Soner Türker, 
İbrahim Yıldız, Faruk Kirkin, Adem Atak, Celal Söğüt, Mustafa 
Pakmaden, Barış Nasır, İbrahim Halil Pakmaden, Metin Kaplan, 
Recep Karatay, Mehmet Emin Yaman, Mehmet Ali İbin, Mustafa 
Uysal, Murat Öztürk, Seçkin Yıldız, Ender Tamer Erol, Hanifi Adem 
Yüksek, Ömer Baltat, Ayhan Kemer, İbrahim Aslan, Ali Güvcin, 
Hasan Karagöz, Dursun İlker, Muammer Cansız, Yakup Kaya, Faruk 
Ağrap, Mustafa Coşan, Ahmet Serkan Yarımoğlu, Mesut Tuncer, 
Ekrem Delice, Dovhan Oleksandr, Musa Baş, Can Sünmez, Erol 
Bahçe, İbrahim Onur, Zarife Doğan, Aslı Taner, Yeşim Emir, Hasan 
Tepeçınar, Engin Türkmen, Burhan Yürütücü, Leyla Çiçek, Melek 
Yağlı, Mehmet Kızıltaç, Yeter Yılmaz, Ahmet Bişiren, Mustafa Tekin, 
Salih Kanlı, Ferhat Gencer, Harun Dönmez, Turan Yıldırım, Yasemin 
Çolak, Hüseyin Sedir, Hasan Onur, Esat Ülkü, Abdulmenap Güzel, 
Osman Öke, Necdet Gökçınar, Recep Ali Köseoğlu, Mehmet Atilla 
Baran, Ahmet Akbaş, Cem Seyhan, Nevzat Açık, Hamza Atlı, Soner 
Aydın, Faruk İpek, Volkan T., Vural Türkmenoğlu, İlyas Feyüç, 
Mehmet Tekcan, Erhan Selçukoğlu, Savaş Ünal, Ahmet Çiftçi, Murat 
Atlı, Hakan Kuyucular, İsmail Yalper, Bakri Ancilini, İsmail Ayık, 
Mehmet Koç, Türkay Oğuz, Yusuf Gül, Furkan Özcan, A.M., Mahmut 
Tebaş, Hasan Koç, Fehmi Kaymak, Süleyman Eser, Hakan Tanrıverdi, 
Yakup Kaya, Emirhan Uyanık, Kevser Kartal, Enes Gülboy, Nurullah 
Güney, Ayşe Daş, Faruk Aslan, Hasan Kıran, İsmail Çelebi, Mustafa 
Çelik, Hakan Üstün, Yaşar Özkan, Feryat Karaca, Sezgin Koç, Ali 
Dilekli, Şevki Coşkun, Muhammet Apak, Cemal Çevik, Samet Baran, 
Bahri Pınar, Murat Deveci, Mehmet Çiçek, Elif Başoğlu, Sami Nadiri, 
Muhammet Nadir Mis, Ahmet Yiğit, Ali Oral, Ahmet Teker, Mehmet 
Can, Hamza Sarıkaya, Sedat Gür, Halil İbrahim Yıldırım, Erbay 
Kopuk, Suuba Tullah, Mehmet Korkmaz, Mehmet Kurt, Ramazan 
Güngör, Mehmet Kaptan, Metin Ali Ataç, Musa Kara, İsmail Alişan, 
Behiye Alişan, Rasim Şalı, Metin Aslan, Sevcan Demirel, Eymenh 
Hammamı, Hüsnü Ağca, Hüseyin Aktaş, Salih Yılmaz, Yusuf Sorhan, 
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Halil Özen, Nurettin Alkaya, Kenan Lakerta, Mehmet Kaynar, Şerif 
Aydın, Mustafa Sarıyar, Eren Kocabıçak, Ahmet Kaya, Şaban Bayer, 
Aziz Serin, Nail Polat, Mustafa Yağmur, Dursun Kocakaya, Nurdağ 
Coşar, Adnan Gündoğan, Hasan Onat, Beyhan Ceylan, Ahmet Tün, 
Şaban Yıldırım, Metin Avcı, Atilla Ayan, Adem Yay, Kemal Haftacı, 
Halil Kumova, Ahmet Acar, Davut Mutlu, Turgut Telli, Mustafa 
Tuncer, Hüdayi Baş, Levent Özbek, İbrahim Sevgi, Mehmet Çıtak, 
Mustafa Aytekin, Sami Sırkek, Handan Doğru, Alper Rapuroğlu, 
Uğur Örtün, Ömer Filiz, Önder Kahraman, Ahmet Gök, Fahri Yılmaz, 
İsmail Niğdelioğlu, İsmail Özkan, Ergün Sezgin, Niyazi Ak, Adil 
Özgür, U.A., Ammar Kurdo, E.D., Hasan Basri Malak, Gökmen 
Cerrahoğlu, Oğuzhan Orak, Abdurrezzak Abukan, Rahim Kurt, 
Levent Akar, Muzaffer İmal, Adem Türkel, Halil Aktaş, Şakir 
Altındağ, Abdulkadir Altunkaynak, Ramazan Harmancı, Recep 
Poyraz, Abdullah Şenol, Süleyman Sarı, Kenan Kaçmaz, Mehmet 
Arif Kıdıman, Ahmet Karataş, Ferhat Narçin, Özkan Tokay, Mustafa 
Türk, Cuma Çivi, Mustafa Şahin, İsmail Kahraman, Hasan Tuygun, 
Hüsame Pişkin, Yaşar Sarı, Ömer Kılınç, Nurullah Soydan, Ramazan 
Dönmez, Hanifi Aydın, Temel Aydoğdu, Mehmet Kebeli, Mehmet Emin 
Acaroğlu, Sıddık Güler, Ahmet Karacan, Bahattin Yılmaz, Fahrettin 
Altunok, Kerim Aslan, Ahmet Aslan, Sinan Durak, Mustafa Anbarcı, 
Refik Koltuk, İsmail Öz, Cemal Karataş, Mehmet Ali Kondu, Abdullah 
Baki, Mehmet Bedir, Ömer Ö., Bekir Çelik, Arif Çelik, Orhan Özcan, 
Latif Gökalp, İsmail Başyiğit, Abdullah Baki, Doğan Dallı, Mahmut 
Akın, Abdurrahman Öner, Selahattin Tanrıkulu, Enis Köseoğlu, 
Adıgüzel Altunbaş, Koşturan Kör, Ali Çilingir, Ercan Aşık, Naci 
Gözüküçük, Natıg Tagıyev, Necip Üstüner, Ahmet Tanış, Şehri 
Kayhan, Abdülhalik Çiçek, Esra Alakuş, Orhan Özdiller, Emine 
Akyıldız, Necdet Oğuzer, İsmail Hakkı Sarı, Murat Ceyhan, Ahmet 
Averi, Mustafa Salğın, Mesut Yiğit, Cihat Şıvgın, İbrahim Kılınçars-
lan, Mehmet Canruh, Yücel Yıldırım, Abdüllatif Sancar, Faik Çelebi, 
Ertuğrul Sütçü, Merve Mercan, Veysi Göz, Ahmet Ecevit, Süleyman 
Övet, Taki Türkyılmaz, Hayati Sezerer, Mehmet Kan, Seyit Ahmet 
Okur, Mehmet Hozikligil, İbrahim Alakent, Onur Küçük, Mehmet 
İçigen, Yusuf Daş, Hakan Yeniçeri, Hasan Okumuş, Cemal Bektaş, 
Mustafa Canlı, Fadıl Karagöz, H.D., Mükremin Tangıç, Agit Kara, 
Murat Arslan, Muhammet Karagöz, Uğur Avaz, Mehmet Kara, Orhan 
Akbıyık, Ufuk Aksu, Zöhre Sağ, Nilgün Gülal, Ajda Tan, Selim Gök, 
Ahmet Yeşilkula, Şemsettin T., Doğan Yılmaz, Remzi Önder, Haydar 
Karataş, İsmail Uysal, Bekir D., Alper Arslan, Halil Kaya, Mustafa 
Çakır, Hamit Çiftdemir, Ahmet A., Halis Ruhi Parmaksız, Halil 
İbrahim Coşkun, Mehmet Zencirci, İlyas Pistil, Celal Bahadır, 
İbrahim Küçük, Sündüs Tokgöz, Mehmet Çoban, Mehmet Yiğit, Bekir 
Yaman, Durmuş Eryılmaz, Haluk Karahan, Sefa Karahan, Havva 
Karahan, Ömer Karahan, İbrahim K., Metin Sarışen, Veli Aytan, 
Metin Yılmaz, Nihat Birol, Kenan Çetin, Turgut Çetin, Bekir Kütük, 
Özgür Gezer, Mustafa Aljayy, Nail Bayır, Dilek Akbulut, Mehmet Akif 
Başyürege, Emirhan Kezer, Ayşin Güler, Ferhat Erol, Köksal Kaya, 
Özlem Gürbüz, Fatma Demir, Seda Yıldız, Erol Erat, Muhittin 
Çetinkaya, Hamit Yılmaz, Serkan Yıldırım, Adem Marangoz, Bülent 
Boğaç, Cesur Ağaoğlu, Tuğrul Göle, Haldun Boysan, Abdullah Bilgiç, 
Hamza Gürbüz, Osman Çilenti, Mehmet Darıca, Zekiye Alkan 
Sungur, Aziz Özkan, İsmail Büker, Muhammet Köse, Kemal Akar, 
İsmail Alp,  Mustafa Şahin, Enver Altun, Mustafa Sütlü, Gaye Tunca, 
Abdülkadir Yağız, Mevlüt Geray, Serkan Geray, Mehmet Kaya, Yusuf 

Kaya, Mehmet Demiralay, Mustafa Tunayalı, Murat Şit, Mehmet 
Özenç, Murat Açıkgöz, Mustafa Çalışkan, Yılmaz Kocatürk, Burak 
Çavdar, Çetin Tomruk, Nusret Tiryakioğlu, Osman Aslan, Zuhal Boz, 
Hüseyin Bayramoğlu, Ali Akkar, Bahattin Acar, Ali Sivriler, Şaban 
Karaca, Sami Samet Satır, Abdurrahim Cuma, Ömer Tatlıkalp, 
Özkan Özkocaoğlu, Mehmet Demir, Birol Üneşi, İbrahim Aksoy, 
Ebubekir Kılıç, Emre Metin, Miraç Büyüktaş, Tahir Çağlayan, Hamza 
Vezir, Ferhat Tankut, Ahmet Damatoğlu, Mahmut Mişo, Hayati Ak, 
Kenan Ak, Mehmet Akbulut, Metin Akçal, Davut Yıldırım, Sabri 
Yalçın, Mahmut Muhammed, Ali Alemu, Ethem Eşrefoğlu, İhsan 
Arslan, Semih Kaçmaz, Erdal Sakıç, Aziz Ray, Yasin Çelik, Yusuf 
Uslu, Serkan Arpuş, Semih Serin, Ali Seven, Mehmet Nur Akar, 
Mustafa Ölmez, İsa Yüksel, İsmail İlhan, Rıfat Aydoğdu, Recai 
Ihlamur, Yaşar Sarıoğlu, Maksut Çakır, Arif Saygın, Haci Ruyal, 
Mehmet Ali Çelem, Özer Kara, Suat Sayer, Yakup Solak, Yakup Kurt, 
Mustafa Eker, Temel Karakullukçu, Mustafa Gök, Hüseyin Çınar, 
Ramazan Cöndek, Doğan Duygulu, Ali Yaşar Sarali, Rızvan Taşdelen, 
Sedat Tosun, Cemalettin Kıt, Cahit Aktaş, Musa Gezer, Ş.Hikmet 
Artıran, Muhannad Mushavah, Mehdi Tasouji, Nevruz Erez, Kerim 
Koçoğlu, Şenay Şahin, Şefik Babatonguz, Hasan Aslan, Turgut 
Erkutlu, Ömer Refik Çaylan, Murat Yumruk, Burçin Serinöz, Engin 
Ünaldı, Ahmet Aydın Şener, Ayşegül Öğüt, Hasan Ercan, Mehmet 
Ersoy Rıdvan Dolan, Murat Kaymak, Lütfü Polat, Cemal Kurtboğan, 
Abdülhalik Gündüz, Sami Bayrakol, Abdurrahman Demir, Turan 
Erdoğan, Mustafa Özlü, Halil Yücel Kutun, Erol Tepe, Enes Kösen, 
Faik Biçer, Tolga Paylar, Uğur Pehlivan, Adem Keskin, Yavuz Polat, 
Mahmut Karahan, Monna Rai, Yakup Akay, Halit Oflaz, Hüseyin 
Türker, Muayyıd El Mılhım, Mehmet Çoban, Mehmet Dağ, Ayhan 
Kazak, Serdar Tuban, Bedel Uğurlu, Recep Çivici, Mehmet Manav, 
Hayri Denk, Cengin Uçar, Halime Sağlam, Salih Genç, Ekrem Cante-
kin, Ramazan Özbek, Vural Aydoğan, Nucud Salih, Ali Topuz, Hasan 
Çepni, Sedat Sagun, Ersan Taş, Murat Örekeci, Salih Akduman, Enis 
Taş, Cengiz Genç, Selahattin Duman, Osman Kızıl, Selim K., Kemal 
Sarıyıldırım, Samet Çubukçu, Nurullah Akbaş, Ali Yılmaz, Emrah 
Pullu, Fevzi Onakbaş, Ramazan Yüksel, Muhammet Gencer, N.A., Ali 
Osman Eytemiş, Hüseyin Gümüş, Münür Muyan, Kemal Sarak, 
Ahmet Fil, Mustafa Barış, Sırrı İlkin, Khaled Alabdullah, Kaya Tıngır, 
İsmet Yılmaz, Aydın Şahin, Hasan Davulcu, Tahsin Gülaçtı, Mustafa 
Şen, İsa Yıldırım, Hasan Yanik, Hamdi Ekim Serdaroğlu, Halit Aslan, 
Celal Şahin, Ö.M., Bahattin Oruç, Engin Tekin, Şeyhmus Akatay, 
Faruk Çelik, Fatih Kafkas, Eray Güneşdoğdu, Yunus Oku, Yaşar 
Güleryüz, Ercan Canlar, Serdar Can, Hüseyin Ali Ökten, Halil Tuna 
Akgöz, Mesut Yazar, Fatih Manga, Hüseyin Değerli, Sabahattin 
Tepeçınar, Havva Topal Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Seyfi Çanak-
çı, Muhammed Aygün, Ramazan Kor, Erhan Ateş, Kemal Budak, 
Ertan Özcan, Ahmet Güven, Mustafa Çabuk, Eşref Azarkan, Hamza 
Acan, Ramazan Şahin, Nazmi Aydın, Taner Arı, Ali Yılmaz, Yasin 
Çolak, Öner Yazıcı, Bekir Dursun, Yunus Demiryürek, Emin Memigü-
ven, Recep Dursun, Mustafa Bayrakçı, Kamil Altun, Yaser Karcı, 
İzzet Gözütok, Mehmet Kaya, Bahattin Karadere, Yusuf Fersatefen-
dioğlu, Bayram Altunok, Soner Çatma, Salim Çatma, Serkan Tekin, 
Salih Tosun, Ali İhsan Güven, Muhammed El Abdullah, Muzaffer 
Özşahin, H.K., Necmettin Özyolcu, Sefa Akbaba, Musa Taşdemir, 
Burhan Saytaş, Kurtuluş Sefil, Nevzat Aslan, Mehmet Dal, Sedat 
Küçükekenci, Fazlı Koç, Ferhat Kurt, Adnan Dönmez, Hüseyin Tartak, 
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Tekin Şeker, Mehmet Çetin, Murat Yaşar, Ali Ceylan, Abdulmuttalip 
Şahin, Okan Sönmez, Burak Karaköse, Serkan Sözden, Hüseyin 
Onur Gümüş, Taylan Sünbül, Ramazan Karataş, Hikmet Baştuğ, 
Süleyman Savaş, Melih Kızıltepe, Hasan Öden, Musa Salma, Ender 
Yaşar, Kemal Darılmaz, Yılmaz Sarı, Çağlar Yazgan, Selçuk Ergün, 
Celal Tümen Yalabık, Ayhan Duran, M.M.B., İdris Aktaş, Cengiz 
Kadirhan Kıyak, Yahya Koçan, Hidayet Kurt, İbrahim Örnek, Mihrinur 
Özlem Burmaoğlu, Cemal Orçan, İsmail Sülü, Fatih Yemşen, Abdul-
lah Yaşar, Alaattin Kayretli, Mustafa Şen, Süleyman Hortul, Cengiz 
Kuloğlu, Hüseyin Yılmaz, Mesut Çobanoğlu, Zeynel Abidin Demir, 
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ve ismini öğrenemediğimiz 49 işçi...



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Salgın Yönetimine Karşı
İşçi Sağlığı Mücadelesi

Sınıf mücadelesinin önemli başlıklarından 
birisi işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi. 
İşçinin beslenmesinden barınmasına, ulaşı-

mından işyerinde alınan önlemlere, çalışma koşullarından 
örgütlenmesine kadar çok geniş bir kapsama sahip. En 
görünür sonucu ise iş cinayetleri. Ülkemizde her yıl (sigor-
talı-sigortasız, çocuk-kadın-göçmen-yaşlı, işçi-kamu 
çalışanı, kadrolu-sözleşmeli-taşeron, sendikalı-sendikasız 
vd.) 1700-1800 işçi çalışırken hayatını kaybediyor.

Bizler iş cinayetlerine karşı mücadele verirken genel 
olarak güvencesizleştirme politikalarına karşı mücadeleyi 
merkeze alan bir hat izlemekteyiz. Ancak içinden geçtiği-
miz süreçlerin özgünlüklerini tespit edip mücadeleyi bu 
süreçlere uygun bir şekilde yenilenen bir tarzda örgütle-
mek de bir zorunluluk.

Örneğin 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL sonrası üretim 
süreci de bu koşullara göre yapılandırıldı. Grevler yasak-
landı, basın açıklamalarına müdahale edildi ve sendikala-
rın düğün salonunda yapmak istediği toplantılar bile valilik 
kararları ile engellendi. Hatta sendikal örgütlenme faaliyeti 
suç sayılıp hapse atılan sendikal kadrolar bile oldu. Binler-
ce işçi işten atıldı, işçilerin sosyal medya paylaşımları bile 
atılma gerekçesi haline geldi. Bu süreçte işyerlerinde de 
patronlar tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri 
rafa kaldırıldı. Üç işçinin yapacağı iş iki işçiye yaptırıldı, 
çalışma saatleri artırıldı. Öyle ki bu süreçte görece ayrıca-
lıklı işçiler diyebileceğimiz TİS yapan sendika üyesi işçiler 
bile “Ben bu güvenliği olmayan makinede çalışmayacağım” 
diyemedi. Bu politikaların doğrudan yansımasını iş cinayet-
lerinin yüzde 15 civarında artarak yılda 2000 işçinin hayatı-
nı kaybettiği bir tablonun ortaya çıkmasıyla net olarak 
görebiliyoruz. Özellikle Türkiye sanayinin merkezini oluştu-
ran ve sendikalı işçi oranının daha yüksek olduğu metal, 
maden, enerji işkolları başta olmak üzere tüm sanayi 
işkollarında iş cinayetleri oransal olarak arttı. OHAL işçi 
sınıfının en örgütlü kesimini hedef almıştı. Bugün hala OHAL 
dönemi uygulamalarının sonuçları devam etse de 2018 yılı 
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sonuna doğru işçi sınıfı örgütlülüğünün 
attığı adımlar sonucunda en azından iş 
cinayetlerindeki bu artış salgın dönemi-
ne kadar engellendi.

Bugün de işçi sağlığı mücadelesi salgın 
sürecine (yönetimine) karşı yeniden 
örgütlenmektedir...

Salgın sürecinde yaptıklarımızın 
değerlendirilmesi önümüzdeki süreç 
pratiği için önemlidir

İlk resmi vakanın bildirildiği 11 Mart 
2020 tarihinden itibaren salgın sonucu 
yüzlerce işçi hayatını kaybetti, binlerce 
işçi ise hastalandı. İşçilerin ailelerini ve 
emeklileri de ekleyince bugüne kadar 
salgından ölenlerin büyük bir çoğunlu-
ğunun işçi sınıfının bileşeni olduğu 
gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır. Yani 
Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır. 
Türkiye, tarihin en büyük sağlık emekçi-
leri merkezli ‘işçikırımı’ ile karşı 
karşıyadır.

Bu süreçte patronlar, uluslararası 
işbölümünde daha fazla yer almak için 
fabrikalarda geceli gündüzlü kuralsız 
bir şekilde çalışmayı artırmaktadır. 
Devlet Covid-19’u iş kazası olarak 
görmeyen bir genelge çıkararak bu 
durumu daha da pekiştirmektedir. 
Ücretsiz izin, kapalı çalışma sistemi vb. 
uygulamalarla üretim de salgın süreci-
ne uygun olarak yeniden yapılandırıl-
maktadır. Basın açıklamaları ve işçi 
eylemleri bu gerekçeyle yasaklanmak-
tadır.

Bizler koronavirüs salgınının ilk döneminde 
(Mart-Nisan-Mayıs 2020) farklı koşullarda 
çalışmaya sürüklenen işçilerin talepleri arasında-
ki açıyı kapatma pratiğinde eksik kaldık. Sırasıyla 
söylemek gerekirse:

• Zorunlu olarak çalışan ve bu süreçten en çok 
etkilenen sağlık, belediye, kargo, market, gıda, 
enerji vb. işçilerinin ana talebi işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin alınması, çalışma saatleri 
ve ulaşım sorunlarıydı.
• İşsiz kalan veya 1168 TL ücret ile geçinmeyen 
mahkum edilen ticaret, kafe, turizm vb. işçilerinin 
ana talebi işten atmaların yasaklanması ve ücretti.
• Rekabet (tedarik zincirinin devamı) için çalıştırı-
lan metal, lastik, inşaat vb. işçilerinin ana talebi 
çalışmama hakkı ve ücretli-idari izindi.
• Evden çalıştırılan büro çalışanları, öğretmenler 
vb. işçilerin ana talebi ise çalışma saatlerinin 
belirsizleştirilmesi, uzun çalışma ve büro giderleri-
nin eve transferi karşısında boş zaman hakkı ve ek 
ödemeydi.

Bu taleplerin bir kısmı geçerliliğini korusa da 
salgının ilk dönemi ile ikinci dönemi (2020 Eylül 
ayından bugüne) arasındaki farklılıkların ortaya 
çıkardığı sonuçlara uygun yeni bir değerlendirme 
yapmak gerekiyor.

1- Şu ana kadar en fazla sağlık, belediye, eğitim, 
büro, fabrika (tekstil-metal), özel güvenlik ve 
taşımacılık işçileri hayatlarını kaybetti. İşçilerin 
çok farklı kesimlerinden olan ölümler, tüm işyerle-
rinde salgına karşı sağlık-güvenlik önlemlerinin 
alınmadığının veya yetersiz alındığının bir göster-
gesidir. Yani fiziksel mesafeyi imkânsız kılan 
üretim-hizmet alanları, beslenme ve ulaşımda iç 
içelik, dört saatte veya nemlenince-kirlenince 
maske değişiminin olmaması, düzenli test 
yapılmaması gibi birçok akla gelen sorunlar 
yumağı.

Bize düşen görev bu işkollarında hastalığa 
yakalanma ve sonucunda ölümlerin meydana 
gelmesini engelleme mücadelesini oluşturmak ve 
yaygınlaştırmaktır. Ancak odaklanılan husus 
örneğin işçi ölümlerinin yüzde 40’ının meydana 
geldiği sağlıkta sonuca dönük bir talep olan “COVID 
meslek hastalığı kabul edilsin” mücadelesidir. 

Elbette bu talep çok önemlidir. Ancak acil pratik adım 
olması gereken dünyada bazı örneklerine de rastladığımız 
sağlık emekçilerinin iş durdurma dahil örgütlenme-eylem-
ler ile “önlemlerin alınması, ölümlerin durdurulması” 
talebinin hayata geçirilmesini hastanelerde zorlama müca-
delesini örgütleyemedik. Başka bir örnek de eğitim işkolu 
için verilebilir. Eylül ayı ile birlikte okulların açılması ve 
bugün de haftada bir gün okula gidilmesi zorunluluğundan 
dolayı yaklaşık 50 öğretmen Covid-19 sonucu hayatını 
kaybetmiştir. Ancak bu durum sendikal hareketin gündemi 
dahi olmamaktadır.

Örnekler diğer işkollarında da çoğaltılabilir. Ama özetle 
şunu söyleyebiliriz. Covid-19 sonucu ölümler belli işkolların-
da yoğunlaşsa da Eylül-Aralık döneminde tüm işkollarında 
yaygınlaşmıştır. Yani işyerlerinde salgına karşı oluşturula-
cak örgütlenmelerin hayata geçirilmesi için nesnel zemin 
tüm alanlarda mevcuttur.

2- İşçi sağlığı mücadelesi olarak daha evvel karşılaşmadı-
ğımız (OHAL siyasal bir gerekçeydi burada ise gerekçe 
salgın-sağlık) bir süreç yaşadık. Şu ana kadar birçok 
arkadaşımız işsiz kaldı, ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten 
atıldı. Sadece ticaret, kafe, turizmde değil birçok işkolunda 
işsizlik yaygınlaştı, ücretsiz izin dayatmaları hayata geçirildi 
ya da Kod-29 marifetiyle işten atmalar yaşandı. Cevap 
olarak ise sendikalaşma ve direnişler hayata geçirildi. Bu 
noktada İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, DGD-Sen, Enerji-Sen, 
Limter-İş, Dev Sağlık-İş, Dev Tekstil, Bağımsız Maden-İş, 
Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, PTT-Sen, PTT Kargo-Sen, 
Deriteks, Dev Turizm-İş, TOMİS gibi sendikaların örgütlenme 
ve direnişleri dikkatle izlenmeli, dayanışma sağlanmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 

Bağlı olarak, iş cinayetleri raporlarında ölen işçilerin oranı 
yüzde 1-2 iken COVID-19 nedeniyle çalışırken ölen sendikalı 
işçilerin oranı yüzde 10’dur. Bu durum pratiklerini sürekli 

paylaştığımız sendikalar  dışında hakim 
sendikal anlayışın üyelerini dahi 
koruyamadığını göstermektedir. (Ki 
meslek odaları örgütlülüğü bu oranla-
maya dahil değildir.) Bu noktada işçi 
sağlığı mücadelesinin önünde bütün-
lüklü bir ses, eylem ve örgütlenme hattı 
oluşturma görevinin olduğunun altını 
çizelim.

3- Covid-19 ile birlikte işçi sağlığı ve 
halk sağlığı mücadelelerinin ortak, 
güçlü bir ses oluşturmasının nesnel 
zemini ortaya çıktı. OHAL süreci ile de 
çakışan dönemde Kuzey Ormanlarının 
Savunulması ile 3. Havaalanı’nda 
çalışan inşaat işçilerinin iş cinayetlerin-
de ölmemesi ve ekolojik hak mücadele-
lerini birleştirmeye yönelen ortak 
zeminler için uğraşmıştık. Ancak bugün 
ortak bir mücadele zemini oluşturula-
madı. Bu noktada mahalle merkezli 
“sağlık hakkı meclisleri”nin örülmesi 
zaruridir.

Can güvenliği ve güvenceli çalışma 
talebi işçi sınıfının bütünü için yatay 
kesendir

Bugün işçi sınıfının karşı karşıya olduğu 
gerçeği şu şekilde de ifade edebiliriz. 
Ülkemizde özellikle maden işçisi 
ailesiyle vedalaşmadan işe çıkamaz. 
Çünkü çalışma koşulları o kadar 
kötüdür ki her gün madende ölümle yüz 
yüzedir. Maden işçilerine bu durum 
sorulduğunda “Aşağıda ölüm var, 

yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki 
açlık kesin” derler. Salgın koşullarında işçi sınıfının 
büyük bir çoğunluğu maden işçilerinin gerçeğiyle 
-her gün ölümle yüz yüze çalışmakla veya işsiz 
kalmakla- karşı karşıyadır. İşçi sınıfı mücadelesi-
nin güncel pratiği de tam da bu gerçekliği odaklan-
malıdır…

Bu noktada salgın sürecinde bizzat işçilerin 
inisiyatifiyle belirlenen “işyeri salgınla mücadele 
komiteleri” benzeri örgütlenmelerin oluşturulması 
ve bunların genel bir koordinasyonunun gerçek-
leştirilmesi zaruridir. (Burada kastedilen bir 
sendikanın komite-konsey-meclis temelinde 
örgütlenmesi değil, salgın yönetimine karşı 
program ve mücadele araçlarıdır.)

Bu temelden hareketle taleplerimiz ise:

• İşyerlerinde başta üretim-hizmet alanları olmak 
üzere ulaşım, beslenme, barınma gibi tüm alanlar-
da İSİG önlemleri alınmalıdır.
• Kronik hastalığı olan ve belli bir yaşın üzerindeki 
işçiler salgın sürecinde idari-ücretli izne çıkarıl-
malıdır.
• İşten atmalar (Kod-29 dahil) yasaklanmalı ve 1168 
TL değil tam ücret ödenmelidir.
• Günlük çalışma saatleri, ücretlerde kesintiye 
gitmeden azaltılmalı, haftada beş gün ve 4-6 saat 
olarak düzenlenmelidir.
• İşçilere ücretsiz-yaygın testler yapılmalı, vakala-
rın arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir.
• Evden çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlen-
meli ve iş için yaptıkları harcamalar karşılanmalı-
dır.
• Covid-19 sağlık emekçileri için (illiyet nedeni 
aranmadan, farklı işkollarında gösterilseler dahi 
bütün çalışanlar için) meslek hastalığı, diğer 
işkollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak 
tanınmalıdır.



Sınıf mücadelesinin önemli başlıklarından 
birisi işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi. 
İşçinin beslenmesinden barınmasına, ulaşı-

mından işyerinde alınan önlemlere, çalışma koşullarından 
örgütlenmesine kadar çok geniş bir kapsama sahip. En 
görünür sonucu ise iş cinayetleri. Ülkemizde her yıl (sigor-
talı-sigortasız, çocuk-kadın-göçmen-yaşlı, işçi-kamu 
çalışanı, kadrolu-sözleşmeli-taşeron, sendikalı-sendikasız 
vd.) 1700-1800 işçi çalışırken hayatını kaybediyor.

Bizler iş cinayetlerine karşı mücadele verirken genel 
olarak güvencesizleştirme politikalarına karşı mücadeleyi 
merkeze alan bir hat izlemekteyiz. Ancak içinden geçtiği-
miz süreçlerin özgünlüklerini tespit edip mücadeleyi bu 
süreçlere uygun bir şekilde yenilenen bir tarzda örgütle-
mek de bir zorunluluk.

Örneğin 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL sonrası üretim 
süreci de bu koşullara göre yapılandırıldı. Grevler yasak-
landı, basın açıklamalarına müdahale edildi ve sendikala-
rın düğün salonunda yapmak istediği toplantılar bile valilik 
kararları ile engellendi. Hatta sendikal örgütlenme faaliyeti 
suç sayılıp hapse atılan sendikal kadrolar bile oldu. Binler-
ce işçi işten atıldı, işçilerin sosyal medya paylaşımları bile 
atılma gerekçesi haline geldi. Bu süreçte işyerlerinde de 
patronlar tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri 
rafa kaldırıldı. Üç işçinin yapacağı iş iki işçiye yaptırıldı, 
çalışma saatleri artırıldı. Öyle ki bu süreçte görece ayrıca-
lıklı işçiler diyebileceğimiz TİS yapan sendika üyesi işçiler 
bile “Ben bu güvenliği olmayan makinede çalışmayacağım” 
diyemedi. Bu politikaların doğrudan yansımasını iş cinayet-
lerinin yüzde 15 civarında artarak yılda 2000 işçinin hayatı-
nı kaybettiği bir tablonun ortaya çıkmasıyla net olarak 
görebiliyoruz. Özellikle Türkiye sanayinin merkezini oluştu-
ran ve sendikalı işçi oranının daha yüksek olduğu metal, 
maden, enerji işkolları başta olmak üzere tüm sanayi 
işkollarında iş cinayetleri oransal olarak arttı. OHAL işçi 
sınıfının en örgütlü kesimini hedef almıştı. Bugün hala OHAL 
dönemi uygulamalarının sonuçları devam etse de 2018 yılı 

sonuna doğru işçi sınıfı örgütlülüğünün 
attığı adımlar sonucunda en azından iş 
cinayetlerindeki bu artış salgın dönemi-
ne kadar engellendi.

Bugün de işçi sağlığı mücadelesi salgın 
sürecine (yönetimine) karşı yeniden 
örgütlenmektedir...

Salgın sürecinde yaptıklarımızın 
değerlendirilmesi önümüzdeki süreç 
pratiği için önemlidir

İlk resmi vakanın bildirildiği 11 Mart 
2020 tarihinden itibaren salgın sonucu 
yüzlerce işçi hayatını kaybetti, binlerce 
işçi ise hastalandı. İşçilerin ailelerini ve 
emeklileri de ekleyince bugüne kadar 
salgından ölenlerin büyük bir çoğunlu-
ğunun işçi sınıfının bileşeni olduğu 
gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır. Yani 
Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır. 
Türkiye, tarihin en büyük sağlık emekçi-
leri merkezli ‘işçikırımı’ ile karşı 
karşıyadır.

Bu süreçte patronlar, uluslararası 
işbölümünde daha fazla yer almak için 
fabrikalarda geceli gündüzlü kuralsız 
bir şekilde çalışmayı artırmaktadır. 
Devlet Covid-19’u iş kazası olarak 
görmeyen bir genelge çıkararak bu 
durumu daha da pekiştirmektedir. 
Ücretsiz izin, kapalı çalışma sistemi vb. 
uygulamalarla üretim de salgın süreci-
ne uygun olarak yeniden yapılandırıl-
maktadır. Basın açıklamaları ve işçi 
eylemleri bu gerekçeyle yasaklanmak-
tadır.

Bizler koronavirüs salgınının ilk döneminde 
(Mart-Nisan-Mayıs 2020) farklı koşullarda 
çalışmaya sürüklenen işçilerin talepleri arasında-
ki açıyı kapatma pratiğinde eksik kaldık. Sırasıyla 
söylemek gerekirse:

• Zorunlu olarak çalışan ve bu süreçten en çok 
etkilenen sağlık, belediye, kargo, market, gıda, 
enerji vb. işçilerinin ana talebi işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin alınması, çalışma saatleri 
ve ulaşım sorunlarıydı.
• İşsiz kalan veya 1168 TL ücret ile geçinmeyen 
mahkum edilen ticaret, kafe, turizm vb. işçilerinin 
ana talebi işten atmaların yasaklanması ve ücretti.
• Rekabet (tedarik zincirinin devamı) için çalıştırı-
lan metal, lastik, inşaat vb. işçilerinin ana talebi 
çalışmama hakkı ve ücretli-idari izindi.
• Evden çalıştırılan büro çalışanları, öğretmenler 
vb. işçilerin ana talebi ise çalışma saatlerinin 
belirsizleştirilmesi, uzun çalışma ve büro giderleri-
nin eve transferi karşısında boş zaman hakkı ve ek 
ödemeydi.

Bu taleplerin bir kısmı geçerliliğini korusa da 
salgının ilk dönemi ile ikinci dönemi (2020 Eylül 
ayından bugüne) arasındaki farklılıkların ortaya 
çıkardığı sonuçlara uygun yeni bir değerlendirme 
yapmak gerekiyor.

1- Şu ana kadar en fazla sağlık, belediye, eğitim, 
büro, fabrika (tekstil-metal), özel güvenlik ve 
taşımacılık işçileri hayatlarını kaybetti. İşçilerin 
çok farklı kesimlerinden olan ölümler, tüm işyerle-
rinde salgına karşı sağlık-güvenlik önlemlerinin 
alınmadığının veya yetersiz alındığının bir göster-
gesidir. Yani fiziksel mesafeyi imkânsız kılan 
üretim-hizmet alanları, beslenme ve ulaşımda iç 
içelik, dört saatte veya nemlenince-kirlenince 
maske değişiminin olmaması, düzenli test 
yapılmaması gibi birçok akla gelen sorunlar 
yumağı.

Bize düşen görev bu işkollarında hastalığa 
yakalanma ve sonucunda ölümlerin meydana 
gelmesini engelleme mücadelesini oluşturmak ve 
yaygınlaştırmaktır. Ancak odaklanılan husus 
örneğin işçi ölümlerinin yüzde 40’ının meydana 
geldiği sağlıkta sonuca dönük bir talep olan “COVID 
meslek hastalığı kabul edilsin” mücadelesidir. 

Elbette bu talep çok önemlidir. Ancak acil pratik adım 
olması gereken dünyada bazı örneklerine de rastladığımız 
sağlık emekçilerinin iş durdurma dahil örgütlenme-eylem-
ler ile “önlemlerin alınması, ölümlerin durdurulması” 
talebinin hayata geçirilmesini hastanelerde zorlama müca-
delesini örgütleyemedik. Başka bir örnek de eğitim işkolu 
için verilebilir. Eylül ayı ile birlikte okulların açılması ve 
bugün de haftada bir gün okula gidilmesi zorunluluğundan 
dolayı yaklaşık 50 öğretmen Covid-19 sonucu hayatını 
kaybetmiştir. Ancak bu durum sendikal hareketin gündemi 
dahi olmamaktadır.

Örnekler diğer işkollarında da çoğaltılabilir. Ama özetle 
şunu söyleyebiliriz. Covid-19 sonucu ölümler belli işkolların-
da yoğunlaşsa da Eylül-Aralık döneminde tüm işkollarında 
yaygınlaşmıştır. Yani işyerlerinde salgına karşı oluşturula-
cak örgütlenmelerin hayata geçirilmesi için nesnel zemin 
tüm alanlarda mevcuttur.

2- İşçi sağlığı mücadelesi olarak daha evvel karşılaşmadı-
ğımız (OHAL siyasal bir gerekçeydi burada ise gerekçe 
salgın-sağlık) bir süreç yaşadık. Şu ana kadar birçok 
arkadaşımız işsiz kaldı, ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten 
atıldı. Sadece ticaret, kafe, turizmde değil birçok işkolunda 
işsizlik yaygınlaştı, ücretsiz izin dayatmaları hayata geçirildi 
ya da Kod-29 marifetiyle işten atmalar yaşandı. Cevap 
olarak ise sendikalaşma ve direnişler hayata geçirildi. Bu 
noktada İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, DGD-Sen, Enerji-Sen, 
Limter-İş, Dev Sağlık-İş, Dev Tekstil, Bağımsız Maden-İş, 
Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, PTT-Sen, PTT Kargo-Sen, 
Deriteks, Dev Turizm-İş, TOMİS gibi sendikaların örgütlenme 
ve direnişleri dikkatle izlenmeli, dayanışma sağlanmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 

Bağlı olarak, iş cinayetleri raporlarında ölen işçilerin oranı 
yüzde 1-2 iken COVID-19 nedeniyle çalışırken ölen sendikalı 
işçilerin oranı yüzde 10’dur. Bu durum pratiklerini sürekli 

paylaştığımız sendikalar  dışında hakim 
sendikal anlayışın üyelerini dahi 
koruyamadığını göstermektedir. (Ki 
meslek odaları örgütlülüğü bu oranla-
maya dahil değildir.) Bu noktada işçi 
sağlığı mücadelesinin önünde bütün-
lüklü bir ses, eylem ve örgütlenme hattı 
oluşturma görevinin olduğunun altını 
çizelim.

3- Covid-19 ile birlikte işçi sağlığı ve 
halk sağlığı mücadelelerinin ortak, 
güçlü bir ses oluşturmasının nesnel 
zemini ortaya çıktı. OHAL süreci ile de 
çakışan dönemde Kuzey Ormanlarının 
Savunulması ile 3. Havaalanı’nda 
çalışan inşaat işçilerinin iş cinayetlerin-
de ölmemesi ve ekolojik hak mücadele-
lerini birleştirmeye yönelen ortak 
zeminler için uğraşmıştık. Ancak bugün 
ortak bir mücadele zemini oluşturula-
madı. Bu noktada mahalle merkezli 
“sağlık hakkı meclisleri”nin örülmesi 
zaruridir.

Can güvenliği ve güvenceli çalışma 
talebi işçi sınıfının bütünü için yatay 
kesendir

Bugün işçi sınıfının karşı karşıya olduğu 
gerçeği şu şekilde de ifade edebiliriz. 
Ülkemizde özellikle maden işçisi 
ailesiyle vedalaşmadan işe çıkamaz. 
Çünkü çalışma koşulları o kadar 
kötüdür ki her gün madende ölümle yüz 
yüzedir. Maden işçilerine bu durum 
sorulduğunda “Aşağıda ölüm var, 

yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki 
açlık kesin” derler. Salgın koşullarında işçi sınıfının 
büyük bir çoğunluğu maden işçilerinin gerçeğiyle 
-her gün ölümle yüz yüze çalışmakla veya işsiz 
kalmakla- karşı karşıyadır. İşçi sınıfı mücadelesi-
nin güncel pratiği de tam da bu gerçekliği odaklan-
malıdır…

Bu noktada salgın sürecinde bizzat işçilerin 
inisiyatifiyle belirlenen “işyeri salgınla mücadele 
komiteleri” benzeri örgütlenmelerin oluşturulması 
ve bunların genel bir koordinasyonunun gerçek-
leştirilmesi zaruridir. (Burada kastedilen bir 
sendikanın komite-konsey-meclis temelinde 
örgütlenmesi değil, salgın yönetimine karşı 
program ve mücadele araçlarıdır.)

Bu temelden hareketle taleplerimiz ise:

• İşyerlerinde başta üretim-hizmet alanları olmak 
üzere ulaşım, beslenme, barınma gibi tüm alanlar-
da İSİG önlemleri alınmalıdır.
• Kronik hastalığı olan ve belli bir yaşın üzerindeki 
işçiler salgın sürecinde idari-ücretli izne çıkarıl-
malıdır.
• İşten atmalar (Kod-29 dahil) yasaklanmalı ve 1168 
TL değil tam ücret ödenmelidir.
• Günlük çalışma saatleri, ücretlerde kesintiye 
gitmeden azaltılmalı, haftada beş gün ve 4-6 saat 
olarak düzenlenmelidir.
• İşçilere ücretsiz-yaygın testler yapılmalı, vakala-
rın arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir.
• Evden çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlen-
meli ve iş için yaptıkları harcamalar karşılanmalı-
dır.
• Covid-19 sağlık emekçileri için (illiyet nedeni 
aranmadan, farklı işkollarında gösterilseler dahi 
bütün çalışanlar için) meslek hastalığı, diğer 
işkollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak 
tanınmalıdır.



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Pandemide Çalışmak
Zorunda Olmak
İşçi Sağlığı Yoksa, Halk Sağlığı Da Yok!

Aslı Odman

Sosyalbilimci, MSGSÜ Öğretim Görevlisi

Şekil 1: @HazardsCampaign'in CCOHS (Canadian Center for Occupational
Health and Safety'den adapte ettiği diyagram) 

1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-

lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-

lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ
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Şekil 3: İstanbul
Çıkış Hareketliği,
İBB Ulaşım A.Ş. verileri 

1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-

lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-
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lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.

Avrupa Yakası: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b1233010-3c0d-11eb-83c8-ebb5d6f907df
Daha geniş İstanbul: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=5967edae-f052-11ea-bf88-a15b6c7adf9a

Küçükçekmece: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=45f703b4-3c0f-11eb-83c8-ebb5d6f907df
Bakırköy/Bahçelievleri: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=a70af334-f288-11ea-bf88-a15b6c7adf9a

Pendik: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=e940c06a-3c09-11eb-83c8-ebb5d6f907df
Tuzla: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=14a6b549-3c0a-11eb-83c8-ebb5d6f907df

Kadıköy: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=ebce5c16-f28f-11ea-bf88-a15b6c7adf9a
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

Şekil 4: Temerçin/Aldırmaz, 2017: İstanbul'da İmalat Sanayi'nde İşçi Sayısı 2014 Verileri 

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-

lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.

*https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=5967edae-f052-11ea-bf88-a15b6c7adf9a
**https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b1233010-3c0d-11eb-83c8-ebb5d6f907df
***https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=430dcb98-4ec4-11eb-83c8-ebb5d6f907df
****https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b1233010-3c0d-11eb-83c8-ebb5d6f907df

****https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=45f703b4-3c0f-11eb-83c8-ebb5d6f907df
*****https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=14a6b549-3c0a-11eb-83c8-ebb5d6f907df

Dipnotlar

1- Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu, 8. Ay Değerlendirme 
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gate.net/publicati-
on/322303063_Istanbul_Ilinde_Sanayi_Tarihsel_Gelisim_Yapisal_Degisim_Mekansal_Donusum], 
Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Kadir Temurçin, Murat Ali Dulupçu 
(editörler), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, s. 8.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-
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lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.

*https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=a70af334-f288-11ea-bf88-a15b6c7adf9a
**https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=5f4c24e4-4ec4-11eb-83c8-ebb5d6f907df
***https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=6dbd898c-4ec4-11eb-83c8-ebb5d6f907df
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1. Salgın politikasında görünmez kılınan işyeri 
Covid-19 kümelenmeleri

Emek alanındaki pandemi dönemi politikaları, 
pandemi öncesi sosyal politikalar ile süreklilik arz 
ediyor. Çalışma hayatı kamu politikalarının alanı 
değilmişçesine, sermayedarların kâr öncelikli 
amaçlarına göre şekilleniyor. Pandemi döneminde 
de, pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma hayatı 
odaklı bir sosyal politika mevcut değil. Resmi sosyal 
politikanın araçları, çalışan bedenlerimiz üzerinden 
değil, "muhtaç bedenler" üzerinden kurgulanıyor. 
İşyeri mekanları ve 'vatandaşın' çalışan hali, hem 
salgına karşı korumanın nesnesi hem de sağlık ve 
yaşam hakkı talep eden özne olarak alana dahil 
edilmiyor. İlk dışlanma veri, bilgi ve bellek alanında, 
ikincisi somut politika adımları alanında farklı 
şekillerde gerçekleşiyor; genel halk sağlığı yasakla-
rından müstesna tutma, genelleyici tanımlamalar, 
her türlü riske rağmen ekonomik zor ile çalışmaya 
mecbur edecek koşulların devamını sağlama ve 
işyerine dair koruyucu mevzuatın uygulanmamasına 
-örneğin iş teftişlerini tamamen askıya alarak- göz 
yumma. Tüm bunlar 'çalışma toplumları' teşkil eden 
toplumlarımızda, salgının öncelikli bulaş mahallinin 
-sistemin sorgulanmayan üretim önceliğine paralel 
olarak- işyerleri olduğunun bilinmesine rağmen 
gerçekleşiyor. İşyeri Covid-19 kümelenmeleri 
(workplace covid-19 clusters) (1) kavramı ve bu 
kavramı merkeze alan politikalar ülkenin tüm tahlil 
ve eylem alanlarında yokluğu ile göze çarpıyor. (2) 

Bu da salgın yönetiminde, merkezi düzeyde Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel 
düzeyde ise valilikler tarafından merkezin sınıfsal 
politika tercihlerinin yerellere dayatıldığını kanıtlar 
nitelikte. Yerelin yereli olan 'çalışma hayatı' bilgisi 
salgın için ayrıştırılmış bir veri girdisi haline bile 
gelemiyor. İşte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 
2011'den beri derleyip, kamusallaştırdığı işçi sağlığı 

ve iş güvenliği verisinin anlam ve 
önemi burada yatıyor.

Şimdiye dek merkezi sınıfsal politi-
ka tercihleri doğrultusunda elzem / 
elzem olmayan işkolları ayrımı 
yapılmadı.  Elzem olmayan işkolla-
rındaki üretim durdurulmadı. En 
kırılganın en fazla korunması 
sosyal adalet ve salgın bilimleri 
ilkesi gözetilmedi. Üretim ve 
sermaye birikimi sürekliliği önceli-
ği bu olağanüstü koşullarda da 
esnetilmedi. Çalışan nüfusun sağlı-
ğı dışarıda bırakılarak, herhangi bir 
halk sağlığı politikasının etkin 
olması da zaten beklenemezdi. 

Halbuki bugünkü üretim ve yaşam 
tarzımıza bakıldığında, salgının 
hızla yayılmasına imkan veren 
mekansal ve zamansal kümelen-
meler içerisinde -sağlık hizmeti 
veren mekanlar dışarıda bırakıldı-
ğında- işyerleri ve okullar göze 
çarpıyor. Okulların da, hastanelerin 

de sağladığı hizmeti alanlar açısından değil, 
verenler açısından bakıldığında bir başka 
işyeri mekanı olduğu açık. Üretim sisteminde 
üretilen malların, toplumsal yeniden üretim 
açısından faydalarından bağımsız olarak ve 
'elzem işler' ayrımına gitmeyince, üretimin 
sürekliliğine mutlak ve sorgulatılmaz bir 
önem atfedince, salgının öncelikli yayılma 
mahallerinin işyerleri (ve bu işyerlerine 
ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçla-
rı) haline gelmesi gayet anlaşılır. Demek ki 
biz emek alanında mücadele edenler, iş 
yerlerinde Covid-19 kümelenmelerine dair 
kavram, veri, ilgi üretimini artırmalıyız. 

İngilizce konuşulan ülkelerde 'workplace 
covid-19 clusters' [covid-19 işyeri kümelen-
meleri] kavramının basın, sendikalar, işçi 
sağlığı, halk sağlığı alanındaki bağımsız ve 
merkezi devlete/eyaletlere/yerel yönetimle-
re bağlı kurumlarının bilgi, haber ve 
kampanyalarında sık sık kullanıldığını 
görüyoruz. 

Örneğin Birleşik Krallık'ta sendikalar ve 
yerel örgütlenmeler arası ağ kuran kıdemli 
bir taban platformu ve İSİG Meclisi'nin kardeş 
kurumu olan Hazards Campaign[http://www.hazar-
dscampaign.org.uk/] ve ağın dergisi Hazards Maga-
zine[https://www.hazards.org/index.htm],  pandeminin 
başından beri #ShutTheSites (#ÜretimYerle-
riniKapatın!), #KillerWorkplaces [#Öldürenİş-
yerleri] , #StopThePandemicAtWork [#İşteki-
SalgınıDurdur], #WeAreNotDisposable [#Kul-
lanAtlıkDeğiliz] sloganları altında 'işyeri 
covid-19 kümelenmelerine' dikkat çekiyor. 
Hazards Campaign'in Kasım ayında başlattığı 

viral eylemindeki videosunda[https://twitter.com/-
ReelNewsLondon/status/1323969689467441153?s=20] da 
işyerleri kümelenmeleri kaynaklı salgın 
yayılmasını engellemek için bir önlemler 
hiyerarşisi öneriyor. [Şekil 1]. Kanada Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi[https://www.c-
cohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/] imzalı bu 
önlemler hiyerarşisinde sosyal ve emek 
politikaları alanındaki politika adımları en 
etkin adımlar olarak en başta yer alırken, 
(Temizlik-Maske-Mesafe TAMAM gibi slogan-
ların temelindeki) bireysel kişisel koruyucu 
donanım ve tıbbi olmayan maske kullanımı 
en az etkin önlem olarak tanımlanmış. Salgın 
riskini bireyselleştiren hiç bir tedbirin, 
eşitlikçi sosyal koruma sağlayan sosyal ve 
emek politikalarının yerine geçemeyeceğini 
teslim etmek, işyerleri kümelerini takip 
etmek, verilerini paylaşmak ve işyeri 
ölçeğinde salgın politikası geliştirmenin 
dönemin halk sağlığı politikalarının en 
önemli eksiklerinden biri olduğunun her 
alanda altınının çizilmesi gerekiyor.

Fakat pandemi öncesinde var olan ve pande-
miye de yol açan mevcut güç ilişkilerinin 
dayattığı baskıcı ve baskın bakış açısıyla 
konutlar, kamusal alanlar dururken, özel 
mülkiyetin alanı olan fabrikalar, plazalar, 
ofisler, madenler, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri, depolar, tersaneler, 
serbest bölgeler, şantiyeler, çağrı merkezle-
ri, hastaneler, okullar, üniversiteler bir çalış-
ma mekanı olarak hiç bir zaman ilgiye 
mazhar olamamıştı. Bu ise, en zayıf halkayı 
korumanın yayılmayı engellemek veya 
yavaşlatmak için elzem olduğu salgın politi-
kalarının başarısızlığının en önemli nedenle-
rinden biridir. Zira işçi sağlığının sağlanma-
dığı yerde, halk sağlığı politikaları da başarı-
sızlığa mahkum kalıyor.  

2. İstanbul: Çalışan kentin görünmezliği

Tüm Türkiye geneline girmeden, salgının 
başkenti olan İstanbul'a baktığımızda, bu 
tezat daha da görünür oluyor. İstanbul’da her 
metropolün olduğu gibi önce çalışan bir 
kenttir. Bu kentte de hemşerilik veya şehirli-
lik kimlik ve pratiğinin ciddi bir kısmı -işsiz-
lik deneyimi dahil olmak üzere- çalışma 
hayatına aidiyet üzerinden kurulur. Burada 

sadece belirgin olarak tüketim ve konut 
mekanlarından da ayrışmış imalat 
sanayi için geçerli bir 'işçi sınıfı aidiye-
tinden' bahsetmiyoruz. Bir İstanbullu 
için tüketim (AVM, sanat kurumları vs) 
veya kamusal hizmetlere (ulaşım, 
eğitim, sağlık...) ulaştığı mahal, bir diğer 
İstanbullu için çalışma mahallidir. 
'Kültür Başkenti', 'Finans Başkenti' gibi 
şık sloganlarla yan yana anılan, yakın 
zamana kadar revaçta olan 'Cool İstan-
bul' imgelerinin parıltılarının örttüğü 
kentin çalışma mahalleri, anları ve 
koşullarıdır. 

İstanbul'un çalışan ve çalışırken hasta-
lanan yüzüne dair birkaç belirgin 
emareden bahsedecek olursak, sınırla-
rında binlerce insanın çalışma ortamın-
da yan yana gelmek durumunda kaldığı 
başta Tuzla, Ümraniye, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece olmak üzere bir Tersa-
neler Bölgesi, yirmiye yakın OSB ve 
Küçük Sanayi Sitesi, üç Serbest Bölge, 
sadece İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 
on beş bine yakın işletmede çalışan 
milyonlarca çalışanı barındırır. Zeytin-
burnu, Ümraniye, Esenler, Bağcılar, 
Güngören, Bahçelievler, Avcılar, Esen-
yurt ve pek çok başka ilçenin muhtelif 
mahallesinde kent peyzajının önemli bir 
parçasını binlerce kötü havalandırılmış, 
bazen penceresiz formel, enformel veya 
yarı formel atölye, işlik ve apartman 
üstü, merdiven altı işletme oluşturur. (3) 
Devasa bir üretim ve tüketim mahalli 
olan İstanbul'u kesintisiz beslemek, 
giydirmek, hammadde ile tedarik etmek 
ve şehrin kendisi ticaret transit noktası 
olduğu için kurulu yüzlerce liman, depo, 
antrepo, lojistik merkezinde işçinin yan 
yana, dip dibe ticaretin hızıyla uyumlu 
çalışmak zorunda kaldığı işyerleri, 
vahim Covid-19 kümelenmeleri teşkil 
etmektedir.

SGK'nun Eylül 2020 İstanbul istatistikle-
rine göre kayıtlı faal olan, her türlü 
işkolundan toplam 544.000 işyeri 
bulunuyor. Bunların sadece yüzde 
ikisinde, yani yaklaşık 10 bin civarı 

işyerinde 50 ve daha fazla (deklare 
edilmiş) işçi çalışıyor. Resmen en az elli 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin 
sayısı 1.720.000'e yaklaşıyor. Bu ise, 
salgın açısından ciddi bir risk taşıyan 
ölçekteki işyerlerinde çalışan işçilerin 
oranının, kentteki istihdamın yüzde 
40’ını geçtiklerini ifade ediyor.  Zira 
50’den fazla işçinin dip dibe, yan yana 
çalışması salgının yayılma hızını ciddi 
bir şekilde artırmaktadır. İstanbul'da 
sadece SGK kapsamında formel olarak 
çalışanların sayısı, 350 bini devlet 
memuru, 600 bin kadarı kendi hesabına 
olmak üzere 5,5 milyon kişidir. Evden 
çalışabilme oranının üst oranının en 
fazla yüzde yirmi beşlerde hesaplandığı 
Türkiye genelinin (4) İstanbul için biraz 
daha yüksek yansıdığını düşünsek bile, 
bu 4 milyondan fazla insanın 'evde 
kalma lüksü olmadan' ve bunlardan 
ciddi bir kısmının da salgının daha hızlı 
yayılmasına neden olan ölçeklerde 
çalıştığı anlamına gelecektir. 

Salgınla ilk hatta mücadele etmek 
zorunda kalan sağlıkçılar çalışmaları 
sürecinde; diğer çalışanlar ise işveren 
talimatı uyarınca evde kalamayıp çalış-
tıklarından, toplu taşıma/servis kullan-
dıklarından, işyerinde ortak kullanılan 
alanlarda bulunduklarından bulaşa 
öncelikli olarak maruz kalıyorlar. Kaldı 
ki resmi işsizliğin yüzde 15'lerden aşağı-
da olmadığı kentte, işveren talimatı 
uyarınca çalışabilmek bazen bir ayrıca-
lığa bile işaret edebilir. Bu resme dahil 
olmayan, salgına açık bir şekilde 
kayıt-dışı, illegal çalıştırılan, yevmiye 
bazında çalışmak zorunda olan ciddi bir 
çalışan kesim daha vardır. İşsiz kaldığı 
için, iş bulma imkanı zaten olmadığı için, 
emekli veya malul aylığı yetmediği için 
gabin teşkil eden şartlarda en riskli ve 
güvencesiz işleri yapanlar, kapanan, 
kirasını ödeyemeyen veya cirosu geçim 
sınırının altına düşen küçük işletmeler-
de eskiden kendi hesabına çalışan esnaf, 
zanaatkar veya hizmet sektörü işletme-
lerinde çalışan işçiler, temizlik, bakım 
işleri gittikçe azalan neredeyse hepsi 

sigortasız kadın ev işçileri, bu metropo-
liten haritada hiç yeri olmayan gıda 
zincirini ayakta tutan mevsimlik tarım 
işçileri ve çiftçiler, güvenilir ikamet 
adresi, yurttaşlığı bile olmayan mülteci-
ler/göçmenler bu tabloya eklendiğinde, 
çalışma hayatının bin bir yüzü dışlandı-
ğında etkin bir halk sağlığı politikası 
uygulamanın imkansız olduğu aşikar 
hale gelecektir.

Tüm bu 'çalışan İstanbul haritasına' 
eklenmesi gereken bir de, istihdam-ko-
nut ilişkisi İstanbul'u aşıp komşu iller 
Kocaeli ve Tekirdağ'daki işyerlerine toplu 
taşıma araçları ve servislerle akan 
İstanbul'un bulaş riskidir. (5) İBB'nin 2–8 
Nisan ulaşım verileri kullanılarak 
yapılan analizde İstanbul dışına çıkış 
hareketliliğinde Gebze, Kocaeli ve Tekir-
dağ'ın ön plana çıkmasının nedeninin, 

İstanbul'da oturan ve burada çalışan pek 
çok işçinin yarattığı hareketliliğin 
olması kuvvetle muhtemeldir. (Şekil 2 ve 
Şekil 3). 

İBB/Bimtaş bünyesinde bir ekip tarafın-
dan hazırlanıp, Kasım ayında kamuoyu 
ile paylaşılan, İstanbul Kırılganlık 
Haritası'nda[https://kirilganlik.istanbul/] da 
'ulaşım kaynaklı kırılganlığa' işaret eden 
mahalleler işyeri-konut hareketliliği 
hatlarında bulunmaktadır. (6) Büyükşe-
hir Belediyesi'nin bu 'Kırılganlık Harita-
sında' çalışma koşulları kaynaklı 
yoksunluklara dair pek çok çıkarımlar 
yapılacak göstergeler seçilmiş, bunlar 
üst üste koyulup, 961 mahalle ölçeğinde 
haritalanmış, açık veri olarak paylaşıl-
mıştır. Fakat bu çalışmaya işyerleri 
mekanların ölçek ve konumlarına göre 
riski artıran, potansiyel Covid-19 küme-

lenmeleri olarak henüz işlenmemiştir. Aynı 
haritada 'kentsel yoğunluğa bağlı kırılgan-
lık' arz eden pek çok mahallenin, 'sınıfın 
-güvenlikli site adacıkları sınırları 
içerisinde- kendi içine kapanma imkanı 
olmayan', dağınık işyeri mahalleri ile iç içe, 

ana ulaşım hatlarını transit olarak kesen 
mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. 

Özetle, salgın dışındaki 'olağan halde' de, 
çalışma koşulları, çalışırken ölme koşulla-
rı ve çalışma yerleri kamusal ilgi ve politi-
kalardan uzak kalan çalışanlar, Covid-19 
kaynaklı ölümlerde belirgin bir grup olarak 
görünmekte, fakat gene kamusal veri ve 
politikalarda görünür olamamaktalar.

3. Covid-19 İstanbul'da sınıfsal farklılaş-
mayı görünür kılıyor mu? Bir deneme

Devletin kamusal ve demokratik olmayan 
salgın politikalarına, aynı nitelikleri 
taşıyan veri politikası eşlik ediyor. Sağlık 
Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ayrıştırıl-

mamış ve mekansallaştırılmamış veriler-
dir. Yani vakalar ve ölümler bölge, il, ilçeler 
ve mahalleler gibi idari ölçeklere, cinsiye-
te, yaşa, gelir gruplarına, meslek grupları-
na / işkollarına, elde edilmiş eğitim imkan-
larına, eşlik eden hastalıklara, hastalık 
bulgularına ve risk gruplarına göre tek tek 
ve ayrıştırarak dağılımı verilmemektedir. 
Salgının etkilerinin mekanda ne gibi 
toplumsal farklılaşmaları görünür kıldığını 
ve derinleştirdiğini sorgulamaya imkan 
sağlayacak araçların yokluğunda, neye 
göre farklılaştırarak, isabetli sağlık ve 
sosyal politikaları uygulanması gerektiği-
nin bilgisine de eremiyoruz. Bu yüzden 
elimizdeki imkanlarla bazı sosyal-sınıfsal 
haritalar yapmaya çalıştık. (7) 

Sosyo-mekansal farklılaşmalar ile hasta-
lığa maruziyet arasındaki ilişkilere dair 
kent araştırmacısı Murat Tülek ile ürettiği-
miz ön araştırmamızda cep telefonlarına 
indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasın-
dan elde ettiğimiz, kriterleri açıkça payla-
şılmamış mekansal verilerle, 2019'da 
tamamlanan İstanbul'un sosyo-mekansal 
profillerine dair güçlü bir temsil sunan 
'Veriye Dayalı Politika Aracı kent95[http://hari-
ta.kent95.org/]'in verilerini çakıştırarak pande-
mi karşısında eşitsizliklere dair sorgula-
malar yapmaya çalıştık. Pandemi ve sağlık 
karşısında sosyo-mekansal eşitsizliğin 
acaba resmini olmasa bile, eskizini çizebi-
lir ve eksiği ve fazlası ile yorumlayabilir 
miyiz? Salgının yayılımı dahil bu 
sosyo-mekansal eşitsizlikler ile, sınıfsal 
ilişkiler arasında bağlantılar kurabilir 
miyiz? Bunları somut mekansal mücadele-
leri kurgulamaya imkan verecek şekilde, 
mahalleler, somut yaşam alanları ölçeğin-
de yapabilir miyiz? 

Bu amaçla ürettiğimiz, sizlerin gömülü 
linklere tıklayarak daha ayrıntılı bir şekil-
de inceleyip, cevaplar arayabileceğiniz, 
aşağıda gördüğünüz iki adet İstanbul 
geneli (Avrupa Yakasına odaklı olan ve 
daha geniş İstanbul geneli) ve beş adet de 
Küçükçekmece (Harita 1) , Bakırköy/Bahçe-
lievler (Harita 2), Pendik (Harita 3), Tuzla 
(Harita 4), Kadıköy (Harita 5) ilçelerine 
odaklı harita çakıştırmaları şunları içerir 

Öncelikle,  5-6 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Hayat Eve Sığar uygula-
masının İstanbul il sınırları 
dahilinde sistemde görülen verile-
ri, tek tek ekran görüntüsü alınıp, 
birleştirilerek bir görsel haline 
getirildi. Böylelikle bütünleşik bir 
HES verisi tablosu oluşturuldu. Bu 
HES verisi tablosu, 2019 senesinde 
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 
Çalışmaları Merkezi’nin, TESEV 
işbirliği ile yürüttüğü[http://harita.-
kent95.org/istanbul] 'Kent95: Veriye 
Dayalı Politika Aracı Projesi’nin 
İstanbul haritası ile çakıştırıldı. 
Kent95 haritasında, sokak bazında 
derlenmiş ve her mahalle için ayrı 
ayrı hesaplanmış emlâk rayiç 
bedel verileri ile TÜİK Yaş aralığı 
verileri birleştirilerek, İstanbul'un 
toplam 959 mahallesinin sosyal 
profilleri çıkarılmış idi. En düşük 
emlâk rayiç bedel  / en genç 
nüfusa sahip mahalleler ile 
yüksek rayiç bedele sahip / yaşlı 
nüfus ağırlıklı mahalleler arasın-
daki ilişki,  lacivert ile koyu kırmızı 
arasındaki renk skalasında belir-
tilmiştir. Haritada emlâk rayiç 
bedel hesaplamaları sokak 
ölçeğinde derlenip, mahalle 
ortalamaları alınmış, TÜİK yaş 
aralığı verileri ise mahalle 
ölçeğinde elde edilip, işlenmiştir. 
Yaş aralığı verileri üzerinden 
yapılan katmanlaştırmada, çocuk 
yoğun mahalleler ortalamanın 
üstünde çocuğu olan hanelere de 
işaret etmektedir. Başka kapsamlı, 
mekansallaştırılmış sosyal profil 
verilerinin eksikliğinde, kent95 
haritası bizlere mahalle ölçeğinde 
sosyo-mekansal farklılaşmaya 
dair ayakları yere basan bir zemin 
sunmaktadır. (8)  

En belirgin eğilim COVİD-19 vakalarının 
görülme yoğunluğu ile nüfus yoğunluğu 
arasındaki doğrusal ilişkidir. Türkiye'de 
yatırımlar ve yatırımların tetiklediği finans 
hizmetleri, işgücü akışı, konut üretimi, çok 
dar bir alanda merkezileşmiştir ve şehrin 

kalanı da sürdürülemez şekilde saçaklan-
mıştır. Bunun ekosistemin korunması, gıda 
ve su güvenliği ile hava kalitesi açısından 
olduğu kadar, halk sağlığı açısından da 
ağır bedellere yol açan sonuçları, pandemi 
sürecinde bir kez daha belirginleşmiştir. 
Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük kısmı, 
sınırlı sayıda yerleşimde yoğunlaşmış, 
özellikle İstanbul'da 1. Köprü ve 2. Köprü 
bağlantı yollarının güneyindeki yerleşimler 
kilometrekareye 25.000 ila 100.000 kişi 
düşecek kadar yoğun alanlardır. Marmara 
Bölgesi'nde yaşayan 24 milyon insanın 16 
milyonu, yani üçte ikisi, İstanbul 2. Boğaz 
Köprüsü'nün altında kalan yerleşimler, 
Gebze, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
Bursa'nın kentsel merkezlerini içeren 
daracık bir alana sıkışmış, bu alanlarda 
ortalama kilometrekareye 1600 kişi 
düşmektedir. (9) Nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu mahallelerin arazi kullanımı, nasıl 
tipte işyerlerine, çalışma hayatlarında ve 
sosyo-ekonomik profillere sahip oldukları 
ise hemen akabinde sorulması gereken 
sorulardır.

İstanbul Ölçeğinde* bu çakıştırmaya baktığımızda 
veya Avrupa Yakası'ndaki daha küçük ölçekli 
işyerlerini barındırdığını bildiğimiz Küçükçekme-
ce**'yi merkeze alarak İstanbul ölçeğini çakıştırdı-
ğımızda ilk gözümüze çarpan, dikkat çekici bir 
örtüşme oluyor. 6 Eylül 2020 itibarı ile en çok 

COVİD-19 vakasının göründüğü 'yüksek ısılı' kırmızı 
bölgeler ile, kent95'de nispeten orta - orta altı 
sosyo-ekonomik konuma işaret eden mahalleler 
(orta/alt rayiç bedel / ağırlıkla alt yaş aralığında 
nüfusun ikamet ettiği yerler) büyük oranda 
örtüşüyor. Bunun ciddi bir kısmını nüfus yoğunluğu 
oranlarına bağlı olduğunu söylemek yanlış değil, 
fakat eksik olacaktır. Nüfus yoğunluğunun düşük 
olması ile sosyo-ekonomik profil arasında, özellik-
le son yirmi yılda yoğunlaşan kapalı site, rezidans 
tipi konutların coğrafyası düşünüldüğünde sorgu-
lanması gereken ilişkiler vardır. 

2017'de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'daki 
en yoğun nüfuslu mahalleler Zeytinburnu, Esenler, 
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 
bulunmaktadır. (10) Genel tabloya bakıldığında, 
İstanbul'daki sanayi alanlarının çevresindeki 
mahalleler*** ve sanayi alanlarının ekseriyetle 
konumlandığı D-100 ve TEM Karayolu ve bağlantı 
yolları ile, gene sanayi lojistiği için önemli bir 
transfer noktası olan Ambarlı, Pendik ve Tuzla 
Limanları'nın çevresinde vakaların daha yoğun 
olduğunu görmekteyiz. (Şekil 4). Fakat COVİD-19 
haritasında Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcı-

lar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve 
Bayrampaşa'nın sosyo-ekonomik profil 
olarak iki farklı uçta olan mahalleler 
barındıran ilçelerinin,  ısı haritasının 
en sıcak kısmında, birbirinden ayrış-
mayacak kadar riskli bir lekede buluş-
muş olması dikkat çekicidir. 

Gene İstanbul'un genel resmine baktı-
ğımızda Küçükçekmece***, Büyükçek-
mece, Başakşehir gibi son dönemde 
ciddi bir kısmında kapalı sitelerin 
geliştiği, yani sınıflar arası kesişmeler 
olmadan sınıf içine kapanma imkanı 
olan mahaller/mahalleler ile çalışma 
hareketliliği mecburiyeti ve geçit alanı 
niteliğindeki konumu ile risklere açık 
daha düşük gelirli mahaller/mahalle-
ler belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. 
Küçükçekmece****'nin hala sanayi 
aksında yer alan doğudaki Halkalı ve 
çevresinde sanayi alanlarının yakınla-
rındaki mahalleler ile batıdaki Göl'e 
yakın kapalı site alanları (Atakent, 
Yarımburgaz) arasındaki enfeksiyon 
oranı farkı belirgindir. Güvenlikli 
sitelerin yoğun olduğu, orta-üst rayiç 
bedele sahip Atakent Mahallesi ile, 
İkitelli Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki 
sanayi kulvarını teşkil eden, irili ufaklı 
fason işyerlerine ev sahipliği yapan 
Halkalı, İnönü, Atatürk ve Mehmet Akif 
Mahalleri arasındaki enfeksiyon risk 
oranı farkı çarpıcıdır. 

Başakşehir'in belirgin konut tipi kapalı 
siteler olan Bahçeşehir mahalleleri ile 
İkitelli Sanayi Bölgesi'nin güneybatısın-
daki Altınşehir, Şahintepe, Güvercinte-
pe mahalleleri risk ısısı açısından 
belirgin bir şekilde farklılaşmıştır. 
Büyükçekmece'de ise resmen aynı idari 
birim, yani Alkent mahallesi içerisinde 
doğudaki kapalı site alanları ile batı 
arasında belirgin bir fark oluşmuştur. 
Maslak-Ayazağa, Tuzla*****'da da 
kuzeydeki organize sanayi bölgelerine 
bitişik mahalleler ile deniz kenarında, 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin güneydo-

ğusundaki eski sayfiye konutlarını barındı-
ran mahalleler arasındaki zıtlık ilişkisi de 
belirgindir.  Özetle, sınıfsal olarak 'içe 
kapanma' (çoğu zaman evde kalabilme de 
anlamına gelen) imkanı olan mahallelerin 
COVİD-19 tablosunda az riskli alanlarda 
kaldığını söylemek mümkündür. 

Bahçelievler-Bakırköy* İlçeleri arasında 
yaptığımız çakıştırmamızda iki farklı ilçeye 
yayılmış ve D-100 otoyolu ile ayrışmış 
sosyo-ekonomik profillerin, COVİD-19 
bulaşıcı hastalığına maruz kalma açısından 
karşılaştırdığımız için, Kadıköy'den farklı 
olarak tekrar İstanbul genelini gösteren 
kent95 haritasına dönüyoruz. Buradaki 
kent95 haritasında gene koyu kırmızı - sarı 
- yeşil arasındaki skala yüksek rayiç bedel 
/ yüksek yaş aralığından aşağı doğru inen 
profillerdir. Buradaki en kolay okunan 
sınıfsal sınır D-100 otoyolunun kuzey ve 
güneyinde, Ataköy 7-10. mahalleler ile 
Bahçelievler'in güneyindeki Şirinevler, 
Zafer, Hürriyet, Fevzi Çakmak ve Çobandere 
mahalleri arasında, set çekilmişçesine 
değişen COVİD-19 tablosudur. Kuzeyde 
küçük ölçekli hafif endüstrinin (tekstil vs.) 
yoğun olduğu sosyal yapının başlangıcın-
dan itibaren ısı haritası kırmızıya dönmek-
tedir. Fakat Bakırköy ilçesi'nin güneydoğu-
sundaki üst rayiç bedel aralığında kalan 
Ataköy 1. Mahallesi’nde de COVİD-19 enfek-
siyon oranı daha parçalı da olsa Bakırköy 
haritasının ortalamasından yüksektir. 
Burasının Kartaltepe, Cevizlik gibi aynı 
ilçenin orta rayiç bedel ile nispeten genç 
nüfusunu barındıran mahalleleri ile neden 
enfeksiyon profillerinin benzediği sorgu-
lanmalıdır. Üst rayiç bedelli ve nispeten 
yaşlı Kadıköy'ün sahildeki güneyi ile, 
Covid-19 enfeksiyonu açısından kırmızı, 
fakat alt rayiç bedelli ve yaş ortalaması 
düşük Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri 
arasındaki zıtlık ilişkisi çarpıcıdır. 

HES verisi, -tahminlerimize göre- enfekte 
hastaların ikamet ettiği adres bilgisini 
temsil ettiğinden, bu haritaların işyeri 
yoğun mahallere dair açıklayıcı olmaktan 

uzak olduğunu düşünebiliriz. 
Fakat bir örtüştürme ilişkisini 
verili kabul etmeden, bu çakış-
tırma vesilesi ile kent içinde 
ikamet edilen yer ile çalışma 
hayatı / toplumsal katmanlar 
içerisindeki konum arasında 
sorgulayabileceğimiz pek çok 
örüntü bulunmaktadır. Bu iki 
farklı temsili çakıştırmanın 
amacı, idari sınırların ötesinde, 
bazen onlara denk düşen, 
bazen ortadan kesen, bazen 
ise aykırı akan emek mekanla-
rı, ortak mücadelelerde birle-
şebilecek ortak sorunlara 
işaret eden çalışma/barınma/-
beslenme/tüketme/sağl ık 
profilleri/iklimleri olup olma-
dığını sorgulamaktır. Bunun 
için elimizde henüz sadece 
imalat sanayindeki işyerlerinin 
2014 itibarı ile İstanbul'daki 
dağılımı ile HES verisinin 
çakıştırması bulunmaktadır 
(İstanbul Geneli için bu harita, 
Küçükçekmece imalat sanayi/-
HES verisi** ve Tuzla imalat 
sanayi ve HES verisi*** çakış-
tırması). Acaba HES verisinin 
işlendiği adresler/konutlar ile 
işyerlerinin iç içe olduğu 
mahalleler ile işe gidiş-geliş 
trafiğinden kaçamayan transit 
mahallelerin salgın riski daha 
mı fazladır? Tuzla'da Tersane-
ler Bölgesi'nin güneyinde gemi 
inşa sanayinin irili ve ufaklı 
fason işletmelerinin dağıldığı 
İçmeler ve Aydıntepe mahalle-
lerinde enfeksiyon oranı daha 
yoğunken, HES verinin konut 
odaklı olması yüzünden sırf 
sanayi bölgelerini kapsayan 
alanlarda büyük boşluklar 
gözükmektedir. Avrupa Yaka-
sı'ndaki TEM ve E-5 yolları 
arasındaki Bağçılar, Bahçe-
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lievler, Güngören, Esenler ilçelerindeki imalat sanayi 
işyerlerinin yoğun olduğu alanlar ise salgın riski açısın-
dan iç içe geçmiş vahim bir 'kırmızı ada' haline gelmiştir. 

İstanbulluların pandemi karşısındaki ortak nispi sağlık/-
hastalık profilleri, idari sınırlar ile sınırlı kalmayan işçi 
semtlerinin görünmez sınırlarına mı gösteriyor mu? 
Bunlara işçi semtleri mi demeliyiz, çalışma hayatı ile 
ilişkileri bilahare araştırılmak üzere kentsel yoksunlu-
ğun yoğunlaştığı semtler/mahalleler kavramını mı 
kullanmalıyız? İnanıyoruz ki, 2020 senesinde hastalanan 
ve salgında hayatını kaybedenlerin çalışma hayatlarına 
dair veriler tutulabilseydi, üretime ara vermeyen, tam 
tersine hastalanan işçilerin yerine fazla mesai ve yoğun-
laştırılmış çalışma ile çalışma koşullarını 'henüz sağlıklı 
kalanlar için' zorlaştıran işyerlerindeki bu orantısız can 
ve sağlık bedeli daha da görünür olacaktı. Verileri tutul-
mayarak, paylaşılmayarak geniş kamuoyu açısından 
görünmez alana itilen ev dışında ve faal çalışmak zorun-
da olanların yüksek hastalık oranları, salgının sadece 
işçi sınıfı değil, tüm toplum içindeki yayılım hızını 
artırmaya devam ediyor. İşçi sağlığı olmadan, bir kere 
daha halk sağlığı olamayacağını acı bir bedel ile tecrübe 
ediyoruz.
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COVİD-19 ve
Sağlık Emekçileri
Yaşadıkları ve talepleri 

Covid-19’da sağlık emekçilerinin yaşadıkları
Gücü, parayı, iktidarı elinde tutan egemenler her savaşta 
olduğu gibi sıcak evlerinde, ofislerinde rahatlarına bakarken 
diğer emekçilerde olduğu gibi hatta belki bir nebze daha fazla 
sağlık emekçileri daha fazla yoruldular, didindiler, ateşe atıldı-
lar, hastalandılar, tükendiler ve maalesef çokça öldüler.  Tablo, 
28 Aralık saat 15.00 itibarıyla TTB’nin siyahkurdele.com sitesin-
den derlendi; bu satırları yazdığımın ertesi günün sabahı 
kaybettiklerimizin sayısı 305, akşamına doğru 310 olmuştu… 
Dünyada hiçbir meslek grubu bu kadar hızlıca öl(dürül)müyor-
dur sanırım…  Tabloda görüldüğü gibi kaybettiklerimizin %39’u 
tıp doktoru olmak üzere sağlık sunun basamaklarının hemen 
hepsinden sağlık emekçisi vardı.  

,

Tablo-: 28 Aralık 2020 itibarıyla kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının bazı verileri

Bir milyondan fazla sağlık çalışanından 120 binden fazlasının 
Covid-19 ile enfekte olduğunu/hastalandığını Sağlık Bakanı 1 ay 
önce yine “ağzından kaçırdı”… Evet, maalesef hiçbir veri günü 
gününe halkla şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için yetkili 
sorumlu(?)larımız bu gibi ifadeleri hep laf arasında geveliyorlar. 
Buna göre sağlık çalışanlarının en az %11’i Covid-19 hastası 
olmuş; 28 Aralık 2020 itibarıyla maalesef bunlardan 300 
canımızı (%0.25; toplam nüfusumuzun %0,028) kaybetmişiz.  

AKP iktidarının göreve geldiği günden beri sağlık bir meta 
haline getirildi; hastalar müşteri, sağlık çalışanları ise giderek 
özel sektörün insafına terk edilen birer kurbana dönüştürülerek 
tüm hakları gasp edildi. Tablo-5’de görüldüğü gibi sağlık kurum-
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larımızın neredeyse %40’ına yakını artık özel sektördedir.

Tablo-6’da görüldüğü gibi sağlık çalışanlarımızın ise 
neredeyse ¼’ü özel sektördedir ki bunların içinde kayıtsız 
çalışanların oranını ise bilmiyoruz.

Zaten zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları 
pandemiyle birlikte daha da zorlaştı. Üstelik hastalandılar, sakat 
kaldılar, yoruldular, tükendiler ve öldüler. Bunun da en büyük nedeni 
plansızlık, öngörüsüzlük, çalışanlar başta olmak üzere halka 
hürmetsizliktir. Çünkü Türk Tabipleri Birliği ve konuyla ilgili uzman-
lık dernekleri, sağlık meslek örgütleri dünyanın Covid-19’u pandemi 
olarak tanımlamasıyla beraber bu tip salgınlarla mücadelenin 
sadece sağlık hizmetleriyle sürdürülemeyeceğini adeta haykırdık. 
Olayın birinci basamağa bile gelmeden toplumsal düzeyde etkenle 
karşılaşma olasılığının azaltılmasını sağlayacak hasta sayısının 
fazla olduğu bölgelerde işyerlerinin kapatılması, esnek çalışma/ev-
den çalışmanın teşviki, vardiyaların kısaltılması ve dinlenme 
aralıklarının düzenlenmesi, gerektiğinde okulların saatlerinin 
sınırlandırılması, kapatılması,  halka açık etkinliklerin sınırlandırıl-
ması ya da sonlandırılması, toplu taşıma araçlarında düzenlemeler, 
uluslararası seyahat kontrolleri, ülke içi hareketler üzerindeki 
kısıtlamalar, temas süresinin azaltılması, bilgilendirme kampanya-
ları vb. birçok önlem alınmasının zorunluluk olduğunu ısrarla ama 
ısrarla belirttik.  Bu önlemlerin belli bir hiyerarşik düzen içinde 
uygulanması gerektiğini, bununla beraber salgın düzeyinin güveni-
lir bir şekilde nitelikli, doğru ve şeffaf bilgi toplanarak izlenmesiyle 
alınabileceğini ifade ettik.

Alınacak toplumsal önlemlerin kişilerin yaşamlarını sağlıklı ve 

zorluğu nedeniyle kaynağa yönelik alınması 
gereken önlemler hala yaşamsal önem 
taşımaktadır. Çünkü hastaların ve temaslıların 
bulaştırma riskleri devam ettiği süreçte 
ortadan kalkmadığı toplumla temasları 
kesilmezse salgının sonlanması mümkün 
değildir. İşin daha da kötü tarafı birçok batı 
ülkesinde olduğu gibi salgının şiddeti artarak 
devam etmektedir; hergün bir uçaktan fazla 
insanımızı kaybediyoruz.  Üstelik sağlık çalışan-
ları olarak gerçekten de artık iyice yorulduk; 
güvencesizliğin, ne zaman hastalanma 
sırasının bize geleceği, hemen her gün bazan 
sayıları 10’a varan meslektaşımızı, arkadaşımızı 
kaybediyoruz, bir o kadarı da yaşamını idame 
ettirecekten güçten yoksun kalıyor, malul 
oluyor…

Sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında 
yaşadıkları sıkıntılara bir de sahada, filyasyon 
ve tarama muayenelerinde yaşadıkları da 
eklendi. Sahaya gönderilen filyasyon ekipleri 
son döneme kadar genellikle iki sağlık çalışa-
nından oluşmaktaydı. İlçe Sağlık Müdürlükle-
rinde hekim istihdamı çok düşük sayıda 
olduğundan, ekipler ebe, hemşire, diş hekimleri, 
ATT, tıbbi sekreter, diş teknikeri, sosyal hizmet 
uzmanı, biyolog gibi farklı mesleklerden 
çalışanlarla oluşturulmuştur. Filyasyon ekiple-
rinin yapısı, görev tanımları çalışma süreleri 

güvenli biçimde sürdürmeleri için gerekli 
barınma, beslenme vb. temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını ve temel hak ve özgürlüklerini 
tehdit etmesine izin vermemesi halinde ancak 
başarıya ulaşacağını; bu önlemlerin yaşama 
geçirilmesinin ve fayda sağlamasının temel 
anahtarının toplumsal aidiyet duygusu ve 
güven olduğunu, çatışmalı demokratik olmayan 
ortamlarda toplumsal önlemlere uyumun 
azalacağını, bunların gerçek yaşama geçirile-
meyeceğini ısrarla savunduk. Tüm bilimsel 
veriler pandemilerde salgının sonlandırılması 
için bulaş yoluna yönelik maske, mesafe, hijyen 
gibi önlemlerin yanında aşılama gibi duyarlı 
kişi/konakçıya yönelik önlemler ile enfekte 
olanların saptanması, bildirimi, hastanın izolas-
yonu ve tedavisi, tarama çalışmaları, sağlık 
eğitimi, filyasyon, temaslıların incelenmesi ve 
takibi, karantina uygulamaları gibi kaynağa 
yönelik önlemler alınması gerektiğini yıllardır 
göstermektedir.  Bu satırların yazıldığı süre 
içinde henüz COVID-19 aşılaması başlamadığın-
dan, başlasa bile uzun dönem kalıcı bağışıklığı-
nın ne olduğu henüz bilinmediğinden her ne 
kadar aşılamayla ilgili olumlu gelişmeler 
mevcutsa da COVID-19’a karşı bağışıklığın bazı 
vakalarda olsa sonlanıyor olması, aşıların uzun 
dönem olumlu ya da olumsuz etkilerinin henüz 
belli olmaması, aşının sağlayacağı koruyuculu-
ğun süresinin bilinmemesi ve lojistiğinin 

bölgeden bölgeye farklılıklar göstermekle 
beraber çoğunlukla da benzerdir. Eleman 
sıkıntısı ve artan vaka sayıları nedeni ile 
filyasyon ekiplerinin günlük çalışma saatleri 12 
saati geçmiştir. 16 saat çalışan ekipler mevcut-
tur. Yine eleman sıkıntısının had safhaya 
ulaşması nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğü 
çalışanları filyasyon görevleri yanında bağışık-
lama, üreme sağlığı vb. rutin işlerini evde 
çalışmayla tamamladıklarını bildirmektedir.  Bir 
diğer nokta, bu ekiplerin görev saatleri sürekli 
değiştirilmekte, gün aşırı çalışacağı tebliğ 
edilen çalışanlardan her gün çeşitli nedenlerle 
göreve çağrıldığını bildirenler mevcuttur. 
Ekipler bazı dönemlerde günlük 40 vakanın 
ziyaret edildiği bildirmektedir. Filyasyon ekiple-
rinin geniş iş tanımları göz önünde bulundurul-
duğunda sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik ve 
hastalık görülme sıklığının neden alarm 
verecek boyutta olduğunu anlamak mümkün-
dür. Ekiplerde sağlık çalışanlarının görevlendir-
melerinde birçok sorun yaşanmakta, kronik 
hastalığı olanlar yaşam hakkı ihlali sayılabile-
cek şekilde çalışmaya zorlanabilmektedir. 
Asistan hekimlerin görevlendirmelerinde 
eğitim hakkı ihlalleri mevcuttur. Buna göre 
yeniden düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının 
çalıştıkları coğrafi alan dışında görevlendiril-
meleri, adresle ilgili yaşanan sorunları 
derinleştirmekte, işgücü ve zaman kaybına 

neden olabilmektedir. Gece çalışmasına hiçbir 
güvenlik önlemi ve sosyal yaşam düzenlemesi-
ne olanak tanınmadan geçilmiştir. Eve gidiş 
gelişlerde birçok ilçede servis sağlanmadığı 
için ulaşımda sorun yaşanmaktadır. Çalışanlara 
yönelik şiddetle ilgili birçok sorun yaşanmakta, 
apartman görevlileri, site güvenliği, hasta ve 
yakınlarıyla sözel ve fiziksel şiddet olayları 
bildirilmektedir. Kayıtların kişisel telefonlardan 
yapılması da güvenlik açıklarına neden 
olabilmektedir. Görev sırasında trafik kazası 
geçiren filyasyon ekipleri mevcuttur. İş yükünün 
artması yorgunluğa ve bunun bazen araç ile 
kaza yapılmasına neden olabilmektedir. Ekipler 
yeterli araç bulunmadığında kendi araçlarıyla 
ziyaretleri yapmak zorunda kalmaktadır. Sağlık 
profesyoneli olan ve olmayan çalışanlar arasın-
da iş yükünde ciddi farklılıklar mevcuttur. 
Ekipler arası görev yeri, görev tanımı, iş yükü 
açısından adaletsizlikler, keyfi görevlendirme-
ler çalışma barışını ve örgütsel bağlılığı zedele-
mektedir. Ekiplere alana çıkmadan önce oryan-
tasyon ve COVID-19’a özel eğitim zaman sıkıntısı 
nedeniyle çoğunlukla verilememekte bu da 
hizmet sunumunda uygun yönlendirmenin 
yapılmaması, testte gecikme, tedaviyle ilgili 
izlemlerde sorunlara neden olabilmektedir. 
Artan vaka sayısı ile her ev ziyaretine ayrılan 
sürenin azalması, hasta öyküsünün alınmasını 
ve gerekli bilgilerin verilmesini zorlaştırmakta-
dır.  Gerekli hasta öyküsünün alınamaması 
temaslı tespitini önlemekte, tüm riskli temaslı-
lar ile iletişim kurulmaması salgının kontrol 
altına alınmasının önüne geçmektedir. Sağlık 
çalışanları arasındaki ücretlendirmede ciddi 
eşitsizlikler mevcuttur. Teşvik amacıyla vaad 
edilen ücret düzenlemelerinin çok azı yaşama 
geçirilmiştir. Filyasyon ekiplerine yeterli kişisel 
koruyucu donanım sağlanmamaktadır. Ekiplere 
rutin olarak test yapılmamakta, hem ziyaret 
ettikleri hem de kendi haneleri açısından risk 
artmaktadır.

Tüm bu sorunlar doğaldır ki sağlık çalışanların-
da ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta özellik-
le de fiziksel sağlık sorunlarının yanında tüken-
mişlik, yaptığı işten tatmin olmama, motivasyo-
nun düşmesi günbegün giderek dayanılmaz 
boyutlara ulaşmaktadır. Çünkü pandeminin 
başından bu yana yoğun iş yükü altında 
çalışmanın yanı sıra görev tanımlarının dışında 

çalıştırılan sağlık çalışanlarında ciddi bir 
tükenme oluşmuştur. COVID-19 hizmetlerinin 
yanında sağlık kurumlarındaki rutin işleri de 
yetiştirmesi beklenen sağlık çalışanlarının 
sağlığı için bir önlem alınmadığı gibi temel 
özlük haklarının pandemi genelgeleri yoluyla 
sürekli kısıtlanmasıyla sağlıkçılar daha ağır 
yük altına girmektedir. Aylardır hiç durmadan 
devam eden insan üstü uğraşılarına personelin 
dönüşümlü olarak katılmasını sağlayacak 
kadar sağlık çalışanı olmayan kurumlar 
üzerinden yürütülen salgın süreci geride sağlığı 
bozulmuş sağlıkçılar bırakmaktadır. İkinci 
dalga yaşanırken mevcut koşullarda evde ilaç 
tedavisinden temaslı izolasyonuna, raporlama-
dan, örnek alımına kadar pek çok işin sınırlı 
sayıdaki sağlık çalışanıyla yürütülmesi yapılan 
işin niteliğini de doğal olarak etkilemektedir. 
Gerek birinci, gerekse de ikinci ve üçüncü 
basamakların alt yapısı artık bu yoğunluğu 
kaldıramaz boyutlara ulaşmış, bunun sorumlu-
su olarak da sağlık çalışanlarıymış gibi bir algı 
oluşturulmaktadır. Özellikle yoğun bakım 
kapasitelerinin son zamanlardaki durumu facia 
şeklinde kazalara yol açarak hem sağlık 
çalışanlarının hem de hizmet sunulan halkımı-
zın can güvenliğini ciddi boyutta etkiler hale 
gelmiştir.

Covid-19’da sağlık emekçilerinin talepleri
Evet, bu aşamada sağlık çalışanı olarak 
taleplerimizi sürekli hemen her platformda 
dillendirmekteyiz, ancak burada bir kez daha 
maddeleyerek sıralarsak:

1- Siyasal otoritelerce sıradanlaştırılmaya 
çalışılan sağlıkta şiddete artık ciddi bir şekilde 
son verilmesini istiyoruz; sağlık sunumu 
sırasında görevlerimizi şiddetsiz koşullarda 
yerine getirmek bizim de en doğal hakkımızdır.

2- Emeklerimizin karşılığı olan özlük haklarımı-
zı tam olarak ve zamanında almak istiyoruz.

3- Çalışma koşullarımızın sağlıklı ve güvenli 
hale getirilmesini; Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun da 
birçok bildirisinde belirttiği gibi çalışma ortam-
larımızdaki her türlü birincil korunma önlemle-
rinin alınmasını, işimizden kaynaklanan hasta-
lanmalarımızın önlenmesini istiyoruz.

4- Yine ILO ve WHO’nun da belirttiği gibi görevle-

rimizin yürütümü sırasında mevcut riskler 
nedeniyle aralıklı olarak gerekli tetkik-kontrol-
lerden geçirilmeyi, periyodik kontrollerimizin 
tam ve zamanında yapılmasını istiyoruz.

5- Periyodik muayenelerimiz sırasında ya da 
semptomlarla etkilendikleri, hastalandıkları 
zaman bunların tam ve doğru bir şekilde kayda 
alınmasını talep ediyoruz.

6- Çalışma ortamlarımızdaki risklerden etkile-
nip hastalandığımızda bu hastalıklarımızın 
meslek   hastalığı olarak kabul görmesini, 
kayda geçirilmesini istiyoruz.

7- İşe bağlı bu hastalıkları nedeniyle kendile-
rinde geçici ya da kalıcı olarak çalışma güçle-
rinde bir kısıtlanma olduğu zaman bunun geçici 
ya da kalıcı maluliyet yönünden değerlendiril-
mesini istiyoruz.

8- Çalışma yaşamındaki risklere, yaptığı işe 
bağlı meslek hastalıkları nedeniyle ölümleri 
halinde geri kalanlarının mağduriyetinin önlen-
mesini istiyoruz.

Bununla beraber sağlık çalışanları mutlaka 
ama mutlaka Covıd-19’un meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesini istiyorlar. Bunun ana 
nedeni meslek hastalıkları için tüm dünyada 
kabul edilen bazı kriterlerin sağlık çalışanların 
hemen tümünde bulunmasıdır. Sağlık işkolunda 
Covid-19 gibi hastalık yapıcı bir risk inkâr 
edilemeyecek şekilde var, toplumun diğer 
kesimlerine göre sağlık çalışanlarının 10-14 kat 
daha fazla etkilendikleri gösterilmiştir, tüm 
gerekli önlemlerin alındığını kabul etsek bile 
Eylül 2020 resmi rakamlara göre Covid-19’un 
sağlık çalışanlarının en az 40 binini etkilediğini 
yani en az binde 37’lerde olduğunu biliyoruz. 
Dünya Sağlık Örgütü bu nedenlerledir ki pande-
minin ilk günlerinden itibaren özellikle sağlık 
çalışanları için hükümetleri uyarmıştır. Yine bu 
nedenledir ki bir çok ülkenin Sağlık Bakanı 
“Covid-19 sağlık çalışanları için OTOMATİKMAN 
bir meslek hastalığı” olduğunu beyan etmiştir. 
Peki ülkemizde durum nedir? Pandeminin ilk 
zamanlarında her akşam 21.00’de sağlık 
çalışanları alkışlandı.  Başka da bir şey yok… 
Ama ne var?:  Sağlık çalışanları ezilerek, 
horlanarak, şiddete uğrayarak canla, başla 
çalışmaya devam ediyorlar.  Peki, bunun karşılı-
ğı ne? Hastalanıyorlar, sakatlanıyorlar ve 

maalesef ölüyorlar…  Evet, yaşamını can kurtar-
maya adamış bir mesleğin mensupları hemen her 
gün ikişer, üçer, beşer ölüyorlar…   Peki Sağlık 
Bakanlığımız ne yapıyor bu arada? Her akşam 
doğruluğu kuşkulu rakamları turkuaz tablolada 
yayınlıyor… Peşinden de “sağlık çalışanlarını 
korumak için halkımıza maske-mesafe, hijyene 
dikkat edin lütfen” diyor… Basına yansıdığı 
kadarıyla bir de Sağlık Bakanı “2021’in tüm 
dünyada sağlık çalışanları yılı” olarak kabul 
edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmaya 
hazırlanıyormuş. Sayın Bakanı bu girişimi 
nedeniyle alkışlıyoruz. Ancak bu girişimin de 
Covid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günlerdeki 
gibi sadece alkıştan ibaret kalmaması, ete 
kemiğe bürünmesi, tüm sağlık emekçileri için 
somut bir adıma dönüşmesi için Sağlık Bakanlığı-
mızı dünyadaki birçok ülkedeki Sağlık Bakanı gibi 
cesur bir adım atmaya, Covid-19’un tüm sağlık 
çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul 
edilmesini ilan etmek üzere göreve çağırıyoruz. 
Bunun için TTB olarak bir yasa tasarısı hazırladık; 
bu taslağımızın başlıca maddeleri:

1- Sağlık Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim 
Sistemi) kayıtlarında bulunan “sağlık çalışanı” 
ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgula-
rının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,

2- Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası (PCR 
negatif ancak SARS/Cov-2/Covid-19 ile uyumlu 
klinik ve tomografik bulgusu olan) ve kesin 
(RT-Covid-19 PCR pozitif) olguların “illiyet bağı 
olarak kabul edilmesi” için SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) İKMHS (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortası) Daire Başkanlığına gönderilmesi,  

3- Sağlık çalışanlarından 4-a dışında çalışanlar 
(4-b,c,taşeron vs.) için İKMH sigortacılık koluyla 
bağlantılı bir fon oluşturulması,

4- Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da 
organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik 
fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet 
yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 
tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” SGK 
tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca 
değerlendirilmesi,

5- SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan 
bu değerlendirmeler sonucu belirlenen MKGAO 
(Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı) %’sine 

göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına 
yansıtılması,

6- Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş 
olanların birinci ve bakmakla yükümlü olduğu 
ikinci derece yakınlarına da meslek hakları 
yasal getirisinden yararlanmalarının sağlan-
ması,

7- Yukarıdaki son 2 maddede (5. ve 6. Madde) 
sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazmi-
nat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı 
olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerin-
den biri olduğunun kabul edilmesi.

Tıbbi bir mantıkla, içinde bulunduğumuz zorluk-
lardan kaynaklanan gözlemlerimizle hazırladı-
ğımız bu tasarı bir partimizin hukukçu milletve-
killeri tarafından (CHP) hukuk diline ve yasa 
mantığına dönüştürülerek 33 Milletvekilimizin 
imzasıyla 17 Kasım 2020’de TBMM Başkanlığına 
sunuldu.  Peki biz sağlık çalışanlarının böyle bir 
yasadan temel beklentilerimiz, olmazsa olmaz-
larımız nelerdir?

- Öncelikle ilk beklentimiz çıkacak yasa tüm 
sağlık çalışanlarını kapsamalıdır: Hekiminden, 
eczacısına, hemşiresinden, ebesine, hizmetli-
sinden ambulans şoförüne, sağlık kurumların-
daki idari personelden, filyasyon ekiplerine 
kadar herkesi… 

- Meslek hastalıkları ve İş kazaları konusundaki 
mevcut yasalarımızda geçen “çalışma süresi/p-
rim yatırma gün sayısı vs.” kavramına bakma-
dan her kıdemdeki sağlık çalışanını kapsamalı-
dır.

- Mevcut meslek hastalıkları ve iş kazaları 
mevcut mevzuatlarımızda ifade edilen “meslek 
hasstalıkları liste sistemi/maruziyet ve yüküm-
lülük süresi ile illiyet bağı” kavramlarına 
bakılmadan bu konuda yani Covid-19’un meslek 
hastalığı olduğunun tek ve yegane delili Sağlık 
Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) 
kayıtları olmalıdır; bundan başka bir “illiyet 
bağı” aranmamalıdır.

- Başka bir ifadeyle, tekrar vurgulamakta 
yarar var: Covid-19’un sağlık çalışanları için 
başkaca da bir “illiyet bağı” aranmadan 
“otomatikman” SGK’ya Sağlık Bakanlığı 

tarafından meslek hastalığı olarak bildiril-
mesini istiyoruz.

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortacılık 
kolu olmayan 4-a kapsamı dışındaki tüm 
sağlık çalışanlarının bu konudaki sigortacılık 
primlerinin çalıştıkları kurumca karşılana-
cak şekilde bir fon oluşturulmasının sağlan-
ması,

- Sağlık çalışanlarından malul olanların 
kendileri, ölenlerin yakınlarının SGK’nın 
meslek hastalıkları ile ilgili tüm özlük hakla-
rından yararlanmalarının sağlanması,

- Covid-19 etkilerinin ne kadar süreceği 
henüz bilinmediğinden, “Sağlık çalışanları 
için Covid-19 yükümlük süresinin en az 5 yıl” 
olarak belirlenmesi.    

Covid-19’un akut etkilerini biliyoruz ancak 
ağır geçiren %2-5’lik bir sağlık çalışanımı-
zın maalesef bir kısmını kaybediyoruz, bir 
kısmı da malul kalmaktadır. Bu nedenle bu 
hakları Covid-19’dan kaybettiğimiz sağlık 
çalışanlarının yakınları için istiyoruz; 
Covid-19’u ağır geçirip %100’lük vücut 
bütünlüklerinde kayıp olanlar yani değişik 
derecelerde malul kalmış olanlar için 
istiyoruz.  Evet, sağlık çalışanları olarak 
Mart ayından beri canımızı dişimize 
katarak, hayatımızı ortaya koyarak çalışı-
yoruz… Covid-19’un meslek hastalıkları 
olarak kabul edilmesi talebimizin toplumun 
tüm kesimlerince desteklenerek TBMM 
tarafından bir an önce yasalaşması tüm 
sağlık çalışanları için bir nebze de olsa bir 
motivasyon sağlayacaktır.   

Sonuçta sağlık çalışanları zaten büyük bir 
yük altındaydı; pandemiyle beraber bu daha 
da arttı, farklı boyutlara ulaştı. Bu nedenle 
bu tasarımızın yasalaşmasını istiyoruz, bu 
teklifin yakın gelecekte yasalaşmaması 
halinde ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık 
çalışanı için bıçak sadece kemiğe dayanmış 
değildir; sağlıkçıların tümünün sistem ve 
organlarını, yüreğini-beynini, ruhunu artık 
parçalar hale gelmiştir.  Hangi kademede 
çalışırsa çalışsın sağlık çalışanlarının 
hemen tümü için geçerlidir.



Covid-19’da sağlık emekçilerinin yaşadıkları
Gücü, parayı, iktidarı elinde tutan egemenler her savaşta 
olduğu gibi sıcak evlerinde, ofislerinde rahatlarına bakarken 
diğer emekçilerde olduğu gibi hatta belki bir nebze daha fazla 
sağlık emekçileri daha fazla yoruldular, didindiler, ateşe atıldı-
lar, hastalandılar, tükendiler ve maalesef çokça öldüler.  Tablo, 
28 Aralık saat 15.00 itibarıyla TTB’nin siyahkurdele.com sitesin-
den derlendi; bu satırları yazdığımın ertesi günün sabahı 
kaybettiklerimizin sayısı 305, akşamına doğru 310 olmuştu… 
Dünyada hiçbir meslek grubu bu kadar hızlıca öl(dürül)müyor-
dur sanırım…  Tabloda görüldüğü gibi kaybettiklerimizin %39’u 
tıp doktoru olmak üzere sağlık sunun basamaklarının hemen 
hepsinden sağlık emekçisi vardı.  

,

Tablo-: 28 Aralık 2020 itibarıyla kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının bazı verileri

Bir milyondan fazla sağlık çalışanından 120 binden fazlasının 
Covid-19 ile enfekte olduğunu/hastalandığını Sağlık Bakanı 1 ay 
önce yine “ağzından kaçırdı”… Evet, maalesef hiçbir veri günü 
gününe halkla şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için yetkili 
sorumlu(?)larımız bu gibi ifadeleri hep laf arasında geveliyorlar. 
Buna göre sağlık çalışanlarının en az %11’i Covid-19 hastası 
olmuş; 28 Aralık 2020 itibarıyla maalesef bunlardan 300 
canımızı (%0.25; toplam nüfusumuzun %0,028) kaybetmişiz.  

AKP iktidarının göreve geldiği günden beri sağlık bir meta 
haline getirildi; hastalar müşteri, sağlık çalışanları ise giderek 
özel sektörün insafına terk edilen birer kurbana dönüştürülerek 
tüm hakları gasp edildi. Tablo-5’de görüldüğü gibi sağlık kurum-

larımızın neredeyse %40’ına yakını artık özel sektördedir.

Tablo-6’da görüldüğü gibi sağlık çalışanlarımızın ise 
neredeyse ¼’ü özel sektördedir ki bunların içinde kayıtsız 
çalışanların oranını ise bilmiyoruz.

Zaten zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları 
pandemiyle birlikte daha da zorlaştı. Üstelik hastalandılar, sakat 
kaldılar, yoruldular, tükendiler ve öldüler. Bunun da en büyük nedeni 
plansızlık, öngörüsüzlük, çalışanlar başta olmak üzere halka 
hürmetsizliktir. Çünkü Türk Tabipleri Birliği ve konuyla ilgili uzman-
lık dernekleri, sağlık meslek örgütleri dünyanın Covid-19’u pandemi 
olarak tanımlamasıyla beraber bu tip salgınlarla mücadelenin 
sadece sağlık hizmetleriyle sürdürülemeyeceğini adeta haykırdık. 
Olayın birinci basamağa bile gelmeden toplumsal düzeyde etkenle 
karşılaşma olasılığının azaltılmasını sağlayacak hasta sayısının 
fazla olduğu bölgelerde işyerlerinin kapatılması, esnek çalışma/ev-
den çalışmanın teşviki, vardiyaların kısaltılması ve dinlenme 
aralıklarının düzenlenmesi, gerektiğinde okulların saatlerinin 
sınırlandırılması, kapatılması,  halka açık etkinliklerin sınırlandırıl-
ması ya da sonlandırılması, toplu taşıma araçlarında düzenlemeler, 
uluslararası seyahat kontrolleri, ülke içi hareketler üzerindeki 
kısıtlamalar, temas süresinin azaltılması, bilgilendirme kampanya-
ları vb. birçok önlem alınmasının zorunluluk olduğunu ısrarla ama 
ısrarla belirttik.  Bu önlemlerin belli bir hiyerarşik düzen içinde 
uygulanması gerektiğini, bununla beraber salgın düzeyinin güveni-
lir bir şekilde nitelikli, doğru ve şeffaf bilgi toplanarak izlenmesiyle 
alınabileceğini ifade ettik.

Alınacak toplumsal önlemlerin kişilerin yaşamlarını sağlıklı ve 

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

zorluğu nedeniyle kaynağa yönelik alınması 
gereken önlemler hala yaşamsal önem 
taşımaktadır. Çünkü hastaların ve temaslıların 
bulaştırma riskleri devam ettiği süreçte 
ortadan kalkmadığı toplumla temasları 
kesilmezse salgının sonlanması mümkün 
değildir. İşin daha da kötü tarafı birçok batı 
ülkesinde olduğu gibi salgının şiddeti artarak 
devam etmektedir; hergün bir uçaktan fazla 
insanımızı kaybediyoruz.  Üstelik sağlık çalışan-
ları olarak gerçekten de artık iyice yorulduk; 
güvencesizliğin, ne zaman hastalanma 
sırasının bize geleceği, hemen her gün bazan 
sayıları 10’a varan meslektaşımızı, arkadaşımızı 
kaybediyoruz, bir o kadarı da yaşamını idame 
ettirecekten güçten yoksun kalıyor, malul 
oluyor…

Sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında 
yaşadıkları sıkıntılara bir de sahada, filyasyon 
ve tarama muayenelerinde yaşadıkları da 
eklendi. Sahaya gönderilen filyasyon ekipleri 
son döneme kadar genellikle iki sağlık çalışa-
nından oluşmaktaydı. İlçe Sağlık Müdürlükle-
rinde hekim istihdamı çok düşük sayıda 
olduğundan, ekipler ebe, hemşire, diş hekimleri, 
ATT, tıbbi sekreter, diş teknikeri, sosyal hizmet 
uzmanı, biyolog gibi farklı mesleklerden 
çalışanlarla oluşturulmuştur. Filyasyon ekiple-
rinin yapısı, görev tanımları çalışma süreleri 

güvenli biçimde sürdürmeleri için gerekli 
barınma, beslenme vb. temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını ve temel hak ve özgürlüklerini 
tehdit etmesine izin vermemesi halinde ancak 
başarıya ulaşacağını; bu önlemlerin yaşama 
geçirilmesinin ve fayda sağlamasının temel 
anahtarının toplumsal aidiyet duygusu ve 
güven olduğunu, çatışmalı demokratik olmayan 
ortamlarda toplumsal önlemlere uyumun 
azalacağını, bunların gerçek yaşama geçirile-
meyeceğini ısrarla savunduk. Tüm bilimsel 
veriler pandemilerde salgının sonlandırılması 
için bulaş yoluna yönelik maske, mesafe, hijyen 
gibi önlemlerin yanında aşılama gibi duyarlı 
kişi/konakçıya yönelik önlemler ile enfekte 
olanların saptanması, bildirimi, hastanın izolas-
yonu ve tedavisi, tarama çalışmaları, sağlık 
eğitimi, filyasyon, temaslıların incelenmesi ve 
takibi, karantina uygulamaları gibi kaynağa 
yönelik önlemler alınması gerektiğini yıllardır 
göstermektedir.  Bu satırların yazıldığı süre 
içinde henüz COVID-19 aşılaması başlamadığın-
dan, başlasa bile uzun dönem kalıcı bağışıklığı-
nın ne olduğu henüz bilinmediğinden her ne 
kadar aşılamayla ilgili olumlu gelişmeler 
mevcutsa da COVID-19’a karşı bağışıklığın bazı 
vakalarda olsa sonlanıyor olması, aşıların uzun 
dönem olumlu ya da olumsuz etkilerinin henüz 
belli olmaması, aşının sağlayacağı koruyuculu-
ğun süresinin bilinmemesi ve lojistiğinin 

bölgeden bölgeye farklılıklar göstermekle 
beraber çoğunlukla da benzerdir. Eleman 
sıkıntısı ve artan vaka sayıları nedeni ile 
filyasyon ekiplerinin günlük çalışma saatleri 12 
saati geçmiştir. 16 saat çalışan ekipler mevcut-
tur. Yine eleman sıkıntısının had safhaya 
ulaşması nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğü 
çalışanları filyasyon görevleri yanında bağışık-
lama, üreme sağlığı vb. rutin işlerini evde 
çalışmayla tamamladıklarını bildirmektedir.  Bir 
diğer nokta, bu ekiplerin görev saatleri sürekli 
değiştirilmekte, gün aşırı çalışacağı tebliğ 
edilen çalışanlardan her gün çeşitli nedenlerle 
göreve çağrıldığını bildirenler mevcuttur. 
Ekipler bazı dönemlerde günlük 40 vakanın 
ziyaret edildiği bildirmektedir. Filyasyon ekiple-
rinin geniş iş tanımları göz önünde bulundurul-
duğunda sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik ve 
hastalık görülme sıklığının neden alarm 
verecek boyutta olduğunu anlamak mümkün-
dür. Ekiplerde sağlık çalışanlarının görevlendir-
melerinde birçok sorun yaşanmakta, kronik 
hastalığı olanlar yaşam hakkı ihlali sayılabile-
cek şekilde çalışmaya zorlanabilmektedir. 
Asistan hekimlerin görevlendirmelerinde 
eğitim hakkı ihlalleri mevcuttur. Buna göre 
yeniden düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının 
çalıştıkları coğrafi alan dışında görevlendiril-
meleri, adresle ilgili yaşanan sorunları 
derinleştirmekte, işgücü ve zaman kaybına 

neden olabilmektedir. Gece çalışmasına hiçbir 
güvenlik önlemi ve sosyal yaşam düzenlemesi-
ne olanak tanınmadan geçilmiştir. Eve gidiş 
gelişlerde birçok ilçede servis sağlanmadığı 
için ulaşımda sorun yaşanmaktadır. Çalışanlara 
yönelik şiddetle ilgili birçok sorun yaşanmakta, 
apartman görevlileri, site güvenliği, hasta ve 
yakınlarıyla sözel ve fiziksel şiddet olayları 
bildirilmektedir. Kayıtların kişisel telefonlardan 
yapılması da güvenlik açıklarına neden 
olabilmektedir. Görev sırasında trafik kazası 
geçiren filyasyon ekipleri mevcuttur. İş yükünün 
artması yorgunluğa ve bunun bazen araç ile 
kaza yapılmasına neden olabilmektedir. Ekipler 
yeterli araç bulunmadığında kendi araçlarıyla 
ziyaretleri yapmak zorunda kalmaktadır. Sağlık 
profesyoneli olan ve olmayan çalışanlar arasın-
da iş yükünde ciddi farklılıklar mevcuttur. 
Ekipler arası görev yeri, görev tanımı, iş yükü 
açısından adaletsizlikler, keyfi görevlendirme-
ler çalışma barışını ve örgütsel bağlılığı zedele-
mektedir. Ekiplere alana çıkmadan önce oryan-
tasyon ve COVID-19’a özel eğitim zaman sıkıntısı 
nedeniyle çoğunlukla verilememekte bu da 
hizmet sunumunda uygun yönlendirmenin 
yapılmaması, testte gecikme, tedaviyle ilgili 
izlemlerde sorunlara neden olabilmektedir. 
Artan vaka sayısı ile her ev ziyaretine ayrılan 
sürenin azalması, hasta öyküsünün alınmasını 
ve gerekli bilgilerin verilmesini zorlaştırmakta-
dır.  Gerekli hasta öyküsünün alınamaması 
temaslı tespitini önlemekte, tüm riskli temaslı-
lar ile iletişim kurulmaması salgının kontrol 
altına alınmasının önüne geçmektedir. Sağlık 
çalışanları arasındaki ücretlendirmede ciddi 
eşitsizlikler mevcuttur. Teşvik amacıyla vaad 
edilen ücret düzenlemelerinin çok azı yaşama 
geçirilmiştir. Filyasyon ekiplerine yeterli kişisel 
koruyucu donanım sağlanmamaktadır. Ekiplere 
rutin olarak test yapılmamakta, hem ziyaret 
ettikleri hem de kendi haneleri açısından risk 
artmaktadır.

Tüm bu sorunlar doğaldır ki sağlık çalışanların-
da ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta özellik-
le de fiziksel sağlık sorunlarının yanında tüken-
mişlik, yaptığı işten tatmin olmama, motivasyo-
nun düşmesi günbegün giderek dayanılmaz 
boyutlara ulaşmaktadır. Çünkü pandeminin 
başından bu yana yoğun iş yükü altında 
çalışmanın yanı sıra görev tanımlarının dışında 

çalıştırılan sağlık çalışanlarında ciddi bir 
tükenme oluşmuştur. COVID-19 hizmetlerinin 
yanında sağlık kurumlarındaki rutin işleri de 
yetiştirmesi beklenen sağlık çalışanlarının 
sağlığı için bir önlem alınmadığı gibi temel 
özlük haklarının pandemi genelgeleri yoluyla 
sürekli kısıtlanmasıyla sağlıkçılar daha ağır 
yük altına girmektedir. Aylardır hiç durmadan 
devam eden insan üstü uğraşılarına personelin 
dönüşümlü olarak katılmasını sağlayacak 
kadar sağlık çalışanı olmayan kurumlar 
üzerinden yürütülen salgın süreci geride sağlığı 
bozulmuş sağlıkçılar bırakmaktadır. İkinci 
dalga yaşanırken mevcut koşullarda evde ilaç 
tedavisinden temaslı izolasyonuna, raporlama-
dan, örnek alımına kadar pek çok işin sınırlı 
sayıdaki sağlık çalışanıyla yürütülmesi yapılan 
işin niteliğini de doğal olarak etkilemektedir. 
Gerek birinci, gerekse de ikinci ve üçüncü 
basamakların alt yapısı artık bu yoğunluğu 
kaldıramaz boyutlara ulaşmış, bunun sorumlu-
su olarak da sağlık çalışanlarıymış gibi bir algı 
oluşturulmaktadır. Özellikle yoğun bakım 
kapasitelerinin son zamanlardaki durumu facia 
şeklinde kazalara yol açarak hem sağlık 
çalışanlarının hem de hizmet sunulan halkımı-
zın can güvenliğini ciddi boyutta etkiler hale 
gelmiştir.

Covid-19’da sağlık emekçilerinin talepleri
Evet, bu aşamada sağlık çalışanı olarak 
taleplerimizi sürekli hemen her platformda 
dillendirmekteyiz, ancak burada bir kez daha 
maddeleyerek sıralarsak:

1- Siyasal otoritelerce sıradanlaştırılmaya 
çalışılan sağlıkta şiddete artık ciddi bir şekilde 
son verilmesini istiyoruz; sağlık sunumu 
sırasında görevlerimizi şiddetsiz koşullarda 
yerine getirmek bizim de en doğal hakkımızdır.

2- Emeklerimizin karşılığı olan özlük haklarımı-
zı tam olarak ve zamanında almak istiyoruz.

3- Çalışma koşullarımızın sağlıklı ve güvenli 
hale getirilmesini; Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun da 
birçok bildirisinde belirttiği gibi çalışma ortam-
larımızdaki her türlü birincil korunma önlemle-
rinin alınmasını, işimizden kaynaklanan hasta-
lanmalarımızın önlenmesini istiyoruz.

4- Yine ILO ve WHO’nun da belirttiği gibi görevle-

rimizin yürütümü sırasında mevcut riskler 
nedeniyle aralıklı olarak gerekli tetkik-kontrol-
lerden geçirilmeyi, periyodik kontrollerimizin 
tam ve zamanında yapılmasını istiyoruz.

5- Periyodik muayenelerimiz sırasında ya da 
semptomlarla etkilendikleri, hastalandıkları 
zaman bunların tam ve doğru bir şekilde kayda 
alınmasını talep ediyoruz.

6- Çalışma ortamlarımızdaki risklerden etkile-
nip hastalandığımızda bu hastalıklarımızın 
meslek   hastalığı olarak kabul görmesini, 
kayda geçirilmesini istiyoruz.

7- İşe bağlı bu hastalıkları nedeniyle kendile-
rinde geçici ya da kalıcı olarak çalışma güçle-
rinde bir kısıtlanma olduğu zaman bunun geçici 
ya da kalıcı maluliyet yönünden değerlendiril-
mesini istiyoruz.

8- Çalışma yaşamındaki risklere, yaptığı işe 
bağlı meslek hastalıkları nedeniyle ölümleri 
halinde geri kalanlarının mağduriyetinin önlen-
mesini istiyoruz.

Bununla beraber sağlık çalışanları mutlaka 
ama mutlaka Covıd-19’un meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesini istiyorlar. Bunun ana 
nedeni meslek hastalıkları için tüm dünyada 
kabul edilen bazı kriterlerin sağlık çalışanların 
hemen tümünde bulunmasıdır. Sağlık işkolunda 
Covid-19 gibi hastalık yapıcı bir risk inkâr 
edilemeyecek şekilde var, toplumun diğer 
kesimlerine göre sağlık çalışanlarının 10-14 kat 
daha fazla etkilendikleri gösterilmiştir, tüm 
gerekli önlemlerin alındığını kabul etsek bile 
Eylül 2020 resmi rakamlara göre Covid-19’un 
sağlık çalışanlarının en az 40 binini etkilediğini 
yani en az binde 37’lerde olduğunu biliyoruz. 
Dünya Sağlık Örgütü bu nedenlerledir ki pande-
minin ilk günlerinden itibaren özellikle sağlık 
çalışanları için hükümetleri uyarmıştır. Yine bu 
nedenledir ki bir çok ülkenin Sağlık Bakanı 
“Covid-19 sağlık çalışanları için OTOMATİKMAN 
bir meslek hastalığı” olduğunu beyan etmiştir. 
Peki ülkemizde durum nedir? Pandeminin ilk 
zamanlarında her akşam 21.00’de sağlık 
çalışanları alkışlandı.  Başka da bir şey yok… 
Ama ne var?:  Sağlık çalışanları ezilerek, 
horlanarak, şiddete uğrayarak canla, başla 
çalışmaya devam ediyorlar.  Peki, bunun karşılı-
ğı ne? Hastalanıyorlar, sakatlanıyorlar ve 

maalesef ölüyorlar…  Evet, yaşamını can kurtar-
maya adamış bir mesleğin mensupları hemen her 
gün ikişer, üçer, beşer ölüyorlar…   Peki Sağlık 
Bakanlığımız ne yapıyor bu arada? Her akşam 
doğruluğu kuşkulu rakamları turkuaz tablolada 
yayınlıyor… Peşinden de “sağlık çalışanlarını 
korumak için halkımıza maske-mesafe, hijyene 
dikkat edin lütfen” diyor… Basına yansıdığı 
kadarıyla bir de Sağlık Bakanı “2021’in tüm 
dünyada sağlık çalışanları yılı” olarak kabul 
edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmaya 
hazırlanıyormuş. Sayın Bakanı bu girişimi 
nedeniyle alkışlıyoruz. Ancak bu girişimin de 
Covid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günlerdeki 
gibi sadece alkıştan ibaret kalmaması, ete 
kemiğe bürünmesi, tüm sağlık emekçileri için 
somut bir adıma dönüşmesi için Sağlık Bakanlığı-
mızı dünyadaki birçok ülkedeki Sağlık Bakanı gibi 
cesur bir adım atmaya, Covid-19’un tüm sağlık 
çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul 
edilmesini ilan etmek üzere göreve çağırıyoruz. 
Bunun için TTB olarak bir yasa tasarısı hazırladık; 
bu taslağımızın başlıca maddeleri:

1- Sağlık Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim 
Sistemi) kayıtlarında bulunan “sağlık çalışanı” 
ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgula-
rının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,

2- Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası (PCR 
negatif ancak SARS/Cov-2/Covid-19 ile uyumlu 
klinik ve tomografik bulgusu olan) ve kesin 
(RT-Covid-19 PCR pozitif) olguların “illiyet bağı 
olarak kabul edilmesi” için SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) İKMHS (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortası) Daire Başkanlığına gönderilmesi,  

3- Sağlık çalışanlarından 4-a dışında çalışanlar 
(4-b,c,taşeron vs.) için İKMH sigortacılık koluyla 
bağlantılı bir fon oluşturulması,

4- Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da 
organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik 
fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet 
yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 
tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” SGK 
tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca 
değerlendirilmesi,

5- SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan 
bu değerlendirmeler sonucu belirlenen MKGAO 
(Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı) %’sine 

göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına 
yansıtılması,

6- Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş 
olanların birinci ve bakmakla yükümlü olduğu 
ikinci derece yakınlarına da meslek hakları 
yasal getirisinden yararlanmalarının sağlan-
ması,

7- Yukarıdaki son 2 maddede (5. ve 6. Madde) 
sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazmi-
nat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı 
olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerin-
den biri olduğunun kabul edilmesi.

Tıbbi bir mantıkla, içinde bulunduğumuz zorluk-
lardan kaynaklanan gözlemlerimizle hazırladı-
ğımız bu tasarı bir partimizin hukukçu milletve-
killeri tarafından (CHP) hukuk diline ve yasa 
mantığına dönüştürülerek 33 Milletvekilimizin 
imzasıyla 17 Kasım 2020’de TBMM Başkanlığına 
sunuldu.  Peki biz sağlık çalışanlarının böyle bir 
yasadan temel beklentilerimiz, olmazsa olmaz-
larımız nelerdir?

- Öncelikle ilk beklentimiz çıkacak yasa tüm 
sağlık çalışanlarını kapsamalıdır: Hekiminden, 
eczacısına, hemşiresinden, ebesine, hizmetli-
sinden ambulans şoförüne, sağlık kurumların-
daki idari personelden, filyasyon ekiplerine 
kadar herkesi… 

- Meslek hastalıkları ve İş kazaları konusundaki 
mevcut yasalarımızda geçen “çalışma süresi/p-
rim yatırma gün sayısı vs.” kavramına bakma-
dan her kıdemdeki sağlık çalışanını kapsamalı-
dır.

- Mevcut meslek hastalıkları ve iş kazaları 
mevcut mevzuatlarımızda ifade edilen “meslek 
hasstalıkları liste sistemi/maruziyet ve yüküm-
lülük süresi ile illiyet bağı” kavramlarına 
bakılmadan bu konuda yani Covid-19’un meslek 
hastalığı olduğunun tek ve yegane delili Sağlık 
Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) 
kayıtları olmalıdır; bundan başka bir “illiyet 
bağı” aranmamalıdır.

- Başka bir ifadeyle, tekrar vurgulamakta 
yarar var: Covid-19’un sağlık çalışanları için 
başkaca da bir “illiyet bağı” aranmadan 
“otomatikman” SGK’ya Sağlık Bakanlığı 

tarafından meslek hastalığı olarak bildiril-
mesini istiyoruz.

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortacılık 
kolu olmayan 4-a kapsamı dışındaki tüm 
sağlık çalışanlarının bu konudaki sigortacılık 
primlerinin çalıştıkları kurumca karşılana-
cak şekilde bir fon oluşturulmasının sağlan-
ması,

- Sağlık çalışanlarından malul olanların 
kendileri, ölenlerin yakınlarının SGK’nın 
meslek hastalıkları ile ilgili tüm özlük hakla-
rından yararlanmalarının sağlanması,

- Covid-19 etkilerinin ne kadar süreceği 
henüz bilinmediğinden, “Sağlık çalışanları 
için Covid-19 yükümlük süresinin en az 5 yıl” 
olarak belirlenmesi.    

Covid-19’un akut etkilerini biliyoruz ancak 
ağır geçiren %2-5’lik bir sağlık çalışanımı-
zın maalesef bir kısmını kaybediyoruz, bir 
kısmı da malul kalmaktadır. Bu nedenle bu 
hakları Covid-19’dan kaybettiğimiz sağlık 
çalışanlarının yakınları için istiyoruz; 
Covid-19’u ağır geçirip %100’lük vücut 
bütünlüklerinde kayıp olanlar yani değişik 
derecelerde malul kalmış olanlar için 
istiyoruz.  Evet, sağlık çalışanları olarak 
Mart ayından beri canımızı dişimize 
katarak, hayatımızı ortaya koyarak çalışı-
yoruz… Covid-19’un meslek hastalıkları 
olarak kabul edilmesi talebimizin toplumun 
tüm kesimlerince desteklenerek TBMM 
tarafından bir an önce yasalaşması tüm 
sağlık çalışanları için bir nebze de olsa bir 
motivasyon sağlayacaktır.   

Sonuçta sağlık çalışanları zaten büyük bir 
yük altındaydı; pandemiyle beraber bu daha 
da arttı, farklı boyutlara ulaştı. Bu nedenle 
bu tasarımızın yasalaşmasını istiyoruz, bu 
teklifin yakın gelecekte yasalaşmaması 
halinde ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık 
çalışanı için bıçak sadece kemiğe dayanmış 
değildir; sağlıkçıların tümünün sistem ve 
organlarını, yüreğini-beynini, ruhunu artık 
parçalar hale gelmiştir.  Hangi kademede 
çalışırsa çalışsın sağlık çalışanlarının 
hemen tümü için geçerlidir.



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Covid-19’da sağlık emekçilerinin yaşadıkları
Gücü, parayı, iktidarı elinde tutan egemenler her savaşta 
olduğu gibi sıcak evlerinde, ofislerinde rahatlarına bakarken 
diğer emekçilerde olduğu gibi hatta belki bir nebze daha fazla 
sağlık emekçileri daha fazla yoruldular, didindiler, ateşe atıldı-
lar, hastalandılar, tükendiler ve maalesef çokça öldüler.  Tablo, 
28 Aralık saat 15.00 itibarıyla TTB’nin siyahkurdele.com sitesin-
den derlendi; bu satırları yazdığımın ertesi günün sabahı 
kaybettiklerimizin sayısı 305, akşamına doğru 310 olmuştu… 
Dünyada hiçbir meslek grubu bu kadar hızlıca öl(dürül)müyor-
dur sanırım…  Tabloda görüldüğü gibi kaybettiklerimizin %39’u 
tıp doktoru olmak üzere sağlık sunun basamaklarının hemen 
hepsinden sağlık emekçisi vardı.  

,

Tablo-: 28 Aralık 2020 itibarıyla kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının bazı verileri

Bir milyondan fazla sağlık çalışanından 120 binden fazlasının 
Covid-19 ile enfekte olduğunu/hastalandığını Sağlık Bakanı 1 ay 
önce yine “ağzından kaçırdı”… Evet, maalesef hiçbir veri günü 
gününe halkla şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için yetkili 
sorumlu(?)larımız bu gibi ifadeleri hep laf arasında geveliyorlar. 
Buna göre sağlık çalışanlarının en az %11’i Covid-19 hastası 
olmuş; 28 Aralık 2020 itibarıyla maalesef bunlardan 300 
canımızı (%0.25; toplam nüfusumuzun %0,028) kaybetmişiz.  

AKP iktidarının göreve geldiği günden beri sağlık bir meta 
haline getirildi; hastalar müşteri, sağlık çalışanları ise giderek 
özel sektörün insafına terk edilen birer kurbana dönüştürülerek 
tüm hakları gasp edildi. Tablo-5’de görüldüğü gibi sağlık kurum-

larımızın neredeyse %40’ına yakını artık özel sektördedir.

Tablo-6’da görüldüğü gibi sağlık çalışanlarımızın ise 
neredeyse ¼’ü özel sektördedir ki bunların içinde kayıtsız 
çalışanların oranını ise bilmiyoruz.

Zaten zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları 
pandemiyle birlikte daha da zorlaştı. Üstelik hastalandılar, sakat 
kaldılar, yoruldular, tükendiler ve öldüler. Bunun da en büyük nedeni 
plansızlık, öngörüsüzlük, çalışanlar başta olmak üzere halka 
hürmetsizliktir. Çünkü Türk Tabipleri Birliği ve konuyla ilgili uzman-
lık dernekleri, sağlık meslek örgütleri dünyanın Covid-19’u pandemi 
olarak tanımlamasıyla beraber bu tip salgınlarla mücadelenin 
sadece sağlık hizmetleriyle sürdürülemeyeceğini adeta haykırdık. 
Olayın birinci basamağa bile gelmeden toplumsal düzeyde etkenle 
karşılaşma olasılığının azaltılmasını sağlayacak hasta sayısının 
fazla olduğu bölgelerde işyerlerinin kapatılması, esnek çalışma/ev-
den çalışmanın teşviki, vardiyaların kısaltılması ve dinlenme 
aralıklarının düzenlenmesi, gerektiğinde okulların saatlerinin 
sınırlandırılması, kapatılması,  halka açık etkinliklerin sınırlandırıl-
ması ya da sonlandırılması, toplu taşıma araçlarında düzenlemeler, 
uluslararası seyahat kontrolleri, ülke içi hareketler üzerindeki 
kısıtlamalar, temas süresinin azaltılması, bilgilendirme kampanya-
ları vb. birçok önlem alınmasının zorunluluk olduğunu ısrarla ama 
ısrarla belirttik.  Bu önlemlerin belli bir hiyerarşik düzen içinde 
uygulanması gerektiğini, bununla beraber salgın düzeyinin güveni-
lir bir şekilde nitelikli, doğru ve şeffaf bilgi toplanarak izlenmesiyle 
alınabileceğini ifade ettik.

Alınacak toplumsal önlemlerin kişilerin yaşamlarını sağlıklı ve 

zorluğu nedeniyle kaynağa yönelik alınması 
gereken önlemler hala yaşamsal önem 
taşımaktadır. Çünkü hastaların ve temaslıların 
bulaştırma riskleri devam ettiği süreçte 
ortadan kalkmadığı toplumla temasları 
kesilmezse salgının sonlanması mümkün 
değildir. İşin daha da kötü tarafı birçok batı 
ülkesinde olduğu gibi salgının şiddeti artarak 
devam etmektedir; hergün bir uçaktan fazla 
insanımızı kaybediyoruz.  Üstelik sağlık çalışan-
ları olarak gerçekten de artık iyice yorulduk; 
güvencesizliğin, ne zaman hastalanma 
sırasının bize geleceği, hemen her gün bazan 
sayıları 10’a varan meslektaşımızı, arkadaşımızı 
kaybediyoruz, bir o kadarı da yaşamını idame 
ettirecekten güçten yoksun kalıyor, malul 
oluyor…

Sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında 
yaşadıkları sıkıntılara bir de sahada, filyasyon 
ve tarama muayenelerinde yaşadıkları da 
eklendi. Sahaya gönderilen filyasyon ekipleri 
son döneme kadar genellikle iki sağlık çalışa-
nından oluşmaktaydı. İlçe Sağlık Müdürlükle-
rinde hekim istihdamı çok düşük sayıda 
olduğundan, ekipler ebe, hemşire, diş hekimleri, 
ATT, tıbbi sekreter, diş teknikeri, sosyal hizmet 
uzmanı, biyolog gibi farklı mesleklerden 
çalışanlarla oluşturulmuştur. Filyasyon ekiple-
rinin yapısı, görev tanımları çalışma süreleri 

güvenli biçimde sürdürmeleri için gerekli 
barınma, beslenme vb. temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını ve temel hak ve özgürlüklerini 
tehdit etmesine izin vermemesi halinde ancak 
başarıya ulaşacağını; bu önlemlerin yaşama 
geçirilmesinin ve fayda sağlamasının temel 
anahtarının toplumsal aidiyet duygusu ve 
güven olduğunu, çatışmalı demokratik olmayan 
ortamlarda toplumsal önlemlere uyumun 
azalacağını, bunların gerçek yaşama geçirile-
meyeceğini ısrarla savunduk. Tüm bilimsel 
veriler pandemilerde salgının sonlandırılması 
için bulaş yoluna yönelik maske, mesafe, hijyen 
gibi önlemlerin yanında aşılama gibi duyarlı 
kişi/konakçıya yönelik önlemler ile enfekte 
olanların saptanması, bildirimi, hastanın izolas-
yonu ve tedavisi, tarama çalışmaları, sağlık 
eğitimi, filyasyon, temaslıların incelenmesi ve 
takibi, karantina uygulamaları gibi kaynağa 
yönelik önlemler alınması gerektiğini yıllardır 
göstermektedir.  Bu satırların yazıldığı süre 
içinde henüz COVID-19 aşılaması başlamadığın-
dan, başlasa bile uzun dönem kalıcı bağışıklığı-
nın ne olduğu henüz bilinmediğinden her ne 
kadar aşılamayla ilgili olumlu gelişmeler 
mevcutsa da COVID-19’a karşı bağışıklığın bazı 
vakalarda olsa sonlanıyor olması, aşıların uzun 
dönem olumlu ya da olumsuz etkilerinin henüz 
belli olmaması, aşının sağlayacağı koruyuculu-
ğun süresinin bilinmemesi ve lojistiğinin 

bölgeden bölgeye farklılıklar göstermekle 
beraber çoğunlukla da benzerdir. Eleman 
sıkıntısı ve artan vaka sayıları nedeni ile 
filyasyon ekiplerinin günlük çalışma saatleri 12 
saati geçmiştir. 16 saat çalışan ekipler mevcut-
tur. Yine eleman sıkıntısının had safhaya 
ulaşması nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğü 
çalışanları filyasyon görevleri yanında bağışık-
lama, üreme sağlığı vb. rutin işlerini evde 
çalışmayla tamamladıklarını bildirmektedir.  Bir 
diğer nokta, bu ekiplerin görev saatleri sürekli 
değiştirilmekte, gün aşırı çalışacağı tebliğ 
edilen çalışanlardan her gün çeşitli nedenlerle 
göreve çağrıldığını bildirenler mevcuttur. 
Ekipler bazı dönemlerde günlük 40 vakanın 
ziyaret edildiği bildirmektedir. Filyasyon ekiple-
rinin geniş iş tanımları göz önünde bulundurul-
duğunda sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik ve 
hastalık görülme sıklığının neden alarm 
verecek boyutta olduğunu anlamak mümkün-
dür. Ekiplerde sağlık çalışanlarının görevlendir-
melerinde birçok sorun yaşanmakta, kronik 
hastalığı olanlar yaşam hakkı ihlali sayılabile-
cek şekilde çalışmaya zorlanabilmektedir. 
Asistan hekimlerin görevlendirmelerinde 
eğitim hakkı ihlalleri mevcuttur. Buna göre 
yeniden düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının 
çalıştıkları coğrafi alan dışında görevlendiril-
meleri, adresle ilgili yaşanan sorunları 
derinleştirmekte, işgücü ve zaman kaybına 

neden olabilmektedir. Gece çalışmasına hiçbir 
güvenlik önlemi ve sosyal yaşam düzenlemesi-
ne olanak tanınmadan geçilmiştir. Eve gidiş 
gelişlerde birçok ilçede servis sağlanmadığı 
için ulaşımda sorun yaşanmaktadır. Çalışanlara 
yönelik şiddetle ilgili birçok sorun yaşanmakta, 
apartman görevlileri, site güvenliği, hasta ve 
yakınlarıyla sözel ve fiziksel şiddet olayları 
bildirilmektedir. Kayıtların kişisel telefonlardan 
yapılması da güvenlik açıklarına neden 
olabilmektedir. Görev sırasında trafik kazası 
geçiren filyasyon ekipleri mevcuttur. İş yükünün 
artması yorgunluğa ve bunun bazen araç ile 
kaza yapılmasına neden olabilmektedir. Ekipler 
yeterli araç bulunmadığında kendi araçlarıyla 
ziyaretleri yapmak zorunda kalmaktadır. Sağlık 
profesyoneli olan ve olmayan çalışanlar arasın-
da iş yükünde ciddi farklılıklar mevcuttur. 
Ekipler arası görev yeri, görev tanımı, iş yükü 
açısından adaletsizlikler, keyfi görevlendirme-
ler çalışma barışını ve örgütsel bağlılığı zedele-
mektedir. Ekiplere alana çıkmadan önce oryan-
tasyon ve COVID-19’a özel eğitim zaman sıkıntısı 
nedeniyle çoğunlukla verilememekte bu da 
hizmet sunumunda uygun yönlendirmenin 
yapılmaması, testte gecikme, tedaviyle ilgili 
izlemlerde sorunlara neden olabilmektedir. 
Artan vaka sayısı ile her ev ziyaretine ayrılan 
sürenin azalması, hasta öyküsünün alınmasını 
ve gerekli bilgilerin verilmesini zorlaştırmakta-
dır.  Gerekli hasta öyküsünün alınamaması 
temaslı tespitini önlemekte, tüm riskli temaslı-
lar ile iletişim kurulmaması salgının kontrol 
altına alınmasının önüne geçmektedir. Sağlık 
çalışanları arasındaki ücretlendirmede ciddi 
eşitsizlikler mevcuttur. Teşvik amacıyla vaad 
edilen ücret düzenlemelerinin çok azı yaşama 
geçirilmiştir. Filyasyon ekiplerine yeterli kişisel 
koruyucu donanım sağlanmamaktadır. Ekiplere 
rutin olarak test yapılmamakta, hem ziyaret 
ettikleri hem de kendi haneleri açısından risk 
artmaktadır.

Tüm bu sorunlar doğaldır ki sağlık çalışanların-
da ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta özellik-
le de fiziksel sağlık sorunlarının yanında tüken-
mişlik, yaptığı işten tatmin olmama, motivasyo-
nun düşmesi günbegün giderek dayanılmaz 
boyutlara ulaşmaktadır. Çünkü pandeminin 
başından bu yana yoğun iş yükü altında 
çalışmanın yanı sıra görev tanımlarının dışında 

çalıştırılan sağlık çalışanlarında ciddi bir 
tükenme oluşmuştur. COVID-19 hizmetlerinin 
yanında sağlık kurumlarındaki rutin işleri de 
yetiştirmesi beklenen sağlık çalışanlarının 
sağlığı için bir önlem alınmadığı gibi temel 
özlük haklarının pandemi genelgeleri yoluyla 
sürekli kısıtlanmasıyla sağlıkçılar daha ağır 
yük altına girmektedir. Aylardır hiç durmadan 
devam eden insan üstü uğraşılarına personelin 
dönüşümlü olarak katılmasını sağlayacak 
kadar sağlık çalışanı olmayan kurumlar 
üzerinden yürütülen salgın süreci geride sağlığı 
bozulmuş sağlıkçılar bırakmaktadır. İkinci 
dalga yaşanırken mevcut koşullarda evde ilaç 
tedavisinden temaslı izolasyonuna, raporlama-
dan, örnek alımına kadar pek çok işin sınırlı 
sayıdaki sağlık çalışanıyla yürütülmesi yapılan 
işin niteliğini de doğal olarak etkilemektedir. 
Gerek birinci, gerekse de ikinci ve üçüncü 
basamakların alt yapısı artık bu yoğunluğu 
kaldıramaz boyutlara ulaşmış, bunun sorumlu-
su olarak da sağlık çalışanlarıymış gibi bir algı 
oluşturulmaktadır. Özellikle yoğun bakım 
kapasitelerinin son zamanlardaki durumu facia 
şeklinde kazalara yol açarak hem sağlık 
çalışanlarının hem de hizmet sunulan halkımı-
zın can güvenliğini ciddi boyutta etkiler hale 
gelmiştir.

Covid-19’da sağlık emekçilerinin talepleri
Evet, bu aşamada sağlık çalışanı olarak 
taleplerimizi sürekli hemen her platformda 
dillendirmekteyiz, ancak burada bir kez daha 
maddeleyerek sıralarsak:

1- Siyasal otoritelerce sıradanlaştırılmaya 
çalışılan sağlıkta şiddete artık ciddi bir şekilde 
son verilmesini istiyoruz; sağlık sunumu 
sırasında görevlerimizi şiddetsiz koşullarda 
yerine getirmek bizim de en doğal hakkımızdır.

2- Emeklerimizin karşılığı olan özlük haklarımı-
zı tam olarak ve zamanında almak istiyoruz.

3- Çalışma koşullarımızın sağlıklı ve güvenli 
hale getirilmesini; Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun da 
birçok bildirisinde belirttiği gibi çalışma ortam-
larımızdaki her türlü birincil korunma önlemle-
rinin alınmasını, işimizden kaynaklanan hasta-
lanmalarımızın önlenmesini istiyoruz.

4- Yine ILO ve WHO’nun da belirttiği gibi görevle-

rimizin yürütümü sırasında mevcut riskler 
nedeniyle aralıklı olarak gerekli tetkik-kontrol-
lerden geçirilmeyi, periyodik kontrollerimizin 
tam ve zamanında yapılmasını istiyoruz.

5- Periyodik muayenelerimiz sırasında ya da 
semptomlarla etkilendikleri, hastalandıkları 
zaman bunların tam ve doğru bir şekilde kayda 
alınmasını talep ediyoruz.

6- Çalışma ortamlarımızdaki risklerden etkile-
nip hastalandığımızda bu hastalıklarımızın 
meslek   hastalığı olarak kabul görmesini, 
kayda geçirilmesini istiyoruz.

7- İşe bağlı bu hastalıkları nedeniyle kendile-
rinde geçici ya da kalıcı olarak çalışma güçle-
rinde bir kısıtlanma olduğu zaman bunun geçici 
ya da kalıcı maluliyet yönünden değerlendiril-
mesini istiyoruz.

8- Çalışma yaşamındaki risklere, yaptığı işe 
bağlı meslek hastalıkları nedeniyle ölümleri 
halinde geri kalanlarının mağduriyetinin önlen-
mesini istiyoruz.

Bununla beraber sağlık çalışanları mutlaka 
ama mutlaka Covıd-19’un meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesini istiyorlar. Bunun ana 
nedeni meslek hastalıkları için tüm dünyada 
kabul edilen bazı kriterlerin sağlık çalışanların 
hemen tümünde bulunmasıdır. Sağlık işkolunda 
Covid-19 gibi hastalık yapıcı bir risk inkâr 
edilemeyecek şekilde var, toplumun diğer 
kesimlerine göre sağlık çalışanlarının 10-14 kat 
daha fazla etkilendikleri gösterilmiştir, tüm 
gerekli önlemlerin alındığını kabul etsek bile 
Eylül 2020 resmi rakamlara göre Covid-19’un 
sağlık çalışanlarının en az 40 binini etkilediğini 
yani en az binde 37’lerde olduğunu biliyoruz. 
Dünya Sağlık Örgütü bu nedenlerledir ki pande-
minin ilk günlerinden itibaren özellikle sağlık 
çalışanları için hükümetleri uyarmıştır. Yine bu 
nedenledir ki bir çok ülkenin Sağlık Bakanı 
“Covid-19 sağlık çalışanları için OTOMATİKMAN 
bir meslek hastalığı” olduğunu beyan etmiştir. 
Peki ülkemizde durum nedir? Pandeminin ilk 
zamanlarında her akşam 21.00’de sağlık 
çalışanları alkışlandı.  Başka da bir şey yok… 
Ama ne var?:  Sağlık çalışanları ezilerek, 
horlanarak, şiddete uğrayarak canla, başla 
çalışmaya devam ediyorlar.  Peki, bunun karşılı-
ğı ne? Hastalanıyorlar, sakatlanıyorlar ve 

maalesef ölüyorlar…  Evet, yaşamını can kurtar-
maya adamış bir mesleğin mensupları hemen her 
gün ikişer, üçer, beşer ölüyorlar…   Peki Sağlık 
Bakanlığımız ne yapıyor bu arada? Her akşam 
doğruluğu kuşkulu rakamları turkuaz tablolada 
yayınlıyor… Peşinden de “sağlık çalışanlarını 
korumak için halkımıza maske-mesafe, hijyene 
dikkat edin lütfen” diyor… Basına yansıdığı 
kadarıyla bir de Sağlık Bakanı “2021’in tüm 
dünyada sağlık çalışanları yılı” olarak kabul 
edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmaya 
hazırlanıyormuş. Sayın Bakanı bu girişimi 
nedeniyle alkışlıyoruz. Ancak bu girişimin de 
Covid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günlerdeki 
gibi sadece alkıştan ibaret kalmaması, ete 
kemiğe bürünmesi, tüm sağlık emekçileri için 
somut bir adıma dönüşmesi için Sağlık Bakanlığı-
mızı dünyadaki birçok ülkedeki Sağlık Bakanı gibi 
cesur bir adım atmaya, Covid-19’un tüm sağlık 
çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul 
edilmesini ilan etmek üzere göreve çağırıyoruz. 
Bunun için TTB olarak bir yasa tasarısı hazırladık; 
bu taslağımızın başlıca maddeleri:

1- Sağlık Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim 
Sistemi) kayıtlarında bulunan “sağlık çalışanı” 
ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgula-
rının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,

2- Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası (PCR 
negatif ancak SARS/Cov-2/Covid-19 ile uyumlu 
klinik ve tomografik bulgusu olan) ve kesin 
(RT-Covid-19 PCR pozitif) olguların “illiyet bağı 
olarak kabul edilmesi” için SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) İKMHS (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortası) Daire Başkanlığına gönderilmesi,  

3- Sağlık çalışanlarından 4-a dışında çalışanlar 
(4-b,c,taşeron vs.) için İKMH sigortacılık koluyla 
bağlantılı bir fon oluşturulması,

4- Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da 
organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik 
fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet 
yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 
tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” SGK 
tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca 
değerlendirilmesi,

5- SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan 
bu değerlendirmeler sonucu belirlenen MKGAO 
(Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı) %’sine 

göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına 
yansıtılması,

6- Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş 
olanların birinci ve bakmakla yükümlü olduğu 
ikinci derece yakınlarına da meslek hakları 
yasal getirisinden yararlanmalarının sağlan-
ması,

7- Yukarıdaki son 2 maddede (5. ve 6. Madde) 
sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazmi-
nat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı 
olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerin-
den biri olduğunun kabul edilmesi.

Tıbbi bir mantıkla, içinde bulunduğumuz zorluk-
lardan kaynaklanan gözlemlerimizle hazırladı-
ğımız bu tasarı bir partimizin hukukçu milletve-
killeri tarafından (CHP) hukuk diline ve yasa 
mantığına dönüştürülerek 33 Milletvekilimizin 
imzasıyla 17 Kasım 2020’de TBMM Başkanlığına 
sunuldu.  Peki biz sağlık çalışanlarının böyle bir 
yasadan temel beklentilerimiz, olmazsa olmaz-
larımız nelerdir?

- Öncelikle ilk beklentimiz çıkacak yasa tüm 
sağlık çalışanlarını kapsamalıdır: Hekiminden, 
eczacısına, hemşiresinden, ebesine, hizmetli-
sinden ambulans şoförüne, sağlık kurumların-
daki idari personelden, filyasyon ekiplerine 
kadar herkesi… 

- Meslek hastalıkları ve İş kazaları konusundaki 
mevcut yasalarımızda geçen “çalışma süresi/p-
rim yatırma gün sayısı vs.” kavramına bakma-
dan her kıdemdeki sağlık çalışanını kapsamalı-
dır.

- Mevcut meslek hastalıkları ve iş kazaları 
mevcut mevzuatlarımızda ifade edilen “meslek 
hasstalıkları liste sistemi/maruziyet ve yüküm-
lülük süresi ile illiyet bağı” kavramlarına 
bakılmadan bu konuda yani Covid-19’un meslek 
hastalığı olduğunun tek ve yegane delili Sağlık 
Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) 
kayıtları olmalıdır; bundan başka bir “illiyet 
bağı” aranmamalıdır.

- Başka bir ifadeyle, tekrar vurgulamakta 
yarar var: Covid-19’un sağlık çalışanları için 
başkaca da bir “illiyet bağı” aranmadan 
“otomatikman” SGK’ya Sağlık Bakanlığı 

tarafından meslek hastalığı olarak bildiril-
mesini istiyoruz.

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortacılık 
kolu olmayan 4-a kapsamı dışındaki tüm 
sağlık çalışanlarının bu konudaki sigortacılık 
primlerinin çalıştıkları kurumca karşılana-
cak şekilde bir fon oluşturulmasının sağlan-
ması,

- Sağlık çalışanlarından malul olanların 
kendileri, ölenlerin yakınlarının SGK’nın 
meslek hastalıkları ile ilgili tüm özlük hakla-
rından yararlanmalarının sağlanması,

- Covid-19 etkilerinin ne kadar süreceği 
henüz bilinmediğinden, “Sağlık çalışanları 
için Covid-19 yükümlük süresinin en az 5 yıl” 
olarak belirlenmesi.    

Covid-19’un akut etkilerini biliyoruz ancak 
ağır geçiren %2-5’lik bir sağlık çalışanımı-
zın maalesef bir kısmını kaybediyoruz, bir 
kısmı da malul kalmaktadır. Bu nedenle bu 
hakları Covid-19’dan kaybettiğimiz sağlık 
çalışanlarının yakınları için istiyoruz; 
Covid-19’u ağır geçirip %100’lük vücut 
bütünlüklerinde kayıp olanlar yani değişik 
derecelerde malul kalmış olanlar için 
istiyoruz.  Evet, sağlık çalışanları olarak 
Mart ayından beri canımızı dişimize 
katarak, hayatımızı ortaya koyarak çalışı-
yoruz… Covid-19’un meslek hastalıkları 
olarak kabul edilmesi talebimizin toplumun 
tüm kesimlerince desteklenerek TBMM 
tarafından bir an önce yasalaşması tüm 
sağlık çalışanları için bir nebze de olsa bir 
motivasyon sağlayacaktır.   

Sonuçta sağlık çalışanları zaten büyük bir 
yük altındaydı; pandemiyle beraber bu daha 
da arttı, farklı boyutlara ulaştı. Bu nedenle 
bu tasarımızın yasalaşmasını istiyoruz, bu 
teklifin yakın gelecekte yasalaşmaması 
halinde ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık 
çalışanı için bıçak sadece kemiğe dayanmış 
değildir; sağlıkçıların tümünün sistem ve 
organlarını, yüreğini-beynini, ruhunu artık 
parçalar hale gelmiştir.  Hangi kademede 
çalışırsa çalışsın sağlık çalışanlarının 
hemen tümü için geçerlidir.



Covid-19’da sağlık emekçilerinin yaşadıkları
Gücü, parayı, iktidarı elinde tutan egemenler her savaşta 
olduğu gibi sıcak evlerinde, ofislerinde rahatlarına bakarken 
diğer emekçilerde olduğu gibi hatta belki bir nebze daha fazla 
sağlık emekçileri daha fazla yoruldular, didindiler, ateşe atıldı-
lar, hastalandılar, tükendiler ve maalesef çokça öldüler.  Tablo, 
28 Aralık saat 15.00 itibarıyla TTB’nin siyahkurdele.com sitesin-
den derlendi; bu satırları yazdığımın ertesi günün sabahı 
kaybettiklerimizin sayısı 305, akşamına doğru 310 olmuştu… 
Dünyada hiçbir meslek grubu bu kadar hızlıca öl(dürül)müyor-
dur sanırım…  Tabloda görüldüğü gibi kaybettiklerimizin %39’u 
tıp doktoru olmak üzere sağlık sunun basamaklarının hemen 
hepsinden sağlık emekçisi vardı.  

,

Tablo-: 28 Aralık 2020 itibarıyla kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının bazı verileri

Bir milyondan fazla sağlık çalışanından 120 binden fazlasının 
Covid-19 ile enfekte olduğunu/hastalandığını Sağlık Bakanı 1 ay 
önce yine “ağzından kaçırdı”… Evet, maalesef hiçbir veri günü 
gününe halkla şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için yetkili 
sorumlu(?)larımız bu gibi ifadeleri hep laf arasında geveliyorlar. 
Buna göre sağlık çalışanlarının en az %11’i Covid-19 hastası 
olmuş; 28 Aralık 2020 itibarıyla maalesef bunlardan 300 
canımızı (%0.25; toplam nüfusumuzun %0,028) kaybetmişiz.  

AKP iktidarının göreve geldiği günden beri sağlık bir meta 
haline getirildi; hastalar müşteri, sağlık çalışanları ise giderek 
özel sektörün insafına terk edilen birer kurbana dönüştürülerek 
tüm hakları gasp edildi. Tablo-5’de görüldüğü gibi sağlık kurum-

larımızın neredeyse %40’ına yakını artık özel sektördedir.

Tablo-6’da görüldüğü gibi sağlık çalışanlarımızın ise 
neredeyse ¼’ü özel sektördedir ki bunların içinde kayıtsız 
çalışanların oranını ise bilmiyoruz.

Zaten zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları 
pandemiyle birlikte daha da zorlaştı. Üstelik hastalandılar, sakat 
kaldılar, yoruldular, tükendiler ve öldüler. Bunun da en büyük nedeni 
plansızlık, öngörüsüzlük, çalışanlar başta olmak üzere halka 
hürmetsizliktir. Çünkü Türk Tabipleri Birliği ve konuyla ilgili uzman-
lık dernekleri, sağlık meslek örgütleri dünyanın Covid-19’u pandemi 
olarak tanımlamasıyla beraber bu tip salgınlarla mücadelenin 
sadece sağlık hizmetleriyle sürdürülemeyeceğini adeta haykırdık. 
Olayın birinci basamağa bile gelmeden toplumsal düzeyde etkenle 
karşılaşma olasılığının azaltılmasını sağlayacak hasta sayısının 
fazla olduğu bölgelerde işyerlerinin kapatılması, esnek çalışma/ev-
den çalışmanın teşviki, vardiyaların kısaltılması ve dinlenme 
aralıklarının düzenlenmesi, gerektiğinde okulların saatlerinin 
sınırlandırılması, kapatılması,  halka açık etkinliklerin sınırlandırıl-
ması ya da sonlandırılması, toplu taşıma araçlarında düzenlemeler, 
uluslararası seyahat kontrolleri, ülke içi hareketler üzerindeki 
kısıtlamalar, temas süresinin azaltılması, bilgilendirme kampanya-
ları vb. birçok önlem alınmasının zorunluluk olduğunu ısrarla ama 
ısrarla belirttik.  Bu önlemlerin belli bir hiyerarşik düzen içinde 
uygulanması gerektiğini, bununla beraber salgın düzeyinin güveni-
lir bir şekilde nitelikli, doğru ve şeffaf bilgi toplanarak izlenmesiyle 
alınabileceğini ifade ettik.

Alınacak toplumsal önlemlerin kişilerin yaşamlarını sağlıklı ve 

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

zorluğu nedeniyle kaynağa yönelik alınması 
gereken önlemler hala yaşamsal önem 
taşımaktadır. Çünkü hastaların ve temaslıların 
bulaştırma riskleri devam ettiği süreçte 
ortadan kalkmadığı toplumla temasları 
kesilmezse salgının sonlanması mümkün 
değildir. İşin daha da kötü tarafı birçok batı 
ülkesinde olduğu gibi salgının şiddeti artarak 
devam etmektedir; hergün bir uçaktan fazla 
insanımızı kaybediyoruz.  Üstelik sağlık çalışan-
ları olarak gerçekten de artık iyice yorulduk; 
güvencesizliğin, ne zaman hastalanma 
sırasının bize geleceği, hemen her gün bazan 
sayıları 10’a varan meslektaşımızı, arkadaşımızı 
kaybediyoruz, bir o kadarı da yaşamını idame 
ettirecekten güçten yoksun kalıyor, malul 
oluyor…

Sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında 
yaşadıkları sıkıntılara bir de sahada, filyasyon 
ve tarama muayenelerinde yaşadıkları da 
eklendi. Sahaya gönderilen filyasyon ekipleri 
son döneme kadar genellikle iki sağlık çalışa-
nından oluşmaktaydı. İlçe Sağlık Müdürlükle-
rinde hekim istihdamı çok düşük sayıda 
olduğundan, ekipler ebe, hemşire, diş hekimleri, 
ATT, tıbbi sekreter, diş teknikeri, sosyal hizmet 
uzmanı, biyolog gibi farklı mesleklerden 
çalışanlarla oluşturulmuştur. Filyasyon ekiple-
rinin yapısı, görev tanımları çalışma süreleri 

güvenli biçimde sürdürmeleri için gerekli 
barınma, beslenme vb. temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını ve temel hak ve özgürlüklerini 
tehdit etmesine izin vermemesi halinde ancak 
başarıya ulaşacağını; bu önlemlerin yaşama 
geçirilmesinin ve fayda sağlamasının temel 
anahtarının toplumsal aidiyet duygusu ve 
güven olduğunu, çatışmalı demokratik olmayan 
ortamlarda toplumsal önlemlere uyumun 
azalacağını, bunların gerçek yaşama geçirile-
meyeceğini ısrarla savunduk. Tüm bilimsel 
veriler pandemilerde salgının sonlandırılması 
için bulaş yoluna yönelik maske, mesafe, hijyen 
gibi önlemlerin yanında aşılama gibi duyarlı 
kişi/konakçıya yönelik önlemler ile enfekte 
olanların saptanması, bildirimi, hastanın izolas-
yonu ve tedavisi, tarama çalışmaları, sağlık 
eğitimi, filyasyon, temaslıların incelenmesi ve 
takibi, karantina uygulamaları gibi kaynağa 
yönelik önlemler alınması gerektiğini yıllardır 
göstermektedir.  Bu satırların yazıldığı süre 
içinde henüz COVID-19 aşılaması başlamadığın-
dan, başlasa bile uzun dönem kalıcı bağışıklığı-
nın ne olduğu henüz bilinmediğinden her ne 
kadar aşılamayla ilgili olumlu gelişmeler 
mevcutsa da COVID-19’a karşı bağışıklığın bazı 
vakalarda olsa sonlanıyor olması, aşıların uzun 
dönem olumlu ya da olumsuz etkilerinin henüz 
belli olmaması, aşının sağlayacağı koruyuculu-
ğun süresinin bilinmemesi ve lojistiğinin 

bölgeden bölgeye farklılıklar göstermekle 
beraber çoğunlukla da benzerdir. Eleman 
sıkıntısı ve artan vaka sayıları nedeni ile 
filyasyon ekiplerinin günlük çalışma saatleri 12 
saati geçmiştir. 16 saat çalışan ekipler mevcut-
tur. Yine eleman sıkıntısının had safhaya 
ulaşması nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğü 
çalışanları filyasyon görevleri yanında bağışık-
lama, üreme sağlığı vb. rutin işlerini evde 
çalışmayla tamamladıklarını bildirmektedir.  Bir 
diğer nokta, bu ekiplerin görev saatleri sürekli 
değiştirilmekte, gün aşırı çalışacağı tebliğ 
edilen çalışanlardan her gün çeşitli nedenlerle 
göreve çağrıldığını bildirenler mevcuttur. 
Ekipler bazı dönemlerde günlük 40 vakanın 
ziyaret edildiği bildirmektedir. Filyasyon ekiple-
rinin geniş iş tanımları göz önünde bulundurul-
duğunda sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik ve 
hastalık görülme sıklığının neden alarm 
verecek boyutta olduğunu anlamak mümkün-
dür. Ekiplerde sağlık çalışanlarının görevlendir-
melerinde birçok sorun yaşanmakta, kronik 
hastalığı olanlar yaşam hakkı ihlali sayılabile-
cek şekilde çalışmaya zorlanabilmektedir. 
Asistan hekimlerin görevlendirmelerinde 
eğitim hakkı ihlalleri mevcuttur. Buna göre 
yeniden düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının 
çalıştıkları coğrafi alan dışında görevlendiril-
meleri, adresle ilgili yaşanan sorunları 
derinleştirmekte, işgücü ve zaman kaybına 

neden olabilmektedir. Gece çalışmasına hiçbir 
güvenlik önlemi ve sosyal yaşam düzenlemesi-
ne olanak tanınmadan geçilmiştir. Eve gidiş 
gelişlerde birçok ilçede servis sağlanmadığı 
için ulaşımda sorun yaşanmaktadır. Çalışanlara 
yönelik şiddetle ilgili birçok sorun yaşanmakta, 
apartman görevlileri, site güvenliği, hasta ve 
yakınlarıyla sözel ve fiziksel şiddet olayları 
bildirilmektedir. Kayıtların kişisel telefonlardan 
yapılması da güvenlik açıklarına neden 
olabilmektedir. Görev sırasında trafik kazası 
geçiren filyasyon ekipleri mevcuttur. İş yükünün 
artması yorgunluğa ve bunun bazen araç ile 
kaza yapılmasına neden olabilmektedir. Ekipler 
yeterli araç bulunmadığında kendi araçlarıyla 
ziyaretleri yapmak zorunda kalmaktadır. Sağlık 
profesyoneli olan ve olmayan çalışanlar arasın-
da iş yükünde ciddi farklılıklar mevcuttur. 
Ekipler arası görev yeri, görev tanımı, iş yükü 
açısından adaletsizlikler, keyfi görevlendirme-
ler çalışma barışını ve örgütsel bağlılığı zedele-
mektedir. Ekiplere alana çıkmadan önce oryan-
tasyon ve COVID-19’a özel eğitim zaman sıkıntısı 
nedeniyle çoğunlukla verilememekte bu da 
hizmet sunumunda uygun yönlendirmenin 
yapılmaması, testte gecikme, tedaviyle ilgili 
izlemlerde sorunlara neden olabilmektedir. 
Artan vaka sayısı ile her ev ziyaretine ayrılan 
sürenin azalması, hasta öyküsünün alınmasını 
ve gerekli bilgilerin verilmesini zorlaştırmakta-
dır.  Gerekli hasta öyküsünün alınamaması 
temaslı tespitini önlemekte, tüm riskli temaslı-
lar ile iletişim kurulmaması salgının kontrol 
altına alınmasının önüne geçmektedir. Sağlık 
çalışanları arasındaki ücretlendirmede ciddi 
eşitsizlikler mevcuttur. Teşvik amacıyla vaad 
edilen ücret düzenlemelerinin çok azı yaşama 
geçirilmiştir. Filyasyon ekiplerine yeterli kişisel 
koruyucu donanım sağlanmamaktadır. Ekiplere 
rutin olarak test yapılmamakta, hem ziyaret 
ettikleri hem de kendi haneleri açısından risk 
artmaktadır.

Tüm bu sorunlar doğaldır ki sağlık çalışanların-
da ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta özellik-
le de fiziksel sağlık sorunlarının yanında tüken-
mişlik, yaptığı işten tatmin olmama, motivasyo-
nun düşmesi günbegün giderek dayanılmaz 
boyutlara ulaşmaktadır. Çünkü pandeminin 
başından bu yana yoğun iş yükü altında 
çalışmanın yanı sıra görev tanımlarının dışında 

çalıştırılan sağlık çalışanlarında ciddi bir 
tükenme oluşmuştur. COVID-19 hizmetlerinin 
yanında sağlık kurumlarındaki rutin işleri de 
yetiştirmesi beklenen sağlık çalışanlarının 
sağlığı için bir önlem alınmadığı gibi temel 
özlük haklarının pandemi genelgeleri yoluyla 
sürekli kısıtlanmasıyla sağlıkçılar daha ağır 
yük altına girmektedir. Aylardır hiç durmadan 
devam eden insan üstü uğraşılarına personelin 
dönüşümlü olarak katılmasını sağlayacak 
kadar sağlık çalışanı olmayan kurumlar 
üzerinden yürütülen salgın süreci geride sağlığı 
bozulmuş sağlıkçılar bırakmaktadır. İkinci 
dalga yaşanırken mevcut koşullarda evde ilaç 
tedavisinden temaslı izolasyonuna, raporlama-
dan, örnek alımına kadar pek çok işin sınırlı 
sayıdaki sağlık çalışanıyla yürütülmesi yapılan 
işin niteliğini de doğal olarak etkilemektedir. 
Gerek birinci, gerekse de ikinci ve üçüncü 
basamakların alt yapısı artık bu yoğunluğu 
kaldıramaz boyutlara ulaşmış, bunun sorumlu-
su olarak da sağlık çalışanlarıymış gibi bir algı 
oluşturulmaktadır. Özellikle yoğun bakım 
kapasitelerinin son zamanlardaki durumu facia 
şeklinde kazalara yol açarak hem sağlık 
çalışanlarının hem de hizmet sunulan halkımı-
zın can güvenliğini ciddi boyutta etkiler hale 
gelmiştir.

Covid-19’da sağlık emekçilerinin talepleri
Evet, bu aşamada sağlık çalışanı olarak 
taleplerimizi sürekli hemen her platformda 
dillendirmekteyiz, ancak burada bir kez daha 
maddeleyerek sıralarsak:

1- Siyasal otoritelerce sıradanlaştırılmaya 
çalışılan sağlıkta şiddete artık ciddi bir şekilde 
son verilmesini istiyoruz; sağlık sunumu 
sırasında görevlerimizi şiddetsiz koşullarda 
yerine getirmek bizim de en doğal hakkımızdır.

2- Emeklerimizin karşılığı olan özlük haklarımı-
zı tam olarak ve zamanında almak istiyoruz.

3- Çalışma koşullarımızın sağlıklı ve güvenli 
hale getirilmesini; Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun da 
birçok bildirisinde belirttiği gibi çalışma ortam-
larımızdaki her türlü birincil korunma önlemle-
rinin alınmasını, işimizden kaynaklanan hasta-
lanmalarımızın önlenmesini istiyoruz.

4- Yine ILO ve WHO’nun da belirttiği gibi görevle-

rimizin yürütümü sırasında mevcut riskler 
nedeniyle aralıklı olarak gerekli tetkik-kontrol-
lerden geçirilmeyi, periyodik kontrollerimizin 
tam ve zamanında yapılmasını istiyoruz.

5- Periyodik muayenelerimiz sırasında ya da 
semptomlarla etkilendikleri, hastalandıkları 
zaman bunların tam ve doğru bir şekilde kayda 
alınmasını talep ediyoruz.

6- Çalışma ortamlarımızdaki risklerden etkile-
nip hastalandığımızda bu hastalıklarımızın 
meslek   hastalığı olarak kabul görmesini, 
kayda geçirilmesini istiyoruz.

7- İşe bağlı bu hastalıkları nedeniyle kendile-
rinde geçici ya da kalıcı olarak çalışma güçle-
rinde bir kısıtlanma olduğu zaman bunun geçici 
ya da kalıcı maluliyet yönünden değerlendiril-
mesini istiyoruz.

8- Çalışma yaşamındaki risklere, yaptığı işe 
bağlı meslek hastalıkları nedeniyle ölümleri 
halinde geri kalanlarının mağduriyetinin önlen-
mesini istiyoruz.

Bununla beraber sağlık çalışanları mutlaka 
ama mutlaka Covıd-19’un meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesini istiyorlar. Bunun ana 
nedeni meslek hastalıkları için tüm dünyada 
kabul edilen bazı kriterlerin sağlık çalışanların 
hemen tümünde bulunmasıdır. Sağlık işkolunda 
Covid-19 gibi hastalık yapıcı bir risk inkâr 
edilemeyecek şekilde var, toplumun diğer 
kesimlerine göre sağlık çalışanlarının 10-14 kat 
daha fazla etkilendikleri gösterilmiştir, tüm 
gerekli önlemlerin alındığını kabul etsek bile 
Eylül 2020 resmi rakamlara göre Covid-19’un 
sağlık çalışanlarının en az 40 binini etkilediğini 
yani en az binde 37’lerde olduğunu biliyoruz. 
Dünya Sağlık Örgütü bu nedenlerledir ki pande-
minin ilk günlerinden itibaren özellikle sağlık 
çalışanları için hükümetleri uyarmıştır. Yine bu 
nedenledir ki bir çok ülkenin Sağlık Bakanı 
“Covid-19 sağlık çalışanları için OTOMATİKMAN 
bir meslek hastalığı” olduğunu beyan etmiştir. 
Peki ülkemizde durum nedir? Pandeminin ilk 
zamanlarında her akşam 21.00’de sağlık 
çalışanları alkışlandı.  Başka da bir şey yok… 
Ama ne var?:  Sağlık çalışanları ezilerek, 
horlanarak, şiddete uğrayarak canla, başla 
çalışmaya devam ediyorlar.  Peki, bunun karşılı-
ğı ne? Hastalanıyorlar, sakatlanıyorlar ve 

maalesef ölüyorlar…  Evet, yaşamını can kurtar-
maya adamış bir mesleğin mensupları hemen her 
gün ikişer, üçer, beşer ölüyorlar…   Peki Sağlık 
Bakanlığımız ne yapıyor bu arada? Her akşam 
doğruluğu kuşkulu rakamları turkuaz tablolada 
yayınlıyor… Peşinden de “sağlık çalışanlarını 
korumak için halkımıza maske-mesafe, hijyene 
dikkat edin lütfen” diyor… Basına yansıdığı 
kadarıyla bir de Sağlık Bakanı “2021’in tüm 
dünyada sağlık çalışanları yılı” olarak kabul 
edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmaya 
hazırlanıyormuş. Sayın Bakanı bu girişimi 
nedeniyle alkışlıyoruz. Ancak bu girişimin de 
Covid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günlerdeki 
gibi sadece alkıştan ibaret kalmaması, ete 
kemiğe bürünmesi, tüm sağlık emekçileri için 
somut bir adıma dönüşmesi için Sağlık Bakanlığı-
mızı dünyadaki birçok ülkedeki Sağlık Bakanı gibi 
cesur bir adım atmaya, Covid-19’un tüm sağlık 
çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul 
edilmesini ilan etmek üzere göreve çağırıyoruz. 
Bunun için TTB olarak bir yasa tasarısı hazırladık; 
bu taslağımızın başlıca maddeleri:

1- Sağlık Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim 
Sistemi) kayıtlarında bulunan “sağlık çalışanı” 
ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgula-
rının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,

2- Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası (PCR 
negatif ancak SARS/Cov-2/Covid-19 ile uyumlu 
klinik ve tomografik bulgusu olan) ve kesin 
(RT-Covid-19 PCR pozitif) olguların “illiyet bağı 
olarak kabul edilmesi” için SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) İKMHS (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortası) Daire Başkanlığına gönderilmesi,  

3- Sağlık çalışanlarından 4-a dışında çalışanlar 
(4-b,c,taşeron vs.) için İKMH sigortacılık koluyla 
bağlantılı bir fon oluşturulması,

4- Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da 
organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik 
fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet 
yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 
tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” SGK 
tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca 
değerlendirilmesi,

5- SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan 
bu değerlendirmeler sonucu belirlenen MKGAO 
(Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı) %’sine 

göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına 
yansıtılması,

6- Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş 
olanların birinci ve bakmakla yükümlü olduğu 
ikinci derece yakınlarına da meslek hakları 
yasal getirisinden yararlanmalarının sağlan-
ması,

7- Yukarıdaki son 2 maddede (5. ve 6. Madde) 
sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazmi-
nat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı 
olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerin-
den biri olduğunun kabul edilmesi.

Tıbbi bir mantıkla, içinde bulunduğumuz zorluk-
lardan kaynaklanan gözlemlerimizle hazırladı-
ğımız bu tasarı bir partimizin hukukçu milletve-
killeri tarafından (CHP) hukuk diline ve yasa 
mantığına dönüştürülerek 33 Milletvekilimizin 
imzasıyla 17 Kasım 2020’de TBMM Başkanlığına 
sunuldu.  Peki biz sağlık çalışanlarının böyle bir 
yasadan temel beklentilerimiz, olmazsa olmaz-
larımız nelerdir?

- Öncelikle ilk beklentimiz çıkacak yasa tüm 
sağlık çalışanlarını kapsamalıdır: Hekiminden, 
eczacısına, hemşiresinden, ebesine, hizmetli-
sinden ambulans şoförüne, sağlık kurumların-
daki idari personelden, filyasyon ekiplerine 
kadar herkesi… 

- Meslek hastalıkları ve İş kazaları konusundaki 
mevcut yasalarımızda geçen “çalışma süresi/p-
rim yatırma gün sayısı vs.” kavramına bakma-
dan her kıdemdeki sağlık çalışanını kapsamalı-
dır.

- Mevcut meslek hastalıkları ve iş kazaları 
mevcut mevzuatlarımızda ifade edilen “meslek 
hasstalıkları liste sistemi/maruziyet ve yüküm-
lülük süresi ile illiyet bağı” kavramlarına 
bakılmadan bu konuda yani Covid-19’un meslek 
hastalığı olduğunun tek ve yegane delili Sağlık 
Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) 
kayıtları olmalıdır; bundan başka bir “illiyet 
bağı” aranmamalıdır.

- Başka bir ifadeyle, tekrar vurgulamakta 
yarar var: Covid-19’un sağlık çalışanları için 
başkaca da bir “illiyet bağı” aranmadan 
“otomatikman” SGK’ya Sağlık Bakanlığı 

tarafından meslek hastalığı olarak bildiril-
mesini istiyoruz.

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortacılık 
kolu olmayan 4-a kapsamı dışındaki tüm 
sağlık çalışanlarının bu konudaki sigortacılık 
primlerinin çalıştıkları kurumca karşılana-
cak şekilde bir fon oluşturulmasının sağlan-
ması,

- Sağlık çalışanlarından malul olanların 
kendileri, ölenlerin yakınlarının SGK’nın 
meslek hastalıkları ile ilgili tüm özlük hakla-
rından yararlanmalarının sağlanması,

- Covid-19 etkilerinin ne kadar süreceği 
henüz bilinmediğinden, “Sağlık çalışanları 
için Covid-19 yükümlük süresinin en az 5 yıl” 
olarak belirlenmesi.    

Covid-19’un akut etkilerini biliyoruz ancak 
ağır geçiren %2-5’lik bir sağlık çalışanımı-
zın maalesef bir kısmını kaybediyoruz, bir 
kısmı da malul kalmaktadır. Bu nedenle bu 
hakları Covid-19’dan kaybettiğimiz sağlık 
çalışanlarının yakınları için istiyoruz; 
Covid-19’u ağır geçirip %100’lük vücut 
bütünlüklerinde kayıp olanlar yani değişik 
derecelerde malul kalmış olanlar için 
istiyoruz.  Evet, sağlık çalışanları olarak 
Mart ayından beri canımızı dişimize 
katarak, hayatımızı ortaya koyarak çalışı-
yoruz… Covid-19’un meslek hastalıkları 
olarak kabul edilmesi talebimizin toplumun 
tüm kesimlerince desteklenerek TBMM 
tarafından bir an önce yasalaşması tüm 
sağlık çalışanları için bir nebze de olsa bir 
motivasyon sağlayacaktır.   

Sonuçta sağlık çalışanları zaten büyük bir 
yük altındaydı; pandemiyle beraber bu daha 
da arttı, farklı boyutlara ulaştı. Bu nedenle 
bu tasarımızın yasalaşmasını istiyoruz, bu 
teklifin yakın gelecekte yasalaşmaması 
halinde ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık 
çalışanı için bıçak sadece kemiğe dayanmış 
değildir; sağlıkçıların tümünün sistem ve 
organlarını, yüreğini-beynini, ruhunu artık 
parçalar hale gelmiştir.  Hangi kademede 
çalışırsa çalışsın sağlık çalışanlarının 
hemen tümü için geçerlidir.



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Salgın Sürecinde
Kadın Emeği

İSİG Meclisi'nden kadınların salgın süreci tartışmalarının bir özetidir.

Salgın sürecinin emekçiler bakımından doğurduğu 
sonuçların, emek piyasasının en korunmasız ve 
ikincil, ucuz emeği konumunda olan kadın emeğinde 
çok daha büyük yansımaları oldu. Ekonomik krizin 
salgınla birleşmesi bütün işçi sınıfını etkilemekte ve 
koşullarını aşağı çekmekteyken kadın emekçiler 
bakımından bu süreç, kadınların çalışma yaşamın-
daki eşitsiz konumunu ve çalışma yaşamının erilli-
ğini daha da katmerlendiği bir süreç olması yönüyle 
özel olarak üzerinde durmayı hak ediyor.

Kadın işsizliğindeki ciddi ve orantısız artış, gelir 
kaybındaki artışın yüksekliği ve ücret eşitsizliğinin 
artması, ev içi ücretsiz emeğin artışı ve pekişen 
cinsiyet rolleri, kadınlara gelirle sağlık arasındaki 
dayatmanın artışı, kadın emeği yoğun sağlık, 
market, kargo gibi işlerin salgın bakımından en 
tehlikeli işler olması, kadın yoğun işlerde artan iş 
yükü ve kuralsız çalışma, işyeri ve evde kadına 
yönelik şiddet ve ayrımcılığın artması gibi sonuçla-
rıyla değerlendirildiğinde, kadın emekçiler salgın 
sürecini en ağır biçimde yaşayan işçi kitlesi oldu. 

Kadın işsizliği orantısız şekilde arttı

Salgın, dünyanın pek çok yerinde işsizliğin artması-
na neden oldu. Salgın öncesi ekonomik krizin 
etkisiyle artan işsizlik salgın koşullarında pek çok 
sektördeki daralma ve işgücü talebinin azalması 
sebebiyle daha da derinleşti.

Oysa kadın istihdamı  ve işsizliği bakımından salgın 
iki bakımdan özgün ilerledi. Kadınların, “ikincil” 
emek olarak görülmeleri ve daha güvencesiz çalış-
ma koşulları kadın işsizliğinin daha fazla artmasına 
sebep oldu. Kadın işsizliğindeki bu eşitsiz artışın 
diğer bir nedeniyse, işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin (eğitim, parekande, eğlence ve konakla-
ma gibi)  kadın yoğun alanlar olmasıdır.

Küresel ölçekte kadın istihdamı açısından önemli 
olan sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer hizmetler-
de (kadın payı yüzde 57,2); konaklama ve gıda 
hizmetlerinde (kadın payı yüzde 54,1),  gayrimenkul 

faaliyetleri, iş ve idari faaliyetler 
(kadın payı yüzde 38,2), imalatta 
(kadın payı yüzde 38,7)  toptan ve 
perakende ticarette (kadın payı 
yüzde 43,6) COVID-19 krizinin etkisi 
yüksektir. (1)

Türkiye bakımından, ekonomik 
faaliyetlerde azalmanın daha 
yüksek olduğu ve/veya çalıştıkları 
işyerlerinin faaliyetleri sınırlandı-
rılan ya da durdurulan turizm, 
eğlence, konaklama, tamamına 
yakını kadın olan ev ve bakım 
hizmetleri, tekstil, imalat, eğitim, 
sosyal hizmetler ve finans işlerin-
deki daralma ve durma yalnızca 
kadın istihdamının yüzde 56,6’sını 
oluşturan hizmetler sektörünü ele 
aldığımızda dahi 3,5 milyon kadının 
doğrudan etkilendiği bir boyuta 
ulaşmıştır.

Öte yandan salgın sürecinde 
okulların, kreşlerin, bakım evleri-
nin kapatılması ile bakım emeğinin 
büyük oranda kadınların üzerine 
kalması, hijyen ihtiyacının artması  
kadın işsizliğindeki büyük artışın 
önemli nedenlerinden biri oldu. 
Kadınlar ev ve bakım hizmetlerini 
yürütebilmek için, işten ayrılmak 
ya da yarı zamanlı ve geçici işlerde 
çalışmak zorunda kaldı. Türkiye’de-
ki duruma ilişkin somut veriler 
olmasa da, ABD’de Şubat ve Ağustos 
arasında 12 yaşında ve daha küçük 
çocuğu olan 2.2 milyon anne işini 
kaybederken, 870 bin baba işini 
kaybetmiş olduğuna ilişkin veri (2) 
kadınların ev ve bakım hizmetleri 
ile gelir arasında seçim yapmak 
zorunda bırakılmış olduklarını da 

göstermektedir.

DİSK-AR raporuna (3) göre 2020 Eylül’de 
kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamıysa 
yüzde 5,2 azaldı. Türkiye’de salgın öncesi 
dönemde, kadınların işsizlik oranı erkekler-
den çok daha yüksek düzeydeydi. Eylül 2019’-
da erkeklerde yüzde 17,8 kadınlarda ise 
yüzde 27,9 olan geniş tanımlı işsizlik oranı-
nın, Eylül 2020’de erkeklerde yüzde 21,8’e 
yükselirken kadınlarda yüzde 34,8’e yüksel-
mesi, kadın işsizliğindeki eşitsiz artışın daha 
da derinleştiğini göstermektedir.

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi 
pandemi döneminin işçi sınıfı içindeki gelir 
azaltıcı uygulamalarında kadın işçilerin ne 
oranda yer tuttuğuna ilişkin bir veri paylaşıl-
mamış olsa da işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin kadın emeği yoğun sektörler 
oluşu, öte yandan ücretsiz izin uygulaması-
nın pandemi süresinin işten atma uygulama-
sına dönmesi de en çok ikincil emek olarak 
görülen kadın emeğinin etkilenmesine neden 
olmuştur.

Diğer yandan, hükümetin “istihdam koruyucu 
tedbirler” çerçevesinde uyguladığı bu politi-
kaların dahi yalnızca kayıtlı istihdama dönük 
olması, başta kadın istihdamının ana gövde-
sini oluşturan kayıt dışı çalışan kadınlar 
olmak üzere mevsimlik, geçici sürelerle 
çalışanlar gibi güvencesiz koşullarda çalışan 
kadınların bu tedbirlerin dışında kalmasına, 
işsizlik ödeneği ya da ücretsiz izin gibi sınırlı 
desteklerden dahi yararlanamadığı için 
tamamen gelirsiz kalmasına neden oldu. 
Başlı başına bu politika bile, kadınları 
işsizler ve gelir kaybedenler ordusunun baş 
aktörleri yapmaya yetti.

Önümüzdeki süreçte ücretsiz aile işçiliği 
daha da artacaktır. Kadın işsizliğinin orantı-
sız artışı, özellikle işten atma yasağının 
kalkması sonrası daha da artacaktır. Salgın 
döneminde işsiz kalan kadınlar işgücüne 
katılma olanağı bulamayacak, bulanlar ise 
daha eşitsiz koşullarda çalışmaya mecbur 
kalacaktır. Tam zamanlı çalışma ile aynı 
ücret ve sosyal hakları sunmayan yarı 
zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ve kalıcı-

laşması kadın emeğini sürüklediği ciddi bir 
eşitsizlik derinleşecek ve yaygınlaşacaktır. 
Cinsiyete dayalı ücret uçurumunun kapatıl-
masında güçlükle elde edilen ilerlemeyse 
onlarca yıl geriye gitme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Kadın yoğun sektörlerde esnek çalışma ve 
işyükü arttı

Kadın yoğun alanlar olan sağlık, gıda, 
belediye, mevsimlik tarım işçiliği, market, 
kargo gibi kritik ve salgın bakımından kritik 
alanlar, bir yandan iş yükünün diğer yandan 
esnek çalışmanın arttığı işler oldu. Artan 
talep ve işyüküne rağmen patronlar, ek 
istihdam yapmadı. Salgın sürecinde kadın-
ların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde 
işçilere 12-14 saati bulan günlük çalışma 
süreleri, hafta sonu, genel tatil haklarını 
dahi kullanamadıkları bir çalışma şekli 
dayatıldı.

Kadın işgücünün en yoğun olduğu alanların 
başında gelen sağlık alanında hizmet 
sunanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturu-
yor. Sağlık sektörü tarihsel olarak kadın 
emeğinin yoğun olduğu bir sektör olmasının 
yanı sıra, yıllar itibariyle daha çok feminize 
bir sektör haline gelmiştir. Salgın bakımın-
dan en tehlikeli iş olan sağlık alanında 
hemşire, hasta bakıcı ve temizlik işçilerinin 

büyük çoğunluğunun kadınlar oluşu, 
kadınları salgının en risk altındaki 
grubu yapmaktadır.

Bu süreçte sağlık çalışanı kadın işçiler 
koruyucu ekipmanlara erişim, işyerle-
rinde yeterli dezenfektasyon ve izolas-
yonun sağlanmaması, emziren ve 
küçük çocuğu olan kadınlara izinlerinin 
kullandırılmaması, iş tanımlarının 
muğlaklaşması ve angaryanın artması, 
cinsiyetçi işbölümünün artması gibi 
sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yaygın 
bulaş riskine karşı gerekli testler 
yapılmazken, stres ve yoğun çalışma 
temposunda tükenmişlikle karşı karşı-
ya bırakıldılar.

Zorunlu mal ve hizmet üretiminin 
yapıldığı market ve kargolarda salgın 
nedeniyle çalışanların iş yükü ciddi 
oranda arttı. Her gün yüzlerce müşteri 
ile yüz yüze gelen çoğunluğu kadınlar-
dan oluşan kasa görevlileri başta 
olmak üzere, reyonda, depoda, temiz-
likte çalışan market çalışanlarına 
yönelik alınması gereken tedbirlerde 
geç kalındı ya da tedbir alınmadı. Zincir 
marketlerin birçoğunda koruyucu ve 
önleyici ekipman eksikliği yaşanırken, 
hafta sonu sokağa çıkma yasakları 
nedeniyle hafta içi telafi çalışması 

yaptırılan market çalışanlarının günlük 
çalışma saatleri 12-13 saati buldu. İş yoğun-
luğu nedeniyle çalışanlar mola sürelerini 
kullanmakta zorlandı ve kadınlar doğum ve 
süt izinlerinin kullanırken dahi sıkıntılar 
yaşadı.

Tarım sektörünün ağırlıklı kısmını oluştu-
ran kadınlar ve kız çocukları, pandemi 
öncesinde dahi barınma, beslenme, sağlık, 
eğitim, temiz su ve tuvalet dahi erişileme-
yen/zor erişen koşullarda çalışmaktaydı. 
Pandemi dönemindeki esnek çalışma 
koşulları ve emek sömürüsü bu durumu 
daha da katmerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, tarımsal üretimin devamı 
için alınan tedbirler kapsamında “Koronavi-
rüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri” 
konulu genelgeyi yayınladı. Genelgenin 
içeriğinde mevsimlik tarım işçilerinin 
sağlık kontrollerine tabi tutulması, sosyal 
mesafeyi koruyan bir ulaştırmanın sağlan-
ması, hijyen ve koruyucu sağlık malzemele-
rine erişiminin sağlanması, barınma, içme 
ve yeme gibi temel ihtiyaçların pandemi 
koşullarına göre uyumlaştırılması gibi 
maddeler yer almaktaydı ancak normal 
koşullarda dahi temiz suya ulaşımın bile 
olmadığı bir işçi kitlesine yönelik “hijyen” 
genelgesi, traktör, kamyon kasalarında 
balık istifi tarlaya taşınırken yaşamını 

kaybeden bir işçi kitlesine yönelik sözde 
“fiziksel mesafe” kuralı içeren genelge 
yayınlamak pandemi sürecinde kadın 
emeğine ilişkin politikaların ve bunların 
neden kadınları korumaya yetmediğinin, 
çok çarpıcı bir göstergesi oldu.

Salgın süreci, evden çalışan beyaz 
yakalı kadınlar için de uzun ve esnek 
çalışma saatleri doğurdu.  Bakım ve ev 
hizmetleriyle birlikte mesai ve mesai 
dışı çalışma saati ayrımının ortadan 
kalktığı bir biçimde uzaktan çalışan 
kadınlar için salgın süreci tüm gün 
süren mesai, performansa dayalı prim 
ve terfi süreçlerinde kadınların yetersiz 
görülmesi ve mobinge maruz bırakılma-
sı sürecine dönüştü.

Pandemi, kadınlar ve erkekler arasında-
ki gelir eşitsizliğinin daha da büyümesi-
ne neden oldu. Sonuçlarını henüz izleye-
mesek de, DİSK-AR’ın Eylül 2020’de 2019 
TÜİK verilerini baz alarak ulaştığı verile-
re göre erkeklerin geliri kadınlardan 
yüzde 31 fazla ve farkın bu süreçte daha 
da arttığı görülecektir.

Kadınların ikinci mesaisi arttı

Salgın süreci kadınların hem ücretli 
mesailerini artırdığı gibi, ücretsiz mesa-
ilerindeki çok büyük bir artışa neden 

olmuştur. TÜİK araştırması, çalışan kadınla-
rın günde ortalama 3 saat 45 dakikasını ev 
işlerine ayırdığını göstermekteydi. Okulların, 
kreşlerin ve bakım evlerinin kapatılması, 
hijyen standartlarının artması, aile fertleri-
nin evde olduğu zamanın artışı, ev dışında 
alınan hizmet alımının azalması ile birlikte 
artan bakım yükü, düşen hane geliri nede-
niyle satın alınamayan mal ve hizmetleri 
telafi yükünün de büyük oranda kadınlara 
düşmesi kadınların ev içinde sürdürdükleri 
“ikinci mesai”  olan ev içi görünmez emeğinin 
mesai saatlerinin daha da artmasına neden 
oldu.

Öte yandan aile içinde hastalara ve salgın 
hastalığa yakalananlara bakan genellikle 
kadınlar oluyor, bu da kadınların enfekte 
olma ihtimalini yükseltiyor. Aileyi korumak 
ve uzun saatler boyunca süren bir mesaiyi 
üstlenme görevini üstlenen kadınlar bir 
yandan fiziksel olarak, diğer yandan stres ve 
zihin sağlığının zarar gördüğü koşullarda 
yaşamakta.

Pandemi döneminde kadın işçilerin günlük 
16-18 saati bulan ücretli-ücretsiz mesaili 
döngü kadın emekçilerin sağlığını erkek 
işçilere oranla çok daha kötü etkilemektedir. 
Kadınların erkek işçilere kıyasla çok daha 
fazla ve uzun sürelerle maruz kaldıkları 
risklerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
na doğrudan etki ettiğinin yıkıcı sonuçlarını 

önümüzdeki günlerde daha da fazla 
göreceğiz.

İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarına 
yoğun bir sermaye saldırısının olduğu 
pandemi süreci, kadın emekçiler 
bakımından en temel tarihsel haklarını 
kaybettikleri ve bakım emeğinin ciddi bir 
oranda kadın emekçiler üzerine yıkıldığı 
bir süreç oldu.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet arttı

Dünyanın her yerinde salgın sürecinde 
kadının çalışma yaşamındaki eşitsiz 
konumunun, çalışma yaşamının erilliğinin 
ve kadına yönelik şiddetin evde ve 
işyerinde arttığını gözlemliyoruz.

Bir yandan virüsten “korunmak” için evde 
kalmanın kendisi, kadınlar için ev içi 
şiddetin ve istismarların arttırması 
demek oldu. Sosyal hayatın azalması ve 
evde kalma oranının arttığı bu dönemde 
kadına yönelik şiddette ciddi bir artış 
yaşandı. Salgında artan stres, stresi 
artıran işsizlik ve geçim sıkıntısı, kadın ve 
kız çocuklarının ev içi şiddete uğrama 
riskini artırırken, kadınların başvuracağı, 
destek alabileceği olanaklar da bu süreç-
te büyük oranda işlevsiz hale geldi. 
Kadınlar şiddete uğradıkları evlerde, 
şiddete uğradıkları kişilerle bir arada 
olmak zorunda kaldı.

Ataerkil çalışma ilişkileri ve cinsiyetçi 
işbölümü, bu süreci kadınların çok daha 
ağır yaşamasının sebeplerinden birisiyken, 
bu süreçte işyerlerindeki ataerkil çalışma 
ilişkileri ve cinsiyetçi işbölümü daha da 
derinleşti. Pandemi süresince daha çok 
kuralsızlaşan ve despotlaşan çalışma 
ilişkileri kadınlar bakımından şiddet ve 
eşitsizliğin artması anlamına geldi. Her 
işkolunda şiddet ve cinsiyetçi uygulamalar 
arttığına tanıklık ettiğimiz bu süreçte, kadın 
yoğun sektörlerin güvencesizliği bir 
yandan, kadın işgücünün güvencesizliği bir 
yandan kadınlar daha fazla ayrımcılığa ve 
kuralsızlığa, kötü muameleye maruz kalma 
gerçeğini arttırdı.

Kadın iş cinayetleri arttı

2020 yılında en az 2427 iş cinayeti yaşandı, 
yaşamını kaybedenlerin 148'i kadın işçiydi. 
Covid-19 salgını boyunca aradan geçen 10 
ayda (4) en az 741 işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirirken, bu işçilerin 55’i kadındı. 
2020’de yaşanan kadın iş cinayetlerinin 
nedenleri konusunda en büyük yeri 
Covid-19 tutarken, trafik-servis kazaları ve 
şiddet kadın iş cinayetlerinin diğer önemli 
sebepleri arasında. Geçtiğimiz yıl yaşanan 
iş cinayetlerinde kadın oranı yüzde 6 iken, 
Covid-19 sebepli ölümlerde bu oran yüzde 
7,4 oldu. Covid-19 sebepli ölümlerde kadın 
oranının daha yüksek olması, salgın sebe-
biyle en fazla hastalık ve ölümün yaşandığı 
işkollarının başında kadın istihdamının 
yoğun olduğu alanlar olması sebebiyledir.

Bu süreçte 302 sağlık emekçisi yaşamını 
kaybederken, yüzde 11,2’sini kadınlar 
oluşturuyor. Yine, kadın istihdamının yoğun 
olduğu alanlar olan ticaret-büro-eğitim 
işkolunda 8, tekstil işkolunda 4, belediye-
lerde ise 3 kadın işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirdi.

Bu veriler, salgın döneminde kadın işgücün-
deki daralma ve kadın işsizliğinin orantısız 
artışı ile birlikte düşünülmeli. Öte yandan 
kadınların kayıt dışı, güvencesiz, geçici, 

örgütsüz ve küçük işyerlerinde ve atölye-
lerde de yoğunlaşan emeği özellikle 
Covid-19 sebepli iş cinayetlerini derlemek-
te bir engel olduğu göz ardı edilmemeli.

Öte yandan, özellikle salgının kritik sektör-
lerinde çalışan kadınlar, fiziksel ve psiko-
lojik olarak ciddi bir tahribat yaşıyor. Bu 
tahribatın ağırlığı önümüzdeki günlerde 
özellikle meslek hastalıkları, artan sağlık 
sorunları ile kendini gösterecektir.

Sonuç ya da ne yapmalı? 

Kadınların, cinsiyetleri, toplumsal cinsiyet 
rolleri ve çalışma yaşamının cinsiyetçi 
örüntüsü dahil olduğunda işçi sağlığı ve 
güvenliği bakımından özgün bir işçi kitlesi 
olduğu, salgın koşullarında daha net bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. Bütünlüklü bir 
bakış açısıyla; sağlığını kaybetme, işsizlik, 
aşırı ve yoğun çalışma, yoksulluk, şiddet, 
ücretli/ücretsiz iş yükü göz önüne alındı-
ğında kadınların salgından daha çok ve çok 
boyutlu etkilendiği görülmektedir. İşçi sınıfı 
mücadelesi içinde yer alan kadın özneler, 
ilk olarak bunu savunan ve öne çıkaran bir 
mücadele pratiği oluşturmalıdır.

Salgının işçi sınıfı için yarattığı ve temel 
kazanımların ortadan kalkması tehlikesi 
kadın işçiler bakımından çok daha drama-
tik boyutta. Bugün kadınların eşit işe eşit 
ücret, kayıtlı çalışma, ev ve bakım hizmet-
lerinin kamusallaşması gibi mücadeleleri 
salgın sürecinde ağır bir darbe alarak ciddi 
bir gerileme yaşamıştır. İşten atma yasağı-
nın kalkması sonrası işten ilk atılacakların, 
kadın işçi kitleleri olacağı ise kuşkuşuz.

Sendikalar -özellikle de hizmet sektöründe 
örgütlü sendikalar- işçi sağlığı ve güvenliği 
konusunda bir politika ve söylem geliştire-
medikleri gibi binlerce kadın üyeleri olma-
sına rağmen salgın koşullarında kadın 
emekçilerin özgün ihtiyaç ve taleplerini 
ortaya koyacak, kadın işçilerin sağlığını 
daha çok ve farklı biçimde etkileyen salgın 
koşullarını öne çıkaracak politikaları ve 
söylemi de geliştirmemiştir.

Diğer yandan, işçi sağlığı ve güvenliğini 
mesai saatlerine ve teknik detaya indir-
geyerek, emekçilere dayatılan yaşam ve 
çalışma koşullarını göz ardı eden bakış 
açısının işçilerin sağlığını korumaya 
yetmeyeceği, pandemi döneminde bütün 
çıplaklığıyla görülmektedir. Tam da bu 
tartışmaların ortasında, kadının yeniden 
üretim için harcadığı, karşılığı ödenme-
yen “ücretsiz ev içi emeği”ni yok sayan, 
bu biçimde kadın emeğini iki kez görün-
mez kılan politikalara söylem ve eylem 
geliştirmek, işçi sağlığı ve güvenliği 
mücadelesinin elzem ayaklarından biri 
haline gelmelidir. Bakım emeği ve ev içi 
işlerin kamulaştırılması talebini 
güçlendirmek ve toplumsal cinsiyeti 
daha da katmerleştiren politikalardan 
vazgeçilmesine dönük mücadele önem 
kazanıyor.

Bu noktada salgın süreci, en çok kadın-
lar bakımından senaryosunu iyi bildiği-
miz bir filmin bir sonraki sahnesini 
izlemekle senaryoyu değiştirmek 
arasında yapacağımız seçime kilitlen-
miş duruyor. Sendikal mücadelenin de, 
işyeri temelinde geliştirilecek her türlü 
işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin 
de salgının önemli özneleri haline gelen 
kadın işçilerin varlığını ve sorunlarını 
görmesi şart. Öyleyse, kadın işçiler bir 
adım daha öne…
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Salgın sürecinin emekçiler bakımından doğurduğu 
sonuçların, emek piyasasının en korunmasız ve 
ikincil, ucuz emeği konumunda olan kadın emeğinde 
çok daha büyük yansımaları oldu. Ekonomik krizin 
salgınla birleşmesi bütün işçi sınıfını etkilemekte ve 
koşullarını aşağı çekmekteyken kadın emekçiler 
bakımından bu süreç, kadınların çalışma yaşamın-
daki eşitsiz konumunu ve çalışma yaşamının erilli-
ğini daha da katmerlendiği bir süreç olması yönüyle 
özel olarak üzerinde durmayı hak ediyor.

Kadın işsizliğindeki ciddi ve orantısız artış, gelir 
kaybındaki artışın yüksekliği ve ücret eşitsizliğinin 
artması, ev içi ücretsiz emeğin artışı ve pekişen 
cinsiyet rolleri, kadınlara gelirle sağlık arasındaki 
dayatmanın artışı, kadın emeği yoğun sağlık, 
market, kargo gibi işlerin salgın bakımından en 
tehlikeli işler olması, kadın yoğun işlerde artan iş 
yükü ve kuralsız çalışma, işyeri ve evde kadına 
yönelik şiddet ve ayrımcılığın artması gibi sonuçla-
rıyla değerlendirildiğinde, kadın emekçiler salgın 
sürecini en ağır biçimde yaşayan işçi kitlesi oldu. 

Kadın işsizliği orantısız şekilde arttı

Salgın, dünyanın pek çok yerinde işsizliğin artması-
na neden oldu. Salgın öncesi ekonomik krizin 
etkisiyle artan işsizlik salgın koşullarında pek çok 
sektördeki daralma ve işgücü talebinin azalması 
sebebiyle daha da derinleşti.

Oysa kadın istihdamı  ve işsizliği bakımından salgın 
iki bakımdan özgün ilerledi. Kadınların, “ikincil” 
emek olarak görülmeleri ve daha güvencesiz çalış-
ma koşulları kadın işsizliğinin daha fazla artmasına 
sebep oldu. Kadın işsizliğindeki bu eşitsiz artışın 
diğer bir nedeniyse, işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin (eğitim, parekande, eğlence ve konakla-
ma gibi)  kadın yoğun alanlar olmasıdır.

Küresel ölçekte kadın istihdamı açısından önemli 
olan sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer hizmetler-
de (kadın payı yüzde 57,2); konaklama ve gıda 
hizmetlerinde (kadın payı yüzde 54,1),  gayrimenkul 

faaliyetleri, iş ve idari faaliyetler 
(kadın payı yüzde 38,2), imalatta 
(kadın payı yüzde 38,7)  toptan ve 
perakende ticarette (kadın payı 
yüzde 43,6) COVID-19 krizinin etkisi 
yüksektir. (1)

Türkiye bakımından, ekonomik 
faaliyetlerde azalmanın daha 
yüksek olduğu ve/veya çalıştıkları 
işyerlerinin faaliyetleri sınırlandı-
rılan ya da durdurulan turizm, 
eğlence, konaklama, tamamına 
yakını kadın olan ev ve bakım 
hizmetleri, tekstil, imalat, eğitim, 
sosyal hizmetler ve finans işlerin-
deki daralma ve durma yalnızca 
kadın istihdamının yüzde 56,6’sını 
oluşturan hizmetler sektörünü ele 
aldığımızda dahi 3,5 milyon kadının 
doğrudan etkilendiği bir boyuta 
ulaşmıştır.

Öte yandan salgın sürecinde 
okulların, kreşlerin, bakım evleri-
nin kapatılması ile bakım emeğinin 
büyük oranda kadınların üzerine 
kalması, hijyen ihtiyacının artması  
kadın işsizliğindeki büyük artışın 
önemli nedenlerinden biri oldu. 
Kadınlar ev ve bakım hizmetlerini 
yürütebilmek için, işten ayrılmak 
ya da yarı zamanlı ve geçici işlerde 
çalışmak zorunda kaldı. Türkiye’de-
ki duruma ilişkin somut veriler 
olmasa da, ABD’de Şubat ve Ağustos 
arasında 12 yaşında ve daha küçük 
çocuğu olan 2.2 milyon anne işini 
kaybederken, 870 bin baba işini 
kaybetmiş olduğuna ilişkin veri (2) 
kadınların ev ve bakım hizmetleri 
ile gelir arasında seçim yapmak 
zorunda bırakılmış olduklarını da 

göstermektedir.

DİSK-AR raporuna (3) göre 2020 Eylül’de 
kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamıysa 
yüzde 5,2 azaldı. Türkiye’de salgın öncesi 
dönemde, kadınların işsizlik oranı erkekler-
den çok daha yüksek düzeydeydi. Eylül 2019’-
da erkeklerde yüzde 17,8 kadınlarda ise 
yüzde 27,9 olan geniş tanımlı işsizlik oranı-
nın, Eylül 2020’de erkeklerde yüzde 21,8’e 
yükselirken kadınlarda yüzde 34,8’e yüksel-
mesi, kadın işsizliğindeki eşitsiz artışın daha 
da derinleştiğini göstermektedir.

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi 
pandemi döneminin işçi sınıfı içindeki gelir 
azaltıcı uygulamalarında kadın işçilerin ne 
oranda yer tuttuğuna ilişkin bir veri paylaşıl-
mamış olsa da işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin kadın emeği yoğun sektörler 
oluşu, öte yandan ücretsiz izin uygulaması-
nın pandemi süresinin işten atma uygulama-
sına dönmesi de en çok ikincil emek olarak 
görülen kadın emeğinin etkilenmesine neden 
olmuştur.

Diğer yandan, hükümetin “istihdam koruyucu 
tedbirler” çerçevesinde uyguladığı bu politi-
kaların dahi yalnızca kayıtlı istihdama dönük 
olması, başta kadın istihdamının ana gövde-
sini oluşturan kayıt dışı çalışan kadınlar 
olmak üzere mevsimlik, geçici sürelerle 
çalışanlar gibi güvencesiz koşullarda çalışan 
kadınların bu tedbirlerin dışında kalmasına, 
işsizlik ödeneği ya da ücretsiz izin gibi sınırlı 
desteklerden dahi yararlanamadığı için 
tamamen gelirsiz kalmasına neden oldu. 
Başlı başına bu politika bile, kadınları 
işsizler ve gelir kaybedenler ordusunun baş 
aktörleri yapmaya yetti.

Önümüzdeki süreçte ücretsiz aile işçiliği 
daha da artacaktır. Kadın işsizliğinin orantı-
sız artışı, özellikle işten atma yasağının 
kalkması sonrası daha da artacaktır. Salgın 
döneminde işsiz kalan kadınlar işgücüne 
katılma olanağı bulamayacak, bulanlar ise 
daha eşitsiz koşullarda çalışmaya mecbur 
kalacaktır. Tam zamanlı çalışma ile aynı 
ücret ve sosyal hakları sunmayan yarı 
zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ve kalıcı-

laşması kadın emeğini sürüklediği ciddi bir 
eşitsizlik derinleşecek ve yaygınlaşacaktır. 
Cinsiyete dayalı ücret uçurumunun kapatıl-
masında güçlükle elde edilen ilerlemeyse 
onlarca yıl geriye gitme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Kadın yoğun sektörlerde esnek çalışma ve 
işyükü arttı

Kadın yoğun alanlar olan sağlık, gıda, 
belediye, mevsimlik tarım işçiliği, market, 
kargo gibi kritik ve salgın bakımından kritik 
alanlar, bir yandan iş yükünün diğer yandan 
esnek çalışmanın arttığı işler oldu. Artan 
talep ve işyüküne rağmen patronlar, ek 
istihdam yapmadı. Salgın sürecinde kadın-
ların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde 
işçilere 12-14 saati bulan günlük çalışma 
süreleri, hafta sonu, genel tatil haklarını 
dahi kullanamadıkları bir çalışma şekli 
dayatıldı.

Kadın işgücünün en yoğun olduğu alanların 
başında gelen sağlık alanında hizmet 
sunanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturu-
yor. Sağlık sektörü tarihsel olarak kadın 
emeğinin yoğun olduğu bir sektör olmasının 
yanı sıra, yıllar itibariyle daha çok feminize 
bir sektör haline gelmiştir. Salgın bakımın-
dan en tehlikeli iş olan sağlık alanında 
hemşire, hasta bakıcı ve temizlik işçilerinin 

büyük çoğunluğunun kadınlar oluşu, 
kadınları salgının en risk altındaki 
grubu yapmaktadır.

Bu süreçte sağlık çalışanı kadın işçiler 
koruyucu ekipmanlara erişim, işyerle-
rinde yeterli dezenfektasyon ve izolas-
yonun sağlanmaması, emziren ve 
küçük çocuğu olan kadınlara izinlerinin 
kullandırılmaması, iş tanımlarının 
muğlaklaşması ve angaryanın artması, 
cinsiyetçi işbölümünün artması gibi 
sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yaygın 
bulaş riskine karşı gerekli testler 
yapılmazken, stres ve yoğun çalışma 
temposunda tükenmişlikle karşı karşı-
ya bırakıldılar.

Zorunlu mal ve hizmet üretiminin 
yapıldığı market ve kargolarda salgın 
nedeniyle çalışanların iş yükü ciddi 
oranda arttı. Her gün yüzlerce müşteri 
ile yüz yüze gelen çoğunluğu kadınlar-
dan oluşan kasa görevlileri başta 
olmak üzere, reyonda, depoda, temiz-
likte çalışan market çalışanlarına 
yönelik alınması gereken tedbirlerde 
geç kalındı ya da tedbir alınmadı. Zincir 
marketlerin birçoğunda koruyucu ve 
önleyici ekipman eksikliği yaşanırken, 
hafta sonu sokağa çıkma yasakları 
nedeniyle hafta içi telafi çalışması 

yaptırılan market çalışanlarının günlük 
çalışma saatleri 12-13 saati buldu. İş yoğun-
luğu nedeniyle çalışanlar mola sürelerini 
kullanmakta zorlandı ve kadınlar doğum ve 
süt izinlerinin kullanırken dahi sıkıntılar 
yaşadı.

Tarım sektörünün ağırlıklı kısmını oluştu-
ran kadınlar ve kız çocukları, pandemi 
öncesinde dahi barınma, beslenme, sağlık, 
eğitim, temiz su ve tuvalet dahi erişileme-
yen/zor erişen koşullarda çalışmaktaydı. 
Pandemi dönemindeki esnek çalışma 
koşulları ve emek sömürüsü bu durumu 
daha da katmerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, tarımsal üretimin devamı 
için alınan tedbirler kapsamında “Koronavi-
rüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri” 
konulu genelgeyi yayınladı. Genelgenin 
içeriğinde mevsimlik tarım işçilerinin 
sağlık kontrollerine tabi tutulması, sosyal 
mesafeyi koruyan bir ulaştırmanın sağlan-
ması, hijyen ve koruyucu sağlık malzemele-
rine erişiminin sağlanması, barınma, içme 
ve yeme gibi temel ihtiyaçların pandemi 
koşullarına göre uyumlaştırılması gibi 
maddeler yer almaktaydı ancak normal 
koşullarda dahi temiz suya ulaşımın bile 
olmadığı bir işçi kitlesine yönelik “hijyen” 
genelgesi, traktör, kamyon kasalarında 
balık istifi tarlaya taşınırken yaşamını 

kaybeden bir işçi kitlesine yönelik sözde 
“fiziksel mesafe” kuralı içeren genelge 
yayınlamak pandemi sürecinde kadın 
emeğine ilişkin politikaların ve bunların 
neden kadınları korumaya yetmediğinin, 
çok çarpıcı bir göstergesi oldu.

Salgın süreci, evden çalışan beyaz 
yakalı kadınlar için de uzun ve esnek 
çalışma saatleri doğurdu.  Bakım ve ev 
hizmetleriyle birlikte mesai ve mesai 
dışı çalışma saati ayrımının ortadan 
kalktığı bir biçimde uzaktan çalışan 
kadınlar için salgın süreci tüm gün 
süren mesai, performansa dayalı prim 
ve terfi süreçlerinde kadınların yetersiz 
görülmesi ve mobinge maruz bırakılma-
sı sürecine dönüştü.

Pandemi, kadınlar ve erkekler arasında-
ki gelir eşitsizliğinin daha da büyümesi-
ne neden oldu. Sonuçlarını henüz izleye-
mesek de, DİSK-AR’ın Eylül 2020’de 2019 
TÜİK verilerini baz alarak ulaştığı verile-
re göre erkeklerin geliri kadınlardan 
yüzde 31 fazla ve farkın bu süreçte daha 
da arttığı görülecektir.

Kadınların ikinci mesaisi arttı

Salgın süreci kadınların hem ücretli 
mesailerini artırdığı gibi, ücretsiz mesa-
ilerindeki çok büyük bir artışa neden 

olmuştur. TÜİK araştırması, çalışan kadınla-
rın günde ortalama 3 saat 45 dakikasını ev 
işlerine ayırdığını göstermekteydi. Okulların, 
kreşlerin ve bakım evlerinin kapatılması, 
hijyen standartlarının artması, aile fertleri-
nin evde olduğu zamanın artışı, ev dışında 
alınan hizmet alımının azalması ile birlikte 
artan bakım yükü, düşen hane geliri nede-
niyle satın alınamayan mal ve hizmetleri 
telafi yükünün de büyük oranda kadınlara 
düşmesi kadınların ev içinde sürdürdükleri 
“ikinci mesai”  olan ev içi görünmez emeğinin 
mesai saatlerinin daha da artmasına neden 
oldu.

Öte yandan aile içinde hastalara ve salgın 
hastalığa yakalananlara bakan genellikle 
kadınlar oluyor, bu da kadınların enfekte 
olma ihtimalini yükseltiyor. Aileyi korumak 
ve uzun saatler boyunca süren bir mesaiyi 
üstlenme görevini üstlenen kadınlar bir 
yandan fiziksel olarak, diğer yandan stres ve 
zihin sağlığının zarar gördüğü koşullarda 
yaşamakta.

Pandemi döneminde kadın işçilerin günlük 
16-18 saati bulan ücretli-ücretsiz mesaili 
döngü kadın emekçilerin sağlığını erkek 
işçilere oranla çok daha kötü etkilemektedir. 
Kadınların erkek işçilere kıyasla çok daha 
fazla ve uzun sürelerle maruz kaldıkları 
risklerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
na doğrudan etki ettiğinin yıkıcı sonuçlarını 

önümüzdeki günlerde daha da fazla 
göreceğiz.

İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarına 
yoğun bir sermaye saldırısının olduğu 
pandemi süreci, kadın emekçiler 
bakımından en temel tarihsel haklarını 
kaybettikleri ve bakım emeğinin ciddi bir 
oranda kadın emekçiler üzerine yıkıldığı 
bir süreç oldu.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet arttı

Dünyanın her yerinde salgın sürecinde 
kadının çalışma yaşamındaki eşitsiz 
konumunun, çalışma yaşamının erilliğinin 
ve kadına yönelik şiddetin evde ve 
işyerinde arttığını gözlemliyoruz.

Bir yandan virüsten “korunmak” için evde 
kalmanın kendisi, kadınlar için ev içi 
şiddetin ve istismarların arttırması 
demek oldu. Sosyal hayatın azalması ve 
evde kalma oranının arttığı bu dönemde 
kadına yönelik şiddette ciddi bir artış 
yaşandı. Salgında artan stres, stresi 
artıran işsizlik ve geçim sıkıntısı, kadın ve 
kız çocuklarının ev içi şiddete uğrama 
riskini artırırken, kadınların başvuracağı, 
destek alabileceği olanaklar da bu süreç-
te büyük oranda işlevsiz hale geldi. 
Kadınlar şiddete uğradıkları evlerde, 
şiddete uğradıkları kişilerle bir arada 
olmak zorunda kaldı.

Ataerkil çalışma ilişkileri ve cinsiyetçi 
işbölümü, bu süreci kadınların çok daha 
ağır yaşamasının sebeplerinden birisiyken, 
bu süreçte işyerlerindeki ataerkil çalışma 
ilişkileri ve cinsiyetçi işbölümü daha da 
derinleşti. Pandemi süresince daha çok 
kuralsızlaşan ve despotlaşan çalışma 
ilişkileri kadınlar bakımından şiddet ve 
eşitsizliğin artması anlamına geldi. Her 
işkolunda şiddet ve cinsiyetçi uygulamalar 
arttığına tanıklık ettiğimiz bu süreçte, kadın 
yoğun sektörlerin güvencesizliği bir 
yandan, kadın işgücünün güvencesizliği bir 
yandan kadınlar daha fazla ayrımcılığa ve 
kuralsızlığa, kötü muameleye maruz kalma 
gerçeğini arttırdı.

Kadın iş cinayetleri arttı

2020 yılında en az 2427 iş cinayeti yaşandı, 
yaşamını kaybedenlerin 148'i kadın işçiydi. 
Covid-19 salgını boyunca aradan geçen 10 
ayda (4) en az 741 işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirirken, bu işçilerin 55’i kadındı. 
2020’de yaşanan kadın iş cinayetlerinin 
nedenleri konusunda en büyük yeri 
Covid-19 tutarken, trafik-servis kazaları ve 
şiddet kadın iş cinayetlerinin diğer önemli 
sebepleri arasında. Geçtiğimiz yıl yaşanan 
iş cinayetlerinde kadın oranı yüzde 6 iken, 
Covid-19 sebepli ölümlerde bu oran yüzde 
7,4 oldu. Covid-19 sebepli ölümlerde kadın 
oranının daha yüksek olması, salgın sebe-
biyle en fazla hastalık ve ölümün yaşandığı 
işkollarının başında kadın istihdamının 
yoğun olduğu alanlar olması sebebiyledir.

Bu süreçte 302 sağlık emekçisi yaşamını 
kaybederken, yüzde 11,2’sini kadınlar 
oluşturuyor. Yine, kadın istihdamının yoğun 
olduğu alanlar olan ticaret-büro-eğitim 
işkolunda 8, tekstil işkolunda 4, belediye-
lerde ise 3 kadın işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirdi.

Bu veriler, salgın döneminde kadın işgücün-
deki daralma ve kadın işsizliğinin orantısız 
artışı ile birlikte düşünülmeli. Öte yandan 
kadınların kayıt dışı, güvencesiz, geçici, 

örgütsüz ve küçük işyerlerinde ve atölye-
lerde de yoğunlaşan emeği özellikle 
Covid-19 sebepli iş cinayetlerini derlemek-
te bir engel olduğu göz ardı edilmemeli.

Öte yandan, özellikle salgının kritik sektör-
lerinde çalışan kadınlar, fiziksel ve psiko-
lojik olarak ciddi bir tahribat yaşıyor. Bu 
tahribatın ağırlığı önümüzdeki günlerde 
özellikle meslek hastalıkları, artan sağlık 
sorunları ile kendini gösterecektir.

Sonuç ya da ne yapmalı? 

Kadınların, cinsiyetleri, toplumsal cinsiyet 
rolleri ve çalışma yaşamının cinsiyetçi 
örüntüsü dahil olduğunda işçi sağlığı ve 
güvenliği bakımından özgün bir işçi kitlesi 
olduğu, salgın koşullarında daha net bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. Bütünlüklü bir 
bakış açısıyla; sağlığını kaybetme, işsizlik, 
aşırı ve yoğun çalışma, yoksulluk, şiddet, 
ücretli/ücretsiz iş yükü göz önüne alındı-
ğında kadınların salgından daha çok ve çok 
boyutlu etkilendiği görülmektedir. İşçi sınıfı 
mücadelesi içinde yer alan kadın özneler, 
ilk olarak bunu savunan ve öne çıkaran bir 
mücadele pratiği oluşturmalıdır.

Salgının işçi sınıfı için yarattığı ve temel 
kazanımların ortadan kalkması tehlikesi 
kadın işçiler bakımından çok daha drama-
tik boyutta. Bugün kadınların eşit işe eşit 
ücret, kayıtlı çalışma, ev ve bakım hizmet-
lerinin kamusallaşması gibi mücadeleleri 
salgın sürecinde ağır bir darbe alarak ciddi 
bir gerileme yaşamıştır. İşten atma yasağı-
nın kalkması sonrası işten ilk atılacakların, 
kadın işçi kitleleri olacağı ise kuşkuşuz.

Sendikalar -özellikle de hizmet sektöründe 
örgütlü sendikalar- işçi sağlığı ve güvenliği 
konusunda bir politika ve söylem geliştire-
medikleri gibi binlerce kadın üyeleri olma-
sına rağmen salgın koşullarında kadın 
emekçilerin özgün ihtiyaç ve taleplerini 
ortaya koyacak, kadın işçilerin sağlığını 
daha çok ve farklı biçimde etkileyen salgın 
koşullarını öne çıkaracak politikaları ve 
söylemi de geliştirmemiştir.

Diğer yandan, işçi sağlığı ve güvenliğini 
mesai saatlerine ve teknik detaya indir-
geyerek, emekçilere dayatılan yaşam ve 
çalışma koşullarını göz ardı eden bakış 
açısının işçilerin sağlığını korumaya 
yetmeyeceği, pandemi döneminde bütün 
çıplaklığıyla görülmektedir. Tam da bu 
tartışmaların ortasında, kadının yeniden 
üretim için harcadığı, karşılığı ödenme-
yen “ücretsiz ev içi emeği”ni yok sayan, 
bu biçimde kadın emeğini iki kez görün-
mez kılan politikalara söylem ve eylem 
geliştirmek, işçi sağlığı ve güvenliği 
mücadelesinin elzem ayaklarından biri 
haline gelmelidir. Bakım emeği ve ev içi 
işlerin kamulaştırılması talebini 
güçlendirmek ve toplumsal cinsiyeti 
daha da katmerleştiren politikalardan 
vazgeçilmesine dönük mücadele önem 
kazanıyor.

Bu noktada salgın süreci, en çok kadın-
lar bakımından senaryosunu iyi bildiği-
miz bir filmin bir sonraki sahnesini 
izlemekle senaryoyu değiştirmek 
arasında yapacağımız seçime kilitlen-
miş duruyor. Sendikal mücadelenin de, 
işyeri temelinde geliştirilecek her türlü 
işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin 
de salgının önemli özneleri haline gelen 
kadın işçilerin varlığını ve sorunlarını 
görmesi şart. Öyleyse, kadın işçiler bir 
adım daha öne…
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Salgın sürecinin emekçiler bakımından doğurduğu 
sonuçların, emek piyasasının en korunmasız ve 
ikincil, ucuz emeği konumunda olan kadın emeğinde 
çok daha büyük yansımaları oldu. Ekonomik krizin 
salgınla birleşmesi bütün işçi sınıfını etkilemekte ve 
koşullarını aşağı çekmekteyken kadın emekçiler 
bakımından bu süreç, kadınların çalışma yaşamın-
daki eşitsiz konumunu ve çalışma yaşamının erilli-
ğini daha da katmerlendiği bir süreç olması yönüyle 
özel olarak üzerinde durmayı hak ediyor.

Kadın işsizliğindeki ciddi ve orantısız artış, gelir 
kaybındaki artışın yüksekliği ve ücret eşitsizliğinin 
artması, ev içi ücretsiz emeğin artışı ve pekişen 
cinsiyet rolleri, kadınlara gelirle sağlık arasındaki 
dayatmanın artışı, kadın emeği yoğun sağlık, 
market, kargo gibi işlerin salgın bakımından en 
tehlikeli işler olması, kadın yoğun işlerde artan iş 
yükü ve kuralsız çalışma, işyeri ve evde kadına 
yönelik şiddet ve ayrımcılığın artması gibi sonuçla-
rıyla değerlendirildiğinde, kadın emekçiler salgın 
sürecini en ağır biçimde yaşayan işçi kitlesi oldu. 

Kadın işsizliği orantısız şekilde arttı

Salgın, dünyanın pek çok yerinde işsizliğin artması-
na neden oldu. Salgın öncesi ekonomik krizin 
etkisiyle artan işsizlik salgın koşullarında pek çok 
sektördeki daralma ve işgücü talebinin azalması 
sebebiyle daha da derinleşti.

Oysa kadın istihdamı  ve işsizliği bakımından salgın 
iki bakımdan özgün ilerledi. Kadınların, “ikincil” 
emek olarak görülmeleri ve daha güvencesiz çalış-
ma koşulları kadın işsizliğinin daha fazla artmasına 
sebep oldu. Kadın işsizliğindeki bu eşitsiz artışın 
diğer bir nedeniyse, işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin (eğitim, parekande, eğlence ve konakla-
ma gibi)  kadın yoğun alanlar olmasıdır.

Küresel ölçekte kadın istihdamı açısından önemli 
olan sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer hizmetler-
de (kadın payı yüzde 57,2); konaklama ve gıda 
hizmetlerinde (kadın payı yüzde 54,1),  gayrimenkul 

faaliyetleri, iş ve idari faaliyetler 
(kadın payı yüzde 38,2), imalatta 
(kadın payı yüzde 38,7)  toptan ve 
perakende ticarette (kadın payı 
yüzde 43,6) COVID-19 krizinin etkisi 
yüksektir. (1)

Türkiye bakımından, ekonomik 
faaliyetlerde azalmanın daha 
yüksek olduğu ve/veya çalıştıkları 
işyerlerinin faaliyetleri sınırlandı-
rılan ya da durdurulan turizm, 
eğlence, konaklama, tamamına 
yakını kadın olan ev ve bakım 
hizmetleri, tekstil, imalat, eğitim, 
sosyal hizmetler ve finans işlerin-
deki daralma ve durma yalnızca 
kadın istihdamının yüzde 56,6’sını 
oluşturan hizmetler sektörünü ele 
aldığımızda dahi 3,5 milyon kadının 
doğrudan etkilendiği bir boyuta 
ulaşmıştır.

Öte yandan salgın sürecinde 
okulların, kreşlerin, bakım evleri-
nin kapatılması ile bakım emeğinin 
büyük oranda kadınların üzerine 
kalması, hijyen ihtiyacının artması  
kadın işsizliğindeki büyük artışın 
önemli nedenlerinden biri oldu. 
Kadınlar ev ve bakım hizmetlerini 
yürütebilmek için, işten ayrılmak 
ya da yarı zamanlı ve geçici işlerde 
çalışmak zorunda kaldı. Türkiye’de-
ki duruma ilişkin somut veriler 
olmasa da, ABD’de Şubat ve Ağustos 
arasında 12 yaşında ve daha küçük 
çocuğu olan 2.2 milyon anne işini 
kaybederken, 870 bin baba işini 
kaybetmiş olduğuna ilişkin veri (2) 
kadınların ev ve bakım hizmetleri 
ile gelir arasında seçim yapmak 
zorunda bırakılmış olduklarını da 

göstermektedir.

DİSK-AR raporuna (3) göre 2020 Eylül’de 
kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamıysa 
yüzde 5,2 azaldı. Türkiye’de salgın öncesi 
dönemde, kadınların işsizlik oranı erkekler-
den çok daha yüksek düzeydeydi. Eylül 2019’-
da erkeklerde yüzde 17,8 kadınlarda ise 
yüzde 27,9 olan geniş tanımlı işsizlik oranı-
nın, Eylül 2020’de erkeklerde yüzde 21,8’e 
yükselirken kadınlarda yüzde 34,8’e yüksel-
mesi, kadın işsizliğindeki eşitsiz artışın daha 
da derinleştiğini göstermektedir.

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi 
pandemi döneminin işçi sınıfı içindeki gelir 
azaltıcı uygulamalarında kadın işçilerin ne 
oranda yer tuttuğuna ilişkin bir veri paylaşıl-
mamış olsa da işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin kadın emeği yoğun sektörler 
oluşu, öte yandan ücretsiz izin uygulaması-
nın pandemi süresinin işten atma uygulama-
sına dönmesi de en çok ikincil emek olarak 
görülen kadın emeğinin etkilenmesine neden 
olmuştur.

Diğer yandan, hükümetin “istihdam koruyucu 
tedbirler” çerçevesinde uyguladığı bu politi-
kaların dahi yalnızca kayıtlı istihdama dönük 
olması, başta kadın istihdamının ana gövde-
sini oluşturan kayıt dışı çalışan kadınlar 
olmak üzere mevsimlik, geçici sürelerle 
çalışanlar gibi güvencesiz koşullarda çalışan 
kadınların bu tedbirlerin dışında kalmasına, 
işsizlik ödeneği ya da ücretsiz izin gibi sınırlı 
desteklerden dahi yararlanamadığı için 
tamamen gelirsiz kalmasına neden oldu. 
Başlı başına bu politika bile, kadınları 
işsizler ve gelir kaybedenler ordusunun baş 
aktörleri yapmaya yetti.

Önümüzdeki süreçte ücretsiz aile işçiliği 
daha da artacaktır. Kadın işsizliğinin orantı-
sız artışı, özellikle işten atma yasağının 
kalkması sonrası daha da artacaktır. Salgın 
döneminde işsiz kalan kadınlar işgücüne 
katılma olanağı bulamayacak, bulanlar ise 
daha eşitsiz koşullarda çalışmaya mecbur 
kalacaktır. Tam zamanlı çalışma ile aynı 
ücret ve sosyal hakları sunmayan yarı 
zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ve kalıcı-

laşması kadın emeğini sürüklediği ciddi bir 
eşitsizlik derinleşecek ve yaygınlaşacaktır. 
Cinsiyete dayalı ücret uçurumunun kapatıl-
masında güçlükle elde edilen ilerlemeyse 
onlarca yıl geriye gitme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Kadın yoğun sektörlerde esnek çalışma ve 
işyükü arttı

Kadın yoğun alanlar olan sağlık, gıda, 
belediye, mevsimlik tarım işçiliği, market, 
kargo gibi kritik ve salgın bakımından kritik 
alanlar, bir yandan iş yükünün diğer yandan 
esnek çalışmanın arttığı işler oldu. Artan 
talep ve işyüküne rağmen patronlar, ek 
istihdam yapmadı. Salgın sürecinde kadın-
ların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde 
işçilere 12-14 saati bulan günlük çalışma 
süreleri, hafta sonu, genel tatil haklarını 
dahi kullanamadıkları bir çalışma şekli 
dayatıldı.

Kadın işgücünün en yoğun olduğu alanların 
başında gelen sağlık alanında hizmet 
sunanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturu-
yor. Sağlık sektörü tarihsel olarak kadın 
emeğinin yoğun olduğu bir sektör olmasının 
yanı sıra, yıllar itibariyle daha çok feminize 
bir sektör haline gelmiştir. Salgın bakımın-
dan en tehlikeli iş olan sağlık alanında 
hemşire, hasta bakıcı ve temizlik işçilerinin 

büyük çoğunluğunun kadınlar oluşu, 
kadınları salgının en risk altındaki 
grubu yapmaktadır.

Bu süreçte sağlık çalışanı kadın işçiler 
koruyucu ekipmanlara erişim, işyerle-
rinde yeterli dezenfektasyon ve izolas-
yonun sağlanmaması, emziren ve 
küçük çocuğu olan kadınlara izinlerinin 
kullandırılmaması, iş tanımlarının 
muğlaklaşması ve angaryanın artması, 
cinsiyetçi işbölümünün artması gibi 
sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yaygın 
bulaş riskine karşı gerekli testler 
yapılmazken, stres ve yoğun çalışma 
temposunda tükenmişlikle karşı karşı-
ya bırakıldılar.

Zorunlu mal ve hizmet üretiminin 
yapıldığı market ve kargolarda salgın 
nedeniyle çalışanların iş yükü ciddi 
oranda arttı. Her gün yüzlerce müşteri 
ile yüz yüze gelen çoğunluğu kadınlar-
dan oluşan kasa görevlileri başta 
olmak üzere, reyonda, depoda, temiz-
likte çalışan market çalışanlarına 
yönelik alınması gereken tedbirlerde 
geç kalındı ya da tedbir alınmadı. Zincir 
marketlerin birçoğunda koruyucu ve 
önleyici ekipman eksikliği yaşanırken, 
hafta sonu sokağa çıkma yasakları 
nedeniyle hafta içi telafi çalışması 

yaptırılan market çalışanlarının günlük 
çalışma saatleri 12-13 saati buldu. İş yoğun-
luğu nedeniyle çalışanlar mola sürelerini 
kullanmakta zorlandı ve kadınlar doğum ve 
süt izinlerinin kullanırken dahi sıkıntılar 
yaşadı.

Tarım sektörünün ağırlıklı kısmını oluştu-
ran kadınlar ve kız çocukları, pandemi 
öncesinde dahi barınma, beslenme, sağlık, 
eğitim, temiz su ve tuvalet dahi erişileme-
yen/zor erişen koşullarda çalışmaktaydı. 
Pandemi dönemindeki esnek çalışma 
koşulları ve emek sömürüsü bu durumu 
daha da katmerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, tarımsal üretimin devamı 
için alınan tedbirler kapsamında “Koronavi-
rüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri” 
konulu genelgeyi yayınladı. Genelgenin 
içeriğinde mevsimlik tarım işçilerinin 
sağlık kontrollerine tabi tutulması, sosyal 
mesafeyi koruyan bir ulaştırmanın sağlan-
ması, hijyen ve koruyucu sağlık malzemele-
rine erişiminin sağlanması, barınma, içme 
ve yeme gibi temel ihtiyaçların pandemi 
koşullarına göre uyumlaştırılması gibi 
maddeler yer almaktaydı ancak normal 
koşullarda dahi temiz suya ulaşımın bile 
olmadığı bir işçi kitlesine yönelik “hijyen” 
genelgesi, traktör, kamyon kasalarında 
balık istifi tarlaya taşınırken yaşamını 

kaybeden bir işçi kitlesine yönelik sözde 
“fiziksel mesafe” kuralı içeren genelge 
yayınlamak pandemi sürecinde kadın 
emeğine ilişkin politikaların ve bunların 
neden kadınları korumaya yetmediğinin, 
çok çarpıcı bir göstergesi oldu.

Salgın süreci, evden çalışan beyaz 
yakalı kadınlar için de uzun ve esnek 
çalışma saatleri doğurdu.  Bakım ve ev 
hizmetleriyle birlikte mesai ve mesai 
dışı çalışma saati ayrımının ortadan 
kalktığı bir biçimde uzaktan çalışan 
kadınlar için salgın süreci tüm gün 
süren mesai, performansa dayalı prim 
ve terfi süreçlerinde kadınların yetersiz 
görülmesi ve mobinge maruz bırakılma-
sı sürecine dönüştü.

Pandemi, kadınlar ve erkekler arasında-
ki gelir eşitsizliğinin daha da büyümesi-
ne neden oldu. Sonuçlarını henüz izleye-
mesek de, DİSK-AR’ın Eylül 2020’de 2019 
TÜİK verilerini baz alarak ulaştığı verile-
re göre erkeklerin geliri kadınlardan 
yüzde 31 fazla ve farkın bu süreçte daha 
da arttığı görülecektir.

Kadınların ikinci mesaisi arttı

Salgın süreci kadınların hem ücretli 
mesailerini artırdığı gibi, ücretsiz mesa-
ilerindeki çok büyük bir artışa neden 

olmuştur. TÜİK araştırması, çalışan kadınla-
rın günde ortalama 3 saat 45 dakikasını ev 
işlerine ayırdığını göstermekteydi. Okulların, 
kreşlerin ve bakım evlerinin kapatılması, 
hijyen standartlarının artması, aile fertleri-
nin evde olduğu zamanın artışı, ev dışında 
alınan hizmet alımının azalması ile birlikte 
artan bakım yükü, düşen hane geliri nede-
niyle satın alınamayan mal ve hizmetleri 
telafi yükünün de büyük oranda kadınlara 
düşmesi kadınların ev içinde sürdürdükleri 
“ikinci mesai”  olan ev içi görünmez emeğinin 
mesai saatlerinin daha da artmasına neden 
oldu.

Öte yandan aile içinde hastalara ve salgın 
hastalığa yakalananlara bakan genellikle 
kadınlar oluyor, bu da kadınların enfekte 
olma ihtimalini yükseltiyor. Aileyi korumak 
ve uzun saatler boyunca süren bir mesaiyi 
üstlenme görevini üstlenen kadınlar bir 
yandan fiziksel olarak, diğer yandan stres ve 
zihin sağlığının zarar gördüğü koşullarda 
yaşamakta.

Pandemi döneminde kadın işçilerin günlük 
16-18 saati bulan ücretli-ücretsiz mesaili 
döngü kadın emekçilerin sağlığını erkek 
işçilere oranla çok daha kötü etkilemektedir. 
Kadınların erkek işçilere kıyasla çok daha 
fazla ve uzun sürelerle maruz kaldıkları 
risklerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
na doğrudan etki ettiğinin yıkıcı sonuçlarını 

önümüzdeki günlerde daha da fazla 
göreceğiz.

İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarına 
yoğun bir sermaye saldırısının olduğu 
pandemi süreci, kadın emekçiler 
bakımından en temel tarihsel haklarını 
kaybettikleri ve bakım emeğinin ciddi bir 
oranda kadın emekçiler üzerine yıkıldığı 
bir süreç oldu.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet arttı

Dünyanın her yerinde salgın sürecinde 
kadının çalışma yaşamındaki eşitsiz 
konumunun, çalışma yaşamının erilliğinin 
ve kadına yönelik şiddetin evde ve 
işyerinde arttığını gözlemliyoruz.

Bir yandan virüsten “korunmak” için evde 
kalmanın kendisi, kadınlar için ev içi 
şiddetin ve istismarların arttırması 
demek oldu. Sosyal hayatın azalması ve 
evde kalma oranının arttığı bu dönemde 
kadına yönelik şiddette ciddi bir artış 
yaşandı. Salgında artan stres, stresi 
artıran işsizlik ve geçim sıkıntısı, kadın ve 
kız çocuklarının ev içi şiddete uğrama 
riskini artırırken, kadınların başvuracağı, 
destek alabileceği olanaklar da bu süreç-
te büyük oranda işlevsiz hale geldi. 
Kadınlar şiddete uğradıkları evlerde, 
şiddete uğradıkları kişilerle bir arada 
olmak zorunda kaldı.

Ataerkil çalışma ilişkileri ve cinsiyetçi 
işbölümü, bu süreci kadınların çok daha 
ağır yaşamasının sebeplerinden birisiyken, 
bu süreçte işyerlerindeki ataerkil çalışma 
ilişkileri ve cinsiyetçi işbölümü daha da 
derinleşti. Pandemi süresince daha çok 
kuralsızlaşan ve despotlaşan çalışma 
ilişkileri kadınlar bakımından şiddet ve 
eşitsizliğin artması anlamına geldi. Her 
işkolunda şiddet ve cinsiyetçi uygulamalar 
arttığına tanıklık ettiğimiz bu süreçte, kadın 
yoğun sektörlerin güvencesizliği bir 
yandan, kadın işgücünün güvencesizliği bir 
yandan kadınlar daha fazla ayrımcılığa ve 
kuralsızlığa, kötü muameleye maruz kalma 
gerçeğini arttırdı.

Kadın iş cinayetleri arttı

2020 yılında en az 2427 iş cinayeti yaşandı, 
yaşamını kaybedenlerin 148'i kadın işçiydi. 
Covid-19 salgını boyunca aradan geçen 10 
ayda (4) en az 741 işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirirken, bu işçilerin 55’i kadındı. 
2020’de yaşanan kadın iş cinayetlerinin 
nedenleri konusunda en büyük yeri 
Covid-19 tutarken, trafik-servis kazaları ve 
şiddet kadın iş cinayetlerinin diğer önemli 
sebepleri arasında. Geçtiğimiz yıl yaşanan 
iş cinayetlerinde kadın oranı yüzde 6 iken, 
Covid-19 sebepli ölümlerde bu oran yüzde 
7,4 oldu. Covid-19 sebepli ölümlerde kadın 
oranının daha yüksek olması, salgın sebe-
biyle en fazla hastalık ve ölümün yaşandığı 
işkollarının başında kadın istihdamının 
yoğun olduğu alanlar olması sebebiyledir.

Bu süreçte 302 sağlık emekçisi yaşamını 
kaybederken, yüzde 11,2’sini kadınlar 
oluşturuyor. Yine, kadın istihdamının yoğun 
olduğu alanlar olan ticaret-büro-eğitim 
işkolunda 8, tekstil işkolunda 4, belediye-
lerde ise 3 kadın işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirdi.

Bu veriler, salgın döneminde kadın işgücün-
deki daralma ve kadın işsizliğinin orantısız 
artışı ile birlikte düşünülmeli. Öte yandan 
kadınların kayıt dışı, güvencesiz, geçici, 

örgütsüz ve küçük işyerlerinde ve atölye-
lerde de yoğunlaşan emeği özellikle 
Covid-19 sebepli iş cinayetlerini derlemek-
te bir engel olduğu göz ardı edilmemeli.

Öte yandan, özellikle salgının kritik sektör-
lerinde çalışan kadınlar, fiziksel ve psiko-
lojik olarak ciddi bir tahribat yaşıyor. Bu 
tahribatın ağırlığı önümüzdeki günlerde 
özellikle meslek hastalıkları, artan sağlık 
sorunları ile kendini gösterecektir.

Sonuç ya da ne yapmalı? 

Kadınların, cinsiyetleri, toplumsal cinsiyet 
rolleri ve çalışma yaşamının cinsiyetçi 
örüntüsü dahil olduğunda işçi sağlığı ve 
güvenliği bakımından özgün bir işçi kitlesi 
olduğu, salgın koşullarında daha net bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. Bütünlüklü bir 
bakış açısıyla; sağlığını kaybetme, işsizlik, 
aşırı ve yoğun çalışma, yoksulluk, şiddet, 
ücretli/ücretsiz iş yükü göz önüne alındı-
ğında kadınların salgından daha çok ve çok 
boyutlu etkilendiği görülmektedir. İşçi sınıfı 
mücadelesi içinde yer alan kadın özneler, 
ilk olarak bunu savunan ve öne çıkaran bir 
mücadele pratiği oluşturmalıdır.

Salgının işçi sınıfı için yarattığı ve temel 
kazanımların ortadan kalkması tehlikesi 
kadın işçiler bakımından çok daha drama-
tik boyutta. Bugün kadınların eşit işe eşit 
ücret, kayıtlı çalışma, ev ve bakım hizmet-
lerinin kamusallaşması gibi mücadeleleri 
salgın sürecinde ağır bir darbe alarak ciddi 
bir gerileme yaşamıştır. İşten atma yasağı-
nın kalkması sonrası işten ilk atılacakların, 
kadın işçi kitleleri olacağı ise kuşkuşuz.

Sendikalar -özellikle de hizmet sektöründe 
örgütlü sendikalar- işçi sağlığı ve güvenliği 
konusunda bir politika ve söylem geliştire-
medikleri gibi binlerce kadın üyeleri olma-
sına rağmen salgın koşullarında kadın 
emekçilerin özgün ihtiyaç ve taleplerini 
ortaya koyacak, kadın işçilerin sağlığını 
daha çok ve farklı biçimde etkileyen salgın 
koşullarını öne çıkaracak politikaları ve 
söylemi de geliştirmemiştir.

Diğer yandan, işçi sağlığı ve güvenliğini 
mesai saatlerine ve teknik detaya indir-
geyerek, emekçilere dayatılan yaşam ve 
çalışma koşullarını göz ardı eden bakış 
açısının işçilerin sağlığını korumaya 
yetmeyeceği, pandemi döneminde bütün 
çıplaklığıyla görülmektedir. Tam da bu 
tartışmaların ortasında, kadının yeniden 
üretim için harcadığı, karşılığı ödenme-
yen “ücretsiz ev içi emeği”ni yok sayan, 
bu biçimde kadın emeğini iki kez görün-
mez kılan politikalara söylem ve eylem 
geliştirmek, işçi sağlığı ve güvenliği 
mücadelesinin elzem ayaklarından biri 
haline gelmelidir. Bakım emeği ve ev içi 
işlerin kamulaştırılması talebini 
güçlendirmek ve toplumsal cinsiyeti 
daha da katmerleştiren politikalardan 
vazgeçilmesine dönük mücadele önem 
kazanıyor.

Bu noktada salgın süreci, en çok kadın-
lar bakımından senaryosunu iyi bildiği-
miz bir filmin bir sonraki sahnesini 
izlemekle senaryoyu değiştirmek 
arasında yapacağımız seçime kilitlen-
miş duruyor. Sendikal mücadelenin de, 
işyeri temelinde geliştirilecek her türlü 
işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin 
de salgının önemli özneleri haline gelen 
kadın işçilerin varlığını ve sorunlarını 
görmesi şart. Öyleyse, kadın işçiler bir 
adım daha öne…
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Salgın sürecinin emekçiler bakımından doğurduğu 
sonuçların, emek piyasasının en korunmasız ve 
ikincil, ucuz emeği konumunda olan kadın emeğinde 
çok daha büyük yansımaları oldu. Ekonomik krizin 
salgınla birleşmesi bütün işçi sınıfını etkilemekte ve 
koşullarını aşağı çekmekteyken kadın emekçiler 
bakımından bu süreç, kadınların çalışma yaşamın-
daki eşitsiz konumunu ve çalışma yaşamının erilli-
ğini daha da katmerlendiği bir süreç olması yönüyle 
özel olarak üzerinde durmayı hak ediyor.

Kadın işsizliğindeki ciddi ve orantısız artış, gelir 
kaybındaki artışın yüksekliği ve ücret eşitsizliğinin 
artması, ev içi ücretsiz emeğin artışı ve pekişen 
cinsiyet rolleri, kadınlara gelirle sağlık arasındaki 
dayatmanın artışı, kadın emeği yoğun sağlık, 
market, kargo gibi işlerin salgın bakımından en 
tehlikeli işler olması, kadın yoğun işlerde artan iş 
yükü ve kuralsız çalışma, işyeri ve evde kadına 
yönelik şiddet ve ayrımcılığın artması gibi sonuçla-
rıyla değerlendirildiğinde, kadın emekçiler salgın 
sürecini en ağır biçimde yaşayan işçi kitlesi oldu. 

Kadın işsizliği orantısız şekilde arttı

Salgın, dünyanın pek çok yerinde işsizliğin artması-
na neden oldu. Salgın öncesi ekonomik krizin 
etkisiyle artan işsizlik salgın koşullarında pek çok 
sektördeki daralma ve işgücü talebinin azalması 
sebebiyle daha da derinleşti.

Oysa kadın istihdamı  ve işsizliği bakımından salgın 
iki bakımdan özgün ilerledi. Kadınların, “ikincil” 
emek olarak görülmeleri ve daha güvencesiz çalış-
ma koşulları kadın işsizliğinin daha fazla artmasına 
sebep oldu. Kadın işsizliğindeki bu eşitsiz artışın 
diğer bir nedeniyse, işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin (eğitim, parekande, eğlence ve konakla-
ma gibi)  kadın yoğun alanlar olmasıdır.

Küresel ölçekte kadın istihdamı açısından önemli 
olan sanat, eğlence, rekreasyon ve diğer hizmetler-
de (kadın payı yüzde 57,2); konaklama ve gıda 
hizmetlerinde (kadın payı yüzde 54,1),  gayrimenkul 

faaliyetleri, iş ve idari faaliyetler 
(kadın payı yüzde 38,2), imalatta 
(kadın payı yüzde 38,7)  toptan ve 
perakende ticarette (kadın payı 
yüzde 43,6) COVID-19 krizinin etkisi 
yüksektir. (1)

Türkiye bakımından, ekonomik 
faaliyetlerde azalmanın daha 
yüksek olduğu ve/veya çalıştıkları 
işyerlerinin faaliyetleri sınırlandı-
rılan ya da durdurulan turizm, 
eğlence, konaklama, tamamına 
yakını kadın olan ev ve bakım 
hizmetleri, tekstil, imalat, eğitim, 
sosyal hizmetler ve finans işlerin-
deki daralma ve durma yalnızca 
kadın istihdamının yüzde 56,6’sını 
oluşturan hizmetler sektörünü ele 
aldığımızda dahi 3,5 milyon kadının 
doğrudan etkilendiği bir boyuta 
ulaşmıştır.

Öte yandan salgın sürecinde 
okulların, kreşlerin, bakım evleri-
nin kapatılması ile bakım emeğinin 
büyük oranda kadınların üzerine 
kalması, hijyen ihtiyacının artması  
kadın işsizliğindeki büyük artışın 
önemli nedenlerinden biri oldu. 
Kadınlar ev ve bakım hizmetlerini 
yürütebilmek için, işten ayrılmak 
ya da yarı zamanlı ve geçici işlerde 
çalışmak zorunda kaldı. Türkiye’de-
ki duruma ilişkin somut veriler 
olmasa da, ABD’de Şubat ve Ağustos 
arasında 12 yaşında ve daha küçük 
çocuğu olan 2.2 milyon anne işini 
kaybederken, 870 bin baba işini 
kaybetmiş olduğuna ilişkin veri (2) 
kadınların ev ve bakım hizmetleri 
ile gelir arasında seçim yapmak 
zorunda bırakılmış olduklarını da 

göstermektedir.

DİSK-AR raporuna (3) göre 2020 Eylül’de 
kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamıysa 
yüzde 5,2 azaldı. Türkiye’de salgın öncesi 
dönemde, kadınların işsizlik oranı erkekler-
den çok daha yüksek düzeydeydi. Eylül 2019’-
da erkeklerde yüzde 17,8 kadınlarda ise 
yüzde 27,9 olan geniş tanımlı işsizlik oranı-
nın, Eylül 2020’de erkeklerde yüzde 21,8’e 
yükselirken kadınlarda yüzde 34,8’e yüksel-
mesi, kadın işsizliğindeki eşitsiz artışın daha 
da derinleştiğini göstermektedir.

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi 
pandemi döneminin işçi sınıfı içindeki gelir 
azaltıcı uygulamalarında kadın işçilerin ne 
oranda yer tuttuğuna ilişkin bir veri paylaşıl-
mamış olsa da işgücü talebinin azaldığı 
sektörlerin kadın emeği yoğun sektörler 
oluşu, öte yandan ücretsiz izin uygulaması-
nın pandemi süresinin işten atma uygulama-
sına dönmesi de en çok ikincil emek olarak 
görülen kadın emeğinin etkilenmesine neden 
olmuştur.

Diğer yandan, hükümetin “istihdam koruyucu 
tedbirler” çerçevesinde uyguladığı bu politi-
kaların dahi yalnızca kayıtlı istihdama dönük 
olması, başta kadın istihdamının ana gövde-
sini oluşturan kayıt dışı çalışan kadınlar 
olmak üzere mevsimlik, geçici sürelerle 
çalışanlar gibi güvencesiz koşullarda çalışan 
kadınların bu tedbirlerin dışında kalmasına, 
işsizlik ödeneği ya da ücretsiz izin gibi sınırlı 
desteklerden dahi yararlanamadığı için 
tamamen gelirsiz kalmasına neden oldu. 
Başlı başına bu politika bile, kadınları 
işsizler ve gelir kaybedenler ordusunun baş 
aktörleri yapmaya yetti.

Önümüzdeki süreçte ücretsiz aile işçiliği 
daha da artacaktır. Kadın işsizliğinin orantı-
sız artışı, özellikle işten atma yasağının 
kalkması sonrası daha da artacaktır. Salgın 
döneminde işsiz kalan kadınlar işgücüne 
katılma olanağı bulamayacak, bulanlar ise 
daha eşitsiz koşullarda çalışmaya mecbur 
kalacaktır. Tam zamanlı çalışma ile aynı 
ücret ve sosyal hakları sunmayan yarı 
zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ve kalıcı-

laşması kadın emeğini sürüklediği ciddi bir 
eşitsizlik derinleşecek ve yaygınlaşacaktır. 
Cinsiyete dayalı ücret uçurumunun kapatıl-
masında güçlükle elde edilen ilerlemeyse 
onlarca yıl geriye gitme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Kadın yoğun sektörlerde esnek çalışma ve 
işyükü arttı

Kadın yoğun alanlar olan sağlık, gıda, 
belediye, mevsimlik tarım işçiliği, market, 
kargo gibi kritik ve salgın bakımından kritik 
alanlar, bir yandan iş yükünün diğer yandan 
esnek çalışmanın arttığı işler oldu. Artan 
talep ve işyüküne rağmen patronlar, ek 
istihdam yapmadı. Salgın sürecinde kadın-
ların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde 
işçilere 12-14 saati bulan günlük çalışma 
süreleri, hafta sonu, genel tatil haklarını 
dahi kullanamadıkları bir çalışma şekli 
dayatıldı.

Kadın işgücünün en yoğun olduğu alanların 
başında gelen sağlık alanında hizmet 
sunanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturu-
yor. Sağlık sektörü tarihsel olarak kadın 
emeğinin yoğun olduğu bir sektör olmasının 
yanı sıra, yıllar itibariyle daha çok feminize 
bir sektör haline gelmiştir. Salgın bakımın-
dan en tehlikeli iş olan sağlık alanında 
hemşire, hasta bakıcı ve temizlik işçilerinin 

büyük çoğunluğunun kadınlar oluşu, 
kadınları salgının en risk altındaki 
grubu yapmaktadır.

Bu süreçte sağlık çalışanı kadın işçiler 
koruyucu ekipmanlara erişim, işyerle-
rinde yeterli dezenfektasyon ve izolas-
yonun sağlanmaması, emziren ve 
küçük çocuğu olan kadınlara izinlerinin 
kullandırılmaması, iş tanımlarının 
muğlaklaşması ve angaryanın artması, 
cinsiyetçi işbölümünün artması gibi 
sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yaygın 
bulaş riskine karşı gerekli testler 
yapılmazken, stres ve yoğun çalışma 
temposunda tükenmişlikle karşı karşı-
ya bırakıldılar.

Zorunlu mal ve hizmet üretiminin 
yapıldığı market ve kargolarda salgın 
nedeniyle çalışanların iş yükü ciddi 
oranda arttı. Her gün yüzlerce müşteri 
ile yüz yüze gelen çoğunluğu kadınlar-
dan oluşan kasa görevlileri başta 
olmak üzere, reyonda, depoda, temiz-
likte çalışan market çalışanlarına 
yönelik alınması gereken tedbirlerde 
geç kalındı ya da tedbir alınmadı. Zincir 
marketlerin birçoğunda koruyucu ve 
önleyici ekipman eksikliği yaşanırken, 
hafta sonu sokağa çıkma yasakları 
nedeniyle hafta içi telafi çalışması 

yaptırılan market çalışanlarının günlük 
çalışma saatleri 12-13 saati buldu. İş yoğun-
luğu nedeniyle çalışanlar mola sürelerini 
kullanmakta zorlandı ve kadınlar doğum ve 
süt izinlerinin kullanırken dahi sıkıntılar 
yaşadı.

Tarım sektörünün ağırlıklı kısmını oluştu-
ran kadınlar ve kız çocukları, pandemi 
öncesinde dahi barınma, beslenme, sağlık, 
eğitim, temiz su ve tuvalet dahi erişileme-
yen/zor erişen koşullarda çalışmaktaydı. 
Pandemi dönemindeki esnek çalışma 
koşulları ve emek sömürüsü bu durumu 
daha da katmerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, tarımsal üretimin devamı 
için alınan tedbirler kapsamında “Koronavi-
rüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri” 
konulu genelgeyi yayınladı. Genelgenin 
içeriğinde mevsimlik tarım işçilerinin 
sağlık kontrollerine tabi tutulması, sosyal 
mesafeyi koruyan bir ulaştırmanın sağlan-
ması, hijyen ve koruyucu sağlık malzemele-
rine erişiminin sağlanması, barınma, içme 
ve yeme gibi temel ihtiyaçların pandemi 
koşullarına göre uyumlaştırılması gibi 
maddeler yer almaktaydı ancak normal 
koşullarda dahi temiz suya ulaşımın bile 
olmadığı bir işçi kitlesine yönelik “hijyen” 
genelgesi, traktör, kamyon kasalarında 
balık istifi tarlaya taşınırken yaşamını 

kaybeden bir işçi kitlesine yönelik sözde 
“fiziksel mesafe” kuralı içeren genelge 
yayınlamak pandemi sürecinde kadın 
emeğine ilişkin politikaların ve bunların 
neden kadınları korumaya yetmediğinin, 
çok çarpıcı bir göstergesi oldu.

Salgın süreci, evden çalışan beyaz 
yakalı kadınlar için de uzun ve esnek 
çalışma saatleri doğurdu.  Bakım ve ev 
hizmetleriyle birlikte mesai ve mesai 
dışı çalışma saati ayrımının ortadan 
kalktığı bir biçimde uzaktan çalışan 
kadınlar için salgın süreci tüm gün 
süren mesai, performansa dayalı prim 
ve terfi süreçlerinde kadınların yetersiz 
görülmesi ve mobinge maruz bırakılma-
sı sürecine dönüştü.

Pandemi, kadınlar ve erkekler arasında-
ki gelir eşitsizliğinin daha da büyümesi-
ne neden oldu. Sonuçlarını henüz izleye-
mesek de, DİSK-AR’ın Eylül 2020’de 2019 
TÜİK verilerini baz alarak ulaştığı verile-
re göre erkeklerin geliri kadınlardan 
yüzde 31 fazla ve farkın bu süreçte daha 
da arttığı görülecektir.

Kadınların ikinci mesaisi arttı

Salgın süreci kadınların hem ücretli 
mesailerini artırdığı gibi, ücretsiz mesa-
ilerindeki çok büyük bir artışa neden 

olmuştur. TÜİK araştırması, çalışan kadınla-
rın günde ortalama 3 saat 45 dakikasını ev 
işlerine ayırdığını göstermekteydi. Okulların, 
kreşlerin ve bakım evlerinin kapatılması, 
hijyen standartlarının artması, aile fertleri-
nin evde olduğu zamanın artışı, ev dışında 
alınan hizmet alımının azalması ile birlikte 
artan bakım yükü, düşen hane geliri nede-
niyle satın alınamayan mal ve hizmetleri 
telafi yükünün de büyük oranda kadınlara 
düşmesi kadınların ev içinde sürdürdükleri 
“ikinci mesai”  olan ev içi görünmez emeğinin 
mesai saatlerinin daha da artmasına neden 
oldu.

Öte yandan aile içinde hastalara ve salgın 
hastalığa yakalananlara bakan genellikle 
kadınlar oluyor, bu da kadınların enfekte 
olma ihtimalini yükseltiyor. Aileyi korumak 
ve uzun saatler boyunca süren bir mesaiyi 
üstlenme görevini üstlenen kadınlar bir 
yandan fiziksel olarak, diğer yandan stres ve 
zihin sağlığının zarar gördüğü koşullarda 
yaşamakta.

Pandemi döneminde kadın işçilerin günlük 
16-18 saati bulan ücretli-ücretsiz mesaili 
döngü kadın emekçilerin sağlığını erkek 
işçilere oranla çok daha kötü etkilemektedir. 
Kadınların erkek işçilere kıyasla çok daha 
fazla ve uzun sürelerle maruz kaldıkları 
risklerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
na doğrudan etki ettiğinin yıkıcı sonuçlarını 

önümüzdeki günlerde daha da fazla 
göreceğiz.

İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarına 
yoğun bir sermaye saldırısının olduğu 
pandemi süreci, kadın emekçiler 
bakımından en temel tarihsel haklarını 
kaybettikleri ve bakım emeğinin ciddi bir 
oranda kadın emekçiler üzerine yıkıldığı 
bir süreç oldu.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet arttı

Dünyanın her yerinde salgın sürecinde 
kadının çalışma yaşamındaki eşitsiz 
konumunun, çalışma yaşamının erilliğinin 
ve kadına yönelik şiddetin evde ve 
işyerinde arttığını gözlemliyoruz.

Bir yandan virüsten “korunmak” için evde 
kalmanın kendisi, kadınlar için ev içi 
şiddetin ve istismarların arttırması 
demek oldu. Sosyal hayatın azalması ve 
evde kalma oranının arttığı bu dönemde 
kadına yönelik şiddette ciddi bir artış 
yaşandı. Salgında artan stres, stresi 
artıran işsizlik ve geçim sıkıntısı, kadın ve 
kız çocuklarının ev içi şiddete uğrama 
riskini artırırken, kadınların başvuracağı, 
destek alabileceği olanaklar da bu süreç-
te büyük oranda işlevsiz hale geldi. 
Kadınlar şiddete uğradıkları evlerde, 
şiddete uğradıkları kişilerle bir arada 
olmak zorunda kaldı.

Ataerkil çalışma ilişkileri ve cinsiyetçi 
işbölümü, bu süreci kadınların çok daha 
ağır yaşamasının sebeplerinden birisiyken, 
bu süreçte işyerlerindeki ataerkil çalışma 
ilişkileri ve cinsiyetçi işbölümü daha da 
derinleşti. Pandemi süresince daha çok 
kuralsızlaşan ve despotlaşan çalışma 
ilişkileri kadınlar bakımından şiddet ve 
eşitsizliğin artması anlamına geldi. Her 
işkolunda şiddet ve cinsiyetçi uygulamalar 
arttığına tanıklık ettiğimiz bu süreçte, kadın 
yoğun sektörlerin güvencesizliği bir 
yandan, kadın işgücünün güvencesizliği bir 
yandan kadınlar daha fazla ayrımcılığa ve 
kuralsızlığa, kötü muameleye maruz kalma 
gerçeğini arttırdı.

Kadın iş cinayetleri arttı

2020 yılında en az 2427 iş cinayeti yaşandı, 
yaşamını kaybedenlerin 148'i kadın işçiydi. 
Covid-19 salgını boyunca aradan geçen 10 
ayda (4) en az 741 işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirirken, bu işçilerin 55’i kadındı. 
2020’de yaşanan kadın iş cinayetlerinin 
nedenleri konusunda en büyük yeri 
Covid-19 tutarken, trafik-servis kazaları ve 
şiddet kadın iş cinayetlerinin diğer önemli 
sebepleri arasında. Geçtiğimiz yıl yaşanan 
iş cinayetlerinde kadın oranı yüzde 6 iken, 
Covid-19 sebepli ölümlerde bu oran yüzde 
7,4 oldu. Covid-19 sebepli ölümlerde kadın 
oranının daha yüksek olması, salgın sebe-
biyle en fazla hastalık ve ölümün yaşandığı 
işkollarının başında kadın istihdamının 
yoğun olduğu alanlar olması sebebiyledir.

Bu süreçte 302 sağlık emekçisi yaşamını 
kaybederken, yüzde 11,2’sini kadınlar 
oluşturuyor. Yine, kadın istihdamının yoğun 
olduğu alanlar olan ticaret-büro-eğitim 
işkolunda 8, tekstil işkolunda 4, belediye-
lerde ise 3 kadın işçi Covid-19 sebebiyle 
yaşamını yitirdi.

Bu veriler, salgın döneminde kadın işgücün-
deki daralma ve kadın işsizliğinin orantısız 
artışı ile birlikte düşünülmeli. Öte yandan 
kadınların kayıt dışı, güvencesiz, geçici, 

örgütsüz ve küçük işyerlerinde ve atölye-
lerde de yoğunlaşan emeği özellikle 
Covid-19 sebepli iş cinayetlerini derlemek-
te bir engel olduğu göz ardı edilmemeli.

Öte yandan, özellikle salgının kritik sektör-
lerinde çalışan kadınlar, fiziksel ve psiko-
lojik olarak ciddi bir tahribat yaşıyor. Bu 
tahribatın ağırlığı önümüzdeki günlerde 
özellikle meslek hastalıkları, artan sağlık 
sorunları ile kendini gösterecektir.

Sonuç ya da ne yapmalı? 

Kadınların, cinsiyetleri, toplumsal cinsiyet 
rolleri ve çalışma yaşamının cinsiyetçi 
örüntüsü dahil olduğunda işçi sağlığı ve 
güvenliği bakımından özgün bir işçi kitlesi 
olduğu, salgın koşullarında daha net bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. Bütünlüklü bir 
bakış açısıyla; sağlığını kaybetme, işsizlik, 
aşırı ve yoğun çalışma, yoksulluk, şiddet, 
ücretli/ücretsiz iş yükü göz önüne alındı-
ğında kadınların salgından daha çok ve çok 
boyutlu etkilendiği görülmektedir. İşçi sınıfı 
mücadelesi içinde yer alan kadın özneler, 
ilk olarak bunu savunan ve öne çıkaran bir 
mücadele pratiği oluşturmalıdır.

Salgının işçi sınıfı için yarattığı ve temel 
kazanımların ortadan kalkması tehlikesi 
kadın işçiler bakımından çok daha drama-
tik boyutta. Bugün kadınların eşit işe eşit 
ücret, kayıtlı çalışma, ev ve bakım hizmet-
lerinin kamusallaşması gibi mücadeleleri 
salgın sürecinde ağır bir darbe alarak ciddi 
bir gerileme yaşamıştır. İşten atma yasağı-
nın kalkması sonrası işten ilk atılacakların, 
kadın işçi kitleleri olacağı ise kuşkuşuz.

Sendikalar -özellikle de hizmet sektöründe 
örgütlü sendikalar- işçi sağlığı ve güvenliği 
konusunda bir politika ve söylem geliştire-
medikleri gibi binlerce kadın üyeleri olma-
sına rağmen salgın koşullarında kadın 
emekçilerin özgün ihtiyaç ve taleplerini 
ortaya koyacak, kadın işçilerin sağlığını 
daha çok ve farklı biçimde etkileyen salgın 
koşullarını öne çıkaracak politikaları ve 
söylemi de geliştirmemiştir.

Diğer yandan, işçi sağlığı ve güvenliğini 
mesai saatlerine ve teknik detaya indir-
geyerek, emekçilere dayatılan yaşam ve 
çalışma koşullarını göz ardı eden bakış 
açısının işçilerin sağlığını korumaya 
yetmeyeceği, pandemi döneminde bütün 
çıplaklığıyla görülmektedir. Tam da bu 
tartışmaların ortasında, kadının yeniden 
üretim için harcadığı, karşılığı ödenme-
yen “ücretsiz ev içi emeği”ni yok sayan, 
bu biçimde kadın emeğini iki kez görün-
mez kılan politikalara söylem ve eylem 
geliştirmek, işçi sağlığı ve güvenliği 
mücadelesinin elzem ayaklarından biri 
haline gelmelidir. Bakım emeği ve ev içi 
işlerin kamulaştırılması talebini 
güçlendirmek ve toplumsal cinsiyeti 
daha da katmerleştiren politikalardan 
vazgeçilmesine dönük mücadele önem 
kazanıyor.

Bu noktada salgın süreci, en çok kadın-
lar bakımından senaryosunu iyi bildiği-
miz bir filmin bir sonraki sahnesini 
izlemekle senaryoyu değiştirmek 
arasında yapacağımız seçime kilitlen-
miş duruyor. Sendikal mücadelenin de, 
işyeri temelinde geliştirilecek her türlü 
işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin 
de salgının önemli özneleri haline gelen 
kadın işçilerin varlığını ve sorunlarını 
görmesi şart. Öyleyse, kadın işçiler bir 
adım daha öne…
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Pandemi Fırsatçılığı Mülteci
İşçi Ölümlerini Görünmez Kılıyor

Ercüment Akdeniz

Emek Partisi Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar

Dünya genelinde her 113 kişiden biri yurtlarını terk ederek 
güvenli bir bölgeye geçiş yapabilmek için yollara düşmüş 
durumda. Türkiye ise çatışma ve siyasi belirsizlik ortamla-
rının sürdüğü, Suriye, Afganistan, Filistin, Irak, İran, Afrika 
ve Kafkasya’dan gelen mülteci ve göçmenlerin Avrupa’ya 
geçiş noktasında bulunuyor. Pandemi, sömürü, küresel 
iklim değişikliği, kuraklık, açlık ve savaş politikaları göçleri 
daha kitlesel hale getirdi. Bütün bu melanetlere emperya-
list/kapitalist politikalar neden oluyor.

Mülteciler, ölümü göze alarak güvende olacaklarına 
inandıkları Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. 
Ancak AB’nin şiddeti arttırarak devam ettiği “güvenlik 
politikaları”ndan dolayı milyonlarca mülteci ve göçmen 
Türkiye’ye sıkışmış durumda. Ege ve Akdeniz’de ölümlerin 
durması için harekete geçmeyen hükümetler, zor durumda 
olan mültecileri insan kaçakçılarına mahkûm ediyor. 
Devletler, ölümleri değil mültecileri engellemek için savaş 
yürütüyor.

Suriye savaşı ve göçünün 10. yılında Türkiye, mülteci 
işçilerin görünmez emeği üzerinden ucuz emek cenneti 
haline geldi. Kayıtdışı, güvencesiz ve ucuza çalıştırma 
Türkiye burjuvazinin rutini hale getirildi. Pandemi koşulla-
rında “çarklar durmasın” diye işçi ve emekçileri ölümüne 
çalıştıran sermaye iktidarı mülteci işçi ölümlerini gözler-
den kaçırmaya devam ediyor. Çoğunluğu çocuk işçilerden 
oluşan yaklaşık 1.5 milyon mülteci işçi hala kayıt dışı 
çalıştırılıyor. Göçmen ve mülteci işçilerin sigortasız çalıştı-
rılmasından ötürü pandemi koşullarında sağlık hizmetleri-
ne erişim giderek zorlaşırken işyerlerinde korona virüse 
yakalanan mülteci işçiler, “açlıktan ölmekle koronadan 
ölmek” ikilemine sıkıştırıldı. Mültecilerin sosyal güvencesi 
olmadığı için, çalışmadığı günlerde işsizlik ödeneği gibi 
haklar gündem bile olmuyor.

Mülteci ve göçmen işçiler hem sağlığa, maske ve hijyen 
malzemelere yeterince erişemiyor hem de iyi besleneme-
dikleri ve barındıkları yerler insani olmadığı için salgın 
karşısında korunmasız hale geliyorlar.  Çalıştıkları yerlerde 
hala Türkiyeli işçilerden daha düşük ücretler alıyor ve 
genellikle daha tehlikeli işlere sürülüyorlar. Çalışma 
izinleri yok sayıldığı için şikâyet etseler bile sonuç alama-

dıklarını düşünüyor, sınır dışı edilme 
korkusuyla çoğu zaman sessiz kalıyor-
lar.

İSİG 2019 yılı raporuna göre 6 senede 
506 mülteci işçi hayatını kaybetti. 2013 
yılından bu yana mülteci işçi ölümleri-
nin artan bir grafikte seyrettiği görülü-
yor. 2013’te 22 göçmen/mülteci işçi 
(toplam işçi ölümleri içinde yüzde 2) 
2014’te 53 göçmen/mülteci işçi (yüzde 3) 
2015’te 67 göçmen/mülteci işçi (yüzde 4) 
2016’da 96 göçmen/mülteci işçi (yüzde 5) 
2017’de 88 göçmen/mülteci işçi (yüzde 
4) 2018’de 110 göçmen/mülteci işçi 
(yüzde 6) ve 2019’da 112 göçmen/mülteci 
işçi (yüzde 7) iş cinayetlerinde can verdi. 
2019’da ölen işçilerin 40’ı Suriyeli, 36’sı 
Afganistanlı, 6’sı İranlı, 6’sı Özbekistanlı, 
6’sı Ukraynalı, 4’ü Rusyalı, 3’ü Azerbay-
canlı, 2’si Gürcistanlı, 1’i Bulgaristanlı, 1’i 
Çekyalı, 1’i İtalyalı, 1’i Kolombiyalı ve 1’i de 
Polonyalı. Bu veri, Afganistanlı işçi 
ölümlerinin son dönemde Suriyeli 
işçilere yaklaştığını da gösteriyor.

Aynı rapora göre; ölümler sırasıyla 
tarım, inşaat, belediye/genel işler, 
gemi/tersane, tekstil/deri, ağaç/kâğıt, 
kimya, konaklama/eğlence, gıda, metal, 
taşımacılık, madencilik, basın ve ticaret 
işkollarında meydana geldi. En çok ölüm 
nedeni ise patlama/yanma, zehirlen-
me/boğulma, trafik/servis kazası, 
ezilme/göçük ve yüksekten düşmeler. 
Ölenlerin 10’u çocuk işçi ve 16’sı ise kadın 
işçi. Ölümler en çok Ankara, İstanbul ve 
Kocaeli’nde yaşandı yani sanayi havza-
larında. 16 Ocak’ta Ankara Altındağ’da 5 
Suriyeli işçi, 29 Mart’ta Ankara Altındağ-
’da 7 Afganistanlı işçi, 6 Haziran’da 
Kocaeli Çayırova’da 5 Suriyeli işçi ve 22 
Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de 

2’si Afganistanlı 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı 
4 işçi işyerlerinde yanarak yaşamlarını 
yitirdiler. Bu vakalar iş cinayetlerinde 
toplu mülteci kırımlarının da bir ifadesi. 
Ölen 112 işçinin 20’sinin kimlik bilgisi ise 
bilinmiyor! Pandemi döneminde mülteci 
işçi ölümleri, hastalık ve yaralanmalar 
artarken; bütün bu vakalar daha da 
görünmez hale geldi. Çünkü devletin 
sahada ciddi bir denetimi yok ve mülte-
ciler kendi kaderlerine terk edilmiş 
durumda.

Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılında 
İSİG Meclisi 101 mülteci/göçmen işçi 
ölümünü tespit edebildi. Bu işçilerin 48’i 
Suriyeli, 28’i Afganistanlı, 5’i Türkmenis-
tanlı, 4’ü Gürcistanlı, 4’ü Özbekistanlı; 
2’şer olmak üzere Azerbaycanlı, İranlı, 
Rusyalı ve Ukraynalı ve son olarak 1’er 
işçi olmak üzere Bulgaristanlı, Iraklı, 
Nepalli ve Pakistanlıydı. Ne var ki 
korona virüs nedeniyle yaşanan 
ölümler bu verilerde neredeyse hiç yok!

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl 
üretime ara veren işletmelerin sayısı 
binleri buldu. Mülteci ve göçmen 
işçilerin yoğunlukla çalıştığı tekstil, 
kundura, inşaat, tarım gibi işkolları da 
bu krizden etkilendi. Kayıtdışı çalışan 
mülteci işçiler pandemi dönemi verilen 
desteklerden yararlanamadı. Yüzbin-
lerce mülteci ve göçmen işçi, aileleriyle 
birlikte açlığa ve ölüme terk edildi. Geri 
dönüşüm işçisi Muhammed’in şu sözleri 
yaşananların bir özeti gibi: “Pandemi 
döneminde tamamen unutulduk. Kimse 
nasıl olduğumuzu nasıl geçindiğimizi 
sormadı. Bize iki tercih sunuldu 'ya 
açlıktan öleceksiniz ya da hastalık 
kapacaksanız'. Çöplerde bazen maske 
ve eldiven atıkları ile karşılaşıyoruz 

ama koronaya yakalanmayı göze alarak 
çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam 
edeceğiz. Koronadan ölmeme şansımız var ama 
çıkmasak açlıktan öleceğiz. Bizim başka geçim 
kaynağımız da yok. Aylardır kirayı ödeyemiyo-
ruz. Tek derdim çocuklarıma yiyecek bir şey 
götürebilmek. Daha önce belediye günlük 
yemek veriyordu, şimdi o da kesildi. Mülteci 
derneği sadece bir paket gıda kolisi verdi”. (*)

2020 yılında Covid-19 salgını işçi ölümlerinin 
yüzde 31’ini oluşturarak, ölüm nedenleri arasın-
da ilk sıraya yükseldi. Buna rağmen yerli ve 
mülteci işçiler için Covid-19 meslek hastalığı 
sayılmadı. İşçilere ve işçi ailelerine tazminat 
yolu sermaye lehine kapatıldı.

2018 yılından itibaren Afganistanlı işçiler 
kitlesel olarak Türkiye işçi sınıfına dahil olmaya 
başladılar. Türkiye’nin “Afgan Çoban” ihtiyacı 
iktidar partisi tarafından dahi dile getirilerek 
“Ülkede çobanlık yapacak kimse bulamıyoruz” 
propagandasıyla binlerce Afgan çoban kayıt dışı 
istihdam edildi. Gelinen yerde toplam göçmen 
ölümleri içinde yüzde 30’luk ölüm oranıyla 
Afgan işçiler Suriyeli işçilerle birlikte en çok 
ölen kümeye sahipler.

Türkiye’de gerçekleşen iş cinayetlerinde ölen 
mülteci işçilerin büyük çoğunluğu 35 yaş 
altında. 2013-2019 yılları arasında en az 72 
mülteci çocuk işçi hayatını kaybetti. Türkiyeli 
işçilerin iş cinayeti oranı kadın işçilerde yüzde7 
iken mülteci kadın işçilerde bu oran yüzde 15’e 
çıktı. Taciz ve tecavüz, işyerlerinde uğradıkları 
mobbing sonrası oluşan intiharlar ise bu orana 
dahil değil!

Adana’da pandemi nedeniyle uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlamaları kapsamında çalışmak 
zorunda olmasına rağmen çalışma izni bulun-
mayan Ali El Hemdan’ın polisi görünce korkup 
kaçmasından dolayı öldürülmesi 20 yaş altı 
genç ve çocuk işçilerin ülkemizde nasıl bir 
korkuyla yaşadığını gözler önüne serdi. 

Pandemi döneminde hastanelerin yoğun bakım 
ünitelerinde çalışmak üzere göçmen bakıcı 
borsasının kurulması 2020’de yaşanan bir 
başka büyük skandaldı. İnternet üzerinden açık 
pazarlanan çoğu kadın göçmen işçiler, yasal ve 
yasa dışı özel istidam büroları tarafından sağlık 
baronlarına kiralanmaya devam ediyorlar.

Salgın döneminde Karadeniz’de çay toplamak 
üzere yola çıkan ve sınır kapısına takılan 40 bin 
Gürcistanlı mevsimlik işçi açlık tehlikesi yaşadı. 
Açığı gidermek için harekete geçen simsarlar 
Afrikalı göçmenleri Rize’nin çay bahçelerinde 
çalıştırmaya başladılar!

Geçici koruma kapsamında olan Suriyeli mülte-
cilerden farklı olarak herhangi bir kaydı bulun-
mayan diğer ülkelerden göçmen işçiler, pande-
mi döneminde Türkiye’de sıkışıp kaldı. Pasaport-
ları şebekelerin elinde rehin olan ya da 
yakalandıkları an sınır dışı edilecek göçmenler 
en ağır sömürü biçimlerine çaresiz sessiz 
kalmak zorunda kaldılar. Bu dönemde hastala-
narak hayatını kaybeden göçmenlerin cenaze-
leri ülkenin farklı yerlerinde bulunan kimsesiz-
ler mezarlığına defnedildi. Göçmenlerin kendi 
arasında dayanışma varsa tabutlar ya da 
cenaze torbaları memleketlerine gönderilebil-
di! Devletler mülteci cenazelerine bile sahip 
çıkmadı. Göçmenlerin dirisi kadar ölüsü de 

patronlar için dertsiz, tasasız, tazminatsız kar 
unsuru haline getirildi.

2020 yılında mülteci işçilere yönelik ırkçı 
saldırılar yeniden tavan yaptı. Özellikle yaz ve 
sonbahar aylarında gerçekleşen silahlı, bıçaklı, 
taşlı, sopalı saldırılarda çoğu Suriyeli 10’a yakın 
mülteci katledildi. Elbette bunlar sadece 
basında haber olanlar. Dava süreçlerinde 
ailelere baskı yapıldı ya da kan parası teklif 
edilerek şikayetlerin önü alınmaya çalışıldı.

27 Haziran 2020’de Van gölünde batan bir 
balıkçı teknesinde en az 61 göçmen hayatını 
kaybetti. Bu insanlar Türkiye ve Avrupa’da 
çalışmak üzere yollara düşen, göçmen tacirle-
rinin elinde hayatları son bulan emekçilerdi. 
Göç rotasının son yıllarda Van’a kayması, 
sermayenin göçmen emeği transferi ihtiyacının 
bir sonucu olarak toplu göçmen ölümlerine kapı 
araladı. Yazın Van gölünde kışın sınır boylarında 
donarak ölen mülteci vakaları çoğaldı.

Sonuç olarak; göçmen emeğini ekonomik krizin 
can simidi olarak gören patronlar ve sermaye 
iktidarı, pandemi şartlarında bu amansız sömü-
rüye tam gaz devam ettiler. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği tedbirlerini salgın döneminde tasarruf 
yapacak ilk maddelerden biri olarak gören 
burjuvalar, toplu işçi ölümlerinden en az zararla 
kurtulmak için kayıt dışı göçmen emeğine 
başvurmaya devam ediyorlar. Bu ahlaksız 
stratejiyi bozmak; işçi sınıfının, yerli ve göçmen 
ayrımını bir kenara bırakarak el ele vermesine 
ve ortak mücadelesine bağlı.  

*Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği – “Pandemide Mülteci 
İşçi Olmak” başlıklı rapordan.



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Dünya genelinde her 113 kişiden biri yurtlarını terk ederek 
güvenli bir bölgeye geçiş yapabilmek için yollara düşmüş 
durumda. Türkiye ise çatışma ve siyasi belirsizlik ortamla-
rının sürdüğü, Suriye, Afganistan, Filistin, Irak, İran, Afrika 
ve Kafkasya’dan gelen mülteci ve göçmenlerin Avrupa’ya 
geçiş noktasında bulunuyor. Pandemi, sömürü, küresel 
iklim değişikliği, kuraklık, açlık ve savaş politikaları göçleri 
daha kitlesel hale getirdi. Bütün bu melanetlere emperya-
list/kapitalist politikalar neden oluyor.

Mülteciler, ölümü göze alarak güvende olacaklarına 
inandıkları Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. 
Ancak AB’nin şiddeti arttırarak devam ettiği “güvenlik 
politikaları”ndan dolayı milyonlarca mülteci ve göçmen 
Türkiye’ye sıkışmış durumda. Ege ve Akdeniz’de ölümlerin 
durması için harekete geçmeyen hükümetler, zor durumda 
olan mültecileri insan kaçakçılarına mahkûm ediyor. 
Devletler, ölümleri değil mültecileri engellemek için savaş 
yürütüyor.

Suriye savaşı ve göçünün 10. yılında Türkiye, mülteci 
işçilerin görünmez emeği üzerinden ucuz emek cenneti 
haline geldi. Kayıtdışı, güvencesiz ve ucuza çalıştırma 
Türkiye burjuvazinin rutini hale getirildi. Pandemi koşulla-
rında “çarklar durmasın” diye işçi ve emekçileri ölümüne 
çalıştıran sermaye iktidarı mülteci işçi ölümlerini gözler-
den kaçırmaya devam ediyor. Çoğunluğu çocuk işçilerden 
oluşan yaklaşık 1.5 milyon mülteci işçi hala kayıt dışı 
çalıştırılıyor. Göçmen ve mülteci işçilerin sigortasız çalıştı-
rılmasından ötürü pandemi koşullarında sağlık hizmetleri-
ne erişim giderek zorlaşırken işyerlerinde korona virüse 
yakalanan mülteci işçiler, “açlıktan ölmekle koronadan 
ölmek” ikilemine sıkıştırıldı. Mültecilerin sosyal güvencesi 
olmadığı için, çalışmadığı günlerde işsizlik ödeneği gibi 
haklar gündem bile olmuyor.

Mülteci ve göçmen işçiler hem sağlığa, maske ve hijyen 
malzemelere yeterince erişemiyor hem de iyi besleneme-
dikleri ve barındıkları yerler insani olmadığı için salgın 
karşısında korunmasız hale geliyorlar.  Çalıştıkları yerlerde 
hala Türkiyeli işçilerden daha düşük ücretler alıyor ve 
genellikle daha tehlikeli işlere sürülüyorlar. Çalışma 
izinleri yok sayıldığı için şikâyet etseler bile sonuç alama-

dıklarını düşünüyor, sınır dışı edilme 
korkusuyla çoğu zaman sessiz kalıyor-
lar.

İSİG 2019 yılı raporuna göre 6 senede 
506 mülteci işçi hayatını kaybetti. 2013 
yılından bu yana mülteci işçi ölümleri-
nin artan bir grafikte seyrettiği görülü-
yor. 2013’te 22 göçmen/mülteci işçi 
(toplam işçi ölümleri içinde yüzde 2) 
2014’te 53 göçmen/mülteci işçi (yüzde 3) 
2015’te 67 göçmen/mülteci işçi (yüzde 4) 
2016’da 96 göçmen/mülteci işçi (yüzde 5) 
2017’de 88 göçmen/mülteci işçi (yüzde 
4) 2018’de 110 göçmen/mülteci işçi 
(yüzde 6) ve 2019’da 112 göçmen/mülteci 
işçi (yüzde 7) iş cinayetlerinde can verdi. 
2019’da ölen işçilerin 40’ı Suriyeli, 36’sı 
Afganistanlı, 6’sı İranlı, 6’sı Özbekistanlı, 
6’sı Ukraynalı, 4’ü Rusyalı, 3’ü Azerbay-
canlı, 2’si Gürcistanlı, 1’i Bulgaristanlı, 1’i 
Çekyalı, 1’i İtalyalı, 1’i Kolombiyalı ve 1’i de 
Polonyalı. Bu veri, Afganistanlı işçi 
ölümlerinin son dönemde Suriyeli 
işçilere yaklaştığını da gösteriyor.

Aynı rapora göre; ölümler sırasıyla 
tarım, inşaat, belediye/genel işler, 
gemi/tersane, tekstil/deri, ağaç/kâğıt, 
kimya, konaklama/eğlence, gıda, metal, 
taşımacılık, madencilik, basın ve ticaret 
işkollarında meydana geldi. En çok ölüm 
nedeni ise patlama/yanma, zehirlen-
me/boğulma, trafik/servis kazası, 
ezilme/göçük ve yüksekten düşmeler. 
Ölenlerin 10’u çocuk işçi ve 16’sı ise kadın 
işçi. Ölümler en çok Ankara, İstanbul ve 
Kocaeli’nde yaşandı yani sanayi havza-
larında. 16 Ocak’ta Ankara Altındağ’da 5 
Suriyeli işçi, 29 Mart’ta Ankara Altındağ-
’da 7 Afganistanlı işçi, 6 Haziran’da 
Kocaeli Çayırova’da 5 Suriyeli işçi ve 22 
Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de 

2’si Afganistanlı 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı 
4 işçi işyerlerinde yanarak yaşamlarını 
yitirdiler. Bu vakalar iş cinayetlerinde 
toplu mülteci kırımlarının da bir ifadesi. 
Ölen 112 işçinin 20’sinin kimlik bilgisi ise 
bilinmiyor! Pandemi döneminde mülteci 
işçi ölümleri, hastalık ve yaralanmalar 
artarken; bütün bu vakalar daha da 
görünmez hale geldi. Çünkü devletin 
sahada ciddi bir denetimi yok ve mülte-
ciler kendi kaderlerine terk edilmiş 
durumda.

Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılında 
İSİG Meclisi 101 mülteci/göçmen işçi 
ölümünü tespit edebildi. Bu işçilerin 48’i 
Suriyeli, 28’i Afganistanlı, 5’i Türkmenis-
tanlı, 4’ü Gürcistanlı, 4’ü Özbekistanlı; 
2’şer olmak üzere Azerbaycanlı, İranlı, 
Rusyalı ve Ukraynalı ve son olarak 1’er 
işçi olmak üzere Bulgaristanlı, Iraklı, 
Nepalli ve Pakistanlıydı. Ne var ki 
korona virüs nedeniyle yaşanan 
ölümler bu verilerde neredeyse hiç yok!

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl 
üretime ara veren işletmelerin sayısı 
binleri buldu. Mülteci ve göçmen 
işçilerin yoğunlukla çalıştığı tekstil, 
kundura, inşaat, tarım gibi işkolları da 
bu krizden etkilendi. Kayıtdışı çalışan 
mülteci işçiler pandemi dönemi verilen 
desteklerden yararlanamadı. Yüzbin-
lerce mülteci ve göçmen işçi, aileleriyle 
birlikte açlığa ve ölüme terk edildi. Geri 
dönüşüm işçisi Muhammed’in şu sözleri 
yaşananların bir özeti gibi: “Pandemi 
döneminde tamamen unutulduk. Kimse 
nasıl olduğumuzu nasıl geçindiğimizi 
sormadı. Bize iki tercih sunuldu 'ya 
açlıktan öleceksiniz ya da hastalık 
kapacaksanız'. Çöplerde bazen maske 
ve eldiven atıkları ile karşılaşıyoruz 

ama koronaya yakalanmayı göze alarak 
çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam 
edeceğiz. Koronadan ölmeme şansımız var ama 
çıkmasak açlıktan öleceğiz. Bizim başka geçim 
kaynağımız da yok. Aylardır kirayı ödeyemiyo-
ruz. Tek derdim çocuklarıma yiyecek bir şey 
götürebilmek. Daha önce belediye günlük 
yemek veriyordu, şimdi o da kesildi. Mülteci 
derneği sadece bir paket gıda kolisi verdi”. (*)

2020 yılında Covid-19 salgını işçi ölümlerinin 
yüzde 31’ini oluşturarak, ölüm nedenleri arasın-
da ilk sıraya yükseldi. Buna rağmen yerli ve 
mülteci işçiler için Covid-19 meslek hastalığı 
sayılmadı. İşçilere ve işçi ailelerine tazminat 
yolu sermaye lehine kapatıldı.

2018 yılından itibaren Afganistanlı işçiler 
kitlesel olarak Türkiye işçi sınıfına dahil olmaya 
başladılar. Türkiye’nin “Afgan Çoban” ihtiyacı 
iktidar partisi tarafından dahi dile getirilerek 
“Ülkede çobanlık yapacak kimse bulamıyoruz” 
propagandasıyla binlerce Afgan çoban kayıt dışı 
istihdam edildi. Gelinen yerde toplam göçmen 
ölümleri içinde yüzde 30’luk ölüm oranıyla 
Afgan işçiler Suriyeli işçilerle birlikte en çok 
ölen kümeye sahipler.

Türkiye’de gerçekleşen iş cinayetlerinde ölen 
mülteci işçilerin büyük çoğunluğu 35 yaş 
altında. 2013-2019 yılları arasında en az 72 
mülteci çocuk işçi hayatını kaybetti. Türkiyeli 
işçilerin iş cinayeti oranı kadın işçilerde yüzde7 
iken mülteci kadın işçilerde bu oran yüzde 15’e 
çıktı. Taciz ve tecavüz, işyerlerinde uğradıkları 
mobbing sonrası oluşan intiharlar ise bu orana 
dahil değil!

Adana’da pandemi nedeniyle uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlamaları kapsamında çalışmak 
zorunda olmasına rağmen çalışma izni bulun-
mayan Ali El Hemdan’ın polisi görünce korkup 
kaçmasından dolayı öldürülmesi 20 yaş altı 
genç ve çocuk işçilerin ülkemizde nasıl bir 
korkuyla yaşadığını gözler önüne serdi. 

Pandemi döneminde hastanelerin yoğun bakım 
ünitelerinde çalışmak üzere göçmen bakıcı 
borsasının kurulması 2020’de yaşanan bir 
başka büyük skandaldı. İnternet üzerinden açık 
pazarlanan çoğu kadın göçmen işçiler, yasal ve 
yasa dışı özel istidam büroları tarafından sağlık 
baronlarına kiralanmaya devam ediyorlar.

Salgın döneminde Karadeniz’de çay toplamak 
üzere yola çıkan ve sınır kapısına takılan 40 bin 
Gürcistanlı mevsimlik işçi açlık tehlikesi yaşadı. 
Açığı gidermek için harekete geçen simsarlar 
Afrikalı göçmenleri Rize’nin çay bahçelerinde 
çalıştırmaya başladılar!

Geçici koruma kapsamında olan Suriyeli mülte-
cilerden farklı olarak herhangi bir kaydı bulun-
mayan diğer ülkelerden göçmen işçiler, pande-
mi döneminde Türkiye’de sıkışıp kaldı. Pasaport-
ları şebekelerin elinde rehin olan ya da 
yakalandıkları an sınır dışı edilecek göçmenler 
en ağır sömürü biçimlerine çaresiz sessiz 
kalmak zorunda kaldılar. Bu dönemde hastala-
narak hayatını kaybeden göçmenlerin cenaze-
leri ülkenin farklı yerlerinde bulunan kimsesiz-
ler mezarlığına defnedildi. Göçmenlerin kendi 
arasında dayanışma varsa tabutlar ya da 
cenaze torbaları memleketlerine gönderilebil-
di! Devletler mülteci cenazelerine bile sahip 
çıkmadı. Göçmenlerin dirisi kadar ölüsü de 

patronlar için dertsiz, tasasız, tazminatsız kar 
unsuru haline getirildi.

2020 yılında mülteci işçilere yönelik ırkçı 
saldırılar yeniden tavan yaptı. Özellikle yaz ve 
sonbahar aylarında gerçekleşen silahlı, bıçaklı, 
taşlı, sopalı saldırılarda çoğu Suriyeli 10’a yakın 
mülteci katledildi. Elbette bunlar sadece 
basında haber olanlar. Dava süreçlerinde 
ailelere baskı yapıldı ya da kan parası teklif 
edilerek şikayetlerin önü alınmaya çalışıldı.

27 Haziran 2020’de Van gölünde batan bir 
balıkçı teknesinde en az 61 göçmen hayatını 
kaybetti. Bu insanlar Türkiye ve Avrupa’da 
çalışmak üzere yollara düşen, göçmen tacirle-
rinin elinde hayatları son bulan emekçilerdi. 
Göç rotasının son yıllarda Van’a kayması, 
sermayenin göçmen emeği transferi ihtiyacının 
bir sonucu olarak toplu göçmen ölümlerine kapı 
araladı. Yazın Van gölünde kışın sınır boylarında 
donarak ölen mülteci vakaları çoğaldı.

Sonuç olarak; göçmen emeğini ekonomik krizin 
can simidi olarak gören patronlar ve sermaye 
iktidarı, pandemi şartlarında bu amansız sömü-
rüye tam gaz devam ettiler. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği tedbirlerini salgın döneminde tasarruf 
yapacak ilk maddelerden biri olarak gören 
burjuvalar, toplu işçi ölümlerinden en az zararla 
kurtulmak için kayıt dışı göçmen emeğine 
başvurmaya devam ediyorlar. Bu ahlaksız 
stratejiyi bozmak; işçi sınıfının, yerli ve göçmen 
ayrımını bir kenara bırakarak el ele vermesine 
ve ortak mücadelesine bağlı.  

*Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği – “Pandemide Mülteci 
İşçi Olmak” başlıklı rapordan.



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Dünyada İşçi Sınıfından ve
Mücadelelerden Kesitler

İSİG Kolektifi tarafından hazırlanmıştır.

Covid-19 pandemisi küresel kapitalizmin temel dinamikleri-
ni ve işleyişini de etkiledi. Uluslararası ölçekte tedarik 
zincirlerinin, mal ve hizmet sevkiyatının bozulmasına finans 
piyasalarındaki kriz de eşlik etti. Kırılganlığa açık ulusal ve 
uluslararası ekonomilerin içinde bulunduğu durumu ifade 
etmek için “resesyon” ve “depresyon” kavramları kullanıldı. 
IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar ABD, AB ve Asya 
ekonomileri için büyüme tahminlerini aşağı çekti.

Patronlar hem devlet teşvikleri ve kurtarma paketleri 
aracılığıyla hem de kendi imkanları dahilinde üretim ve 
rekabet gücünü geri kazanmaya dönük çeşitli adımlar 
attılar. Kargo, lojistik, ulaştırma, kimya, sağlık, teknoloji, 
metal gibi işkollarında başvurdukları ilk yöntem işçilerin 
üzerindeki üretim baskısının artırılması oldu. Çalışma 
sürelerinin uzatılması, özel izinlerle tatil veya karantina 
günlerinde işyerlerinin açılması, işçilerin angaryaya zorlan-
ması ve işten çıkarmalar küresel çapta yaygınlaştı.

Pandemi nedeniyle kapanan işletmelerle birlikte işsizlik 
yıkıcı boyutlara ulaştı. ILO’nun bir raporunda pandemi 
koşullarında dünya genelinde iş saatlerinde yüzde 10,5 
daralma yaşanacağı, bunun da 305 milyon tam zamanlı 
çalışanın işsiz kalmasına denk düşeceği belirtildi. 1,6 milyar 
işçinin geçim kaynaklarının ortadan kalkması tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğu anlamına geldiği ve yine ILO verilerine 
göre, dünya nüfusunun yüzde 55’i, yani yaklaşık 4 milyar 
insanın sosyal sigorta veya sosyal yardım kapsamında 
bulunmadığı kaydedildi. İşsizlerin yalnız yüzde 20’si işsizlik 
yardımlarından yararlanabiliyor.

Covid-19 krizi, ekonomik faaliyet ve çalışma süresinde daha 
önce görülmemiş bir düşmeye neden oldu. Küresel çalışma 
süresi, 2020’nin ilk çeyreğinde 2019’un son çeyreğine kıyasla 
tahmini yüzde 4,5 düşüş gösterdiği, haftada 48 saatlik 
çalışma süresi varsayımıyla, yaklaşık 130 milyon tam süreli 
iş kaybına eş değer bir durumun oluştuğu ILO’nun başka bir 
raporunda yer aldı. Küresel çalışma süresinin ikinci çeyrek-
te 305 milyon tam süreli işe eşdeğer olarak yüzde 10,5 daha 
düşük olması bekleniyor.

Öte yandan çeşitli uluslararası araştırmalarda bölgesel 
çatışmalar, iklim değişikliği ve pandemi nedeniyle 2021 

sonuna kadar 150 milyon insanın “aşırı 
yoksulluğa” düşebileceği, günde 1,90 
doların altında yaşayan nüfusun 2020 
sonunda yüzde 9,1'den yüzde 9,4'e 
çıkacağı tahmin edildi. Oxfam'ın raporu-
na göre yoksulluğun ve eşitsizliğin daha 
da derinleştiği pandemi döneminde 
dünyada günde 12 bin kişi açlıktan ölme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İşçi sınıfı açlık ile hastalık arasında bir 
tercihe zorlanırken salgının sekiz ayını 
kapsayan 18 Mart-24 Kasım tarihleri 
arasında patronların serveti yüzde 34 
arttı. Kargo, ulaşım, teknoloji alanlarında 
faaliyet gösteren tekellerin sahibi ABD’li 
milyarderlerin toplam servetleri 1 trilyon 
dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı.

Virüs, işçi sınıfı hastalığı olarak kalıcıla-
şırken ve yayılırken, patron sınıfı pande-
mi krizini kuralsız esnek çalıştırmayı, 
sendikasızlaştırmayı, ücret kesintilerini, 
sömürünün yoğunlaştırılması için fırsat 
olarak görmektedir. Sömürü ve sınıfsal 
eşitsizlik, kapitalist üretimin egemen 
olduğu tüm coğrafyaların kendine özgü 
hukuksal, siyasal ve toplumsal yapısına 
göre karakterize olmaktadır. Buna karşı 
her ülkenin özgün koşullarına göre sınıf 
mücadelesi de sürmektedir. Başta 
Covid-19 pandemisi olmak üzere, 
ücretler, çalışma koşulları, anayasal 
haklar için çok sayıda işçi eylemi, grev, iş 
bırakma, sokak gösterisi gerçekleşmiş-
tir. 2020 yılında öne çıkanları derlersek:

• Hindistan’da insanlık tarihinin en büyük 
grevi gerçekleşti. İktidardaki Modi 
hükümetinin gerekli önlemleri almama-
sı ve koronavirüs salgınının işçi ve 
emekçi kesimler arasında büyük yıkım 
ve ölüme neden olduğu 1,3 milyar nüfus-

lu Hindistan’da yaklaşık 250 milyon işçi 
ve emekçi greve çıktı. Hizmet sektörü ve 
sanayi çalışanlarının talepleri arasında, 
asgari ücretlere zam, sözleşmeli 
çalışmada yapılandırma, temel ürünle-
rin satış fiyatında indirim ve özelleştir-
melerin sonlandırılması bulunuyor. 
Grevde çiftçiler de yer alıyor. Daha önce 
Madya Pradeş eyaletinde Covid-19 ile 
mücadele kapsamında üç ay önce 
istihdam edilen 6213 sağlık çalışanının 
yarısının işine 30 Kasım'da son verilmesi 
nedeniyle eylem yapan sağlık çalışanla-
rına polis saldırdı. Delhi’nin önde gelen 
sağlık kurumlarından biri olan Tüm 
Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde 
çalışan yaklaşık 5 bin hemşire, sendika 
ile hastane yönetimi arasındaki görüş-
melerde anlaşma sağlanamaması 
üzerine grev başlattı.

• ABD, ülke genelinde karantina prose-
dürlerini uygularken Kuzey Meksika'da 
federal emirlere aykırı şekilde Amerika-
lılara ait fabrikalarının çoğu üretime 
devam etti. Fabrikalarda çok sayıda 
Covid-19 kaynaklı ölüm haberi geldi. 
Ülke genelinde ise enfeksiyon riski 
devam ediyor. Bazı araştırmalara göre 
sağlık, lojistik, kargo, ulaştırma, market, 
hizmet sektöründeki işçilerde vaka hızı 
geometrik arttı. Bu duruma karşı ülke 
genelinde pek çok işyerinde fiili grevler 
gerçekleştirildi. Çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanarak, düşük ücretler, 
sağlıksız çalışma koşulları, sendikal 
haklara saldırı gibi nedenlerle 1.100 fiili 
grev gerçekleştirildi. Koronavirüs 
aşılamasının başladığı ülkede, Stanford 
Üniversitesi Hastanesi'nde aşılamada 
önceliğin kıdemli hekimlere ve üst düzey 
yöneticilere verilmesi, Covid-19 servisle-

rinde çalışan ve aşılanmayan asistan hekimler tarafından 
protesto edildi.

• Sri Lanka'da Victoria’s Secret, Calvin Klein, GAP gibi şirket-
lere tedarikçilik yapan bir fabrikada işçiler pandemi 
döneminde kendilerine insanlık dışı davranıldığı anlattı. Tek 
bir fabrikada testlerde pozitif vaka sayısı binleri bulduğu 
bilgisi basına yansıdı. ABDli ve Avrupalı tekstil moda şirket-
lerinin pandemi döneminde tedarikçilere ödemelerini 
yapmaması, siparişlerin iptali üzerine Bangladeş'te 1 
milyondan fazla hazır giyim işçisi işten çıkarıldı ve kalanla-
rın çoğu maaşlarını da alamadı. El Salvador’da da Pierre 
Cardin için üretim yapan ve pandemi kaynaklı ekonomik 
koşullar nedeniyle 8 Temmuz’da kapatılan bir fabrikaya 
maaş, tazminat gibi hakları ödenmeyen 113 kadın işçi 
tarafından el koyuldu.

• Avrupa'da koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ve 
nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında 
gelen Belçika Brüksel'de 4 bini aşkın sağlık çalışanı 
hükümeti protesto etti. Atina'da pandemi sürecinde daha 
fazla ekipman ve iş güvenliği talep eden hemşireler eylem 
düzenledi.

• Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından olan Arjantin’de 
limanlarda çalışan tahıl denetçileri ve yağlı tohum işçileri 
ücret artışı için greve çıktı. Grev süresince 140’tan fazla 
geminin yüklemesi gerçekleştirilmedi.

• İran’da fabrikaların özelleştirilmesinin iptali talebiyle 
Haziran ayından beri grevde olan Haft Tappeh şekerkamışı 
fabrikasındaki 5 bin işçiye destek olmak amacıyla 
sendikalar tarafından Tahran'da Adalet Bakanlığı önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

• Hindistan’ın Kolar kentinde Apple, Microsoft ve Lenovo için 
üretim yapan Tayvanlı Wistron şirketi işçileri, ücretlerinin 
aylardır ödenmemesine tepki göstererek şirket ofisini 
bastı. Çin’in Şangay kentinde dünyanın ikinci büyük iPhone 
üreticisi olan Pegatron şirketinde ödenmeyen maaşları 
nedeniyle protesto gerçekleştirildi.

• İtalya’da pandemi önlemlerini yetersiz bulan Fiat işçileri 
grev başlattı. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı fabrikada işçiler 
üretimi durdurdu. Grev kısa sürede bütün fabrikaya yayıldı. 
Roma’da  hükümetin oluşturduğu ve "adaletsiz" olarak 
tanımlanan 2021 yılı bütçesine karşı muhalefet ve sendika-
lar tarafından sokak protestoları gerçekleştirildi.

• Polonya’da Amazon’un Wrocław’da bulunan lojistik merke-
zinde diğer Avrupa ülkelerindeki merkezlerin yarı oranın-
da Noel ikramiyesi alacak olan işçiler tarafından bu 

duruma karşı eylem yapılarak kamyonların çıkışı engellendi. Almanya'da da Amazon'un 
yedi deposunda işçiler greve gitti. Bangladeş'in başkenti Dakka'da da Amazon tedarikçi-
lerinde çalışan tekstil işçileri tedarikçi bir firmanın önünde daha adil ücret talebi ve 
sendikal örgütlenme hakkı için protesto gerçekleştirdiler.

• Endonezya’da Sulawesi bölgesindeki madende Virtue Dragon Nikel Sanayi isimli Çin 
madencilik şirketi için çalışan işçiler, daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret talebiy-
le protesto gösterileri düzenledi. Çok sayıda işçinin katıldığı protestolarda şirkete ait iş 
makineleri ve otobüsleri yakıldı.

• Süleymaniye’de 120 günden bu yana yüzde 18 kesintili tek bir maaş alabilen memurlar 
bu durumu protesto ettiler. Göstericilerin Sara Meydanı’na ulaşmasını engellemeye 
çalışan Kürdistan Bölgesel Yönetimi polisleri memurlara gaz bombasıyla saldırdı.

• Güney Afrika'nın eThekwini metropolitan alanındaki en büyük şehir olan Durban'da katı 
atık işçileri greve çıktı. Greve çıkan işçiler birçok yolu belediyeye ait çöp kamyonlarını 
kullanarak trafiğe kapattı.

• Paris yakınlarındaki Flins tesisinde montaj bölümünün 2024’te tamamen kapatılması 
ve işten çıkarmalara karşı işçiler greve çıktılar. Fransa’da işten çıkarmalara ve krizin 
faturasının işçilere ödetilmek istenmesine karşı Airbus ve Hutchinson gibi şirketlerde de 
eylemler gerçekleştirildi.

• Tunus’ta sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanacağı, sağlık sektöründe özel bir kanun 
çıkarılması için genel greve çıktı. Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan sağlık emek-
çileri, sağlık personeli ile hasta ilişkilerini düzenleyen, yıllık iyileştirmelerin uygulamaya 
konulmasını öngören ve diğer bazı hakların verilmesini sağlayacak sağlık sektörüne 
özel bir yasanın çıkarılmasını istedi.

• Kanada’nın en büyük ikinci limanı olan Montreal limanında Kanada Kamu Çalışanları 
Birliği ile Denizcilik İşveren Birliği arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmaz-
lıkla sonuçlandı. Süresiz grev kararının alınması ile birlikte 1.100 işçinin katıldığı grev 
gerçekleşti.

• Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki PT Jakarta Central Asia Steel metal fabrikasında 
çalışan yüzlerce işçi, tek taraflı olarak uygulanan ücret kesintisine karşı greve çıktı. 
Pandemi nedeniyle siparişlerdeki düşüş gerekçesiyle ücretler düşürülürken üretimin 
artırıldığı belirtildi.

• İspanya’nın başkenti Madrid’de yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin bağlı bulundu-
ğu 4 büyük sendika greve çıktı. Öğretmenler okullarda yeterli önlem alınmadığına ve 
yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin “ciddi bir eylem planı” olmadığına dikkat 
çekti.

• Kolombiya’da çok sayıda sendikanın çağrısı üzerine sağcı Devlet Başkanı Iván Duque 
yönetimine karşı ülke çapında genel grev ve protesto eylemleri gerçekleştirildi.

• Güney Fransa’daki Covid-19 testlerinin yapıldığı yaklaşık 20 laboratuvarda çalışanlar, 
kötü çalışma koşulları nedeniyle dün greve çıktı. Bir sendika temsilcisi, aşırı yoğun 
çalışıldığını, üstelik işçilerin risk altında olduklarını belirtti. İşçiler, çalışanlardan bazıla-
rına 250 euroluk ikramiye verildiğini, ancak bu miktarın, artan iş yüküyle birlikte ağırla-
şan çalışma koşulları karşısında çok yetersiz kaldığını, tüm çalışanlara bin euroluk 
primin yanı sıra daha iyi ücretler verilmesini istediklerini söylüyorlar.
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dünyada günde 12 bin kişi açlıktan ölme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İşçi sınıfı açlık ile hastalık arasında bir 
tercihe zorlanırken salgının sekiz ayını 
kapsayan 18 Mart-24 Kasım tarihleri 
arasında patronların serveti yüzde 34 
arttı. Kargo, ulaşım, teknoloji alanlarında 
faaliyet gösteren tekellerin sahibi ABD’li 
milyarderlerin toplam servetleri 1 trilyon 
dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı.

Virüs, işçi sınıfı hastalığı olarak kalıcıla-
şırken ve yayılırken, patron sınıfı pande-
mi krizini kuralsız esnek çalıştırmayı, 
sendikasızlaştırmayı, ücret kesintilerini, 
sömürünün yoğunlaştırılması için fırsat 
olarak görmektedir. Sömürü ve sınıfsal 
eşitsizlik, kapitalist üretimin egemen 
olduğu tüm coğrafyaların kendine özgü 
hukuksal, siyasal ve toplumsal yapısına 
göre karakterize olmaktadır. Buna karşı 
her ülkenin özgün koşullarına göre sınıf 
mücadelesi de sürmektedir. Başta 
Covid-19 pandemisi olmak üzere, 
ücretler, çalışma koşulları, anayasal 
haklar için çok sayıda işçi eylemi, grev, iş 
bırakma, sokak gösterisi gerçekleşmiş-
tir. 2020 yılında öne çıkanları derlersek:

• Hindistan’da insanlık tarihinin en büyük 
grevi gerçekleşti. İktidardaki Modi 
hükümetinin gerekli önlemleri almama-
sı ve koronavirüs salgınının işçi ve 
emekçi kesimler arasında büyük yıkım 
ve ölüme neden olduğu 1,3 milyar nüfus-

lu Hindistan’da yaklaşık 250 milyon işçi 
ve emekçi greve çıktı. Hizmet sektörü ve 
sanayi çalışanlarının talepleri arasında, 
asgari ücretlere zam, sözleşmeli 
çalışmada yapılandırma, temel ürünle-
rin satış fiyatında indirim ve özelleştir-
melerin sonlandırılması bulunuyor. 
Grevde çiftçiler de yer alıyor. Daha önce 
Madya Pradeş eyaletinde Covid-19 ile 
mücadele kapsamında üç ay önce 
istihdam edilen 6213 sağlık çalışanının 
yarısının işine 30 Kasım'da son verilmesi 
nedeniyle eylem yapan sağlık çalışanla-
rına polis saldırdı. Delhi’nin önde gelen 
sağlık kurumlarından biri olan Tüm 
Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde 
çalışan yaklaşık 5 bin hemşire, sendika 
ile hastane yönetimi arasındaki görüş-
melerde anlaşma sağlanamaması 
üzerine grev başlattı.

• ABD, ülke genelinde karantina prose-
dürlerini uygularken Kuzey Meksika'da 
federal emirlere aykırı şekilde Amerika-
lılara ait fabrikalarının çoğu üretime 
devam etti. Fabrikalarda çok sayıda 
Covid-19 kaynaklı ölüm haberi geldi. 
Ülke genelinde ise enfeksiyon riski 
devam ediyor. Bazı araştırmalara göre 
sağlık, lojistik, kargo, ulaştırma, market, 
hizmet sektöründeki işçilerde vaka hızı 
geometrik arttı. Bu duruma karşı ülke 
genelinde pek çok işyerinde fiili grevler 
gerçekleştirildi. Çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanarak, düşük ücretler, 
sağlıksız çalışma koşulları, sendikal 
haklara saldırı gibi nedenlerle 1.100 fiili 
grev gerçekleştirildi. Koronavirüs 
aşılamasının başladığı ülkede, Stanford 
Üniversitesi Hastanesi'nde aşılamada 
önceliğin kıdemli hekimlere ve üst düzey 
yöneticilere verilmesi, Covid-19 servisle-

rinde çalışan ve aşılanmayan asistan hekimler tarafından 
protesto edildi.

• Sri Lanka'da Victoria’s Secret, Calvin Klein, GAP gibi şirket-
lere tedarikçilik yapan bir fabrikada işçiler pandemi 
döneminde kendilerine insanlık dışı davranıldığı anlattı. Tek 
bir fabrikada testlerde pozitif vaka sayısı binleri bulduğu 
bilgisi basına yansıdı. ABDli ve Avrupalı tekstil moda şirket-
lerinin pandemi döneminde tedarikçilere ödemelerini 
yapmaması, siparişlerin iptali üzerine Bangladeş'te 1 
milyondan fazla hazır giyim işçisi işten çıkarıldı ve kalanla-
rın çoğu maaşlarını da alamadı. El Salvador’da da Pierre 
Cardin için üretim yapan ve pandemi kaynaklı ekonomik 
koşullar nedeniyle 8 Temmuz’da kapatılan bir fabrikaya 
maaş, tazminat gibi hakları ödenmeyen 113 kadın işçi 
tarafından el koyuldu.

• Avrupa'da koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ve 
nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında 
gelen Belçika Brüksel'de 4 bini aşkın sağlık çalışanı 
hükümeti protesto etti. Atina'da pandemi sürecinde daha 
fazla ekipman ve iş güvenliği talep eden hemşireler eylem 
düzenledi.

• Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından olan Arjantin’de 
limanlarda çalışan tahıl denetçileri ve yağlı tohum işçileri 
ücret artışı için greve çıktı. Grev süresince 140’tan fazla 
geminin yüklemesi gerçekleştirilmedi.

• İran’da fabrikaların özelleştirilmesinin iptali talebiyle 
Haziran ayından beri grevde olan Haft Tappeh şekerkamışı 
fabrikasındaki 5 bin işçiye destek olmak amacıyla 
sendikalar tarafından Tahran'da Adalet Bakanlığı önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

• Hindistan’ın Kolar kentinde Apple, Microsoft ve Lenovo için 
üretim yapan Tayvanlı Wistron şirketi işçileri, ücretlerinin 
aylardır ödenmemesine tepki göstererek şirket ofisini 
bastı. Çin’in Şangay kentinde dünyanın ikinci büyük iPhone 
üreticisi olan Pegatron şirketinde ödenmeyen maaşları 
nedeniyle protesto gerçekleştirildi.

• İtalya’da pandemi önlemlerini yetersiz bulan Fiat işçileri 
grev başlattı. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı fabrikada işçiler 
üretimi durdurdu. Grev kısa sürede bütün fabrikaya yayıldı. 
Roma’da  hükümetin oluşturduğu ve "adaletsiz" olarak 
tanımlanan 2021 yılı bütçesine karşı muhalefet ve sendika-
lar tarafından sokak protestoları gerçekleştirildi.

• Polonya’da Amazon’un Wrocław’da bulunan lojistik merke-
zinde diğer Avrupa ülkelerindeki merkezlerin yarı oranın-
da Noel ikramiyesi alacak olan işçiler tarafından bu 

duruma karşı eylem yapılarak kamyonların çıkışı engellendi. Almanya'da da Amazon'un 
yedi deposunda işçiler greve gitti. Bangladeş'in başkenti Dakka'da da Amazon tedarikçi-
lerinde çalışan tekstil işçileri tedarikçi bir firmanın önünde daha adil ücret talebi ve 
sendikal örgütlenme hakkı için protesto gerçekleştirdiler.

• Endonezya’da Sulawesi bölgesindeki madende Virtue Dragon Nikel Sanayi isimli Çin 
madencilik şirketi için çalışan işçiler, daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret talebiy-
le protesto gösterileri düzenledi. Çok sayıda işçinin katıldığı protestolarda şirkete ait iş 
makineleri ve otobüsleri yakıldı.

• Süleymaniye’de 120 günden bu yana yüzde 18 kesintili tek bir maaş alabilen memurlar 
bu durumu protesto ettiler. Göstericilerin Sara Meydanı’na ulaşmasını engellemeye 
çalışan Kürdistan Bölgesel Yönetimi polisleri memurlara gaz bombasıyla saldırdı.

• Güney Afrika'nın eThekwini metropolitan alanındaki en büyük şehir olan Durban'da katı 
atık işçileri greve çıktı. Greve çıkan işçiler birçok yolu belediyeye ait çöp kamyonlarını 
kullanarak trafiğe kapattı.

• Paris yakınlarındaki Flins tesisinde montaj bölümünün 2024’te tamamen kapatılması 
ve işten çıkarmalara karşı işçiler greve çıktılar. Fransa’da işten çıkarmalara ve krizin 
faturasının işçilere ödetilmek istenmesine karşı Airbus ve Hutchinson gibi şirketlerde de 
eylemler gerçekleştirildi.

• Tunus’ta sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanacağı, sağlık sektöründe özel bir kanun 
çıkarılması için genel greve çıktı. Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan sağlık emek-
çileri, sağlık personeli ile hasta ilişkilerini düzenleyen, yıllık iyileştirmelerin uygulamaya 
konulmasını öngören ve diğer bazı hakların verilmesini sağlayacak sağlık sektörüne 
özel bir yasanın çıkarılmasını istedi.

• Kanada’nın en büyük ikinci limanı olan Montreal limanında Kanada Kamu Çalışanları 
Birliği ile Denizcilik İşveren Birliği arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmaz-
lıkla sonuçlandı. Süresiz grev kararının alınması ile birlikte 1.100 işçinin katıldığı grev 
gerçekleşti.

• Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki PT Jakarta Central Asia Steel metal fabrikasında 
çalışan yüzlerce işçi, tek taraflı olarak uygulanan ücret kesintisine karşı greve çıktı. 
Pandemi nedeniyle siparişlerdeki düşüş gerekçesiyle ücretler düşürülürken üretimin 
artırıldığı belirtildi.

• İspanya’nın başkenti Madrid’de yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin bağlı bulundu-
ğu 4 büyük sendika greve çıktı. Öğretmenler okullarda yeterli önlem alınmadığına ve 
yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin “ciddi bir eylem planı” olmadığına dikkat 
çekti.

• Kolombiya’da çok sayıda sendikanın çağrısı üzerine sağcı Devlet Başkanı Iván Duque 
yönetimine karşı ülke çapında genel grev ve protesto eylemleri gerçekleştirildi.

• Güney Fransa’daki Covid-19 testlerinin yapıldığı yaklaşık 20 laboratuvarda çalışanlar, 
kötü çalışma koşulları nedeniyle dün greve çıktı. Bir sendika temsilcisi, aşırı yoğun 
çalışıldığını, üstelik işçilerin risk altında olduklarını belirtti. İşçiler, çalışanlardan bazıla-
rına 250 euroluk ikramiye verildiğini, ancak bu miktarın, artan iş yüküyle birlikte ağırla-
şan çalışma koşulları karşısında çok yetersiz kaldığını, tüm çalışanlara bin euroluk 
primin yanı sıra daha iyi ücretler verilmesini istediklerini söylüyorlar.



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Amazonizm veya Amazon Normları
Temel Çalışma Normu Olabilir mi?

Do. Dr. Emre Gürcanlı

İTÜ Öğretim Üyesi

Öncelikle aslında bazı şeylerin çok da değişmediğini, temel 
çelişkinin her zaman kendisini apaçık gösterdiğini, Amazon 
şirketinin de bunun için muhteşem bir örnek olduğunu 
söyleyerek başlayalım ve yüzyılın başına dönelim. Vasıfsız 
işçilerin, bir üretim bandında, kitlesel olarak ürettiği ve 
kitlesel olarak tüketim beklentisine de seslenen bir sistem. 
Her bir işçi bir üretim bandında vasıfsız, küçük, basit bir iş 
yapıyor, işin bütününden kopuk, bütünün bilgisine uzak, 
yerine yenisi kolaylıkla konabilir bir makina dişlisi haline 
geliyor. Bu üretim sistemine Fordizm deniyor ve 1970'lere, 
hatta neredeyse '70'lerin ikinci yarısına kadar kapitalizmin 
temel üretim sistemi ve getirdiği standartlar ile belirleyici 
oluyor. Bu üretim sistemi, üretimin standartlaştırılması, 
otomasyon ama kitlesel üretim yapılması, üretimin merkezi 
örgütlenmesi, niteliği düşük işçilerin büyük ölçekli işletme-
lerde yoğunlaşması olarak kendisini gösteriyor. Taylorizm 
ise bu dönemin yönetim modeli olarak eş zamanlı ortaya 
çıkıyor. Vasıfsız işgücünün, en küçük ve en basit parçalara 
kadar bölünen üretim sürecinde, parça başı ücret ödemeyi 
hedefleyen, işçileri üretimin her aşamasında sıkı bir 
denetim altında tutan bir yönetim anlayışı bu. Kimi zaman 
baskıcı rejimlerle uygulanıyor, kimi zaman ise sosyal devlet 
modeli içinde, devlet-sermaye-kitlesel işçi sendikaları 
arasındaki uzlaşma bir üst yapı olarak kendisini gösteriyor. 
Ardından 1970'lerle birlikte post-fordizm, toplam kalite 
yönetimi, Toyotaizm (veya toyotizm), üretimin büyük ölçekli 
fabrikalardan fason üretime dağıtılması, taşeron sisteminin 
norm haline gelmesi… Peki bu dönemin sermaye tarafından 
dayatılan normu ne? Sanırım burada Amazon şirketi öne 
çıkıyor, özellikle pandemi süreciyle birlikte tüm çalışma 
ilişkileri Amazon standartlarına geri çekilmeye çalışılıyor… 
Hep dönemi belirleyen bir şirketin ismiyle anılıyor, Fordizm, 
Toyotizm, şimdi de eğer karşısında duramazsak belki de 
Amazonizm…

Amazon normları nelerdir?

Amazon tarafından dayatılan ve tüm kargo, dağıtım, gıda, 
market çalışanları başta olmak üzere, pek çok sektörde 
sermaye tarafından iştahla ortaya konan bazı çalışma 
şartlarından söz ediyoruz aslında. Pandemi sürecinde 
dayatılan ve karşısında duramazsak norm haline gelebile-
cek çalışma normları.

Daha 2015 yılında David Golumbia, 
Jacobin dergisinde “Her şeyin Amazon-
laştırılması" başlığında pek çok ipucu 
sunmuştu aslında. "Amazon’un esas 
başarısı işçilerin sömürülmesi ve tüketi-
cilerin özel yaşamına sızılmasıydı" 
diyordu yazar bu makalesinde. Amazon’-
un bozulan işyeri eğilimlerini daha da 
derinleştirdiği, kampüs gibi çalışma 
ortamları kurduğu, depo işçilerini 
“üçüncü taraf” “istihdam büroları”ndan 
aldığı, zamanında üretim veya dağıtım 
(just-in-time) tarzını kurumsallaştırdığı, 
bir yandan yüksek teknoloji kullanımını 
hem üretim hem dağıtım (droneların 
kullanılması gibi) geliştirirken, tüketici-
lerin eğilimlerini saptamak için onları 
İngiliz düşünür Jeremy Bentham’ın 
tasarladığı tüm hücreleri ortadaki bir 
kuleyle gözetlenen bir hapisane gibi, 
dijital bir “panopticon” gibi gözlemlediği, 
mikro işler yaratarak, düzensiz güven-
cesiz çalışan yüzbinleri kendine bağla-
dığı (bakınız: https://ilerihaber.org/ice-
rik/emre-gurcanli-yazdi-mikro-is-
ler-hayalet-isciler-118705.html), özetle 
sömürüye bir “inovasyon” getirdiği o 
zamandan beri tartışılıyor.

Aslında Amazon’un yaptığı Taylorizmin 
aşırı bir biçimi. Gerek depolarda, gerek 
paketleme tesislerinde çalışan işçiler, 
gerekse de mikro iş olarak dağıtılmış 
işleri evlerindeki bilgisayarların başında 
yapmaya çalışan işçiler dakika dakika 
denetleniyor. Üretim veya hizmet hedef-
leri belirleniyor, bunun altında kalanlar 
işten atılıyor. Bazı yazarlar tarafından 
Amazon modeli “ücret hırsızlığı” olarak 
nitelendiriliyor. Amazon ev ve iş arasın-
daki ayrımı ortadan kaldırıp, pandemi 
döneminde yoğun bir şekilde tartıştığı-
mız ev-iş, iş-ev modelini dayatıyor. 

Amazonla birlikte karşı karşıya kaldığı-
mız çalışma şartları özetle şunlar 
diyebiliriz:

- Binlerce işçinin uzun ve aşırı yoğun 
çalışma saatlerine mahkum edilmesi,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe 
sayılması,

- İşçilerin sürekli denetlenmesi, hedef 
altında kalmaması için psikolojik baskı 
uygulanması, hedeflerin altında kalan-
ların işten atılması,

- Tesislerinde sayısız yaralanma ve 
ölümün gerçekleşmesi

.- Depolarında neredeyse çalışma 
kamplarının kurulması (işyeri-ev),

- Tüm bunlarla birlikte arka planda pek 
çok işi yürüten ve evden çalışan yüzbin-
lerce “freelancer” hayalet işçi (ev-işyeri)

Ve günümüzdeki pandemi koşullarında 
binlerce pozitif vakaya karşın çalışmaya 
devam edilmesi…

Amazon’un grev ve direniş kırma strate-
jileri

Amazon işçilerinin mücadelelerini 
izlemek son derece önemli. Zira onlar 
tüm işçilere dayatılan bir modele karşı 
oldukça zorlu bir mücadele veriyorlar 
aslında. Sözgelimi Kasım ayının son 
haftasında Amazon Alabama depo 
işçileri ABD Ulusal Çalışma Yaşamı ve 
İlişkileri Müdürlüğü’ne tam zamanlı ve 
yarı zamanlı çalışan 1500 işçinin sendika 
seçimi yapması için başvuruda bulundu. 
Bu, ABD’de bir Amazon deposundaki ilk 
sendikalaşma girişimi olacak. Bu girişim 
karşısında ise Amazon şirketinin yüksek 

miktarlarda para harcadığı söyleniyor. Sızdırılan bir rapora 
göre Amazon Global Güvenlik Operasyonları Merkezi 
(Global Security Operations Center) işçilerin mücadelesini 
bastırmak için, an be an işçileri takip ediyor, Amazon’a karşı 
direnen her bir işçinin tarih, zaman, mekan, hangi kaynak-
lardan yararlandığı, her eylemin veya direnişin katılımcı 
sayısı tek tek tespit edilmeye çalışılıyor. İşçilerin arasına 
ajanların sızdığı ve istihbarat sağladığından söz ediliyor. 19. 
yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında işçi sınıfı hareketle-
rini bastırmak için kullanılan Pinkerton dedektiflerinden 
hiç farklı olmadıkları belirtiliyor.

Sermaye sınıfının tarihsel bir belleğinin olduğundan ve 
bundan çok iyi yararlandığından söz etmek gerek. Bir 
yandan güncellenmiş bir Taylorizm, bir yandan eski 
grev-direniş kırıcılığının yeni biçimlerde sürmesi, tüm 
bunlarla birlikte olumlu bir kamuoyu yaratmak için reklam 
kampanyaları. Öte yandan Amazon, daha başından beri, 
tedarik zincirlerinin bolluğunun bir gereklilik olduğunu, 
böylelikle herhangi bir depoda, üretim tesisinde, hatta bir 
ülkede gerçekleşecek eylemlerin kolaylıkla yalıtılabilece-
ğini ve kendisine zarar vermeyeceğini öğrendi ve bu 
stratejiyle hareket etti. Özellikle Amazon depolarında 
gerçekleşen sayısız eylem bu şekilde bastırılmış oldu. İşçi 
haklarını gasp etmek, hukuk alanını boş bırakmamak ve 
lansman faaliyetleri için şirketin aslında bir ikinci merkezi 
daha bulunuyor ve işçilerin mücadelesine karşı sürekli 
faaliyet yürütüyor.

Öte yandan benzer tarihsel belleğin işçi sınıfında olmadığı 
konusunda kötümser değiliz. Gerek sendikalaşma, gerekse 
de Amazon’a dönük direnişlerde başta cılız sesler iken 
şimdi giderek güçlenmeye başlamış durumda. Amazon 
eylemleri eskisi gibi lokal değil, uluslararası çapta ses 
getiriyor, farklı depo, tesis hatta ülkeler arasında işçi 
dayanışmaları, sosyal medyanın da yardımıyla kuruluyor. 
Öte yandan Amazon’un zayıf karnı olan websiteleri, bulut 
sistemlerine erişim ve lojistik ağların önemi ve buralarda 
örgütlenme daha fazla önem kazanıyor.

Amazon işçilerinin mücadeleleri giderek büyüyor

Geçtiğimiz hafta “Kara Cuma”da dünyanın dört bir yanında-
ki, 15 ülkedeki, Amazon işçileri, eylemler düzenledi. Kara 
Cuma Amazon’un yıl içerisinde en fazla satış yaptığı gün ve 
en yoğun sezonun başlangıcı olduğu için bir kaç yıldır 
işçiler bu tarihte sokak gösterileri ve grevler gerçekleştiri-
yor. Bu yılın sloganı ise #MakeAmazonPay (Amazona 
Ödeme Yaptır) idi, ve eylemlerde şirketin işçi haklarını 
kabul etmesi, çevreye karşı sorumlu olması ve vergi 
kaçırmayı sona erdirmesi talep edildi. Amazon’un Brezilya, 
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, 

İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, Lüksemburg, İtalya, Polonya, Hindistan, Bangladeş, 
Filipinler ve Avustralya’daki tedarik zincirinde protesto eylemleri gerçekleştirildi. 
Almanya’daki altı Amazon tesisinde 3.000 kadar işçi greve çıktı. Bangladeş’te Amazon 
tarafından satılan kıyafetleri üreten konfeksiyon işçileri de eylemlere katıldı. Ayrıca 
ekoloji ve iklim konularında mücadele yürüten Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) 
hareketinin aktivistleri, bazı sendikalar ve ekoloji mücadelesi içindeki gruplar, Amazon’-
un Lüksemburg’daki Avrupa genel merkezinin önünde gösteri düzenledi. Ayrıca ABD'nin 
New York kentinde koronavirüs salgınıyla artan sağlıksız ve güvensiz çalışma koşulları 
nedeniyle Amazon işçileri eylemlerini sürdürdü. İşçiler taşıdıkları dövizlerle Amazon'un 
kurucusu Jeff Bezos'a tepkilerini dile getirdi. Noam Chomsky, Yanis Varufakis ve Bernie 
Sanders gibi isimlerin öncülüğünde kurulan İlerici Enternasyonal, Amazon'un daha fazla 
vergi ödemesi, çevreye verdiği zararı azaltması ve dünya çapındaki çalışanlarına daha 
iyi koşullar sağlaması için 150 ülkede 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden UNI 
Küresel Sendika ile ortak yürütülen bir kampanya başlatırken, 35 ülkeden 400'ü aşkın 
milletvekili, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a hitaben yazılmış açık bir mektupla kampan-
yaya destek verdi.

Bu eylemlerin içeriği, talepleri vs. tartışılabilir. Ancak ortada büyümeye başlayan bir 
mücadele olduğu, karşıdaki düşmanın ise güçlü ve pek çok araca sahip olduğu da 
bilinmeli, mücadelenin zorlukları iyi değerlendirilmeli. Ama belki de en önemlisi, bugün 
Amazon’a karşı yürütülen mücadelenin yarın mahallemizdeki market işçisini de, evinde 
proje yapan mimar-mühendisi de, kargo, kurye, depo işçilerini de etkileyebileceği. Zira bu 
dayatılan bir model, bu modelin küçük versiyonlarıyla evimize yemek söylerken, kitap 
sipariş ederken, alışveriş yaparken giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Onlar 
ortaklaşıyorsa işçiler de ortaklaşacak. Başka yolu yok…

Not: Konuyla ilgili diğer yazılarımla birlikte bu yazının daha bir bütünlük oluşturacağını düşünüyorum:

https://ilerihaber.org/yazar/mikro-isler-hayalet-isciler-in-
ternetin-ucuz-ucret-ve-kuralsizlik-cehennemi-118704.html

https://ilerihaber.org/yazar/amazoncom-uzerinden-yeni-donemin-dinamiklerini-anlamak-118207.html

https://ilerihaber.org/yazar/amazon-sagliga-zararlidir-92100.html

Yazıda yararlanılan diğer kaynaklar:

https://www.wsws.org/en/articles/2020/11/28/amaz-n28.html

https://www.evrensel.net/haber/420208/abdde-amazon-iscile-
ri-pandemide-daha-da-agirlasan-calisma-kosullarini-protesto-etti

https://www.yeryuzupostasi.org/2020/11/29/amazon-iscile-
ri-15-ulkede-kara-cuma-eylemleri-gerceklestirdi/

https://tr.euronews.com/2020/12/03/abd-de-amazon-un-patro-
nu-jeff-bezos-a-protesto-eylemi-f-rsatc-l-k-yapma-personeline-hakk-n

https://www.gazeteduvar.com.tr/ilerici-enterasyonal-haber-1506296

https://www.jacobinmag.com/2015/08/amazon-google-facebook-privacy-bezos/

https://jacobinmag.com/2020/11/amazon-union-organizing-bessemer-alabama

https://jacobinmag.com/2020/12/amazon-cost-of-free-shipping-review-strikes
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Öncelikle aslında bazı şeylerin çok da değişmediğini, temel 
çelişkinin her zaman kendisini apaçık gösterdiğini, Amazon 
şirketinin de bunun için muhteşem bir örnek olduğunu 
söyleyerek başlayalım ve yüzyılın başına dönelim. Vasıfsız 
işçilerin, bir üretim bandında, kitlesel olarak ürettiği ve 
kitlesel olarak tüketim beklentisine de seslenen bir sistem. 
Her bir işçi bir üretim bandında vasıfsız, küçük, basit bir iş 
yapıyor, işin bütününden kopuk, bütünün bilgisine uzak, 
yerine yenisi kolaylıkla konabilir bir makina dişlisi haline 
geliyor. Bu üretim sistemine Fordizm deniyor ve 1970'lere, 
hatta neredeyse '70'lerin ikinci yarısına kadar kapitalizmin 
temel üretim sistemi ve getirdiği standartlar ile belirleyici 
oluyor. Bu üretim sistemi, üretimin standartlaştırılması, 
otomasyon ama kitlesel üretim yapılması, üretimin merkezi 
örgütlenmesi, niteliği düşük işçilerin büyük ölçekli işletme-
lerde yoğunlaşması olarak kendisini gösteriyor. Taylorizm 
ise bu dönemin yönetim modeli olarak eş zamanlı ortaya 
çıkıyor. Vasıfsız işgücünün, en küçük ve en basit parçalara 
kadar bölünen üretim sürecinde, parça başı ücret ödemeyi 
hedefleyen, işçileri üretimin her aşamasında sıkı bir 
denetim altında tutan bir yönetim anlayışı bu. Kimi zaman 
baskıcı rejimlerle uygulanıyor, kimi zaman ise sosyal devlet 
modeli içinde, devlet-sermaye-kitlesel işçi sendikaları 
arasındaki uzlaşma bir üst yapı olarak kendisini gösteriyor. 
Ardından 1970'lerle birlikte post-fordizm, toplam kalite 
yönetimi, Toyotaizm (veya toyotizm), üretimin büyük ölçekli 
fabrikalardan fason üretime dağıtılması, taşeron sisteminin 
norm haline gelmesi… Peki bu dönemin sermaye tarafından 
dayatılan normu ne? Sanırım burada Amazon şirketi öne 
çıkıyor, özellikle pandemi süreciyle birlikte tüm çalışma 
ilişkileri Amazon standartlarına geri çekilmeye çalışılıyor… 
Hep dönemi belirleyen bir şirketin ismiyle anılıyor, Fordizm, 
Toyotizm, şimdi de eğer karşısında duramazsak belki de 
Amazonizm…

Amazon normları nelerdir?

Amazon tarafından dayatılan ve tüm kargo, dağıtım, gıda, 
market çalışanları başta olmak üzere, pek çok sektörde 
sermaye tarafından iştahla ortaya konan bazı çalışma 
şartlarından söz ediyoruz aslında. Pandemi sürecinde 
dayatılan ve karşısında duramazsak norm haline gelebile-
cek çalışma normları.

Daha 2015 yılında David Golumbia, 
Jacobin dergisinde “Her şeyin Amazon-
laştırılması" başlığında pek çok ipucu 
sunmuştu aslında. "Amazon’un esas 
başarısı işçilerin sömürülmesi ve tüketi-
cilerin özel yaşamına sızılmasıydı" 
diyordu yazar bu makalesinde. Amazon’-
un bozulan işyeri eğilimlerini daha da 
derinleştirdiği, kampüs gibi çalışma 
ortamları kurduğu, depo işçilerini 
“üçüncü taraf” “istihdam büroları”ndan 
aldığı, zamanında üretim veya dağıtım 
(just-in-time) tarzını kurumsallaştırdığı, 
bir yandan yüksek teknoloji kullanımını 
hem üretim hem dağıtım (droneların 
kullanılması gibi) geliştirirken, tüketici-
lerin eğilimlerini saptamak için onları 
İngiliz düşünür Jeremy Bentham’ın 
tasarladığı tüm hücreleri ortadaki bir 
kuleyle gözetlenen bir hapisane gibi, 
dijital bir “panopticon” gibi gözlemlediği, 
mikro işler yaratarak, düzensiz güven-
cesiz çalışan yüzbinleri kendine bağla-
dığı (bakınız: https://ilerihaber.org/ice-
rik/emre-gurcanli-yazdi-mikro-is-
ler-hayalet-isciler-118705.html), özetle 
sömürüye bir “inovasyon” getirdiği o 
zamandan beri tartışılıyor.

Aslında Amazon’un yaptığı Taylorizmin 
aşırı bir biçimi. Gerek depolarda, gerek 
paketleme tesislerinde çalışan işçiler, 
gerekse de mikro iş olarak dağıtılmış 
işleri evlerindeki bilgisayarların başında 
yapmaya çalışan işçiler dakika dakika 
denetleniyor. Üretim veya hizmet hedef-
leri belirleniyor, bunun altında kalanlar 
işten atılıyor. Bazı yazarlar tarafından 
Amazon modeli “ücret hırsızlığı” olarak 
nitelendiriliyor. Amazon ev ve iş arasın-
daki ayrımı ortadan kaldırıp, pandemi 
döneminde yoğun bir şekilde tartıştığı-
mız ev-iş, iş-ev modelini dayatıyor. 

Amazonla birlikte karşı karşıya kaldığı-
mız çalışma şartları özetle şunlar 
diyebiliriz:

- Binlerce işçinin uzun ve aşırı yoğun 
çalışma saatlerine mahkum edilmesi,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe 
sayılması,

- İşçilerin sürekli denetlenmesi, hedef 
altında kalmaması için psikolojik baskı 
uygulanması, hedeflerin altında kalan-
ların işten atılması,

- Tesislerinde sayısız yaralanma ve 
ölümün gerçekleşmesi

.- Depolarında neredeyse çalışma 
kamplarının kurulması (işyeri-ev),

- Tüm bunlarla birlikte arka planda pek 
çok işi yürüten ve evden çalışan yüzbin-
lerce “freelancer” hayalet işçi (ev-işyeri)

Ve günümüzdeki pandemi koşullarında 
binlerce pozitif vakaya karşın çalışmaya 
devam edilmesi…

Amazon’un grev ve direniş kırma strate-
jileri

Amazon işçilerinin mücadelelerini 
izlemek son derece önemli. Zira onlar 
tüm işçilere dayatılan bir modele karşı 
oldukça zorlu bir mücadele veriyorlar 
aslında. Sözgelimi Kasım ayının son 
haftasında Amazon Alabama depo 
işçileri ABD Ulusal Çalışma Yaşamı ve 
İlişkileri Müdürlüğü’ne tam zamanlı ve 
yarı zamanlı çalışan 1500 işçinin sendika 
seçimi yapması için başvuruda bulundu. 
Bu, ABD’de bir Amazon deposundaki ilk 
sendikalaşma girişimi olacak. Bu girişim 
karşısında ise Amazon şirketinin yüksek 

miktarlarda para harcadığı söyleniyor. Sızdırılan bir rapora 
göre Amazon Global Güvenlik Operasyonları Merkezi 
(Global Security Operations Center) işçilerin mücadelesini 
bastırmak için, an be an işçileri takip ediyor, Amazon’a karşı 
direnen her bir işçinin tarih, zaman, mekan, hangi kaynak-
lardan yararlandığı, her eylemin veya direnişin katılımcı 
sayısı tek tek tespit edilmeye çalışılıyor. İşçilerin arasına 
ajanların sızdığı ve istihbarat sağladığından söz ediliyor. 19. 
yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında işçi sınıfı hareketle-
rini bastırmak için kullanılan Pinkerton dedektiflerinden 
hiç farklı olmadıkları belirtiliyor.

Sermaye sınıfının tarihsel bir belleğinin olduğundan ve 
bundan çok iyi yararlandığından söz etmek gerek. Bir 
yandan güncellenmiş bir Taylorizm, bir yandan eski 
grev-direniş kırıcılığının yeni biçimlerde sürmesi, tüm 
bunlarla birlikte olumlu bir kamuoyu yaratmak için reklam 
kampanyaları. Öte yandan Amazon, daha başından beri, 
tedarik zincirlerinin bolluğunun bir gereklilik olduğunu, 
böylelikle herhangi bir depoda, üretim tesisinde, hatta bir 
ülkede gerçekleşecek eylemlerin kolaylıkla yalıtılabilece-
ğini ve kendisine zarar vermeyeceğini öğrendi ve bu 
stratejiyle hareket etti. Özellikle Amazon depolarında 
gerçekleşen sayısız eylem bu şekilde bastırılmış oldu. İşçi 
haklarını gasp etmek, hukuk alanını boş bırakmamak ve 
lansman faaliyetleri için şirketin aslında bir ikinci merkezi 
daha bulunuyor ve işçilerin mücadelesine karşı sürekli 
faaliyet yürütüyor.

Öte yandan benzer tarihsel belleğin işçi sınıfında olmadığı 
konusunda kötümser değiliz. Gerek sendikalaşma, gerekse 
de Amazon’a dönük direnişlerde başta cılız sesler iken 
şimdi giderek güçlenmeye başlamış durumda. Amazon 
eylemleri eskisi gibi lokal değil, uluslararası çapta ses 
getiriyor, farklı depo, tesis hatta ülkeler arasında işçi 
dayanışmaları, sosyal medyanın da yardımıyla kuruluyor. 
Öte yandan Amazon’un zayıf karnı olan websiteleri, bulut 
sistemlerine erişim ve lojistik ağların önemi ve buralarda 
örgütlenme daha fazla önem kazanıyor.

Amazon işçilerinin mücadeleleri giderek büyüyor

Geçtiğimiz hafta “Kara Cuma”da dünyanın dört bir yanında-
ki, 15 ülkedeki, Amazon işçileri, eylemler düzenledi. Kara 
Cuma Amazon’un yıl içerisinde en fazla satış yaptığı gün ve 
en yoğun sezonun başlangıcı olduğu için bir kaç yıldır 
işçiler bu tarihte sokak gösterileri ve grevler gerçekleştiri-
yor. Bu yılın sloganı ise #MakeAmazonPay (Amazona 
Ödeme Yaptır) idi, ve eylemlerde şirketin işçi haklarını 
kabul etmesi, çevreye karşı sorumlu olması ve vergi 
kaçırmayı sona erdirmesi talep edildi. Amazon’un Brezilya, 
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, 

İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, Lüksemburg, İtalya, Polonya, Hindistan, Bangladeş, 
Filipinler ve Avustralya’daki tedarik zincirinde protesto eylemleri gerçekleştirildi. 
Almanya’daki altı Amazon tesisinde 3.000 kadar işçi greve çıktı. Bangladeş’te Amazon 
tarafından satılan kıyafetleri üreten konfeksiyon işçileri de eylemlere katıldı. Ayrıca 
ekoloji ve iklim konularında mücadele yürüten Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) 
hareketinin aktivistleri, bazı sendikalar ve ekoloji mücadelesi içindeki gruplar, Amazon’-
un Lüksemburg’daki Avrupa genel merkezinin önünde gösteri düzenledi. Ayrıca ABD'nin 
New York kentinde koronavirüs salgınıyla artan sağlıksız ve güvensiz çalışma koşulları 
nedeniyle Amazon işçileri eylemlerini sürdürdü. İşçiler taşıdıkları dövizlerle Amazon'un 
kurucusu Jeff Bezos'a tepkilerini dile getirdi. Noam Chomsky, Yanis Varufakis ve Bernie 
Sanders gibi isimlerin öncülüğünde kurulan İlerici Enternasyonal, Amazon'un daha fazla 
vergi ödemesi, çevreye verdiği zararı azaltması ve dünya çapındaki çalışanlarına daha 
iyi koşullar sağlaması için 150 ülkede 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden UNI 
Küresel Sendika ile ortak yürütülen bir kampanya başlatırken, 35 ülkeden 400'ü aşkın 
milletvekili, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a hitaben yazılmış açık bir mektupla kampan-
yaya destek verdi.

Bu eylemlerin içeriği, talepleri vs. tartışılabilir. Ancak ortada büyümeye başlayan bir 
mücadele olduğu, karşıdaki düşmanın ise güçlü ve pek çok araca sahip olduğu da 
bilinmeli, mücadelenin zorlukları iyi değerlendirilmeli. Ama belki de en önemlisi, bugün 
Amazon’a karşı yürütülen mücadelenin yarın mahallemizdeki market işçisini de, evinde 
proje yapan mimar-mühendisi de, kargo, kurye, depo işçilerini de etkileyebileceği. Zira bu 
dayatılan bir model, bu modelin küçük versiyonlarıyla evimize yemek söylerken, kitap 
sipariş ederken, alışveriş yaparken giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Onlar 
ortaklaşıyorsa işçiler de ortaklaşacak. Başka yolu yok…

Not: Konuyla ilgili diğer yazılarımla birlikte bu yazının daha bir bütünlük oluşturacağını düşünüyorum:

https://ilerihaber.org/yazar/mikro-isler-hayalet-isciler-in-
ternetin-ucuz-ucret-ve-kuralsizlik-cehennemi-118704.html

https://ilerihaber.org/yazar/amazoncom-uzerinden-yeni-donemin-dinamiklerini-anlamak-118207.html

https://ilerihaber.org/yazar/amazon-sagliga-zararlidir-92100.html

Yazıda yararlanılan diğer kaynaklar:
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ri-15-ulkede-kara-cuma-eylemleri-gerceklestirdi/
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Sınıf Mücadelesi ve
İşçi Sağlığı Üzerine

Dr. Coşkun Canıvar

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının hızla arttığı, 
tüm dünyada en yıkıcı etkilerin görüldüğü süreçten geçiyo-
ruz. Virüsün ayrım gözetmeksizin herkese bulaştığına dair 
egemen ideolojinin yaygın propagandası da bu sürecin 
önemli parçası olmuş durumda. Bu sayede salgınla müca-
dele de bireylerin kişisel sorumluluklarına indirgenebiliyor. 
Oysa net olarak biliyoruz ki, sindemi (*) olarak daha doğru 
tanımlayabileceğimiz bu salgın, gerekli önlemler alınma-
dan çalışmaya zorlandıkları için başta işçi sınıfı olmak 
üzere ezilen, ötekileştirilen, yoksullaştırılan tüm toplumsal 
kesimleri çok daha fazla etkiliyor. Bu çerçevede Covid-19 bir 
işçi sınıfı hastalığına dönüşmüştür demek hiç de yanlış 
olmaz. Yaşadığımız süreç ölümüne çalıştırılmanın en somut 
örneklerini içererek, işçi sınıfı için adeta bir yıkıma dönüş-
müştür. Bu gerçeklik bir kez daha mücadeleye dair kuram-
sal ve yöntemsel yaklaşımlarımızı tartışmayı gerektiriyor. 
İşçi denetimi tartışması da işçi sınıfı üzerinde yıkıcı etkilerle 
ilerleyen bu sürece karşı sınıf mücadelesini yükseltme 
arayışının bir yansımasıdır. Bugünkü sınıf mücadelesinin 
özelliklerini, emek ve meslek örgütlerimizin eğilimlerini 
tartışmaya açmak sorgulamak her zaman olduğundan 
daha fazla ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bu yazıda yeni 
paradigma arayışlarının sınıf mücadelesine yansımaları, 
sınıf bilinci, sınıfın nesnel çıkarı, sınıf kapasitesi gibi 
kavramlar ve işçi denetimine dair tarihsel deneyimler 
üzerinden ilerleyerek işçi sağlığı özelinde mücadele 
yöntemleri değerlendirilerek bu tartışmaya katkı vermeye 
çalışıldı.

İşçi sınıfı ‘başka bir dünyanın’ kurucu
öznesi olmaktan çıktı mı?

Bu sorunun cevabı evet ise emek ve meslek örgütlerinde 
hangi temelde siyaset yaptığımızı netleştirmeye ihtiyacımız 
var. Eğer sorunun cevabı hayır ise o zaman işçi sınıfının 
dönüştürücü gücü nereden kaynaklanır ve bu toplumsal 
dönüşüm hangi mücadele yöntemleri kullanarak mümkün 
olacaktır sorusuyla ilgilenmek durumundayız. İşçi sınıfının 
artık devrimci bir özne olmaktan çıktığını iddia eden 
postmodern teoriler esas olarak ‘elveda proletarya’ söylemi 
üzerine inşa edildiler. Başta ifade etmek gerekir ki, bu 
tartışmanın amacı postmodern teorilerin ayrıntılı değerlen-
dirilmesinden ziyade, bu yaklaşımların sınıfın örgütleri olan 

sendika, meslek örgütü vb yapıların 
mücadelesine nasıl etkilerde bulundu-
ğudur. Bu anlamda proletaryanın 
devrimci özne konumunu yitirdiğine 
yönelik yaklaşımlardan ikisi genel 
hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. (**)

Bunlardan ilki proletaryanın tanımlan-
masıyla ilgiliyken diğeri de devrimci 
özne potansiyelinin sorgulanmasıyla 
ilişkilidir. İşçi sınıfının tanımlanması 
sorununun tartışıldığı düzey kafa/kol 
emeği, üretken emek/üretken olmayan 
emek, nitelikli/niteliksiz emek ayrımları 
veya emek sürecindeki denetim işlevi, 
yaşam standartları düzeyi, statü farkları 
gibi özelliklerin çeşitliliğine dayanıyor. 
Yani proletaryanın artık çok farklı 
kesimlerden oluştuğu veya artık bu 
farklılıktan hareketle proletarya diye bir 
sınıf kalmadığı iddia ediliyor. Bütün bu 
tahlillerin genel özelliği sınıf belirlenimi-
ni ve sınıf ayrımını, çıkar çatışmasına 
yani çelişkiye değil farklılığa dayandır-
masıdır. Oysaki, Marksizm’in sınıf 
tanımında üretim araçları üzerindeki 
mülkiyetten kaynaklanan çelişki ölçüt 
olarak alınır ve emek gücünden başka 
satacak bir şeyi olmayanlar işçi sınıfına 
dahildir. Bu farklılıklar kuşkusuz çok 
önemlidir. Ama bu sınıfı tanımlamak için 
değil, sınıfa ait kesimlerin arasındaki 
stratejik ağırlığın değişimini saptamak 
için kritiktir. Bu argümanın en önemli 
yanılgılarından birisi, işçi sınıfının 
geçmişte türdeş, bileşik ve tamamıyla 
sınıf bilincine sahipmiş gibi görülmesi ve 
günümüzde de sınıfın çok başka bir hal 
alarak çeşitlendiğini ileri sürmeleridir. 
Oysaki işçi sınıfı geçmişte ne homojendi 
ne de tümüyle devrimci bir sınıf bilincine 
sahipti. (1) Bu tartışmalar sürerken 
1980-2015 arası süreçte, yaklaşık 2 

milyar insan işçileştirilerek, kapitaliz-
min tarihinin en yüksek proleterleşme 
dalgası yaşanmıştır. Türkiye’deki duruma 
bakılacak olursa, ücretli çalışanların 
istihdamdaki payı 1955 yılında %14 iken, 
2017’de %67’ye ulaştı. (2) Tüm dünyada 
proleter nüfusun oranı zirveye çıkarken, 
toplumsal mücadelenin bir tarafı 
proletaryaya elveda diyerek yeni 
paradigmalar inşa etmeye koyulmuştu.

Yeni paradigma yaklaşımlarının ikinci 
argümanı ise işçi sınıfının toplumsal 
dönüşümü sağlayabilecek bir potansi-
yelinin olmadığı üzerinedir. Bu tartışma-
larda sınıf kavramının içi öylesine 
boşaltmıştır ki, sınıf herhangi bir 
toplumsal özne konumuna sahip 
olmayan bir olgu durumuna indirgen-
miştir.  Özne, somut olarak karar alma 
ve bunu uygulama gücüne sahip olmak-
la özdeşleştirilmektedir. Böylece 
toplumsal özneler sadece bu güce sahip 
olan kesimler olarak görülmeye başlan-
mıştır. Böyle bir özne tanımı siyaset 
anlayışı açısından Marksizm’den köklü 
bir kopuşu beraberinde getirir. 
Marksizm’de siyaset (sınıf mücadelesi) 
sınıflar biçiminde birbirinden ayrılmış 
etkin toplumsal özneler arasında geçer-
ken, Post-Marksist ve postmodern 
yaklaşımlarda özne, ortak nesnel 
koşullara sahip olma koşulu aranmak-
sızın çeşitli çıkar gruplarının belli bir 
amaç için bir araya gelmeleriyle 
gerçekleşen toplumsal hareketler 
niteliğini kazanmıştır. (3) Özetle işçi sınıfı 
artık güçlü örgütlenmeler inşa edemi-
yorsa o zaman devrimci özne olması söz 
konusu değildir denilmektedir.

Üretimdeki konumu dolayısıyla işçi 
sınıfının kapitalizme müdahale etme, 

kapitalist üretimi engelleme kapasitesi vardır. Bu, 
mevcut sistemin yıkılması için proletaryanın sahip 
olduğu ayrıcalıklı konumu açıklar. Bunun ötesinde 
kolektif üreticiler, örgütlenme ve yeni bir toplumu 
kurma, düzenleme potansiyeli taşırlar. Kısacası 
proletaryanın nesnel çıkarını gerçekleştirmesini 
olanaklı kılan bir konumu vardır. Bunun bir potan-
siyel olduğu, işçi sınıfının sınıf mücadelesi içinde 
her zaman devrimci olmadığı açıktır. Bu noktada 
sınıf bilincinin kritik rolü ortaya çıkar. Ancak yeni 
paradigmalar sınıf bilincini, sadece söylem yoluyla 
oluşturulabilecek salt ideolojik bir unsur olarak 
gördükleri için proletaryanın nesnel potansiyelini 
göz ardı ederler. Onlara göre bilinç, son kertede 
tek tek işçilerin bilinçlenmesi ve bir araya gelmesi 
olarak görülür. Oysaki stratejik olarak anlamlı 
olan mücadele programlarının üretilmesiyle yani 
üretimdeki kilit rolün üzerine inşa edilen bir 
mücadele paralelinde sınıf bilincinin gelişmesi 
mümkündür. Yazının devamında değinilmeye 
çalışılan Rusya’daki Sovyetler örneği tam da buna 
işaret eder. Gündelik taleplerle örgütlenen işçi 
kitleleri üretimi denetleyerek ve durdurarak 
devleti ve sermayeyi felç eder ve hızla siyasi 
iktidarı ele almaya yönelir. İşçi sınıfının hayata 
bakışı da hızla ve kitlesel olarak başka bir evreye 
geçer.

Özetle postmodern, Post-Marksist kuramların 
temel yanılgısı işçi sınıfının örgütsel kapasitesini 
hayata geçirmede yaşanılan yetersizlikleri, sınıfın 
yapısal kapasitesinin ortadan kalması olarak 
görmeleridir. Mesele işçi sınıfının kapasitesinin 
eksik veya tam olmasından çok, sınıfın bu kapasi-
teyi kullanmasında karşılaştığı güçlüklerle 
ilgilidir. Marx’ın 18. Brumaire’de, ‘proletaryanın 
sosyalizmi yalnız çıkarı olduğu için değil, aynı 
zamanda bunu gerçekleştirecek kapasitesi 
olduğu için kuracağını’ yazması tam da bu neden-
ledir. (4) İşçi sınıfının ilerici tarihsel rolü, sınıf 
çıkarlarını sınıf kapasitesine bağlayacak toplum-
sal pratiklerin (bilinçlenme, örgütlenme, kolektif 
eylem gibi) gerçekleşmesine bağlıdır. Sınıfın 
yapısal kapasitesi, emeğin toplumsallaşmasından 
doğan güçten kaynaklanırken ‘kendinde sınıf’ 
haline karşılık gelir. Sınıfın örgütsel kapasitesi ise 
kolektif hareket etme yeteneği ‘kendi için sınıf’ 
olma durumuna karşılık gelir. ‘Kendinde sınıf’ olma 
halinden ‘kendi için sınıf’ düzeyine geçişte yaşanı-
lan esas itibariyle devrimci mücadelenin krizidir. 
Bu işçi sınıfının devrimci kapasitesinin ortadan 

kalktığı anlamına gelmez.

Devrimci özne tartışmalarının mücadele 
alanına yansımaları

Sınıftan kaçışa (5) dair bu yeni paradig-
malar mücadele alanına iki farklı 
düzlemde yansımaktadır.  Birincisi, yeni 
özne arayışları olarak yeni toplumsal 
hareketler üzerine yürüyen tartışmalar-
dır. Post-Marksistler sınıf çıkarlarının 
nesnelliği düşüncesine karşı çıkar ve 
gerçekliğin ancak ‘söylem’ veya ‘eylem’ 
yoluyla tanımlanabileceğini iddia 
ederler. (6) Yani herhangi bir toplumsal 
sınıf hegemonik söz kuramıyorsa, etkili 
mücadeleler örgütleyemiyorsa o zaman 
devrimci özne olarak görülemezler. 
Nesnel sınıf çıkarları tartışması müca-
dele stratejisinde temel bir ayrım 
yaratır. Eğer işçi sınıfının kolektif 
hareketinin gerisinde nesnel sınıf 
çıkarlarının bulunduğu kabul edilirse bu 
çıkarlara dayanarak harekete geçecek 
toplumsal öznelere (proletaryaya) 
dayanan stratejilerle hareket edilir. 
Diğer taraftan, eğer sınıf çıkarları ancak 
eylemden ya da söylemden sonra 
gerçeklik kazanan bir olgu ise, bu kez 
ortak gereksinimler doğrultusunda 
birlik oluşturma kapasitesine sahip 
toplumsal gruplara dayanan stratejilere 
(hak mücadeleleri, halk hareketleri, 
cephe hareketleri, çokluk, küresel 
yurttaşlık) öncelik verilecektir.

Postmodern paradigmaların mücadele 
alanında yarattığı ikinci eğilim ise 
doğrudan sınıf mücadelesinin kendisinin 
niteliği ve yöntemiyle ilgilidir. Emek-ser-
maye düzleminde ‘çatışmanın kurum-
sallaşması’ olarak tanımlanan bu eğilim, 
sermaye ile emek arasındaki gerilimin 
yasallaşmasına ve sınıf çelişkilerinin 
sistem tarafından soğrulmasına neden 
olmuştur. Örneğin toplu pazarlık 
kurumu, hatta sınıf mücadelesinin en 
etkin silahı olan grev çoğu yerde iki sınıf 
arasındaki karşıtlığın veya pazarlığın bir 
aracı olmaktan çıkmış, kuralları ve 
sonuçları önceden belli bir yasal oyuna 
dönüşmüştür.3 Bu değerlendirme 

sadece sermayenin ve siyasi iktidarın aygıtı 
gibi çalışan sendikalara dair değildir. Bu 
eğilimler belirgin düzeyde ‘devrimci’ 
sendikalara da sirayet etmiştir. Siyasal 
alanda parlamento ve parti; ekonomik 
alanda ise toplu pazarlık ve yönetime 
katılma ile sendika ve işyeri örgütleri, 
toplumsal çıkar karşıtlıklarını düzenleyen 
yasal kurumlardır. Çatışmaların yasallaş-
ması, sınıf bilincinin devrimci ruhunu körelt-
miş, sınıf çıkarlarının ve sınıf mücadelesinin 
nihai amaçlarını çarpıtmıştır. Toplu pazarlık 
işçilerin ve idarenin çıkarlarını somut olarak 
koordine etmiş, şikayet mekanizması işçileri 
hak ve sorumluluklara sahip endüstriyel 
yurttaşlar olarak tayin etmiş ve içsel işgücü 
piyasası işçilerde mülkiyetçi bir bireyciliği 
tam da işyerinde üretmiştir. (7) Bu durum 
kapitalist üretim ilişkilerinin doğal bir unsur 
olarak kabulünü yaygınlaştırarak ve serma-
ye mantığını baskın unsur haline getirmiştir. 
İşçi sınıfı çelişkinin kurumsallaşmasına razı 
olurken, özel mülkiyet düzeninin meşruiyeti-
ni de kabul etmiştir. Sınıf mücadelesi, ekono-
mik alanda ücretleri, vergileri, kamu hizmeti 
harcamalarını içeren pazarlık kurumlarıyla 
sınırlanırken, siyasal çatışmalar ise vatan-
daşlık hakları, seçme özgürlüğü, insan 
hakları taleplerine indirgenmiştir. Bu eğilim 
‘geniş tabanlı toplumsal hareketler’, ‘radikal 
demokrat hareketler’ gibi siyaset biçimlerini 
doğurmuştur. Bu durumun yansıması olarak 
emek ve meslek örgütlerimizde de hakim 
olan tutum, sınıf çatışmalarının kurumsal-
laşması ve sınıf mücadelesini ‘yüksek 
siyaset’ (üst yapı) süreçlerine sıkıştırma 
eğilimidir. Aynı zamanda meslek örgütlerin-
de sınıf bilincinden çok, meslek ve statü 
bilincinin giderek baskın hale geldiği 
görülmektedir. Bu eğilim işçi sınıfının depoli-
tizasyonuna ve sermayenin hegemonyasının 
giderek güçlenmesine neden olmaktadır. (3)

Esasen bu alandaki tartışma yeni paradigma 
arayışlarının çok öncesine I.Enternasyonel’de 
başlayan II.Enternasyonel’de zirveye çıkan 
sendikalizm, ekonomizm, reformizm 
tartışmalarına dayanır. Nitekim Avrokomü-
nizm, Batı Marksizmi tartışmaları da çoğun-
lukla bu minvaldedir. Ancak postmodern 
teoriler mücadele yöntemine dair yaptıkları 

etkilerle bu eğilimleri daha da güçlendirmiş-
tir. Özellikle mücadele yöntemini tamamen 
‘söylem’ oluşturmaya dayalı hale getirmek, 
sözün gücüne indirgemek radikal demokrasi 
teorilerinin emek ve meslek örgütlerine en 
önemli yansıması olmuştur. Proletaryayı, 
yeni toplumsal hareketlerin içinde herhangi 
bir alt özne olarak görme eğilimi güçlendikçe 
sınıf mücadelesi de sadece ekonomik ve 
sosyal hakları genişletme taleplerine dayalı, 
kurumsal yapıların yürüttükleri kampanya 
tarzı, kamuoyu oluşturma çerçevesine 
daralmış mücadele eğilimini baskın hale 
getirmiştir. Alan örgütü olmak, gücünü 
sahadan almak, üretim ilişkilerini aynı 
zamanda toplumsal ilişkilerin de her gün 
yeniden yaratıldığı bir çerçevede değerlen-
dirmek gibi sınıf örgütü olmanın temel 
yöntemlerinden büyük ölçüde uzaklaşılmış-
tır. Bu noktada Marksizmin sınıf mücadelesi-
ne yaklaşımını Marx’ın sendikalara dair 
değerlendirmeleri üzerinden hatırlamakta 
fayda var.

Ücretlilerin değil, üretenlerin mücadelesi

Marx’ın 1865’te Londra’da Uluslararası İşçi 
Birliği (I.Enternasyonel) Merkez Konseyinde 
okuduğu bildiride (Daha sonra ‘Ücret, Fiyat ve 
Kar’ ismiyle basılan broşür) sendikalara dair 
değerlendirmeleri bugün için tamamen 
güncelliğini korumaktadır. Marx şöyle 
seslenir; ‘Ücret eşitliği sloganı bir yanılgıya 
dayanır ve hiçbir zaman yerine getirilemeye-
cek olan aptalca bir dilektir. Öncülleri kabul 
edip sonuçlardan kaçınmaya çalışan sahte 
ve yüzeysel radikalizmin bir meyvesidir. 
Ücret sistemine dayanarak eşit ücretlendir-
me talebi bir yana adil ücretlendirme talebini 
haykırmak bile, kölecilik sistemine dayana-
rak özgürlük talebini haykırmakla aynı 
şeydir.’

Marx sınıf mücadelesindeki sendikal eğilim-
leri sorgular ve uyarır. ’İşçi sınıfı bu gündelik 
mücadelelerin nihai etkisini abartmamalıdır. 
İşçiler, sonuçların nedenleriyle değil, sonuç-
larla mücadele ettiklerini; aşağı yönlü 
hareketin hızını kestiklerini, ama onun 
yönünü değiştirmediklerini; hastalığı tedavi 
etmeyen palyatif önemler aldıklarını 
unutmamalıdırlar.’   

Marx’ın bu değerlendirmeleri, işçi sınıfının 
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
için etrafında birleştikleri gündelik talepleri 
asla değersizleştirmez. Sendikaların ve 
meslek örgütlerinin bu yöndeki çalışmalarını 
önemsizleştirmez. Bu yanlış anlamaların 
önünü almak için bu noktayı özellikle vurgu-
lamıştır; ‘Sendikalar, genel ücret haddindeki 
bir düşme eğilimini (geçici olarak bile olsa) 
etkisizleştirdiklerinde ve çalışma süresini, 
bir başka deyişle iş gününün uzunluğunu 
kısaltmaya ve düzenlemeye çalıştıklarında, 
iyi işler yapmış olur. İşçi sınıfını bir sınıf 
olarak örgütlemenin bir aracı olarak iş 
gördüklerinde, iyi bir iş yapmış olurlar. Güçle-
rini akılsızca kullandıklarında amaçlarına 
kazara ters düşerken, bugünkü sermaye-e-
mek ilişkilerini ortadan kaldırmaya çalışmak 
yerine bu ilişkileri kalıcı kabul ettiklerinde 
amaçlarına tümüyle ters düşmüş olurlar.’ 
Belki de Marx’ın meseleyi en net özetleyen 
önerisi şu olmuştur; “Pankartlarına, ‘Adil bir 
günlük iş için adil bir günlük ücret’ şeklindeki 
tutucu ilke yerine, şu devrimci sloganı 
yazmalıdırlar: ‘Kahrolsun ücret sistemi’.” (8)

Sadece söyleyenin tarihsel kişiliğinden 
dolayı değil, aynı zamanda söylenenin 
tarihsel olarak önemini ve güncelliğini 
korumasından ötürü yüz elli yıl öncesine ait 
bu ifadeler, sınıf mücadelesi yürüten emek ve 
meslek örgütlerinin rota belirlerken hala en 
önemli rehberi olma niteliğindedir. Kapitalist 
yaşamın denetim altında tuttuğu gündelik 
çıkarlar, çoğunlukla ekonomik ve pragmatik 
bir içeriğe sahiptir. Bunun karşısına nesnel ve 
uzun dönemli sınıf çıkarlarını koymak son 
derece güç ancak kesinlikle başarılması 
gereken bir iştir. Gerek uzun dönemli ve 
sınıfın tamamını ilgilendiren çıkarların 
tanımlanması, gerek bunların yakın, özel 
veya pragmatik özdeki çıkarlarla bağdaştı-
rılması sınıf mücadelesi pratiğiyle ilgili 
önemli sorunlar arasındadır. (3) İşçi denetimi 
yaklaşımı ve işçi komite/konsey deneyimleri 
tam da bu çerçevede önemini korumaktadır. 
Bu yazının sınırlarını zorlamakla beraber işçi 
denetimi üzerinden sosyalist toplumu 
kurmaya odaklı yürüyen sınıf mücadelesi 
deneyimlerinin somut tarihsel örneklerine 
değinilmeye çalışılacaktır.

İşçi komiteleri ve konsey örgütlenmeleri - 
Mücadele deneyimleri

İşçi denetimi ve hatta işçi özyönetiminin 
tarihsel örneklerine bakıldığında 1871 Paris 
Komünü’ne kadar geriye gidilebilir. Ancak 
işyeri örgütlenmeleri ve bunların kendi 
aralarındaki koordinasyonuyla hareket eden, 
bulunduğu ülkede siyasi iktidarı bu güçle 
sarsan örgütlenmelere bakılacak olursa 
Rusya’da 1905 Sovyetleri ile 1917 ve sonrasın-
da etkin olan Sovyet örnekleri akla gelir. Aynı 
şekilde İtalya işçi konseyleri de Rusya’daki 
Sovyet modelinden etkilenerek organize 
olmuştur. İşçi denetimi/kontrolü üzerine 
somut tarihsel örnekler olarak bu iki müca-
dele süreci genel hatlarıyla ele alınmaya 
çalışıldı.

Rusya’da Sovyet deneyimi

1905 ilkbaharında Moskova’da, Saint-Peters-
burg’da ve diğer büyük kentlerde ortaya 
çıkan sendikaların kökeninde, çoğu zaman 
fabrika işçi komiteleri ve işkolları delegeleri 
konseyleri bulunur. 1904 Japonya Savaşı’nın 
Rusya’da getirdiği yıkım toplumsal muhalefe-
tin de mücadelesini yükselttiği bir dönemi 
beraberinde getirir. Ocak 1905’te Çarlık 
rejimine taleplerini duyurmak için yürüyüşe 
geçen işçiler Kışlık Sarayı önlerinde rejimin 
kanlı saldırısıyla karşılaşır. Tarihe ‘Kanlı 
Pazar’ olarak geçen bugünden sonra Rusya’-
da işçilerin siyasal ve sosyal taleplerle 
başlattığı eylemler ve grevler tırmanışa 
geçer. 1905 ilkbaharında, Ural’daki demir 
çelik fabrikalarında ‘işçi temsilcileri konseyi’ 
adı verilen işçi komiteleri kurulur. Bazı işçi 
komiteleri, aynı işkolundan diğer komitelerle 
fabrikalar arası bir örgüt kurduklarında 
sendika türünde örgütlenmeye doğru bir 
adım daha atılmış olur. Bu türden delege 
konseyleri, ilk olarak Moskova’da kitap, 
tekstil ve tütün sanayi işçileri arasında 
görülür. Bunlardan en önemlisi genel grev 
sırasında kurulmuş olan ‘Moskova Kitap 
İşçileri Konseyi’ olur. Rus sendikalarından en 
önemlilerinden biri daha sonra bu temel 
üstünde doğar. 1905 büyük Ekim grevine yol 
açan olayların başında Moskova matbaa 
işçileri grevi gelir. Bunu ülkenin tüm 
garlarında grev komiteleri oluşturarak 

örgütlenen demiryolu işçileri grevi izler. 
Sonrasında PTT kamu ve özel sektör 
çalışanları ve serbest meslek sahiplerinin 
de katılımıyla bir genel grev niteliği kazanır. 
Grev doruk noktasına ulaştığı Ekim ayında 
Petersburg İşçi Temsilcileri Konseyi kurulur. 
İşçilerin kurduğu bu taban örgütü genel grev 
çağrısı yanı sıra halkı vergi ödememeye, 
bankalardaki paralarını çekmeye davet 
eder. Başkentin, imparatorluğun diğer 
bölgeleriyle demiryolu bağlantısı tamamen 
kesilir. Tramvaysız, telefonsuz, elektriksiz, 
gazetesiz kalan Çar II. Nikolay 17 Ekim 1905’te 
yayımladığı bildirgeyle, yurttaşlık haklarının 
güvenceye alındığını, Duma’da oy kullanma 
hakkının genişletildiğini duyurur. Rus 
halkının büyük çoğunluğunun gözünde bu, 
en azından yüzyıllardır süren otokrasinin 
sonu, anayasal ve parlamenter bir rejimin 
başlangıcı olur. (9)

1905 Sovyetlerinin devrim hükümeti için 
temel oluşturmak gibi bir amaçları yoktu. 
Fabrikadaki işçi komiteleri esas olarak grev 
organları işlevini görüyor ve işçi kontrolünü 
pek düşünmüyorlardı. Fabrika örgütlenmesi 
de gerek uygulama gerek ideoloji açısından 
üretimi işçilerin kontrol etmesi kavramını 
genişletememişti. İşçiler dikkatlerini fabrika 
çalışma koşulları ve proleter yaşam üzerine 
yoğunlaştırdılar. Çok basit ve temel çalışma 
isteklerini içeren listeler Rusya’nın her 
yerindeki fabrikalarda düzenleniyordu. 
Sekiz saatlik mesai, parça başı ödeme 
yerine günlük ücret, ücretlerin haftalık 
ödenmesi, işten çıkarılma halinde iki 
haftalık ücret ödenmesi, ücret artışı, 
kadınlara eşit ödeme, işçilerin üstlerinin 
aranmaması, yemek pişirmek için sıcak su, 
kantin ve tuvalet kurulması, fabrikada 
havalandırma yapılması, işçilerin değil 
şirketin alet-edevat sağlaması, çocukların 
çalıştırılmaması, yönetimin işçilere nazik 
davranması gibi talepler sıralanıyordu. En 
militan işçilerin bulunduğu maden ve tekstil 
fabrikalarında bile istekler hala temel 
gereksinimlerdi.

Fabrika komitelerinin oluşturulmasının 
arkasında yatan dürtüler çoğunlukla somut 
ve pragmatikti. İşçiler esas olarak yaşam 
standartlarını korumakla ve işlerinin güven-

ce altına alınması sağlamakla ilgileniyordu. 
İşçi kontrolü, fabrikalara el konulması ve 
işçiler tarafından yönetilmesi anlamına 
gelmiyordu. 1917 Şubat devrimi sonrası hızla 
tekrardan kurulan komitelerde işçilerin 
yönetim kadrosuna karşı gelişen onurlu 
duruş sergileme eğilimleri baskın hale gelir. 
Hem kadınlar hem de erkekler artık 
kendilerini bir sınıf olarak yöneticilerle aynı 
düzeyde ya da daha üstün kişiler/işçiler 
olarak görüyorlardı. Artık hayvan, makine ya 
da mal muamelesi görmeye tahammül 
etmeyeceklerdi. Kadınlar da ustabaşılar ve 
yöneticilerde çok görülen kabalık, müsteh-
cenlik ve cinsel sömürüye karşı açıkça isyan 
etmişlerdi. Fabrika komiteleri işçilerin 
alınması ve işten çıkartılma süreçlerini ve 
işçi sağlığı uygulamalarını da gözetliyorlardı. 
Gerçekten de bazı komiteler fabrika 
yaşamının hemen her noktası üzerinde 
görüşlerini belirtiyordu. 1905 dönemi ve 1917 
başlarındaki fabrika komiteleri süreçlerinde 
işçiler ‘kontrol’ kavramını koşulları iyileştir-
me yöntemi olarak görüyordu. Sosyalist bir 
ideale göre koşulları temelinden değiştir-
meyi düşünmüyordu. Ancak işçi kontrolünün 
sosyalist devrimde yönetim sistemi için bir 
ekol olma düşüncesi hızla gelişti. Şubat 
Devriminden sadece iki ay sonra Petrograd’-
da bulunan devasa Putilov maden tesisleri-
nin fabrika komitesi 24 Nisan 1917’de yayınla-
dığı bildiride; “Belirli tesislerdeki işçiler bir 
yandan özyönetimi öğrenirken bir yandan da 
kendilerini fabrikaların özel kişilere ait 
olması sisteminin yıkılması yıkılacağı ve 
üretim araçlarının işçi sınıfına devredileceği 
güne hazırlamaktadır. Şu anda sadece 
küçük ayrıntılarla uğraşıyor olsak bile, 
işçilerin gerçekleştirmek için mücadele 
verdikleri bu büyük ve önemli amaç, her 
zaman göz önünde bulundurulmalıdır” 
ifadeleri yer alır. İşçi denetimine dair müca-
dele, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve 
üretim süreçlerinin kontrolüne evrilmeye 
başlamıştır. 1917 Mart ayında fabrika komite-
leri hızla yayılır. Moskova ve Petrograd’daki 
hemen her fabrikada bir komite kurulur.

Bu süreçte sendikaların tavrı da çarpıcıdır. 
Şubat’ı izleyen aylarda sendikalar hem 
organize değildi hem de çoğunlukla işçi 

kontrolüne düşmanca bakıyordu. Sendikacı-
lar komitelerin koordinasyonla ilgili 
teşebbüslerini desteklemeyi reddediyordu. 
Komitelerin birbirleri ile koordinasyonunda 
Bolşevik militanlar etkin bir rolü oynar. 
Fabrika komite merkezlerinin büyük çoğun-
luğu yerel Bolşevik militanlarca kurulmuş-
tur.

Putilov fabrika komitesinin çağrıyla 30 Mayıs 
– 5 Haziran tarihleri arasında konferansa 
katılan delegeler 367 komiteden 337 bin 
işçiyi temsil ediyordu. Bu Petrograd’daki 400 
bin işçinin %80’ini kapsıyordu. Bu konferans 
sonrası Fabrika Komiteleri Merkez Konseyi 
kurulur. Bu konsey sadece Petrograd’da değil 
ülkenin her yanındaki komite hareketinin 
koordine edilmesine dramatik bir katkıda 
bulunur. Haziran sonunda en az 25 şehir ve 
semtte fabrika komiteleri vardır. Ekimde ise 
en az 65 sanayi merkezinde koordinasyon 
kurulları vardır ve komitelerin karşılaştığı 
ortak sorunları görüşmek için yüzden fazla 
konferans düzenlenmiştir. (10) Tüm farklı 
etmenlerin doğal buluşma noktası, işyerin-
den, fabrikadan başka bir yer değildi. 
Fabrika, işçinin toplumsal konumunun 
temeliydi ve işçiler sınıf çatışmasını her gün 
orada yaşıyordu. Dahası, yine orada örgütle-
nerek ve diğer fabrikaların işçileriyle 
birleşerek durumunu iyileştirmeye 
çalışıyorlardı. Fabrika temsilcileri seçimine 
herkesin katılması, bu temsilcileri sürekli 
denetleyebilme ve her an görevden alma 
olanağı, işçiye kendi oyu ile kurduğu örgütle-
rin faaliyetlerine etkin ve belirleyici biçimde 
katıldığını hissettiriyordu.

1917 Ekim Devrimi’nde sovyetlerin rolü çok 
daya ayrıntılı bir değerlendirmeyi hak eder 
kuşkusuz. Rusya’da sovyetlerin tarihine dair 
bu kısa özete, 1917 Ekim Devrimi’nde kritik rol 
oynayan sovyetlerin arka planındaki deneyi-
mini yansıtmak ve işçi sınıfının gündelik 
taleplerle işçi denetimini artırmak için 
çıkılan yolun sermayeyi ve Çarlık rejimini 
alaşağı ederek bir işçi devleti kurmaya 
evrilmesinde komite/konsey örgütlenmele-
rinin rolüne vurgu yapmak için yer verildi. 
Sovyetler devrimde esas rollerini 1917 ve 
sonrasında oynamıştır. Ancak 1905 sovyetle-
rinin tarihsel önemi hiç de az değildir. Rus 



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının hızla arttığı, 
tüm dünyada en yıkıcı etkilerin görüldüğü süreçten geçiyo-
ruz. Virüsün ayrım gözetmeksizin herkese bulaştığına dair 
egemen ideolojinin yaygın propagandası da bu sürecin 
önemli parçası olmuş durumda. Bu sayede salgınla müca-
dele de bireylerin kişisel sorumluluklarına indirgenebiliyor. 
Oysa net olarak biliyoruz ki, sindemi (*) olarak daha doğru 
tanımlayabileceğimiz bu salgın, gerekli önlemler alınma-
dan çalışmaya zorlandıkları için başta işçi sınıfı olmak 
üzere ezilen, ötekileştirilen, yoksullaştırılan tüm toplumsal 
kesimleri çok daha fazla etkiliyor. Bu çerçevede Covid-19 bir 
işçi sınıfı hastalığına dönüşmüştür demek hiç de yanlış 
olmaz. Yaşadığımız süreç ölümüne çalıştırılmanın en somut 
örneklerini içererek, işçi sınıfı için adeta bir yıkıma dönüş-
müştür. Bu gerçeklik bir kez daha mücadeleye dair kuram-
sal ve yöntemsel yaklaşımlarımızı tartışmayı gerektiriyor. 
İşçi denetimi tartışması da işçi sınıfı üzerinde yıkıcı etkilerle 
ilerleyen bu sürece karşı sınıf mücadelesini yükseltme 
arayışının bir yansımasıdır. Bugünkü sınıf mücadelesinin 
özelliklerini, emek ve meslek örgütlerimizin eğilimlerini 
tartışmaya açmak sorgulamak her zaman olduğundan 
daha fazla ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bu yazıda yeni 
paradigma arayışlarının sınıf mücadelesine yansımaları, 
sınıf bilinci, sınıfın nesnel çıkarı, sınıf kapasitesi gibi 
kavramlar ve işçi denetimine dair tarihsel deneyimler 
üzerinden ilerleyerek işçi sağlığı özelinde mücadele 
yöntemleri değerlendirilerek bu tartışmaya katkı vermeye 
çalışıldı.

İşçi sınıfı ‘başka bir dünyanın’ kurucu
öznesi olmaktan çıktı mı?

Bu sorunun cevabı evet ise emek ve meslek örgütlerinde 
hangi temelde siyaset yaptığımızı netleştirmeye ihtiyacımız 
var. Eğer sorunun cevabı hayır ise o zaman işçi sınıfının 
dönüştürücü gücü nereden kaynaklanır ve bu toplumsal 
dönüşüm hangi mücadele yöntemleri kullanarak mümkün 
olacaktır sorusuyla ilgilenmek durumundayız. İşçi sınıfının 
artık devrimci bir özne olmaktan çıktığını iddia eden 
postmodern teoriler esas olarak ‘elveda proletarya’ söylemi 
üzerine inşa edildiler. Başta ifade etmek gerekir ki, bu 
tartışmanın amacı postmodern teorilerin ayrıntılı değerlen-
dirilmesinden ziyade, bu yaklaşımların sınıfın örgütleri olan 

sendika, meslek örgütü vb yapıların 
mücadelesine nasıl etkilerde bulundu-
ğudur. Bu anlamda proletaryanın 
devrimci özne konumunu yitirdiğine 
yönelik yaklaşımlardan ikisi genel 
hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. (**)

Bunlardan ilki proletaryanın tanımlan-
masıyla ilgiliyken diğeri de devrimci 
özne potansiyelinin sorgulanmasıyla 
ilişkilidir. İşçi sınıfının tanımlanması 
sorununun tartışıldığı düzey kafa/kol 
emeği, üretken emek/üretken olmayan 
emek, nitelikli/niteliksiz emek ayrımları 
veya emek sürecindeki denetim işlevi, 
yaşam standartları düzeyi, statü farkları 
gibi özelliklerin çeşitliliğine dayanıyor. 
Yani proletaryanın artık çok farklı 
kesimlerden oluştuğu veya artık bu 
farklılıktan hareketle proletarya diye bir 
sınıf kalmadığı iddia ediliyor. Bütün bu 
tahlillerin genel özelliği sınıf belirlenimi-
ni ve sınıf ayrımını, çıkar çatışmasına 
yani çelişkiye değil farklılığa dayandır-
masıdır. Oysaki, Marksizm’in sınıf 
tanımında üretim araçları üzerindeki 
mülkiyetten kaynaklanan çelişki ölçüt 
olarak alınır ve emek gücünden başka 
satacak bir şeyi olmayanlar işçi sınıfına 
dahildir. Bu farklılıklar kuşkusuz çok 
önemlidir. Ama bu sınıfı tanımlamak için 
değil, sınıfa ait kesimlerin arasındaki 
stratejik ağırlığın değişimini saptamak 
için kritiktir. Bu argümanın en önemli 
yanılgılarından birisi, işçi sınıfının 
geçmişte türdeş, bileşik ve tamamıyla 
sınıf bilincine sahipmiş gibi görülmesi ve 
günümüzde de sınıfın çok başka bir hal 
alarak çeşitlendiğini ileri sürmeleridir. 
Oysaki işçi sınıfı geçmişte ne homojendi 
ne de tümüyle devrimci bir sınıf bilincine 
sahipti. (1) Bu tartışmalar sürerken 
1980-2015 arası süreçte, yaklaşık 2 

milyar insan işçileştirilerek, kapitaliz-
min tarihinin en yüksek proleterleşme 
dalgası yaşanmıştır. Türkiye’deki duruma 
bakılacak olursa, ücretli çalışanların 
istihdamdaki payı 1955 yılında %14 iken, 
2017’de %67’ye ulaştı. (2) Tüm dünyada 
proleter nüfusun oranı zirveye çıkarken, 
toplumsal mücadelenin bir tarafı 
proletaryaya elveda diyerek yeni 
paradigmalar inşa etmeye koyulmuştu.

Yeni paradigma yaklaşımlarının ikinci 
argümanı ise işçi sınıfının toplumsal 
dönüşümü sağlayabilecek bir potansi-
yelinin olmadığı üzerinedir. Bu tartışma-
larda sınıf kavramının içi öylesine 
boşaltmıştır ki, sınıf herhangi bir 
toplumsal özne konumuna sahip 
olmayan bir olgu durumuna indirgen-
miştir.  Özne, somut olarak karar alma 
ve bunu uygulama gücüne sahip olmak-
la özdeşleştirilmektedir. Böylece 
toplumsal özneler sadece bu güce sahip 
olan kesimler olarak görülmeye başlan-
mıştır. Böyle bir özne tanımı siyaset 
anlayışı açısından Marksizm’den köklü 
bir kopuşu beraberinde getirir. 
Marksizm’de siyaset (sınıf mücadelesi) 
sınıflar biçiminde birbirinden ayrılmış 
etkin toplumsal özneler arasında geçer-
ken, Post-Marksist ve postmodern 
yaklaşımlarda özne, ortak nesnel 
koşullara sahip olma koşulu aranmak-
sızın çeşitli çıkar gruplarının belli bir 
amaç için bir araya gelmeleriyle 
gerçekleşen toplumsal hareketler 
niteliğini kazanmıştır. (3) Özetle işçi sınıfı 
artık güçlü örgütlenmeler inşa edemi-
yorsa o zaman devrimci özne olması söz 
konusu değildir denilmektedir.

Üretimdeki konumu dolayısıyla işçi 
sınıfının kapitalizme müdahale etme, 

kapitalist üretimi engelleme kapasitesi vardır. Bu, 
mevcut sistemin yıkılması için proletaryanın sahip 
olduğu ayrıcalıklı konumu açıklar. Bunun ötesinde 
kolektif üreticiler, örgütlenme ve yeni bir toplumu 
kurma, düzenleme potansiyeli taşırlar. Kısacası 
proletaryanın nesnel çıkarını gerçekleştirmesini 
olanaklı kılan bir konumu vardır. Bunun bir potan-
siyel olduğu, işçi sınıfının sınıf mücadelesi içinde 
her zaman devrimci olmadığı açıktır. Bu noktada 
sınıf bilincinin kritik rolü ortaya çıkar. Ancak yeni 
paradigmalar sınıf bilincini, sadece söylem yoluyla 
oluşturulabilecek salt ideolojik bir unsur olarak 
gördükleri için proletaryanın nesnel potansiyelini 
göz ardı ederler. Onlara göre bilinç, son kertede 
tek tek işçilerin bilinçlenmesi ve bir araya gelmesi 
olarak görülür. Oysaki stratejik olarak anlamlı 
olan mücadele programlarının üretilmesiyle yani 
üretimdeki kilit rolün üzerine inşa edilen bir 
mücadele paralelinde sınıf bilincinin gelişmesi 
mümkündür. Yazının devamında değinilmeye 
çalışılan Rusya’daki Sovyetler örneği tam da buna 
işaret eder. Gündelik taleplerle örgütlenen işçi 
kitleleri üretimi denetleyerek ve durdurarak 
devleti ve sermayeyi felç eder ve hızla siyasi 
iktidarı ele almaya yönelir. İşçi sınıfının hayata 
bakışı da hızla ve kitlesel olarak başka bir evreye 
geçer.

Özetle postmodern, Post-Marksist kuramların 
temel yanılgısı işçi sınıfının örgütsel kapasitesini 
hayata geçirmede yaşanılan yetersizlikleri, sınıfın 
yapısal kapasitesinin ortadan kalması olarak 
görmeleridir. Mesele işçi sınıfının kapasitesinin 
eksik veya tam olmasından çok, sınıfın bu kapasi-
teyi kullanmasında karşılaştığı güçlüklerle 
ilgilidir. Marx’ın 18. Brumaire’de, ‘proletaryanın 
sosyalizmi yalnız çıkarı olduğu için değil, aynı 
zamanda bunu gerçekleştirecek kapasitesi 
olduğu için kuracağını’ yazması tam da bu neden-
ledir. (4) İşçi sınıfının ilerici tarihsel rolü, sınıf 
çıkarlarını sınıf kapasitesine bağlayacak toplum-
sal pratiklerin (bilinçlenme, örgütlenme, kolektif 
eylem gibi) gerçekleşmesine bağlıdır. Sınıfın 
yapısal kapasitesi, emeğin toplumsallaşmasından 
doğan güçten kaynaklanırken ‘kendinde sınıf’ 
haline karşılık gelir. Sınıfın örgütsel kapasitesi ise 
kolektif hareket etme yeteneği ‘kendi için sınıf’ 
olma durumuna karşılık gelir. ‘Kendinde sınıf’ olma 
halinden ‘kendi için sınıf’ düzeyine geçişte yaşanı-
lan esas itibariyle devrimci mücadelenin krizidir. 
Bu işçi sınıfının devrimci kapasitesinin ortadan 

kalktığı anlamına gelmez.

Devrimci özne tartışmalarının mücadele 
alanına yansımaları

Sınıftan kaçışa (5) dair bu yeni paradig-
malar mücadele alanına iki farklı 
düzlemde yansımaktadır.  Birincisi, yeni 
özne arayışları olarak yeni toplumsal 
hareketler üzerine yürüyen tartışmalar-
dır. Post-Marksistler sınıf çıkarlarının 
nesnelliği düşüncesine karşı çıkar ve 
gerçekliğin ancak ‘söylem’ veya ‘eylem’ 
yoluyla tanımlanabileceğini iddia 
ederler. (6) Yani herhangi bir toplumsal 
sınıf hegemonik söz kuramıyorsa, etkili 
mücadeleler örgütleyemiyorsa o zaman 
devrimci özne olarak görülemezler. 
Nesnel sınıf çıkarları tartışması müca-
dele stratejisinde temel bir ayrım 
yaratır. Eğer işçi sınıfının kolektif 
hareketinin gerisinde nesnel sınıf 
çıkarlarının bulunduğu kabul edilirse bu 
çıkarlara dayanarak harekete geçecek 
toplumsal öznelere (proletaryaya) 
dayanan stratejilerle hareket edilir. 
Diğer taraftan, eğer sınıf çıkarları ancak 
eylemden ya da söylemden sonra 
gerçeklik kazanan bir olgu ise, bu kez 
ortak gereksinimler doğrultusunda 
birlik oluşturma kapasitesine sahip 
toplumsal gruplara dayanan stratejilere 
(hak mücadeleleri, halk hareketleri, 
cephe hareketleri, çokluk, küresel 
yurttaşlık) öncelik verilecektir.

Postmodern paradigmaların mücadele 
alanında yarattığı ikinci eğilim ise 
doğrudan sınıf mücadelesinin kendisinin 
niteliği ve yöntemiyle ilgilidir. Emek-ser-
maye düzleminde ‘çatışmanın kurum-
sallaşması’ olarak tanımlanan bu eğilim, 
sermaye ile emek arasındaki gerilimin 
yasallaşmasına ve sınıf çelişkilerinin 
sistem tarafından soğrulmasına neden 
olmuştur. Örneğin toplu pazarlık 
kurumu, hatta sınıf mücadelesinin en 
etkin silahı olan grev çoğu yerde iki sınıf 
arasındaki karşıtlığın veya pazarlığın bir 
aracı olmaktan çıkmış, kuralları ve 
sonuçları önceden belli bir yasal oyuna 
dönüşmüştür.3 Bu değerlendirme 

sadece sermayenin ve siyasi iktidarın aygıtı 
gibi çalışan sendikalara dair değildir. Bu 
eğilimler belirgin düzeyde ‘devrimci’ 
sendikalara da sirayet etmiştir. Siyasal 
alanda parlamento ve parti; ekonomik 
alanda ise toplu pazarlık ve yönetime 
katılma ile sendika ve işyeri örgütleri, 
toplumsal çıkar karşıtlıklarını düzenleyen 
yasal kurumlardır. Çatışmaların yasallaş-
ması, sınıf bilincinin devrimci ruhunu körelt-
miş, sınıf çıkarlarının ve sınıf mücadelesinin 
nihai amaçlarını çarpıtmıştır. Toplu pazarlık 
işçilerin ve idarenin çıkarlarını somut olarak 
koordine etmiş, şikayet mekanizması işçileri 
hak ve sorumluluklara sahip endüstriyel 
yurttaşlar olarak tayin etmiş ve içsel işgücü 
piyasası işçilerde mülkiyetçi bir bireyciliği 
tam da işyerinde üretmiştir. (7) Bu durum 
kapitalist üretim ilişkilerinin doğal bir unsur 
olarak kabulünü yaygınlaştırarak ve serma-
ye mantığını baskın unsur haline getirmiştir. 
İşçi sınıfı çelişkinin kurumsallaşmasına razı 
olurken, özel mülkiyet düzeninin meşruiyeti-
ni de kabul etmiştir. Sınıf mücadelesi, ekono-
mik alanda ücretleri, vergileri, kamu hizmeti 
harcamalarını içeren pazarlık kurumlarıyla 
sınırlanırken, siyasal çatışmalar ise vatan-
daşlık hakları, seçme özgürlüğü, insan 
hakları taleplerine indirgenmiştir. Bu eğilim 
‘geniş tabanlı toplumsal hareketler’, ‘radikal 
demokrat hareketler’ gibi siyaset biçimlerini 
doğurmuştur. Bu durumun yansıması olarak 
emek ve meslek örgütlerimizde de hakim 
olan tutum, sınıf çatışmalarının kurumsal-
laşması ve sınıf mücadelesini ‘yüksek 
siyaset’ (üst yapı) süreçlerine sıkıştırma 
eğilimidir. Aynı zamanda meslek örgütlerin-
de sınıf bilincinden çok, meslek ve statü 
bilincinin giderek baskın hale geldiği 
görülmektedir. Bu eğilim işçi sınıfının depoli-
tizasyonuna ve sermayenin hegemonyasının 
giderek güçlenmesine neden olmaktadır. (3)

Esasen bu alandaki tartışma yeni paradigma 
arayışlarının çok öncesine I.Enternasyonel’de 
başlayan II.Enternasyonel’de zirveye çıkan 
sendikalizm, ekonomizm, reformizm 
tartışmalarına dayanır. Nitekim Avrokomü-
nizm, Batı Marksizmi tartışmaları da çoğun-
lukla bu minvaldedir. Ancak postmodern 
teoriler mücadele yöntemine dair yaptıkları 

etkilerle bu eğilimleri daha da güçlendirmiş-
tir. Özellikle mücadele yöntemini tamamen 
‘söylem’ oluşturmaya dayalı hale getirmek, 
sözün gücüne indirgemek radikal demokrasi 
teorilerinin emek ve meslek örgütlerine en 
önemli yansıması olmuştur. Proletaryayı, 
yeni toplumsal hareketlerin içinde herhangi 
bir alt özne olarak görme eğilimi güçlendikçe 
sınıf mücadelesi de sadece ekonomik ve 
sosyal hakları genişletme taleplerine dayalı, 
kurumsal yapıların yürüttükleri kampanya 
tarzı, kamuoyu oluşturma çerçevesine 
daralmış mücadele eğilimini baskın hale 
getirmiştir. Alan örgütü olmak, gücünü 
sahadan almak, üretim ilişkilerini aynı 
zamanda toplumsal ilişkilerin de her gün 
yeniden yaratıldığı bir çerçevede değerlen-
dirmek gibi sınıf örgütü olmanın temel 
yöntemlerinden büyük ölçüde uzaklaşılmış-
tır. Bu noktada Marksizmin sınıf mücadelesi-
ne yaklaşımını Marx’ın sendikalara dair 
değerlendirmeleri üzerinden hatırlamakta 
fayda var.

Ücretlilerin değil, üretenlerin mücadelesi

Marx’ın 1865’te Londra’da Uluslararası İşçi 
Birliği (I.Enternasyonel) Merkez Konseyinde 
okuduğu bildiride (Daha sonra ‘Ücret, Fiyat ve 
Kar’ ismiyle basılan broşür) sendikalara dair 
değerlendirmeleri bugün için tamamen 
güncelliğini korumaktadır. Marx şöyle 
seslenir; ‘Ücret eşitliği sloganı bir yanılgıya 
dayanır ve hiçbir zaman yerine getirilemeye-
cek olan aptalca bir dilektir. Öncülleri kabul 
edip sonuçlardan kaçınmaya çalışan sahte 
ve yüzeysel radikalizmin bir meyvesidir. 
Ücret sistemine dayanarak eşit ücretlendir-
me talebi bir yana adil ücretlendirme talebini 
haykırmak bile, kölecilik sistemine dayana-
rak özgürlük talebini haykırmakla aynı 
şeydir.’

Marx sınıf mücadelesindeki sendikal eğilim-
leri sorgular ve uyarır. ’İşçi sınıfı bu gündelik 
mücadelelerin nihai etkisini abartmamalıdır. 
İşçiler, sonuçların nedenleriyle değil, sonuç-
larla mücadele ettiklerini; aşağı yönlü 
hareketin hızını kestiklerini, ama onun 
yönünü değiştirmediklerini; hastalığı tedavi 
etmeyen palyatif önemler aldıklarını 
unutmamalıdırlar.’   

Marx’ın bu değerlendirmeleri, işçi sınıfının 
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
için etrafında birleştikleri gündelik talepleri 
asla değersizleştirmez. Sendikaların ve 
meslek örgütlerinin bu yöndeki çalışmalarını 
önemsizleştirmez. Bu yanlış anlamaların 
önünü almak için bu noktayı özellikle vurgu-
lamıştır; ‘Sendikalar, genel ücret haddindeki 
bir düşme eğilimini (geçici olarak bile olsa) 
etkisizleştirdiklerinde ve çalışma süresini, 
bir başka deyişle iş gününün uzunluğunu 
kısaltmaya ve düzenlemeye çalıştıklarında, 
iyi işler yapmış olur. İşçi sınıfını bir sınıf 
olarak örgütlemenin bir aracı olarak iş 
gördüklerinde, iyi bir iş yapmış olurlar. Güçle-
rini akılsızca kullandıklarında amaçlarına 
kazara ters düşerken, bugünkü sermaye-e-
mek ilişkilerini ortadan kaldırmaya çalışmak 
yerine bu ilişkileri kalıcı kabul ettiklerinde 
amaçlarına tümüyle ters düşmüş olurlar.’ 
Belki de Marx’ın meseleyi en net özetleyen 
önerisi şu olmuştur; “Pankartlarına, ‘Adil bir 
günlük iş için adil bir günlük ücret’ şeklindeki 
tutucu ilke yerine, şu devrimci sloganı 
yazmalıdırlar: ‘Kahrolsun ücret sistemi’.” (8)

Sadece söyleyenin tarihsel kişiliğinden 
dolayı değil, aynı zamanda söylenenin 
tarihsel olarak önemini ve güncelliğini 
korumasından ötürü yüz elli yıl öncesine ait 
bu ifadeler, sınıf mücadelesi yürüten emek ve 
meslek örgütlerinin rota belirlerken hala en 
önemli rehberi olma niteliğindedir. Kapitalist 
yaşamın denetim altında tuttuğu gündelik 
çıkarlar, çoğunlukla ekonomik ve pragmatik 
bir içeriğe sahiptir. Bunun karşısına nesnel ve 
uzun dönemli sınıf çıkarlarını koymak son 
derece güç ancak kesinlikle başarılması 
gereken bir iştir. Gerek uzun dönemli ve 
sınıfın tamamını ilgilendiren çıkarların 
tanımlanması, gerek bunların yakın, özel 
veya pragmatik özdeki çıkarlarla bağdaştı-
rılması sınıf mücadelesi pratiğiyle ilgili 
önemli sorunlar arasındadır. (3) İşçi denetimi 
yaklaşımı ve işçi komite/konsey deneyimleri 
tam da bu çerçevede önemini korumaktadır. 
Bu yazının sınırlarını zorlamakla beraber işçi 
denetimi üzerinden sosyalist toplumu 
kurmaya odaklı yürüyen sınıf mücadelesi 
deneyimlerinin somut tarihsel örneklerine 
değinilmeye çalışılacaktır.

İşçi komiteleri ve konsey örgütlenmeleri - 
Mücadele deneyimleri

İşçi denetimi ve hatta işçi özyönetiminin 
tarihsel örneklerine bakıldığında 1871 Paris 
Komünü’ne kadar geriye gidilebilir. Ancak 
işyeri örgütlenmeleri ve bunların kendi 
aralarındaki koordinasyonuyla hareket eden, 
bulunduğu ülkede siyasi iktidarı bu güçle 
sarsan örgütlenmelere bakılacak olursa 
Rusya’da 1905 Sovyetleri ile 1917 ve sonrasın-
da etkin olan Sovyet örnekleri akla gelir. Aynı 
şekilde İtalya işçi konseyleri de Rusya’daki 
Sovyet modelinden etkilenerek organize 
olmuştur. İşçi denetimi/kontrolü üzerine 
somut tarihsel örnekler olarak bu iki müca-
dele süreci genel hatlarıyla ele alınmaya 
çalışıldı.

Rusya’da Sovyet deneyimi

1905 ilkbaharında Moskova’da, Saint-Peters-
burg’da ve diğer büyük kentlerde ortaya 
çıkan sendikaların kökeninde, çoğu zaman 
fabrika işçi komiteleri ve işkolları delegeleri 
konseyleri bulunur. 1904 Japonya Savaşı’nın 
Rusya’da getirdiği yıkım toplumsal muhalefe-
tin de mücadelesini yükselttiği bir dönemi 
beraberinde getirir. Ocak 1905’te Çarlık 
rejimine taleplerini duyurmak için yürüyüşe 
geçen işçiler Kışlık Sarayı önlerinde rejimin 
kanlı saldırısıyla karşılaşır. Tarihe ‘Kanlı 
Pazar’ olarak geçen bugünden sonra Rusya’-
da işçilerin siyasal ve sosyal taleplerle 
başlattığı eylemler ve grevler tırmanışa 
geçer. 1905 ilkbaharında, Ural’daki demir 
çelik fabrikalarında ‘işçi temsilcileri konseyi’ 
adı verilen işçi komiteleri kurulur. Bazı işçi 
komiteleri, aynı işkolundan diğer komitelerle 
fabrikalar arası bir örgüt kurduklarında 
sendika türünde örgütlenmeye doğru bir 
adım daha atılmış olur. Bu türden delege 
konseyleri, ilk olarak Moskova’da kitap, 
tekstil ve tütün sanayi işçileri arasında 
görülür. Bunlardan en önemlisi genel grev 
sırasında kurulmuş olan ‘Moskova Kitap 
İşçileri Konseyi’ olur. Rus sendikalarından en 
önemlilerinden biri daha sonra bu temel 
üstünde doğar. 1905 büyük Ekim grevine yol 
açan olayların başında Moskova matbaa 
işçileri grevi gelir. Bunu ülkenin tüm 
garlarında grev komiteleri oluşturarak 

örgütlenen demiryolu işçileri grevi izler. 
Sonrasında PTT kamu ve özel sektör 
çalışanları ve serbest meslek sahiplerinin 
de katılımıyla bir genel grev niteliği kazanır. 
Grev doruk noktasına ulaştığı Ekim ayında 
Petersburg İşçi Temsilcileri Konseyi kurulur. 
İşçilerin kurduğu bu taban örgütü genel grev 
çağrısı yanı sıra halkı vergi ödememeye, 
bankalardaki paralarını çekmeye davet 
eder. Başkentin, imparatorluğun diğer 
bölgeleriyle demiryolu bağlantısı tamamen 
kesilir. Tramvaysız, telefonsuz, elektriksiz, 
gazetesiz kalan Çar II. Nikolay 17 Ekim 1905’te 
yayımladığı bildirgeyle, yurttaşlık haklarının 
güvenceye alındığını, Duma’da oy kullanma 
hakkının genişletildiğini duyurur. Rus 
halkının büyük çoğunluğunun gözünde bu, 
en azından yüzyıllardır süren otokrasinin 
sonu, anayasal ve parlamenter bir rejimin 
başlangıcı olur. (9)

1905 Sovyetlerinin devrim hükümeti için 
temel oluşturmak gibi bir amaçları yoktu. 
Fabrikadaki işçi komiteleri esas olarak grev 
organları işlevini görüyor ve işçi kontrolünü 
pek düşünmüyorlardı. Fabrika örgütlenmesi 
de gerek uygulama gerek ideoloji açısından 
üretimi işçilerin kontrol etmesi kavramını 
genişletememişti. İşçiler dikkatlerini fabrika 
çalışma koşulları ve proleter yaşam üzerine 
yoğunlaştırdılar. Çok basit ve temel çalışma 
isteklerini içeren listeler Rusya’nın her 
yerindeki fabrikalarda düzenleniyordu. 
Sekiz saatlik mesai, parça başı ödeme 
yerine günlük ücret, ücretlerin haftalık 
ödenmesi, işten çıkarılma halinde iki 
haftalık ücret ödenmesi, ücret artışı, 
kadınlara eşit ödeme, işçilerin üstlerinin 
aranmaması, yemek pişirmek için sıcak su, 
kantin ve tuvalet kurulması, fabrikada 
havalandırma yapılması, işçilerin değil 
şirketin alet-edevat sağlaması, çocukların 
çalıştırılmaması, yönetimin işçilere nazik 
davranması gibi talepler sıralanıyordu. En 
militan işçilerin bulunduğu maden ve tekstil 
fabrikalarında bile istekler hala temel 
gereksinimlerdi.

Fabrika komitelerinin oluşturulmasının 
arkasında yatan dürtüler çoğunlukla somut 
ve pragmatikti. İşçiler esas olarak yaşam 
standartlarını korumakla ve işlerinin güven-

ce altına alınması sağlamakla ilgileniyordu. 
İşçi kontrolü, fabrikalara el konulması ve 
işçiler tarafından yönetilmesi anlamına 
gelmiyordu. 1917 Şubat devrimi sonrası hızla 
tekrardan kurulan komitelerde işçilerin 
yönetim kadrosuna karşı gelişen onurlu 
duruş sergileme eğilimleri baskın hale gelir. 
Hem kadınlar hem de erkekler artık 
kendilerini bir sınıf olarak yöneticilerle aynı 
düzeyde ya da daha üstün kişiler/işçiler 
olarak görüyorlardı. Artık hayvan, makine ya 
da mal muamelesi görmeye tahammül 
etmeyeceklerdi. Kadınlar da ustabaşılar ve 
yöneticilerde çok görülen kabalık, müsteh-
cenlik ve cinsel sömürüye karşı açıkça isyan 
etmişlerdi. Fabrika komiteleri işçilerin 
alınması ve işten çıkartılma süreçlerini ve 
işçi sağlığı uygulamalarını da gözetliyorlardı. 
Gerçekten de bazı komiteler fabrika 
yaşamının hemen her noktası üzerinde 
görüşlerini belirtiyordu. 1905 dönemi ve 1917 
başlarındaki fabrika komiteleri süreçlerinde 
işçiler ‘kontrol’ kavramını koşulları iyileştir-
me yöntemi olarak görüyordu. Sosyalist bir 
ideale göre koşulları temelinden değiştir-
meyi düşünmüyordu. Ancak işçi kontrolünün 
sosyalist devrimde yönetim sistemi için bir 
ekol olma düşüncesi hızla gelişti. Şubat 
Devriminden sadece iki ay sonra Petrograd’-
da bulunan devasa Putilov maden tesisleri-
nin fabrika komitesi 24 Nisan 1917’de yayınla-
dığı bildiride; “Belirli tesislerdeki işçiler bir 
yandan özyönetimi öğrenirken bir yandan da 
kendilerini fabrikaların özel kişilere ait 
olması sisteminin yıkılması yıkılacağı ve 
üretim araçlarının işçi sınıfına devredileceği 
güne hazırlamaktadır. Şu anda sadece 
küçük ayrıntılarla uğraşıyor olsak bile, 
işçilerin gerçekleştirmek için mücadele 
verdikleri bu büyük ve önemli amaç, her 
zaman göz önünde bulundurulmalıdır” 
ifadeleri yer alır. İşçi denetimine dair müca-
dele, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve 
üretim süreçlerinin kontrolüne evrilmeye 
başlamıştır. 1917 Mart ayında fabrika komite-
leri hızla yayılır. Moskova ve Petrograd’daki 
hemen her fabrikada bir komite kurulur.

Bu süreçte sendikaların tavrı da çarpıcıdır. 
Şubat’ı izleyen aylarda sendikalar hem 
organize değildi hem de çoğunlukla işçi 

kontrolüne düşmanca bakıyordu. Sendikacı-
lar komitelerin koordinasyonla ilgili 
teşebbüslerini desteklemeyi reddediyordu. 
Komitelerin birbirleri ile koordinasyonunda 
Bolşevik militanlar etkin bir rolü oynar. 
Fabrika komite merkezlerinin büyük çoğun-
luğu yerel Bolşevik militanlarca kurulmuş-
tur.

Putilov fabrika komitesinin çağrıyla 30 Mayıs 
– 5 Haziran tarihleri arasında konferansa 
katılan delegeler 367 komiteden 337 bin 
işçiyi temsil ediyordu. Bu Petrograd’daki 400 
bin işçinin %80’ini kapsıyordu. Bu konferans 
sonrası Fabrika Komiteleri Merkez Konseyi 
kurulur. Bu konsey sadece Petrograd’da değil 
ülkenin her yanındaki komite hareketinin 
koordine edilmesine dramatik bir katkıda 
bulunur. Haziran sonunda en az 25 şehir ve 
semtte fabrika komiteleri vardır. Ekimde ise 
en az 65 sanayi merkezinde koordinasyon 
kurulları vardır ve komitelerin karşılaştığı 
ortak sorunları görüşmek için yüzden fazla 
konferans düzenlenmiştir. (10) Tüm farklı 
etmenlerin doğal buluşma noktası, işyerin-
den, fabrikadan başka bir yer değildi. 
Fabrika, işçinin toplumsal konumunun 
temeliydi ve işçiler sınıf çatışmasını her gün 
orada yaşıyordu. Dahası, yine orada örgütle-
nerek ve diğer fabrikaların işçileriyle 
birleşerek durumunu iyileştirmeye 
çalışıyorlardı. Fabrika temsilcileri seçimine 
herkesin katılması, bu temsilcileri sürekli 
denetleyebilme ve her an görevden alma 
olanağı, işçiye kendi oyu ile kurduğu örgütle-
rin faaliyetlerine etkin ve belirleyici biçimde 
katıldığını hissettiriyordu.

1917 Ekim Devrimi’nde sovyetlerin rolü çok 
daya ayrıntılı bir değerlendirmeyi hak eder 
kuşkusuz. Rusya’da sovyetlerin tarihine dair 
bu kısa özete, 1917 Ekim Devrimi’nde kritik rol 
oynayan sovyetlerin arka planındaki deneyi-
mini yansıtmak ve işçi sınıfının gündelik 
taleplerle işçi denetimini artırmak için 
çıkılan yolun sermayeyi ve Çarlık rejimini 
alaşağı ederek bir işçi devleti kurmaya 
evrilmesinde komite/konsey örgütlenmele-
rinin rolüne vurgu yapmak için yer verildi. 
Sovyetler devrimde esas rollerini 1917 ve 
sonrasında oynamıştır. Ancak 1905 sovyetle-
rinin tarihsel önemi hiç de az değildir. Rus 



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının hızla arttığı, 
tüm dünyada en yıkıcı etkilerin görüldüğü süreçten geçiyo-
ruz. Virüsün ayrım gözetmeksizin herkese bulaştığına dair 
egemen ideolojinin yaygın propagandası da bu sürecin 
önemli parçası olmuş durumda. Bu sayede salgınla müca-
dele de bireylerin kişisel sorumluluklarına indirgenebiliyor. 
Oysa net olarak biliyoruz ki, sindemi (*) olarak daha doğru 
tanımlayabileceğimiz bu salgın, gerekli önlemler alınma-
dan çalışmaya zorlandıkları için başta işçi sınıfı olmak 
üzere ezilen, ötekileştirilen, yoksullaştırılan tüm toplumsal 
kesimleri çok daha fazla etkiliyor. Bu çerçevede Covid-19 bir 
işçi sınıfı hastalığına dönüşmüştür demek hiç de yanlış 
olmaz. Yaşadığımız süreç ölümüne çalıştırılmanın en somut 
örneklerini içererek, işçi sınıfı için adeta bir yıkıma dönüş-
müştür. Bu gerçeklik bir kez daha mücadeleye dair kuram-
sal ve yöntemsel yaklaşımlarımızı tartışmayı gerektiriyor. 
İşçi denetimi tartışması da işçi sınıfı üzerinde yıkıcı etkilerle 
ilerleyen bu sürece karşı sınıf mücadelesini yükseltme 
arayışının bir yansımasıdır. Bugünkü sınıf mücadelesinin 
özelliklerini, emek ve meslek örgütlerimizin eğilimlerini 
tartışmaya açmak sorgulamak her zaman olduğundan 
daha fazla ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bu yazıda yeni 
paradigma arayışlarının sınıf mücadelesine yansımaları, 
sınıf bilinci, sınıfın nesnel çıkarı, sınıf kapasitesi gibi 
kavramlar ve işçi denetimine dair tarihsel deneyimler 
üzerinden ilerleyerek işçi sağlığı özelinde mücadele 
yöntemleri değerlendirilerek bu tartışmaya katkı vermeye 
çalışıldı.

İşçi sınıfı ‘başka bir dünyanın’ kurucu
öznesi olmaktan çıktı mı?

Bu sorunun cevabı evet ise emek ve meslek örgütlerinde 
hangi temelde siyaset yaptığımızı netleştirmeye ihtiyacımız 
var. Eğer sorunun cevabı hayır ise o zaman işçi sınıfının 
dönüştürücü gücü nereden kaynaklanır ve bu toplumsal 
dönüşüm hangi mücadele yöntemleri kullanarak mümkün 
olacaktır sorusuyla ilgilenmek durumundayız. İşçi sınıfının 
artık devrimci bir özne olmaktan çıktığını iddia eden 
postmodern teoriler esas olarak ‘elveda proletarya’ söylemi 
üzerine inşa edildiler. Başta ifade etmek gerekir ki, bu 
tartışmanın amacı postmodern teorilerin ayrıntılı değerlen-
dirilmesinden ziyade, bu yaklaşımların sınıfın örgütleri olan 

sendika, meslek örgütü vb yapıların 
mücadelesine nasıl etkilerde bulundu-
ğudur. Bu anlamda proletaryanın 
devrimci özne konumunu yitirdiğine 
yönelik yaklaşımlardan ikisi genel 
hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. (**)

Bunlardan ilki proletaryanın tanımlan-
masıyla ilgiliyken diğeri de devrimci 
özne potansiyelinin sorgulanmasıyla 
ilişkilidir. İşçi sınıfının tanımlanması 
sorununun tartışıldığı düzey kafa/kol 
emeği, üretken emek/üretken olmayan 
emek, nitelikli/niteliksiz emek ayrımları 
veya emek sürecindeki denetim işlevi, 
yaşam standartları düzeyi, statü farkları 
gibi özelliklerin çeşitliliğine dayanıyor. 
Yani proletaryanın artık çok farklı 
kesimlerden oluştuğu veya artık bu 
farklılıktan hareketle proletarya diye bir 
sınıf kalmadığı iddia ediliyor. Bütün bu 
tahlillerin genel özelliği sınıf belirlenimi-
ni ve sınıf ayrımını, çıkar çatışmasına 
yani çelişkiye değil farklılığa dayandır-
masıdır. Oysaki, Marksizm’in sınıf 
tanımında üretim araçları üzerindeki 
mülkiyetten kaynaklanan çelişki ölçüt 
olarak alınır ve emek gücünden başka 
satacak bir şeyi olmayanlar işçi sınıfına 
dahildir. Bu farklılıklar kuşkusuz çok 
önemlidir. Ama bu sınıfı tanımlamak için 
değil, sınıfa ait kesimlerin arasındaki 
stratejik ağırlığın değişimini saptamak 
için kritiktir. Bu argümanın en önemli 
yanılgılarından birisi, işçi sınıfının 
geçmişte türdeş, bileşik ve tamamıyla 
sınıf bilincine sahipmiş gibi görülmesi ve 
günümüzde de sınıfın çok başka bir hal 
alarak çeşitlendiğini ileri sürmeleridir. 
Oysaki işçi sınıfı geçmişte ne homojendi 
ne de tümüyle devrimci bir sınıf bilincine 
sahipti. (1) Bu tartışmalar sürerken 
1980-2015 arası süreçte, yaklaşık 2 

milyar insan işçileştirilerek, kapitaliz-
min tarihinin en yüksek proleterleşme 
dalgası yaşanmıştır. Türkiye’deki duruma 
bakılacak olursa, ücretli çalışanların 
istihdamdaki payı 1955 yılında %14 iken, 
2017’de %67’ye ulaştı. (2) Tüm dünyada 
proleter nüfusun oranı zirveye çıkarken, 
toplumsal mücadelenin bir tarafı 
proletaryaya elveda diyerek yeni 
paradigmalar inşa etmeye koyulmuştu.

Yeni paradigma yaklaşımlarının ikinci 
argümanı ise işçi sınıfının toplumsal 
dönüşümü sağlayabilecek bir potansi-
yelinin olmadığı üzerinedir. Bu tartışma-
larda sınıf kavramının içi öylesine 
boşaltmıştır ki, sınıf herhangi bir 
toplumsal özne konumuna sahip 
olmayan bir olgu durumuna indirgen-
miştir.  Özne, somut olarak karar alma 
ve bunu uygulama gücüne sahip olmak-
la özdeşleştirilmektedir. Böylece 
toplumsal özneler sadece bu güce sahip 
olan kesimler olarak görülmeye başlan-
mıştır. Böyle bir özne tanımı siyaset 
anlayışı açısından Marksizm’den köklü 
bir kopuşu beraberinde getirir. 
Marksizm’de siyaset (sınıf mücadelesi) 
sınıflar biçiminde birbirinden ayrılmış 
etkin toplumsal özneler arasında geçer-
ken, Post-Marksist ve postmodern 
yaklaşımlarda özne, ortak nesnel 
koşullara sahip olma koşulu aranmak-
sızın çeşitli çıkar gruplarının belli bir 
amaç için bir araya gelmeleriyle 
gerçekleşen toplumsal hareketler 
niteliğini kazanmıştır. (3) Özetle işçi sınıfı 
artık güçlü örgütlenmeler inşa edemi-
yorsa o zaman devrimci özne olması söz 
konusu değildir denilmektedir.

Üretimdeki konumu dolayısıyla işçi 
sınıfının kapitalizme müdahale etme, 

kapitalist üretimi engelleme kapasitesi vardır. Bu, 
mevcut sistemin yıkılması için proletaryanın sahip 
olduğu ayrıcalıklı konumu açıklar. Bunun ötesinde 
kolektif üreticiler, örgütlenme ve yeni bir toplumu 
kurma, düzenleme potansiyeli taşırlar. Kısacası 
proletaryanın nesnel çıkarını gerçekleştirmesini 
olanaklı kılan bir konumu vardır. Bunun bir potan-
siyel olduğu, işçi sınıfının sınıf mücadelesi içinde 
her zaman devrimci olmadığı açıktır. Bu noktada 
sınıf bilincinin kritik rolü ortaya çıkar. Ancak yeni 
paradigmalar sınıf bilincini, sadece söylem yoluyla 
oluşturulabilecek salt ideolojik bir unsur olarak 
gördükleri için proletaryanın nesnel potansiyelini 
göz ardı ederler. Onlara göre bilinç, son kertede 
tek tek işçilerin bilinçlenmesi ve bir araya gelmesi 
olarak görülür. Oysaki stratejik olarak anlamlı 
olan mücadele programlarının üretilmesiyle yani 
üretimdeki kilit rolün üzerine inşa edilen bir 
mücadele paralelinde sınıf bilincinin gelişmesi 
mümkündür. Yazının devamında değinilmeye 
çalışılan Rusya’daki Sovyetler örneği tam da buna 
işaret eder. Gündelik taleplerle örgütlenen işçi 
kitleleri üretimi denetleyerek ve durdurarak 
devleti ve sermayeyi felç eder ve hızla siyasi 
iktidarı ele almaya yönelir. İşçi sınıfının hayata 
bakışı da hızla ve kitlesel olarak başka bir evreye 
geçer.

Özetle postmodern, Post-Marksist kuramların 
temel yanılgısı işçi sınıfının örgütsel kapasitesini 
hayata geçirmede yaşanılan yetersizlikleri, sınıfın 
yapısal kapasitesinin ortadan kalması olarak 
görmeleridir. Mesele işçi sınıfının kapasitesinin 
eksik veya tam olmasından çok, sınıfın bu kapasi-
teyi kullanmasında karşılaştığı güçlüklerle 
ilgilidir. Marx’ın 18. Brumaire’de, ‘proletaryanın 
sosyalizmi yalnız çıkarı olduğu için değil, aynı 
zamanda bunu gerçekleştirecek kapasitesi 
olduğu için kuracağını’ yazması tam da bu neden-
ledir. (4) İşçi sınıfının ilerici tarihsel rolü, sınıf 
çıkarlarını sınıf kapasitesine bağlayacak toplum-
sal pratiklerin (bilinçlenme, örgütlenme, kolektif 
eylem gibi) gerçekleşmesine bağlıdır. Sınıfın 
yapısal kapasitesi, emeğin toplumsallaşmasından 
doğan güçten kaynaklanırken ‘kendinde sınıf’ 
haline karşılık gelir. Sınıfın örgütsel kapasitesi ise 
kolektif hareket etme yeteneği ‘kendi için sınıf’ 
olma durumuna karşılık gelir. ‘Kendinde sınıf’ olma 
halinden ‘kendi için sınıf’ düzeyine geçişte yaşanı-
lan esas itibariyle devrimci mücadelenin krizidir. 
Bu işçi sınıfının devrimci kapasitesinin ortadan 

kalktığı anlamına gelmez.

Devrimci özne tartışmalarının mücadele 
alanına yansımaları

Sınıftan kaçışa (5) dair bu yeni paradig-
malar mücadele alanına iki farklı 
düzlemde yansımaktadır.  Birincisi, yeni 
özne arayışları olarak yeni toplumsal 
hareketler üzerine yürüyen tartışmalar-
dır. Post-Marksistler sınıf çıkarlarının 
nesnelliği düşüncesine karşı çıkar ve 
gerçekliğin ancak ‘söylem’ veya ‘eylem’ 
yoluyla tanımlanabileceğini iddia 
ederler. (6) Yani herhangi bir toplumsal 
sınıf hegemonik söz kuramıyorsa, etkili 
mücadeleler örgütleyemiyorsa o zaman 
devrimci özne olarak görülemezler. 
Nesnel sınıf çıkarları tartışması müca-
dele stratejisinde temel bir ayrım 
yaratır. Eğer işçi sınıfının kolektif 
hareketinin gerisinde nesnel sınıf 
çıkarlarının bulunduğu kabul edilirse bu 
çıkarlara dayanarak harekete geçecek 
toplumsal öznelere (proletaryaya) 
dayanan stratejilerle hareket edilir. 
Diğer taraftan, eğer sınıf çıkarları ancak 
eylemden ya da söylemden sonra 
gerçeklik kazanan bir olgu ise, bu kez 
ortak gereksinimler doğrultusunda 
birlik oluşturma kapasitesine sahip 
toplumsal gruplara dayanan stratejilere 
(hak mücadeleleri, halk hareketleri, 
cephe hareketleri, çokluk, küresel 
yurttaşlık) öncelik verilecektir.

Postmodern paradigmaların mücadele 
alanında yarattığı ikinci eğilim ise 
doğrudan sınıf mücadelesinin kendisinin 
niteliği ve yöntemiyle ilgilidir. Emek-ser-
maye düzleminde ‘çatışmanın kurum-
sallaşması’ olarak tanımlanan bu eğilim, 
sermaye ile emek arasındaki gerilimin 
yasallaşmasına ve sınıf çelişkilerinin 
sistem tarafından soğrulmasına neden 
olmuştur. Örneğin toplu pazarlık 
kurumu, hatta sınıf mücadelesinin en 
etkin silahı olan grev çoğu yerde iki sınıf 
arasındaki karşıtlığın veya pazarlığın bir 
aracı olmaktan çıkmış, kuralları ve 
sonuçları önceden belli bir yasal oyuna 
dönüşmüştür.3 Bu değerlendirme 

sadece sermayenin ve siyasi iktidarın aygıtı 
gibi çalışan sendikalara dair değildir. Bu 
eğilimler belirgin düzeyde ‘devrimci’ 
sendikalara da sirayet etmiştir. Siyasal 
alanda parlamento ve parti; ekonomik 
alanda ise toplu pazarlık ve yönetime 
katılma ile sendika ve işyeri örgütleri, 
toplumsal çıkar karşıtlıklarını düzenleyen 
yasal kurumlardır. Çatışmaların yasallaş-
ması, sınıf bilincinin devrimci ruhunu körelt-
miş, sınıf çıkarlarının ve sınıf mücadelesinin 
nihai amaçlarını çarpıtmıştır. Toplu pazarlık 
işçilerin ve idarenin çıkarlarını somut olarak 
koordine etmiş, şikayet mekanizması işçileri 
hak ve sorumluluklara sahip endüstriyel 
yurttaşlar olarak tayin etmiş ve içsel işgücü 
piyasası işçilerde mülkiyetçi bir bireyciliği 
tam da işyerinde üretmiştir. (7) Bu durum 
kapitalist üretim ilişkilerinin doğal bir unsur 
olarak kabulünü yaygınlaştırarak ve serma-
ye mantığını baskın unsur haline getirmiştir. 
İşçi sınıfı çelişkinin kurumsallaşmasına razı 
olurken, özel mülkiyet düzeninin meşruiyeti-
ni de kabul etmiştir. Sınıf mücadelesi, ekono-
mik alanda ücretleri, vergileri, kamu hizmeti 
harcamalarını içeren pazarlık kurumlarıyla 
sınırlanırken, siyasal çatışmalar ise vatan-
daşlık hakları, seçme özgürlüğü, insan 
hakları taleplerine indirgenmiştir. Bu eğilim 
‘geniş tabanlı toplumsal hareketler’, ‘radikal 
demokrat hareketler’ gibi siyaset biçimlerini 
doğurmuştur. Bu durumun yansıması olarak 
emek ve meslek örgütlerimizde de hakim 
olan tutum, sınıf çatışmalarının kurumsal-
laşması ve sınıf mücadelesini ‘yüksek 
siyaset’ (üst yapı) süreçlerine sıkıştırma 
eğilimidir. Aynı zamanda meslek örgütlerin-
de sınıf bilincinden çok, meslek ve statü 
bilincinin giderek baskın hale geldiği 
görülmektedir. Bu eğilim işçi sınıfının depoli-
tizasyonuna ve sermayenin hegemonyasının 
giderek güçlenmesine neden olmaktadır. (3)

Esasen bu alandaki tartışma yeni paradigma 
arayışlarının çok öncesine I.Enternasyonel’de 
başlayan II.Enternasyonel’de zirveye çıkan 
sendikalizm, ekonomizm, reformizm 
tartışmalarına dayanır. Nitekim Avrokomü-
nizm, Batı Marksizmi tartışmaları da çoğun-
lukla bu minvaldedir. Ancak postmodern 
teoriler mücadele yöntemine dair yaptıkları 

etkilerle bu eğilimleri daha da güçlendirmiş-
tir. Özellikle mücadele yöntemini tamamen 
‘söylem’ oluşturmaya dayalı hale getirmek, 
sözün gücüne indirgemek radikal demokrasi 
teorilerinin emek ve meslek örgütlerine en 
önemli yansıması olmuştur. Proletaryayı, 
yeni toplumsal hareketlerin içinde herhangi 
bir alt özne olarak görme eğilimi güçlendikçe 
sınıf mücadelesi de sadece ekonomik ve 
sosyal hakları genişletme taleplerine dayalı, 
kurumsal yapıların yürüttükleri kampanya 
tarzı, kamuoyu oluşturma çerçevesine 
daralmış mücadele eğilimini baskın hale 
getirmiştir. Alan örgütü olmak, gücünü 
sahadan almak, üretim ilişkilerini aynı 
zamanda toplumsal ilişkilerin de her gün 
yeniden yaratıldığı bir çerçevede değerlen-
dirmek gibi sınıf örgütü olmanın temel 
yöntemlerinden büyük ölçüde uzaklaşılmış-
tır. Bu noktada Marksizmin sınıf mücadelesi-
ne yaklaşımını Marx’ın sendikalara dair 
değerlendirmeleri üzerinden hatırlamakta 
fayda var.

Ücretlilerin değil, üretenlerin mücadelesi

Marx’ın 1865’te Londra’da Uluslararası İşçi 
Birliği (I.Enternasyonel) Merkez Konseyinde 
okuduğu bildiride (Daha sonra ‘Ücret, Fiyat ve 
Kar’ ismiyle basılan broşür) sendikalara dair 
değerlendirmeleri bugün için tamamen 
güncelliğini korumaktadır. Marx şöyle 
seslenir; ‘Ücret eşitliği sloganı bir yanılgıya 
dayanır ve hiçbir zaman yerine getirilemeye-
cek olan aptalca bir dilektir. Öncülleri kabul 
edip sonuçlardan kaçınmaya çalışan sahte 
ve yüzeysel radikalizmin bir meyvesidir. 
Ücret sistemine dayanarak eşit ücretlendir-
me talebi bir yana adil ücretlendirme talebini 
haykırmak bile, kölecilik sistemine dayana-
rak özgürlük talebini haykırmakla aynı 
şeydir.’

Marx sınıf mücadelesindeki sendikal eğilim-
leri sorgular ve uyarır. ’İşçi sınıfı bu gündelik 
mücadelelerin nihai etkisini abartmamalıdır. 
İşçiler, sonuçların nedenleriyle değil, sonuç-
larla mücadele ettiklerini; aşağı yönlü 
hareketin hızını kestiklerini, ama onun 
yönünü değiştirmediklerini; hastalığı tedavi 
etmeyen palyatif önemler aldıklarını 
unutmamalıdırlar.’   

Marx’ın bu değerlendirmeleri, işçi sınıfının 
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
için etrafında birleştikleri gündelik talepleri 
asla değersizleştirmez. Sendikaların ve 
meslek örgütlerinin bu yöndeki çalışmalarını 
önemsizleştirmez. Bu yanlış anlamaların 
önünü almak için bu noktayı özellikle vurgu-
lamıştır; ‘Sendikalar, genel ücret haddindeki 
bir düşme eğilimini (geçici olarak bile olsa) 
etkisizleştirdiklerinde ve çalışma süresini, 
bir başka deyişle iş gününün uzunluğunu 
kısaltmaya ve düzenlemeye çalıştıklarında, 
iyi işler yapmış olur. İşçi sınıfını bir sınıf 
olarak örgütlemenin bir aracı olarak iş 
gördüklerinde, iyi bir iş yapmış olurlar. Güçle-
rini akılsızca kullandıklarında amaçlarına 
kazara ters düşerken, bugünkü sermaye-e-
mek ilişkilerini ortadan kaldırmaya çalışmak 
yerine bu ilişkileri kalıcı kabul ettiklerinde 
amaçlarına tümüyle ters düşmüş olurlar.’ 
Belki de Marx’ın meseleyi en net özetleyen 
önerisi şu olmuştur; “Pankartlarına, ‘Adil bir 
günlük iş için adil bir günlük ücret’ şeklindeki 
tutucu ilke yerine, şu devrimci sloganı 
yazmalıdırlar: ‘Kahrolsun ücret sistemi’.” (8)

Sadece söyleyenin tarihsel kişiliğinden 
dolayı değil, aynı zamanda söylenenin 
tarihsel olarak önemini ve güncelliğini 
korumasından ötürü yüz elli yıl öncesine ait 
bu ifadeler, sınıf mücadelesi yürüten emek ve 
meslek örgütlerinin rota belirlerken hala en 
önemli rehberi olma niteliğindedir. Kapitalist 
yaşamın denetim altında tuttuğu gündelik 
çıkarlar, çoğunlukla ekonomik ve pragmatik 
bir içeriğe sahiptir. Bunun karşısına nesnel ve 
uzun dönemli sınıf çıkarlarını koymak son 
derece güç ancak kesinlikle başarılması 
gereken bir iştir. Gerek uzun dönemli ve 
sınıfın tamamını ilgilendiren çıkarların 
tanımlanması, gerek bunların yakın, özel 
veya pragmatik özdeki çıkarlarla bağdaştı-
rılması sınıf mücadelesi pratiğiyle ilgili 
önemli sorunlar arasındadır. (3) İşçi denetimi 
yaklaşımı ve işçi komite/konsey deneyimleri 
tam da bu çerçevede önemini korumaktadır. 
Bu yazının sınırlarını zorlamakla beraber işçi 
denetimi üzerinden sosyalist toplumu 
kurmaya odaklı yürüyen sınıf mücadelesi 
deneyimlerinin somut tarihsel örneklerine 
değinilmeye çalışılacaktır.

İşçi komiteleri ve konsey örgütlenmeleri - 
Mücadele deneyimleri

İşçi denetimi ve hatta işçi özyönetiminin 
tarihsel örneklerine bakıldığında 1871 Paris 
Komünü’ne kadar geriye gidilebilir. Ancak 
işyeri örgütlenmeleri ve bunların kendi 
aralarındaki koordinasyonuyla hareket eden, 
bulunduğu ülkede siyasi iktidarı bu güçle 
sarsan örgütlenmelere bakılacak olursa 
Rusya’da 1905 Sovyetleri ile 1917 ve sonrasın-
da etkin olan Sovyet örnekleri akla gelir. Aynı 
şekilde İtalya işçi konseyleri de Rusya’daki 
Sovyet modelinden etkilenerek organize 
olmuştur. İşçi denetimi/kontrolü üzerine 
somut tarihsel örnekler olarak bu iki müca-
dele süreci genel hatlarıyla ele alınmaya 
çalışıldı.

Rusya’da Sovyet deneyimi

1905 ilkbaharında Moskova’da, Saint-Peters-
burg’da ve diğer büyük kentlerde ortaya 
çıkan sendikaların kökeninde, çoğu zaman 
fabrika işçi komiteleri ve işkolları delegeleri 
konseyleri bulunur. 1904 Japonya Savaşı’nın 
Rusya’da getirdiği yıkım toplumsal muhalefe-
tin de mücadelesini yükselttiği bir dönemi 
beraberinde getirir. Ocak 1905’te Çarlık 
rejimine taleplerini duyurmak için yürüyüşe 
geçen işçiler Kışlık Sarayı önlerinde rejimin 
kanlı saldırısıyla karşılaşır. Tarihe ‘Kanlı 
Pazar’ olarak geçen bugünden sonra Rusya’-
da işçilerin siyasal ve sosyal taleplerle 
başlattığı eylemler ve grevler tırmanışa 
geçer. 1905 ilkbaharında, Ural’daki demir 
çelik fabrikalarında ‘işçi temsilcileri konseyi’ 
adı verilen işçi komiteleri kurulur. Bazı işçi 
komiteleri, aynı işkolundan diğer komitelerle 
fabrikalar arası bir örgüt kurduklarında 
sendika türünde örgütlenmeye doğru bir 
adım daha atılmış olur. Bu türden delege 
konseyleri, ilk olarak Moskova’da kitap, 
tekstil ve tütün sanayi işçileri arasında 
görülür. Bunlardan en önemlisi genel grev 
sırasında kurulmuş olan ‘Moskova Kitap 
İşçileri Konseyi’ olur. Rus sendikalarından en 
önemlilerinden biri daha sonra bu temel 
üstünde doğar. 1905 büyük Ekim grevine yol 
açan olayların başında Moskova matbaa 
işçileri grevi gelir. Bunu ülkenin tüm 
garlarında grev komiteleri oluşturarak 

örgütlenen demiryolu işçileri grevi izler. 
Sonrasında PTT kamu ve özel sektör 
çalışanları ve serbest meslek sahiplerinin 
de katılımıyla bir genel grev niteliği kazanır. 
Grev doruk noktasına ulaştığı Ekim ayında 
Petersburg İşçi Temsilcileri Konseyi kurulur. 
İşçilerin kurduğu bu taban örgütü genel grev 
çağrısı yanı sıra halkı vergi ödememeye, 
bankalardaki paralarını çekmeye davet 
eder. Başkentin, imparatorluğun diğer 
bölgeleriyle demiryolu bağlantısı tamamen 
kesilir. Tramvaysız, telefonsuz, elektriksiz, 
gazetesiz kalan Çar II. Nikolay 17 Ekim 1905’te 
yayımladığı bildirgeyle, yurttaşlık haklarının 
güvenceye alındığını, Duma’da oy kullanma 
hakkının genişletildiğini duyurur. Rus 
halkının büyük çoğunluğunun gözünde bu, 
en azından yüzyıllardır süren otokrasinin 
sonu, anayasal ve parlamenter bir rejimin 
başlangıcı olur. (9)

1905 Sovyetlerinin devrim hükümeti için 
temel oluşturmak gibi bir amaçları yoktu. 
Fabrikadaki işçi komiteleri esas olarak grev 
organları işlevini görüyor ve işçi kontrolünü 
pek düşünmüyorlardı. Fabrika örgütlenmesi 
de gerek uygulama gerek ideoloji açısından 
üretimi işçilerin kontrol etmesi kavramını 
genişletememişti. İşçiler dikkatlerini fabrika 
çalışma koşulları ve proleter yaşam üzerine 
yoğunlaştırdılar. Çok basit ve temel çalışma 
isteklerini içeren listeler Rusya’nın her 
yerindeki fabrikalarda düzenleniyordu. 
Sekiz saatlik mesai, parça başı ödeme 
yerine günlük ücret, ücretlerin haftalık 
ödenmesi, işten çıkarılma halinde iki 
haftalık ücret ödenmesi, ücret artışı, 
kadınlara eşit ödeme, işçilerin üstlerinin 
aranmaması, yemek pişirmek için sıcak su, 
kantin ve tuvalet kurulması, fabrikada 
havalandırma yapılması, işçilerin değil 
şirketin alet-edevat sağlaması, çocukların 
çalıştırılmaması, yönetimin işçilere nazik 
davranması gibi talepler sıralanıyordu. En 
militan işçilerin bulunduğu maden ve tekstil 
fabrikalarında bile istekler hala temel 
gereksinimlerdi.

Fabrika komitelerinin oluşturulmasının 
arkasında yatan dürtüler çoğunlukla somut 
ve pragmatikti. İşçiler esas olarak yaşam 
standartlarını korumakla ve işlerinin güven-

ce altına alınması sağlamakla ilgileniyordu. 
İşçi kontrolü, fabrikalara el konulması ve 
işçiler tarafından yönetilmesi anlamına 
gelmiyordu. 1917 Şubat devrimi sonrası hızla 
tekrardan kurulan komitelerde işçilerin 
yönetim kadrosuna karşı gelişen onurlu 
duruş sergileme eğilimleri baskın hale gelir. 
Hem kadınlar hem de erkekler artık 
kendilerini bir sınıf olarak yöneticilerle aynı 
düzeyde ya da daha üstün kişiler/işçiler 
olarak görüyorlardı. Artık hayvan, makine ya 
da mal muamelesi görmeye tahammül 
etmeyeceklerdi. Kadınlar da ustabaşılar ve 
yöneticilerde çok görülen kabalık, müsteh-
cenlik ve cinsel sömürüye karşı açıkça isyan 
etmişlerdi. Fabrika komiteleri işçilerin 
alınması ve işten çıkartılma süreçlerini ve 
işçi sağlığı uygulamalarını da gözetliyorlardı. 
Gerçekten de bazı komiteler fabrika 
yaşamının hemen her noktası üzerinde 
görüşlerini belirtiyordu. 1905 dönemi ve 1917 
başlarındaki fabrika komiteleri süreçlerinde 
işçiler ‘kontrol’ kavramını koşulları iyileştir-
me yöntemi olarak görüyordu. Sosyalist bir 
ideale göre koşulları temelinden değiştir-
meyi düşünmüyordu. Ancak işçi kontrolünün 
sosyalist devrimde yönetim sistemi için bir 
ekol olma düşüncesi hızla gelişti. Şubat 
Devriminden sadece iki ay sonra Petrograd’-
da bulunan devasa Putilov maden tesisleri-
nin fabrika komitesi 24 Nisan 1917’de yayınla-
dığı bildiride; “Belirli tesislerdeki işçiler bir 
yandan özyönetimi öğrenirken bir yandan da 
kendilerini fabrikaların özel kişilere ait 
olması sisteminin yıkılması yıkılacağı ve 
üretim araçlarının işçi sınıfına devredileceği 
güne hazırlamaktadır. Şu anda sadece 
küçük ayrıntılarla uğraşıyor olsak bile, 
işçilerin gerçekleştirmek için mücadele 
verdikleri bu büyük ve önemli amaç, her 
zaman göz önünde bulundurulmalıdır” 
ifadeleri yer alır. İşçi denetimine dair müca-
dele, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve 
üretim süreçlerinin kontrolüne evrilmeye 
başlamıştır. 1917 Mart ayında fabrika komite-
leri hızla yayılır. Moskova ve Petrograd’daki 
hemen her fabrikada bir komite kurulur.

Bu süreçte sendikaların tavrı da çarpıcıdır. 
Şubat’ı izleyen aylarda sendikalar hem 
organize değildi hem de çoğunlukla işçi 

kontrolüne düşmanca bakıyordu. Sendikacı-
lar komitelerin koordinasyonla ilgili 
teşebbüslerini desteklemeyi reddediyordu. 
Komitelerin birbirleri ile koordinasyonunda 
Bolşevik militanlar etkin bir rolü oynar. 
Fabrika komite merkezlerinin büyük çoğun-
luğu yerel Bolşevik militanlarca kurulmuş-
tur.

Putilov fabrika komitesinin çağrıyla 30 Mayıs 
– 5 Haziran tarihleri arasında konferansa 
katılan delegeler 367 komiteden 337 bin 
işçiyi temsil ediyordu. Bu Petrograd’daki 400 
bin işçinin %80’ini kapsıyordu. Bu konferans 
sonrası Fabrika Komiteleri Merkez Konseyi 
kurulur. Bu konsey sadece Petrograd’da değil 
ülkenin her yanındaki komite hareketinin 
koordine edilmesine dramatik bir katkıda 
bulunur. Haziran sonunda en az 25 şehir ve 
semtte fabrika komiteleri vardır. Ekimde ise 
en az 65 sanayi merkezinde koordinasyon 
kurulları vardır ve komitelerin karşılaştığı 
ortak sorunları görüşmek için yüzden fazla 
konferans düzenlenmiştir. (10) Tüm farklı 
etmenlerin doğal buluşma noktası, işyerin-
den, fabrikadan başka bir yer değildi. 
Fabrika, işçinin toplumsal konumunun 
temeliydi ve işçiler sınıf çatışmasını her gün 
orada yaşıyordu. Dahası, yine orada örgütle-
nerek ve diğer fabrikaların işçileriyle 
birleşerek durumunu iyileştirmeye 
çalışıyorlardı. Fabrika temsilcileri seçimine 
herkesin katılması, bu temsilcileri sürekli 
denetleyebilme ve her an görevden alma 
olanağı, işçiye kendi oyu ile kurduğu örgütle-
rin faaliyetlerine etkin ve belirleyici biçimde 
katıldığını hissettiriyordu.

1917 Ekim Devrimi’nde sovyetlerin rolü çok 
daya ayrıntılı bir değerlendirmeyi hak eder 
kuşkusuz. Rusya’da sovyetlerin tarihine dair 
bu kısa özete, 1917 Ekim Devrimi’nde kritik rol 
oynayan sovyetlerin arka planındaki deneyi-
mini yansıtmak ve işçi sınıfının gündelik 
taleplerle işçi denetimini artırmak için 
çıkılan yolun sermayeyi ve Çarlık rejimini 
alaşağı ederek bir işçi devleti kurmaya 
evrilmesinde komite/konsey örgütlenmele-
rinin rolüne vurgu yapmak için yer verildi. 
Sovyetler devrimde esas rollerini 1917 ve 
sonrasında oynamıştır. Ancak 1905 sovyetle-
rinin tarihsel önemi hiç de az değildir. Rus 



İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının hızla arttığı, 
tüm dünyada en yıkıcı etkilerin görüldüğü süreçten geçiyo-
ruz. Virüsün ayrım gözetmeksizin herkese bulaştığına dair 
egemen ideolojinin yaygın propagandası da bu sürecin 
önemli parçası olmuş durumda. Bu sayede salgınla müca-
dele de bireylerin kişisel sorumluluklarına indirgenebiliyor. 
Oysa net olarak biliyoruz ki, sindemi (*) olarak daha doğru 
tanımlayabileceğimiz bu salgın, gerekli önlemler alınma-
dan çalışmaya zorlandıkları için başta işçi sınıfı olmak 
üzere ezilen, ötekileştirilen, yoksullaştırılan tüm toplumsal 
kesimleri çok daha fazla etkiliyor. Bu çerçevede Covid-19 bir 
işçi sınıfı hastalığına dönüşmüştür demek hiç de yanlış 
olmaz. Yaşadığımız süreç ölümüne çalıştırılmanın en somut 
örneklerini içererek, işçi sınıfı için adeta bir yıkıma dönüş-
müştür. Bu gerçeklik bir kez daha mücadeleye dair kuram-
sal ve yöntemsel yaklaşımlarımızı tartışmayı gerektiriyor. 
İşçi denetimi tartışması da işçi sınıfı üzerinde yıkıcı etkilerle 
ilerleyen bu sürece karşı sınıf mücadelesini yükseltme 
arayışının bir yansımasıdır. Bugünkü sınıf mücadelesinin 
özelliklerini, emek ve meslek örgütlerimizin eğilimlerini 
tartışmaya açmak sorgulamak her zaman olduğundan 
daha fazla ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bu yazıda yeni 
paradigma arayışlarının sınıf mücadelesine yansımaları, 
sınıf bilinci, sınıfın nesnel çıkarı, sınıf kapasitesi gibi 
kavramlar ve işçi denetimine dair tarihsel deneyimler 
üzerinden ilerleyerek işçi sağlığı özelinde mücadele 
yöntemleri değerlendirilerek bu tartışmaya katkı vermeye 
çalışıldı.

İşçi sınıfı ‘başka bir dünyanın’ kurucu
öznesi olmaktan çıktı mı?

Bu sorunun cevabı evet ise emek ve meslek örgütlerinde 
hangi temelde siyaset yaptığımızı netleştirmeye ihtiyacımız 
var. Eğer sorunun cevabı hayır ise o zaman işçi sınıfının 
dönüştürücü gücü nereden kaynaklanır ve bu toplumsal 
dönüşüm hangi mücadele yöntemleri kullanarak mümkün 
olacaktır sorusuyla ilgilenmek durumundayız. İşçi sınıfının 
artık devrimci bir özne olmaktan çıktığını iddia eden 
postmodern teoriler esas olarak ‘elveda proletarya’ söylemi 
üzerine inşa edildiler. Başta ifade etmek gerekir ki, bu 
tartışmanın amacı postmodern teorilerin ayrıntılı değerlen-
dirilmesinden ziyade, bu yaklaşımların sınıfın örgütleri olan 

sendika, meslek örgütü vb yapıların 
mücadelesine nasıl etkilerde bulundu-
ğudur. Bu anlamda proletaryanın 
devrimci özne konumunu yitirdiğine 
yönelik yaklaşımlardan ikisi genel 
hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. (**)

Bunlardan ilki proletaryanın tanımlan-
masıyla ilgiliyken diğeri de devrimci 
özne potansiyelinin sorgulanmasıyla 
ilişkilidir. İşçi sınıfının tanımlanması 
sorununun tartışıldığı düzey kafa/kol 
emeği, üretken emek/üretken olmayan 
emek, nitelikli/niteliksiz emek ayrımları 
veya emek sürecindeki denetim işlevi, 
yaşam standartları düzeyi, statü farkları 
gibi özelliklerin çeşitliliğine dayanıyor. 
Yani proletaryanın artık çok farklı 
kesimlerden oluştuğu veya artık bu 
farklılıktan hareketle proletarya diye bir 
sınıf kalmadığı iddia ediliyor. Bütün bu 
tahlillerin genel özelliği sınıf belirlenimi-
ni ve sınıf ayrımını, çıkar çatışmasına 
yani çelişkiye değil farklılığa dayandır-
masıdır. Oysaki, Marksizm’in sınıf 
tanımında üretim araçları üzerindeki 
mülkiyetten kaynaklanan çelişki ölçüt 
olarak alınır ve emek gücünden başka 
satacak bir şeyi olmayanlar işçi sınıfına 
dahildir. Bu farklılıklar kuşkusuz çok 
önemlidir. Ama bu sınıfı tanımlamak için 
değil, sınıfa ait kesimlerin arasındaki 
stratejik ağırlığın değişimini saptamak 
için kritiktir. Bu argümanın en önemli 
yanılgılarından birisi, işçi sınıfının 
geçmişte türdeş, bileşik ve tamamıyla 
sınıf bilincine sahipmiş gibi görülmesi ve 
günümüzde de sınıfın çok başka bir hal 
alarak çeşitlendiğini ileri sürmeleridir. 
Oysaki işçi sınıfı geçmişte ne homojendi 
ne de tümüyle devrimci bir sınıf bilincine 
sahipti. (1) Bu tartışmalar sürerken 
1980-2015 arası süreçte, yaklaşık 2 

milyar insan işçileştirilerek, kapitaliz-
min tarihinin en yüksek proleterleşme 
dalgası yaşanmıştır. Türkiye’deki duruma 
bakılacak olursa, ücretli çalışanların 
istihdamdaki payı 1955 yılında %14 iken, 
2017’de %67’ye ulaştı. (2) Tüm dünyada 
proleter nüfusun oranı zirveye çıkarken, 
toplumsal mücadelenin bir tarafı 
proletaryaya elveda diyerek yeni 
paradigmalar inşa etmeye koyulmuştu.

Yeni paradigma yaklaşımlarının ikinci 
argümanı ise işçi sınıfının toplumsal 
dönüşümü sağlayabilecek bir potansi-
yelinin olmadığı üzerinedir. Bu tartışma-
larda sınıf kavramının içi öylesine 
boşaltmıştır ki, sınıf herhangi bir 
toplumsal özne konumuna sahip 
olmayan bir olgu durumuna indirgen-
miştir.  Özne, somut olarak karar alma 
ve bunu uygulama gücüne sahip olmak-
la özdeşleştirilmektedir. Böylece 
toplumsal özneler sadece bu güce sahip 
olan kesimler olarak görülmeye başlan-
mıştır. Böyle bir özne tanımı siyaset 
anlayışı açısından Marksizm’den köklü 
bir kopuşu beraberinde getirir. 
Marksizm’de siyaset (sınıf mücadelesi) 
sınıflar biçiminde birbirinden ayrılmış 
etkin toplumsal özneler arasında geçer-
ken, Post-Marksist ve postmodern 
yaklaşımlarda özne, ortak nesnel 
koşullara sahip olma koşulu aranmak-
sızın çeşitli çıkar gruplarının belli bir 
amaç için bir araya gelmeleriyle 
gerçekleşen toplumsal hareketler 
niteliğini kazanmıştır. (3) Özetle işçi sınıfı 
artık güçlü örgütlenmeler inşa edemi-
yorsa o zaman devrimci özne olması söz 
konusu değildir denilmektedir.

Üretimdeki konumu dolayısıyla işçi 
sınıfının kapitalizme müdahale etme, 

kapitalist üretimi engelleme kapasitesi vardır. Bu, 
mevcut sistemin yıkılması için proletaryanın sahip 
olduğu ayrıcalıklı konumu açıklar. Bunun ötesinde 
kolektif üreticiler, örgütlenme ve yeni bir toplumu 
kurma, düzenleme potansiyeli taşırlar. Kısacası 
proletaryanın nesnel çıkarını gerçekleştirmesini 
olanaklı kılan bir konumu vardır. Bunun bir potan-
siyel olduğu, işçi sınıfının sınıf mücadelesi içinde 
her zaman devrimci olmadığı açıktır. Bu noktada 
sınıf bilincinin kritik rolü ortaya çıkar. Ancak yeni 
paradigmalar sınıf bilincini, sadece söylem yoluyla 
oluşturulabilecek salt ideolojik bir unsur olarak 
gördükleri için proletaryanın nesnel potansiyelini 
göz ardı ederler. Onlara göre bilinç, son kertede 
tek tek işçilerin bilinçlenmesi ve bir araya gelmesi 
olarak görülür. Oysaki stratejik olarak anlamlı 
olan mücadele programlarının üretilmesiyle yani 
üretimdeki kilit rolün üzerine inşa edilen bir 
mücadele paralelinde sınıf bilincinin gelişmesi 
mümkündür. Yazının devamında değinilmeye 
çalışılan Rusya’daki Sovyetler örneği tam da buna 
işaret eder. Gündelik taleplerle örgütlenen işçi 
kitleleri üretimi denetleyerek ve durdurarak 
devleti ve sermayeyi felç eder ve hızla siyasi 
iktidarı ele almaya yönelir. İşçi sınıfının hayata 
bakışı da hızla ve kitlesel olarak başka bir evreye 
geçer.

Özetle postmodern, Post-Marksist kuramların 
temel yanılgısı işçi sınıfının örgütsel kapasitesini 
hayata geçirmede yaşanılan yetersizlikleri, sınıfın 
yapısal kapasitesinin ortadan kalması olarak 
görmeleridir. Mesele işçi sınıfının kapasitesinin 
eksik veya tam olmasından çok, sınıfın bu kapasi-
teyi kullanmasında karşılaştığı güçlüklerle 
ilgilidir. Marx’ın 18. Brumaire’de, ‘proletaryanın 
sosyalizmi yalnız çıkarı olduğu için değil, aynı 
zamanda bunu gerçekleştirecek kapasitesi 
olduğu için kuracağını’ yazması tam da bu neden-
ledir. (4) İşçi sınıfının ilerici tarihsel rolü, sınıf 
çıkarlarını sınıf kapasitesine bağlayacak toplum-
sal pratiklerin (bilinçlenme, örgütlenme, kolektif 
eylem gibi) gerçekleşmesine bağlıdır. Sınıfın 
yapısal kapasitesi, emeğin toplumsallaşmasından 
doğan güçten kaynaklanırken ‘kendinde sınıf’ 
haline karşılık gelir. Sınıfın örgütsel kapasitesi ise 
kolektif hareket etme yeteneği ‘kendi için sınıf’ 
olma durumuna karşılık gelir. ‘Kendinde sınıf’ olma 
halinden ‘kendi için sınıf’ düzeyine geçişte yaşanı-
lan esas itibariyle devrimci mücadelenin krizidir. 
Bu işçi sınıfının devrimci kapasitesinin ortadan 

kalktığı anlamına gelmez.

Devrimci özne tartışmalarının mücadele 
alanına yansımaları

Sınıftan kaçışa (5) dair bu yeni paradig-
malar mücadele alanına iki farklı 
düzlemde yansımaktadır.  Birincisi, yeni 
özne arayışları olarak yeni toplumsal 
hareketler üzerine yürüyen tartışmalar-
dır. Post-Marksistler sınıf çıkarlarının 
nesnelliği düşüncesine karşı çıkar ve 
gerçekliğin ancak ‘söylem’ veya ‘eylem’ 
yoluyla tanımlanabileceğini iddia 
ederler. (6) Yani herhangi bir toplumsal 
sınıf hegemonik söz kuramıyorsa, etkili 
mücadeleler örgütleyemiyorsa o zaman 
devrimci özne olarak görülemezler. 
Nesnel sınıf çıkarları tartışması müca-
dele stratejisinde temel bir ayrım 
yaratır. Eğer işçi sınıfının kolektif 
hareketinin gerisinde nesnel sınıf 
çıkarlarının bulunduğu kabul edilirse bu 
çıkarlara dayanarak harekete geçecek 
toplumsal öznelere (proletaryaya) 
dayanan stratejilerle hareket edilir. 
Diğer taraftan, eğer sınıf çıkarları ancak 
eylemden ya da söylemden sonra 
gerçeklik kazanan bir olgu ise, bu kez 
ortak gereksinimler doğrultusunda 
birlik oluşturma kapasitesine sahip 
toplumsal gruplara dayanan stratejilere 
(hak mücadeleleri, halk hareketleri, 
cephe hareketleri, çokluk, küresel 
yurttaşlık) öncelik verilecektir.

Postmodern paradigmaların mücadele 
alanında yarattığı ikinci eğilim ise 
doğrudan sınıf mücadelesinin kendisinin 
niteliği ve yöntemiyle ilgilidir. Emek-ser-
maye düzleminde ‘çatışmanın kurum-
sallaşması’ olarak tanımlanan bu eğilim, 
sermaye ile emek arasındaki gerilimin 
yasallaşmasına ve sınıf çelişkilerinin 
sistem tarafından soğrulmasına neden 
olmuştur. Örneğin toplu pazarlık 
kurumu, hatta sınıf mücadelesinin en 
etkin silahı olan grev çoğu yerde iki sınıf 
arasındaki karşıtlığın veya pazarlığın bir 
aracı olmaktan çıkmış, kuralları ve 
sonuçları önceden belli bir yasal oyuna 
dönüşmüştür.3 Bu değerlendirme 

sadece sermayenin ve siyasi iktidarın aygıtı 
gibi çalışan sendikalara dair değildir. Bu 
eğilimler belirgin düzeyde ‘devrimci’ 
sendikalara da sirayet etmiştir. Siyasal 
alanda parlamento ve parti; ekonomik 
alanda ise toplu pazarlık ve yönetime 
katılma ile sendika ve işyeri örgütleri, 
toplumsal çıkar karşıtlıklarını düzenleyen 
yasal kurumlardır. Çatışmaların yasallaş-
ması, sınıf bilincinin devrimci ruhunu körelt-
miş, sınıf çıkarlarının ve sınıf mücadelesinin 
nihai amaçlarını çarpıtmıştır. Toplu pazarlık 
işçilerin ve idarenin çıkarlarını somut olarak 
koordine etmiş, şikayet mekanizması işçileri 
hak ve sorumluluklara sahip endüstriyel 
yurttaşlar olarak tayin etmiş ve içsel işgücü 
piyasası işçilerde mülkiyetçi bir bireyciliği 
tam da işyerinde üretmiştir. (7) Bu durum 
kapitalist üretim ilişkilerinin doğal bir unsur 
olarak kabulünü yaygınlaştırarak ve serma-
ye mantığını baskın unsur haline getirmiştir. 
İşçi sınıfı çelişkinin kurumsallaşmasına razı 
olurken, özel mülkiyet düzeninin meşruiyeti-
ni de kabul etmiştir. Sınıf mücadelesi, ekono-
mik alanda ücretleri, vergileri, kamu hizmeti 
harcamalarını içeren pazarlık kurumlarıyla 
sınırlanırken, siyasal çatışmalar ise vatan-
daşlık hakları, seçme özgürlüğü, insan 
hakları taleplerine indirgenmiştir. Bu eğilim 
‘geniş tabanlı toplumsal hareketler’, ‘radikal 
demokrat hareketler’ gibi siyaset biçimlerini 
doğurmuştur. Bu durumun yansıması olarak 
emek ve meslek örgütlerimizde de hakim 
olan tutum, sınıf çatışmalarının kurumsal-
laşması ve sınıf mücadelesini ‘yüksek 
siyaset’ (üst yapı) süreçlerine sıkıştırma 
eğilimidir. Aynı zamanda meslek örgütlerin-
de sınıf bilincinden çok, meslek ve statü 
bilincinin giderek baskın hale geldiği 
görülmektedir. Bu eğilim işçi sınıfının depoli-
tizasyonuna ve sermayenin hegemonyasının 
giderek güçlenmesine neden olmaktadır. (3)

Esasen bu alandaki tartışma yeni paradigma 
arayışlarının çok öncesine I.Enternasyonel’de 
başlayan II.Enternasyonel’de zirveye çıkan 
sendikalizm, ekonomizm, reformizm 
tartışmalarına dayanır. Nitekim Avrokomü-
nizm, Batı Marksizmi tartışmaları da çoğun-
lukla bu minvaldedir. Ancak postmodern 
teoriler mücadele yöntemine dair yaptıkları 

etkilerle bu eğilimleri daha da güçlendirmiş-
tir. Özellikle mücadele yöntemini tamamen 
‘söylem’ oluşturmaya dayalı hale getirmek, 
sözün gücüne indirgemek radikal demokrasi 
teorilerinin emek ve meslek örgütlerine en 
önemli yansıması olmuştur. Proletaryayı, 
yeni toplumsal hareketlerin içinde herhangi 
bir alt özne olarak görme eğilimi güçlendikçe 
sınıf mücadelesi de sadece ekonomik ve 
sosyal hakları genişletme taleplerine dayalı, 
kurumsal yapıların yürüttükleri kampanya 
tarzı, kamuoyu oluşturma çerçevesine 
daralmış mücadele eğilimini baskın hale 
getirmiştir. Alan örgütü olmak, gücünü 
sahadan almak, üretim ilişkilerini aynı 
zamanda toplumsal ilişkilerin de her gün 
yeniden yaratıldığı bir çerçevede değerlen-
dirmek gibi sınıf örgütü olmanın temel 
yöntemlerinden büyük ölçüde uzaklaşılmış-
tır. Bu noktada Marksizmin sınıf mücadelesi-
ne yaklaşımını Marx’ın sendikalara dair 
değerlendirmeleri üzerinden hatırlamakta 
fayda var.

Ücretlilerin değil, üretenlerin mücadelesi

Marx’ın 1865’te Londra’da Uluslararası İşçi 
Birliği (I.Enternasyonel) Merkez Konseyinde 
okuduğu bildiride (Daha sonra ‘Ücret, Fiyat ve 
Kar’ ismiyle basılan broşür) sendikalara dair 
değerlendirmeleri bugün için tamamen 
güncelliğini korumaktadır. Marx şöyle 
seslenir; ‘Ücret eşitliği sloganı bir yanılgıya 
dayanır ve hiçbir zaman yerine getirilemeye-
cek olan aptalca bir dilektir. Öncülleri kabul 
edip sonuçlardan kaçınmaya çalışan sahte 
ve yüzeysel radikalizmin bir meyvesidir. 
Ücret sistemine dayanarak eşit ücretlendir-
me talebi bir yana adil ücretlendirme talebini 
haykırmak bile, kölecilik sistemine dayana-
rak özgürlük talebini haykırmakla aynı 
şeydir.’

Marx sınıf mücadelesindeki sendikal eğilim-
leri sorgular ve uyarır. ’İşçi sınıfı bu gündelik 
mücadelelerin nihai etkisini abartmamalıdır. 
İşçiler, sonuçların nedenleriyle değil, sonuç-
larla mücadele ettiklerini; aşağı yönlü 
hareketin hızını kestiklerini, ama onun 
yönünü değiştirmediklerini; hastalığı tedavi 
etmeyen palyatif önemler aldıklarını 
unutmamalıdırlar.’   

Marx’ın bu değerlendirmeleri, işçi sınıfının 
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
için etrafında birleştikleri gündelik talepleri 
asla değersizleştirmez. Sendikaların ve 
meslek örgütlerinin bu yöndeki çalışmalarını 
önemsizleştirmez. Bu yanlış anlamaların 
önünü almak için bu noktayı özellikle vurgu-
lamıştır; ‘Sendikalar, genel ücret haddindeki 
bir düşme eğilimini (geçici olarak bile olsa) 
etkisizleştirdiklerinde ve çalışma süresini, 
bir başka deyişle iş gününün uzunluğunu 
kısaltmaya ve düzenlemeye çalıştıklarında, 
iyi işler yapmış olur. İşçi sınıfını bir sınıf 
olarak örgütlemenin bir aracı olarak iş 
gördüklerinde, iyi bir iş yapmış olurlar. Güçle-
rini akılsızca kullandıklarında amaçlarına 
kazara ters düşerken, bugünkü sermaye-e-
mek ilişkilerini ortadan kaldırmaya çalışmak 
yerine bu ilişkileri kalıcı kabul ettiklerinde 
amaçlarına tümüyle ters düşmüş olurlar.’ 
Belki de Marx’ın meseleyi en net özetleyen 
önerisi şu olmuştur; “Pankartlarına, ‘Adil bir 
günlük iş için adil bir günlük ücret’ şeklindeki 
tutucu ilke yerine, şu devrimci sloganı 
yazmalıdırlar: ‘Kahrolsun ücret sistemi’.” (8)

Sadece söyleyenin tarihsel kişiliğinden 
dolayı değil, aynı zamanda söylenenin 
tarihsel olarak önemini ve güncelliğini 
korumasından ötürü yüz elli yıl öncesine ait 
bu ifadeler, sınıf mücadelesi yürüten emek ve 
meslek örgütlerinin rota belirlerken hala en 
önemli rehberi olma niteliğindedir. Kapitalist 
yaşamın denetim altında tuttuğu gündelik 
çıkarlar, çoğunlukla ekonomik ve pragmatik 
bir içeriğe sahiptir. Bunun karşısına nesnel ve 
uzun dönemli sınıf çıkarlarını koymak son 
derece güç ancak kesinlikle başarılması 
gereken bir iştir. Gerek uzun dönemli ve 
sınıfın tamamını ilgilendiren çıkarların 
tanımlanması, gerek bunların yakın, özel 
veya pragmatik özdeki çıkarlarla bağdaştı-
rılması sınıf mücadelesi pratiğiyle ilgili 
önemli sorunlar arasındadır. (3) İşçi denetimi 
yaklaşımı ve işçi komite/konsey deneyimleri 
tam da bu çerçevede önemini korumaktadır. 
Bu yazının sınırlarını zorlamakla beraber işçi 
denetimi üzerinden sosyalist toplumu 
kurmaya odaklı yürüyen sınıf mücadelesi 
deneyimlerinin somut tarihsel örneklerine 
değinilmeye çalışılacaktır.

İşçi komiteleri ve konsey örgütlenmeleri - 
Mücadele deneyimleri

İşçi denetimi ve hatta işçi özyönetiminin 
tarihsel örneklerine bakıldığında 1871 Paris 
Komünü’ne kadar geriye gidilebilir. Ancak 
işyeri örgütlenmeleri ve bunların kendi 
aralarındaki koordinasyonuyla hareket eden, 
bulunduğu ülkede siyasi iktidarı bu güçle 
sarsan örgütlenmelere bakılacak olursa 
Rusya’da 1905 Sovyetleri ile 1917 ve sonrasın-
da etkin olan Sovyet örnekleri akla gelir. Aynı 
şekilde İtalya işçi konseyleri de Rusya’daki 
Sovyet modelinden etkilenerek organize 
olmuştur. İşçi denetimi/kontrolü üzerine 
somut tarihsel örnekler olarak bu iki müca-
dele süreci genel hatlarıyla ele alınmaya 
çalışıldı.

Rusya’da Sovyet deneyimi

1905 ilkbaharında Moskova’da, Saint-Peters-
burg’da ve diğer büyük kentlerde ortaya 
çıkan sendikaların kökeninde, çoğu zaman 
fabrika işçi komiteleri ve işkolları delegeleri 
konseyleri bulunur. 1904 Japonya Savaşı’nın 
Rusya’da getirdiği yıkım toplumsal muhalefe-
tin de mücadelesini yükselttiği bir dönemi 
beraberinde getirir. Ocak 1905’te Çarlık 
rejimine taleplerini duyurmak için yürüyüşe 
geçen işçiler Kışlık Sarayı önlerinde rejimin 
kanlı saldırısıyla karşılaşır. Tarihe ‘Kanlı 
Pazar’ olarak geçen bugünden sonra Rusya’-
da işçilerin siyasal ve sosyal taleplerle 
başlattığı eylemler ve grevler tırmanışa 
geçer. 1905 ilkbaharında, Ural’daki demir 
çelik fabrikalarında ‘işçi temsilcileri konseyi’ 
adı verilen işçi komiteleri kurulur. Bazı işçi 
komiteleri, aynı işkolundan diğer komitelerle 
fabrikalar arası bir örgüt kurduklarında 
sendika türünde örgütlenmeye doğru bir 
adım daha atılmış olur. Bu türden delege 
konseyleri, ilk olarak Moskova’da kitap, 
tekstil ve tütün sanayi işçileri arasında 
görülür. Bunlardan en önemlisi genel grev 
sırasında kurulmuş olan ‘Moskova Kitap 
İşçileri Konseyi’ olur. Rus sendikalarından en 
önemlilerinden biri daha sonra bu temel 
üstünde doğar. 1905 büyük Ekim grevine yol 
açan olayların başında Moskova matbaa 
işçileri grevi gelir. Bunu ülkenin tüm 
garlarında grev komiteleri oluşturarak 

örgütlenen demiryolu işçileri grevi izler. 
Sonrasında PTT kamu ve özel sektör 
çalışanları ve serbest meslek sahiplerinin 
de katılımıyla bir genel grev niteliği kazanır. 
Grev doruk noktasına ulaştığı Ekim ayında 
Petersburg İşçi Temsilcileri Konseyi kurulur. 
İşçilerin kurduğu bu taban örgütü genel grev 
çağrısı yanı sıra halkı vergi ödememeye, 
bankalardaki paralarını çekmeye davet 
eder. Başkentin, imparatorluğun diğer 
bölgeleriyle demiryolu bağlantısı tamamen 
kesilir. Tramvaysız, telefonsuz, elektriksiz, 
gazetesiz kalan Çar II. Nikolay 17 Ekim 1905’te 
yayımladığı bildirgeyle, yurttaşlık haklarının 
güvenceye alındığını, Duma’da oy kullanma 
hakkının genişletildiğini duyurur. Rus 
halkının büyük çoğunluğunun gözünde bu, 
en azından yüzyıllardır süren otokrasinin 
sonu, anayasal ve parlamenter bir rejimin 
başlangıcı olur. (9)

1905 Sovyetlerinin devrim hükümeti için 
temel oluşturmak gibi bir amaçları yoktu. 
Fabrikadaki işçi komiteleri esas olarak grev 
organları işlevini görüyor ve işçi kontrolünü 
pek düşünmüyorlardı. Fabrika örgütlenmesi 
de gerek uygulama gerek ideoloji açısından 
üretimi işçilerin kontrol etmesi kavramını 
genişletememişti. İşçiler dikkatlerini fabrika 
çalışma koşulları ve proleter yaşam üzerine 
yoğunlaştırdılar. Çok basit ve temel çalışma 
isteklerini içeren listeler Rusya’nın her 
yerindeki fabrikalarda düzenleniyordu. 
Sekiz saatlik mesai, parça başı ödeme 
yerine günlük ücret, ücretlerin haftalık 
ödenmesi, işten çıkarılma halinde iki 
haftalık ücret ödenmesi, ücret artışı, 
kadınlara eşit ödeme, işçilerin üstlerinin 
aranmaması, yemek pişirmek için sıcak su, 
kantin ve tuvalet kurulması, fabrikada 
havalandırma yapılması, işçilerin değil 
şirketin alet-edevat sağlaması, çocukların 
çalıştırılmaması, yönetimin işçilere nazik 
davranması gibi talepler sıralanıyordu. En 
militan işçilerin bulunduğu maden ve tekstil 
fabrikalarında bile istekler hala temel 
gereksinimlerdi.

Fabrika komitelerinin oluşturulmasının 
arkasında yatan dürtüler çoğunlukla somut 
ve pragmatikti. İşçiler esas olarak yaşam 
standartlarını korumakla ve işlerinin güven-

ce altına alınması sağlamakla ilgileniyordu. 
İşçi kontrolü, fabrikalara el konulması ve 
işçiler tarafından yönetilmesi anlamına 
gelmiyordu. 1917 Şubat devrimi sonrası hızla 
tekrardan kurulan komitelerde işçilerin 
yönetim kadrosuna karşı gelişen onurlu 
duruş sergileme eğilimleri baskın hale gelir. 
Hem kadınlar hem de erkekler artık 
kendilerini bir sınıf olarak yöneticilerle aynı 
düzeyde ya da daha üstün kişiler/işçiler 
olarak görüyorlardı. Artık hayvan, makine ya 
da mal muamelesi görmeye tahammül 
etmeyeceklerdi. Kadınlar da ustabaşılar ve 
yöneticilerde çok görülen kabalık, müsteh-
cenlik ve cinsel sömürüye karşı açıkça isyan 
etmişlerdi. Fabrika komiteleri işçilerin 
alınması ve işten çıkartılma süreçlerini ve 
işçi sağlığı uygulamalarını da gözetliyorlardı. 
Gerçekten de bazı komiteler fabrika 
yaşamının hemen her noktası üzerinde 
görüşlerini belirtiyordu. 1905 dönemi ve 1917 
başlarındaki fabrika komiteleri süreçlerinde 
işçiler ‘kontrol’ kavramını koşulları iyileştir-
me yöntemi olarak görüyordu. Sosyalist bir 
ideale göre koşulları temelinden değiştir-
meyi düşünmüyordu. Ancak işçi kontrolünün 
sosyalist devrimde yönetim sistemi için bir 
ekol olma düşüncesi hızla gelişti. Şubat 
Devriminden sadece iki ay sonra Petrograd’-
da bulunan devasa Putilov maden tesisleri-
nin fabrika komitesi 24 Nisan 1917’de yayınla-
dığı bildiride; “Belirli tesislerdeki işçiler bir 
yandan özyönetimi öğrenirken bir yandan da 
kendilerini fabrikaların özel kişilere ait 
olması sisteminin yıkılması yıkılacağı ve 
üretim araçlarının işçi sınıfına devredileceği 
güne hazırlamaktadır. Şu anda sadece 
küçük ayrıntılarla uğraşıyor olsak bile, 
işçilerin gerçekleştirmek için mücadele 
verdikleri bu büyük ve önemli amaç, her 
zaman göz önünde bulundurulmalıdır” 
ifadeleri yer alır. İşçi denetimine dair müca-
dele, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve 
üretim süreçlerinin kontrolüne evrilmeye 
başlamıştır. 1917 Mart ayında fabrika komite-
leri hızla yayılır. Moskova ve Petrograd’daki 
hemen her fabrikada bir komite kurulur.

Bu süreçte sendikaların tavrı da çarpıcıdır. 
Şubat’ı izleyen aylarda sendikalar hem 
organize değildi hem de çoğunlukla işçi 

kontrolüne düşmanca bakıyordu. Sendikacı-
lar komitelerin koordinasyonla ilgili 
teşebbüslerini desteklemeyi reddediyordu. 
Komitelerin birbirleri ile koordinasyonunda 
Bolşevik militanlar etkin bir rolü oynar. 
Fabrika komite merkezlerinin büyük çoğun-
luğu yerel Bolşevik militanlarca kurulmuş-
tur.

Putilov fabrika komitesinin çağrıyla 30 Mayıs 
– 5 Haziran tarihleri arasında konferansa 
katılan delegeler 367 komiteden 337 bin 
işçiyi temsil ediyordu. Bu Petrograd’daki 400 
bin işçinin %80’ini kapsıyordu. Bu konferans 
sonrası Fabrika Komiteleri Merkez Konseyi 
kurulur. Bu konsey sadece Petrograd’da değil 
ülkenin her yanındaki komite hareketinin 
koordine edilmesine dramatik bir katkıda 
bulunur. Haziran sonunda en az 25 şehir ve 
semtte fabrika komiteleri vardır. Ekimde ise 
en az 65 sanayi merkezinde koordinasyon 
kurulları vardır ve komitelerin karşılaştığı 
ortak sorunları görüşmek için yüzden fazla 
konferans düzenlenmiştir. (10) Tüm farklı 
etmenlerin doğal buluşma noktası, işyerin-
den, fabrikadan başka bir yer değildi. 
Fabrika, işçinin toplumsal konumunun 
temeliydi ve işçiler sınıf çatışmasını her gün 
orada yaşıyordu. Dahası, yine orada örgütle-
nerek ve diğer fabrikaların işçileriyle 
birleşerek durumunu iyileştirmeye 
çalışıyorlardı. Fabrika temsilcileri seçimine 
herkesin katılması, bu temsilcileri sürekli 
denetleyebilme ve her an görevden alma 
olanağı, işçiye kendi oyu ile kurduğu örgütle-
rin faaliyetlerine etkin ve belirleyici biçimde 
katıldığını hissettiriyordu.

1917 Ekim Devrimi’nde sovyetlerin rolü çok 
daya ayrıntılı bir değerlendirmeyi hak eder 
kuşkusuz. Rusya’da sovyetlerin tarihine dair 
bu kısa özete, 1917 Ekim Devrimi’nde kritik rol 
oynayan sovyetlerin arka planındaki deneyi-
mini yansıtmak ve işçi sınıfının gündelik 
taleplerle işçi denetimini artırmak için 
çıkılan yolun sermayeyi ve Çarlık rejimini 
alaşağı ederek bir işçi devleti kurmaya 
evrilmesinde komite/konsey örgütlenmele-
rinin rolüne vurgu yapmak için yer verildi. 
Sovyetler devrimde esas rollerini 1917 ve 
sonrasında oynamıştır. Ancak 1905 sovyetle-
rinin tarihsel önemi hiç de az değildir. Rus 
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işçi kitleleri kendi içlerinden demokratik bir 
özyönetim tabanını oluşturan, kendi özlem-
lerini dile getirebilecekleri bir örgüt 
çıkarmışlardı. Süregelen devrimci geleneğin 
kökenlerinde Petersburg Sovyet’i gibi 1905 
sovyetleri vardır. 1917 Şubat Devrimi sırasın-
da Petersburg Sovyeti’nin birden diriliverme-
si, aynı şekilde kısa sürede bütün Rusya’da 
sayısız işçi ve asker temsilcileri konseyleri-
nin ortaya çıkması, 1905 konseylerinin 
oynadığı rolün bilinçlerde ne kadar canlı 
kaldığını, bu örgütlerin devrim yeniden ivme 
kazandığında, halk kitlelerinin gereksinim-
lerine uyum gösterme yeteneği olduğunu 
kanıtlar.

İtalya’da işçi konseyleri

Birçok Avrupa ülkesinde I. Dünya Savaşı 
boyunca ve savaş sonrasında fabrika 
konseyleri ortaya çıktı. Bunlar basit işçi 
kontrolü aşamasından işçi yönetimine 
geçerken 1917 sovyet modelinden esinlendi-
ler. Özellikle İtalya’da sosyal patlama çok 
şiddetli gerçekleşir. 1916 Metalürji İşçileri 
Federasyonu her işletmede ‘iç komisyonlar’ 
seçilmesi kararı alır. Rusya’daki sovyet 
örneğinden hareketle oluşan bu işçi temsil 
örgütleri, süratle yönetim gücüne sahip 
fabrika konseylerine dönüşürler. Giderek 
radikalleşen hareket grevler ve fabrika 
işgalleri ile devam eder. (11) Torino Fabrika 
Konseyleri hareketi incelendiğinde gerçekte 
tarihte ilk kez, açlık ya da işsizlik tarafından 
eyleme itilmiş olmaksızın üretimi denetle-
mek için mücadeleye girişen bir proletarya 
görülür. Üstelik mücadeleye girişen, işçi 
sınıfının bir öncüsü bir azınlığı değildir. Torino 
emekçilerinin tüm kitlesi mücadeleye girişir 
ve tüm fedakarlıkları ve yoksunlukları göze 
alarak mücadeleyi sonuna dek sürdürür. 
Metal sanayi işçilerinin grevi bir ay sürer, 
diğer işkollarından emekçilerin grevi ise on 
gün sürer. Son on günkü genel grev, tüm 
Piemonte bölgesine yayılır, yaklaşık yarım 
milyon sanayi ve tarım işçisini harekete 
geçirir ve yaklaşık dört milyonluk bir nüfusu 
etkiler. (12) Torino işçilerinin komite hareket-
leri 1920’de yenilgiyle sonuçlanır.

Torino deneyimi üzerine Gramsci’nin değer-
lendirmeleri önemlidir. Gramsci’ye göre bu 

konseyler, üretimi örgütlemeyi sağlayabile-
cek uygun araçlardır. Ancak sendikaların 
rolü tartışmalıdır. İşçi denetimi/kontrolü 
mücadelesinde sendikaların rolüne dair 
tespitle bugün hala güncelliğini korumakta-
dır. Gramsci’ye göre sendikalizm, kapitalist 
toplumun potansiyel biçimde aşılması 
olarak değil de kapitalist toplumun basit bir 
biçimi olarak kendini ortaya koyar. İşçileri, 
üreticiler olarak değil, ücretliler olarak 
örgütler, yani kapitalist özel mülkiyet rejimi-
nin yaratıkları, meta-emek satıcıları olarak 
örgütler. O dönemde sendikalar, bürokratik 
biçimi nedeniyle, sınıf savaşımının patlak 
vermesini bile önlemeye yönelir. Oysa 
konseyler sanayi alanındaki yasallığın 
yadsınmasıdır. Hep bu yasallığı parçalama-
ya, işçi sınıfını sınai iktidarın ele geçirilmesi-
ne doğru yöneltmeye ve onu sınai iktidarın 
kaynağı haline getirmeye çabalar. Gramsci’-
nin sendikalar yaklaşımı ihtiyatlıdır; ‘Sendika 
görevlileri sanayi alanındaki yasallığı gerek-
li ama sürekli olmayacak bir uzlaşma diye 
kabul ederse, güçler dengesini işçi sınıfın-
dan yana çevirmek için sendikanın elinde 
bulunan tüm araçları kullanırlarsa, sendika 
bir devrim aracı olur. Konseyleri yalnızca 
sendikal mücadelenin bir aracı olarak kabul 
eden anlayış (sendikanın konsey üzerinde 
doğrudan denetime sahip olduğu) bir 
hiyerarşik yapı içinde maddi bir biçim alırsa, 
bir devrimci gelişim gücü olan konsey 
kısırlaşır. Konseyin ortaya çıkışı, işçi sınıfının 
üretim alanında bulunduğu konumun bir 
işlevi ve işçi sınıfı için tarihsel bir gereklilik 
olduğu için, konseyi hiyerarşik biçimde 
sendikaya bağımlı kılma yolundaki her türlü 
girişim er ya da geç iki kurum arasındaki bir 
çatışmanın ortaya çıkmasıyla sonuçlana-
caktır.’

Gramsci konseyleri işçi sınıfının birliğini 
oluşturmanın pratik ve politik yolu olarak 
görüyor. Konseyler, işçi sınıfının yeni bir bilinç 
etrafında, karşılıklı eğitimle yeni bir toplum-
sal ruh yarattığı organlardır. Sivil toplumun 
has kavramı olan ‘yurttaşlık’ soyutlamasının 
ortadan kalktığı kurumsal yapılar, ‘ücretlile-
rin’ değil üreticilerin faaliyetine özgü 
örgütlenme biçimleridir. György Lukacs’ın 
konseylere dair değerlendirmeleri durumu 

net olarak özetler; ‘İktidar mücadelesi 
sırasında konseyler hem işçi sınıfının 
bölünmüşlüğünü aşmanın hem de ekonomik 
mücadele ile politik mücadele arasındaki 
kopukluğu gidermenin ortamını oluştururlar. 
Bu yüzden de konsey, devrimci praksisin 
alanı ve işçi sınıfı bilincinin gerçekleşme 
zeminidir.’ (13)

İşçi denetimi yaklaşımı işçi sağlığı mücade-
lesine nasıl yansımalıdır?

Yukarıda değinilmeye çalışılan sınıfa dair 
tartışmaları ve işçi denetimine dair tarihsel 
deneyimleri işçi sağlığı mücadelesi üzerin-
den somutlamak alanın en önemli ihtiyaçla-
rı olarak duruyor. Bu anlamda tehlikeyi 
merkeze alan, iş cinayetlerini, iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını önleme üzerine 
yoğunlaşan, emek sürecinde işçi sınıfının 
denetimini arttırarak politik bir işyeri 
temelinde mücadele yürütmeyi amaçlayan 
bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Tehlikeyi merkeze alan, önlemeyi hedefle-
yen bir işçi sağlığı mücadelesi

İşçi sağlının uluslararası sözleşmeler ve 
bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere kabul 
görmüş en temel yaklaşımlarından birisi 
tehlikeyi kaynağında yok etmektir. Tehlike-
nin risk analiziyle öngörülerek hastalığa 
veya kazaya sebebiyet vermeden ortadan 
kaldırılması gerekir. Tehlikeye göz yumuldu-
ğu sürece meslek hastalığı veya iş kazaları 
kaçınılmaz olur. Bu yaklaşım teknik/hukuki 
bir işçi sağlığı perspektifinden ibaret değildir. 
Meseleye sınıf mücadelesi zemininden 
baktığımızda, insanların ücret karşılığında 
emek gücünü satmak zorunda bırakıldığı 
sömürüye dayalı kapitalist üretim ilişkileri-
nin en temel tehlike unsuru olduğunu ortaya 
koymamızı sağlayan politik bir yaklaşımdır. 
Kapitalistler açısından esas olan işin sağlığı-
dır. İş süreçlerinin aksamaması, kar oranla-
rının düşmemesi için önlemler alınır. İşçi 
sağlığı önlemleri bu politikalarla çeliştiği 
yerde işçiler için ‘tehlikeli’ olan sermaye için 
‘gerekli’ olan haline gelir. Koronavirüs salgın 
döneminde yaşanılanlar bu gerçeğin en 
güncel kanıtlarını ortaya koymaktadır. 
Sadece toplumun temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak üretim süreçlerini güvenli 
çalışma koşullarını sağlayarak devam 
ettirmek yerine tüm meta tedarik zincirleri-
nin devamı tercih edilmiştir. Esas öncelik 
sermaye birikim süreçlerinde kesinti yaşan-
maması olmuştur. Oysaki virüsün bulaşma-
sını önlemek için yapılması gerekenler çok 
net olarak bilinmektedir. Ancak burjuvazi ve 
devletler varlık zeminlerini korumak için 
‘tehlikeye’ göz yumarak Covid-19 hastalığına 
bağlı ölümlerin bir numaralı failleri olmuş ve 
olmaya devam etmektedirler. Bu tespitler 
sınıf temelli işçi sağlığı mücadelesinin 
yöntemi konusunda da doğrudan belirleyici-
dir. Doğası itibariyle tehlikeye göz yuman 
kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu 
bir emek rejiminde, tehlikeyle kaynağında 
mücadele etmenin yolu emek sürecinde işçi 
denetiminin devreye girmesinden geçer.  Bu 
alandaki mücadelede sorunların tespiti 
kuşkusuz çok önemlidir. Bu sorunları 
çözmek için talep oluşturmak da elbette ki 
zorunluluktur. Ancak mücadele bunlardan 
ibaret kaldığında sorunun kaynağı olan 
kesimlerden, soruna çözüm bulmasını 
beklemekten ibaret bir talep siyasetine 
sınırlanmış olarak kalırız. Çalışma esnasın-
da tehlike unsurunun kazaya/hastalığa 
dönüşmemesi için o anda ve o mekanda 
müdahale eden, gerekirse üretimi durduran 
bir refleksi ve iradeyi işyerlerinde hayata 
geçirmeliyiz. Bu refleksi gösterebilmek 
kuşkusuz yaptığı işin risklerini bilen, tehlike-
yi öngören, dayanışma halinde örgütlü 
hareket eden bir işçi tutumu gerektirir.

Teknik değil, politik işyeri

Kapitalist üretim tarzında emek süreci 
kapitalist üretim ilişkilerinin her gün 
yeniden ve yeniden yaratıldığı, insanın emek 
ürününe, kendi üretici etkinliğine, kendi 
türüne ve nihayet doğaya yabancılaştığı bir 
pratiği dayatır.  Mevcut emek rejimi işçi 
sınıfını çok daha itaatkâr bir tutum almaya 
zorlamaktadır. İşçi sınıfını içinse itaat 
etmenin sonuçları daha fazla hastalık ve 
daha fazla ölüm olmaktadır. Tam bu noktada 
mevcut emek örgütlerimizin işçi sağlığı 
mücadelesindeki genel eğilimlerini ele 
almak gerekir. İşçi sağlığı meselesi daha çok 
meslek hastalıkları ve iş kazaları üzerinden 

yani sonuçlar üzerinden ele alınmakta ve 
böyle olunca da çözüm tıbbi ve hukuki 
çerçeveye sıkışmaktadır. Meslek hastalıkla-
rına tanı konulmaması, iş kazalarına bağlı 
maluliyet davaları, iş cinayetlerinde sorumlu 
sermaye kesimlerinin cezalandırılması, işçi 
sağlığı önlemleri için siyasi iktidardan 
hukuki düzenlemelerin talep edilmesi temel 
gündem maddeleri olmaktadır. Tüm bu 
süreçte işyerleri teknik bir alan olarak ele 
alınmaktadır. İşyerinde üretimin örgütlen-
mesi ve işleyişinin tümüyle sermayenin 
elinde olmasından hareketle işçi sınıfı için 
tamamen edilgen bir tutum öne çıkmaktadır. 
İş kazası varsa işverenin almadığı önlemler, 
iş cinayeti yaşanmışsa işverenin alması 
gereken cezalar tartışılmaktadır. Bunların 
tümünün işçi sağlığı mücadelesinin bir 
parçası olduğuna hiç şüphe yoktur. Ancak 
işçi sağlığı mücadelesi bu çerçeveye 
sınırlandığında işçi sınıfı da sadece mağdur 
kimliğiyle ele alınmaktadır. Sendikalar ve 
meslek örgütleri de mağdurların haklarını 
arayan, sınırları burjuva hukukuyla çizilmiş 
aracı kurumlara dönüşmektedir. İşçi sağlığı 
mücadelesi de tıbbi ve hukuki süreçlere 
indirgenmiş teknik bir mahiyetten ibaret 
algılanır hale gelmektedir. Oysaki işyeri 
yalnızca malların ve hizmetlerin üretildiği 
teknik bir alan değildir. Toplumsal ilişkilerin 
ve siyasetin her gün yeniden üretildiği politik 
bir alandır. Üretim sahasının iktisadi, siyasi 
ve ideolojik unsurlarla iç içe görmek, işyerini 
politik mücadele alanı olarak görmek 
demektir.

Yukarıda tanımlanan yabancılaştırma 
üzerine kurulu emek rejimi süreci tek yanlı 
değildir. Burjuvazi ve devletin adeta iç içe 
geçerek yönettiği artık değer üretimi ve 
değerlenme süreçlerinin dayattığı sömürü 
ve tahakküm ilişkileri, proletarya için bir 
mücadele dinamiği barındırır. İşyerleri bu 
mücadele dinamiklerinin önemli mekanla-
rından birisidir. İşyerleri, işçi sınıfının kendi 
emeği üzerindeki sermaye ve devlet deneti-
miyle öncelikle yüzleştiği, ifşa ettiği, bu 
denetimi işçi denetimi mekanizmaları ile 
kırmaya çalıştığı, kendi öz örgütlenmelerini 
bu perspektifle inşa ettiği, politik bir özne 
olduğu ve kurucu bir irade oluşturduğu 

mekanlardır. Bu kısırdöngüden çıkış için 
işçiler arası dayanışma, birbirine güven 
duygusu ve işyerlerinde kolektif olarak özne 
haline gelebilmek gerekmektedir. İşçi sınıfı 
için esas olan teknik bir işyerinin ötesinde 
politikleşmiş bir işyeridir. İşçilerin sağlıkları-
nı ve hayatlarını korumak gibi temel bir 
maddi zemin -en basit anlamıyla ‘var olma’, 
kar uğruna hayatlarını hiçe sayan üretim 
yapısında ‘hayatta olma’, ‘hayatta kalma’ 
zemini- politikleşmiş bir işyeri için önemli bir 
başlangıç noktası olarak görülebilir. (14) 
Mevcut yasa ve yönetmeliklerden kaynakla-
nan unsurlar komiteleşmenin aracı olarak 
kullanılabilir. Örneğin ILO sözleşmelerinden 
kaynaklanan ‘işçi temsilciliği’ mekanizması, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasından 
kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
ve çalışan temsilciliği mekanizmaları işçi 
denetimini arttırmanın araçları olarak 
kullanılabilir. Çalışma süreleri, çalışma 
yoğunluğu, ücret, sendikal hakların kullanı-
mı, işçi sağlığı önlemleri gibi temel gündem-
ler başta olmak üzere iş koluna ve işyerine 
özgü diğer sorunlar işçi komitelerinin bir 
araya gelme zemini olabilir. Sendika ve 
meslek örgütleri bu mücadelede ön açıcı rol 
oynayabilirler.

Bu topraklarda gerçekleşmiş olan, 1923’te 
İstanbul’da matbaalarda dizgicilerin 2 hafta 
süren özyönetim deneyimini, 1969’da Çorum’-
da linyit işletmelerinde Alpagut işçi özyöne-
timini, 1980’de Amasya’da Yeniçeltek maden 
işçileri özyönetimini, işçi denetiminin ötesine 
geçerek özyönetim sürecine ilerleyen 
mücadeleler olarak hep hatırda tutmak 
gerekli. (15) İşçi komiteleri önerisinin 
temelinde ciddi bir tarihsel birikim olduğunu 
bilmek önemli. Yukarıda Sovyet Devrimi ve 
İtalya örneklerinde görüldüğü gibi işçi 
sınıfının tarihte en güçlü olduğu dönemlerin 
mücadele yöntemleri arasında işyerlerinde 
komiteleşmek, farklı işyerlerinde ve işkolla-
rında komiteler arasında irtibatı sağlayarak 
dayanışmayı büyütmek gibi pratiklerin 
olduğunu bugün hatırlamak gerekiyor. 
İşyerlerinin acil ve güncel sorunları 
zemininde örgütlenen ama buradan 
hareketle üretimin tüm bilgisine hakim 
olarak üretimin organizasyonunu ele 

geçirmeyi amaçlayan, iktidar ilişkilerini 
hedef alan, ‘başka bir dünyanın’ temellerini 
atan bir mücadele düzlemine ihtiyacımız 
var.

Sonuç yerine

Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada, yıllardır 
açıklanan işçi ölümleri ve meslek hastalık-
larına dair raporlar, yapılan basın açıklama-
ları, sosyal medya kampanyaları, yürütülen 
hukuki mücadelelere rağmen iş cinayetleri-
ne bağlı ölümlerin azalmak bir yana giderek 
arttığını görüyoruz. Pandemi dönemi, mevcut 
kapitalist emek rejiminin ölümüne çalıştır-
ma politikalarını uygulamaktan bir an dahi 
tereddüt etmediğinin bir başka somut kanıtı 
olarak tarihte yerini şimdiden aldı. Kendini 
devletten ve sermayeden tamamen bağım-
sız olarak konumlandıran meslek örgütleri, 
sendika konfederasyonları sürekli talepleri-
ni sıralamış bu taleplerin kabulü için de 
kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmıştır. 
Bu çabalar da çok kıymetli olmakla birlikte 
alanda sınıfın üretimden gelen gücü üzerine 
kurulu bir mücadele eğilimi gösterileme-
miştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği 
basın açıklamasında pandemi döneminde 
işçi sınıfı örgütlerinin mücadele yaklaşımına 
dair kritik tespitlere yer verdi. Açıklamada, 
işçi sınıfı örgütlerinin bu dönemdeki işçi 
sağlığı mücadele yaklaşımının genel çerçe-
vesinin ‘sorun tespiti’ ve ‘sorunların çözümü 
için taleplerin ifade edilmesi’ ile sınırlı kaldığı 
belirtildi. Mücadele yaklaşımı olarak ise 
sorun tespiti ve taleplerin ötesine geçip 
alanda mücadele etmenin önemine değini-
lerek ve işçi sağlığını egemenlerin (sermaye 
ve devlet/siyasi iktidar) iradesine bırakma-
ma ve işyerlerinde işçi komite/meclislerinin 
kurulması çağrısı yapıldı. Bu çağrıyı yaygın-
laştırarak iş cinayetlerini durdurmak için, 
işyeri bazlı alan örgütlenmesine yönelik, 
emek sürecinde işçi denetimini arttırmayı 
hedefleyen bir mücadele hattını örmek 
zorundayız. 

Yeni paradigmaların sınıf mücadelesine dair 
yaklaşımları ve bunların emek meslek 
örgütlerimizin mücadele eğilimlerine 
yansımaları genel hatlarıyla değerlendiril-

meye çalışıldı. Komite/konsey deneyimleri-
nin sınıf bilinci, sınıf kapasitesi üzerindeki 
kurucu rolüne tarihsel deneyimlerle değinil-
meye çalışıldı. Rahatlıkla fark edileceği 
üzere burada değinilmeyen nokta sınıf 
mücadelesinde devrimci partilerin/hareket-
lerin rolüdür. Bu başlı başına başka bir 
yazının konusu olabilir. Ancak şunu ifade 
etmek gerekir ki bugün sendikaların ve 
meslek örgütlerinin krizi olarak görünen 
olgu esasen Türkiye devrimci hareketinin, 
sosyalistlerin krizidir. (16) Emek mücadelesi-
nin kurumlarında ve sınıfın bir araya geldiği 
her türlü yapıda sınıf mücadelesi çizgisini 
güçlendirecek olan, sendikaları devrimin 
kaldıracı haline getirecek olan, işçi sağlığı 
başta olmak üzere sınıfın diğer tüm sorun 
alanlarını bir örgütlenme pratiğine çevire-
cek olan devrimcilerdir. Bunu yapacak 
birikimimiz ve gücümüz var. Yeter ki 
yüzümüzü sınıf mücadelesine çevirelim.

Dipnotlar
(*) Sindemi kavramına yönelik ayrıntılı değerlendirmeler için Türk Tabipleri Birliği Covid-19 
Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu’nda yer alan ‘Salgın Hastalıktan Fazlası: Sindemi’ 
(Zencir, M. Yurdaş, K.) başlıklı bölüm incelenebilir.

(**) Sınıf politikalarının reddiyesi kuşkusuz başka argümanlarla temellendirilmeye 
çalışılır. Örneğin emek-değer kuramının geçersizliği iddiasındaki dijital emek, hizmet 
emeğinin yaygınlaşmasına dayanan ‘maddi olmayan emek’ teorisi ya da diyalektik 
felsefenin reddi üzerine kurulu otonomcu geleneğin yaklaşımları, emek-sermaye 
çelişkisi yerine devletli toplum-demokratik toplum çelişkisinin esas olduğunun öne 
sürülmesi gibi.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

işçi kitleleri kendi içlerinden demokratik bir 
özyönetim tabanını oluşturan, kendi özlem-
lerini dile getirebilecekleri bir örgüt 
çıkarmışlardı. Süregelen devrimci geleneğin 
kökenlerinde Petersburg Sovyet’i gibi 1905 
sovyetleri vardır. 1917 Şubat Devrimi sırasın-
da Petersburg Sovyeti’nin birden diriliverme-
si, aynı şekilde kısa sürede bütün Rusya’da 
sayısız işçi ve asker temsilcileri konseyleri-
nin ortaya çıkması, 1905 konseylerinin 
oynadığı rolün bilinçlerde ne kadar canlı 
kaldığını, bu örgütlerin devrim yeniden ivme 
kazandığında, halk kitlelerinin gereksinim-
lerine uyum gösterme yeteneği olduğunu 
kanıtlar.

İtalya’da işçi konseyleri

Birçok Avrupa ülkesinde I. Dünya Savaşı 
boyunca ve savaş sonrasında fabrika 
konseyleri ortaya çıktı. Bunlar basit işçi 
kontrolü aşamasından işçi yönetimine 
geçerken 1917 sovyet modelinden esinlendi-
ler. Özellikle İtalya’da sosyal patlama çok 
şiddetli gerçekleşir. 1916 Metalürji İşçileri 
Federasyonu her işletmede ‘iç komisyonlar’ 
seçilmesi kararı alır. Rusya’daki sovyet 
örneğinden hareketle oluşan bu işçi temsil 
örgütleri, süratle yönetim gücüne sahip 
fabrika konseylerine dönüşürler. Giderek 
radikalleşen hareket grevler ve fabrika 
işgalleri ile devam eder. (11) Torino Fabrika 
Konseyleri hareketi incelendiğinde gerçekte 
tarihte ilk kez, açlık ya da işsizlik tarafından 
eyleme itilmiş olmaksızın üretimi denetle-
mek için mücadeleye girişen bir proletarya 
görülür. Üstelik mücadeleye girişen, işçi 
sınıfının bir öncüsü bir azınlığı değildir. Torino 
emekçilerinin tüm kitlesi mücadeleye girişir 
ve tüm fedakarlıkları ve yoksunlukları göze 
alarak mücadeleyi sonuna dek sürdürür. 
Metal sanayi işçilerinin grevi bir ay sürer, 
diğer işkollarından emekçilerin grevi ise on 
gün sürer. Son on günkü genel grev, tüm 
Piemonte bölgesine yayılır, yaklaşık yarım 
milyon sanayi ve tarım işçisini harekete 
geçirir ve yaklaşık dört milyonluk bir nüfusu 
etkiler. (12) Torino işçilerinin komite hareket-
leri 1920’de yenilgiyle sonuçlanır.

Torino deneyimi üzerine Gramsci’nin değer-
lendirmeleri önemlidir. Gramsci’ye göre bu 

konseyler, üretimi örgütlemeyi sağlayabile-
cek uygun araçlardır. Ancak sendikaların 
rolü tartışmalıdır. İşçi denetimi/kontrolü 
mücadelesinde sendikaların rolüne dair 
tespitle bugün hala güncelliğini korumakta-
dır. Gramsci’ye göre sendikalizm, kapitalist 
toplumun potansiyel biçimde aşılması 
olarak değil de kapitalist toplumun basit bir 
biçimi olarak kendini ortaya koyar. İşçileri, 
üreticiler olarak değil, ücretliler olarak 
örgütler, yani kapitalist özel mülkiyet rejimi-
nin yaratıkları, meta-emek satıcıları olarak 
örgütler. O dönemde sendikalar, bürokratik 
biçimi nedeniyle, sınıf savaşımının patlak 
vermesini bile önlemeye yönelir. Oysa 
konseyler sanayi alanındaki yasallığın 
yadsınmasıdır. Hep bu yasallığı parçalama-
ya, işçi sınıfını sınai iktidarın ele geçirilmesi-
ne doğru yöneltmeye ve onu sınai iktidarın 
kaynağı haline getirmeye çabalar. Gramsci’-
nin sendikalar yaklaşımı ihtiyatlıdır; ‘Sendika 
görevlileri sanayi alanındaki yasallığı gerek-
li ama sürekli olmayacak bir uzlaşma diye 
kabul ederse, güçler dengesini işçi sınıfın-
dan yana çevirmek için sendikanın elinde 
bulunan tüm araçları kullanırlarsa, sendika 
bir devrim aracı olur. Konseyleri yalnızca 
sendikal mücadelenin bir aracı olarak kabul 
eden anlayış (sendikanın konsey üzerinde 
doğrudan denetime sahip olduğu) bir 
hiyerarşik yapı içinde maddi bir biçim alırsa, 
bir devrimci gelişim gücü olan konsey 
kısırlaşır. Konseyin ortaya çıkışı, işçi sınıfının 
üretim alanında bulunduğu konumun bir 
işlevi ve işçi sınıfı için tarihsel bir gereklilik 
olduğu için, konseyi hiyerarşik biçimde 
sendikaya bağımlı kılma yolundaki her türlü 
girişim er ya da geç iki kurum arasındaki bir 
çatışmanın ortaya çıkmasıyla sonuçlana-
caktır.’

Gramsci konseyleri işçi sınıfının birliğini 
oluşturmanın pratik ve politik yolu olarak 
görüyor. Konseyler, işçi sınıfının yeni bir bilinç 
etrafında, karşılıklı eğitimle yeni bir toplum-
sal ruh yarattığı organlardır. Sivil toplumun 
has kavramı olan ‘yurttaşlık’ soyutlamasının 
ortadan kalktığı kurumsal yapılar, ‘ücretlile-
rin’ değil üreticilerin faaliyetine özgü 
örgütlenme biçimleridir. György Lukacs’ın 
konseylere dair değerlendirmeleri durumu 

net olarak özetler; ‘İktidar mücadelesi 
sırasında konseyler hem işçi sınıfının 
bölünmüşlüğünü aşmanın hem de ekonomik 
mücadele ile politik mücadele arasındaki 
kopukluğu gidermenin ortamını oluştururlar. 
Bu yüzden de konsey, devrimci praksisin 
alanı ve işçi sınıfı bilincinin gerçekleşme 
zeminidir.’ (13)

İşçi denetimi yaklaşımı işçi sağlığı mücade-
lesine nasıl yansımalıdır?

Yukarıda değinilmeye çalışılan sınıfa dair 
tartışmaları ve işçi denetimine dair tarihsel 
deneyimleri işçi sağlığı mücadelesi üzerin-
den somutlamak alanın en önemli ihtiyaçla-
rı olarak duruyor. Bu anlamda tehlikeyi 
merkeze alan, iş cinayetlerini, iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını önleme üzerine 
yoğunlaşan, emek sürecinde işçi sınıfının 
denetimini arttırarak politik bir işyeri 
temelinde mücadele yürütmeyi amaçlayan 
bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Tehlikeyi merkeze alan, önlemeyi hedefle-
yen bir işçi sağlığı mücadelesi

İşçi sağlının uluslararası sözleşmeler ve 
bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere kabul 
görmüş en temel yaklaşımlarından birisi 
tehlikeyi kaynağında yok etmektir. Tehlike-
nin risk analiziyle öngörülerek hastalığa 
veya kazaya sebebiyet vermeden ortadan 
kaldırılması gerekir. Tehlikeye göz yumuldu-
ğu sürece meslek hastalığı veya iş kazaları 
kaçınılmaz olur. Bu yaklaşım teknik/hukuki 
bir işçi sağlığı perspektifinden ibaret değildir. 
Meseleye sınıf mücadelesi zemininden 
baktığımızda, insanların ücret karşılığında 
emek gücünü satmak zorunda bırakıldığı 
sömürüye dayalı kapitalist üretim ilişkileri-
nin en temel tehlike unsuru olduğunu ortaya 
koymamızı sağlayan politik bir yaklaşımdır. 
Kapitalistler açısından esas olan işin sağlığı-
dır. İş süreçlerinin aksamaması, kar oranla-
rının düşmemesi için önlemler alınır. İşçi 
sağlığı önlemleri bu politikalarla çeliştiği 
yerde işçiler için ‘tehlikeli’ olan sermaye için 
‘gerekli’ olan haline gelir. Koronavirüs salgın 
döneminde yaşanılanlar bu gerçeğin en 
güncel kanıtlarını ortaya koymaktadır. 
Sadece toplumun temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak üretim süreçlerini güvenli 
çalışma koşullarını sağlayarak devam 
ettirmek yerine tüm meta tedarik zincirleri-
nin devamı tercih edilmiştir. Esas öncelik 
sermaye birikim süreçlerinde kesinti yaşan-
maması olmuştur. Oysaki virüsün bulaşma-
sını önlemek için yapılması gerekenler çok 
net olarak bilinmektedir. Ancak burjuvazi ve 
devletler varlık zeminlerini korumak için 
‘tehlikeye’ göz yumarak Covid-19 hastalığına 
bağlı ölümlerin bir numaralı failleri olmuş ve 
olmaya devam etmektedirler. Bu tespitler 
sınıf temelli işçi sağlığı mücadelesinin 
yöntemi konusunda da doğrudan belirleyici-
dir. Doğası itibariyle tehlikeye göz yuman 
kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu 
bir emek rejiminde, tehlikeyle kaynağında 
mücadele etmenin yolu emek sürecinde işçi 
denetiminin devreye girmesinden geçer.  Bu 
alandaki mücadelede sorunların tespiti 
kuşkusuz çok önemlidir. Bu sorunları 
çözmek için talep oluşturmak da elbette ki 
zorunluluktur. Ancak mücadele bunlardan 
ibaret kaldığında sorunun kaynağı olan 
kesimlerden, soruna çözüm bulmasını 
beklemekten ibaret bir talep siyasetine 
sınırlanmış olarak kalırız. Çalışma esnasın-
da tehlike unsurunun kazaya/hastalığa 
dönüşmemesi için o anda ve o mekanda 
müdahale eden, gerekirse üretimi durduran 
bir refleksi ve iradeyi işyerlerinde hayata 
geçirmeliyiz. Bu refleksi gösterebilmek 
kuşkusuz yaptığı işin risklerini bilen, tehlike-
yi öngören, dayanışma halinde örgütlü 
hareket eden bir işçi tutumu gerektirir.

Teknik değil, politik işyeri

Kapitalist üretim tarzında emek süreci 
kapitalist üretim ilişkilerinin her gün 
yeniden ve yeniden yaratıldığı, insanın emek 
ürününe, kendi üretici etkinliğine, kendi 
türüne ve nihayet doğaya yabancılaştığı bir 
pratiği dayatır.  Mevcut emek rejimi işçi 
sınıfını çok daha itaatkâr bir tutum almaya 
zorlamaktadır. İşçi sınıfını içinse itaat 
etmenin sonuçları daha fazla hastalık ve 
daha fazla ölüm olmaktadır. Tam bu noktada 
mevcut emek örgütlerimizin işçi sağlığı 
mücadelesindeki genel eğilimlerini ele 
almak gerekir. İşçi sağlığı meselesi daha çok 
meslek hastalıkları ve iş kazaları üzerinden 

yani sonuçlar üzerinden ele alınmakta ve 
böyle olunca da çözüm tıbbi ve hukuki 
çerçeveye sıkışmaktadır. Meslek hastalıkla-
rına tanı konulmaması, iş kazalarına bağlı 
maluliyet davaları, iş cinayetlerinde sorumlu 
sermaye kesimlerinin cezalandırılması, işçi 
sağlığı önlemleri için siyasi iktidardan 
hukuki düzenlemelerin talep edilmesi temel 
gündem maddeleri olmaktadır. Tüm bu 
süreçte işyerleri teknik bir alan olarak ele 
alınmaktadır. İşyerinde üretimin örgütlen-
mesi ve işleyişinin tümüyle sermayenin 
elinde olmasından hareketle işçi sınıfı için 
tamamen edilgen bir tutum öne çıkmaktadır. 
İş kazası varsa işverenin almadığı önlemler, 
iş cinayeti yaşanmışsa işverenin alması 
gereken cezalar tartışılmaktadır. Bunların 
tümünün işçi sağlığı mücadelesinin bir 
parçası olduğuna hiç şüphe yoktur. Ancak 
işçi sağlığı mücadelesi bu çerçeveye 
sınırlandığında işçi sınıfı da sadece mağdur 
kimliğiyle ele alınmaktadır. Sendikalar ve 
meslek örgütleri de mağdurların haklarını 
arayan, sınırları burjuva hukukuyla çizilmiş 
aracı kurumlara dönüşmektedir. İşçi sağlığı 
mücadelesi de tıbbi ve hukuki süreçlere 
indirgenmiş teknik bir mahiyetten ibaret 
algılanır hale gelmektedir. Oysaki işyeri 
yalnızca malların ve hizmetlerin üretildiği 
teknik bir alan değildir. Toplumsal ilişkilerin 
ve siyasetin her gün yeniden üretildiği politik 
bir alandır. Üretim sahasının iktisadi, siyasi 
ve ideolojik unsurlarla iç içe görmek, işyerini 
politik mücadele alanı olarak görmek 
demektir.

Yukarıda tanımlanan yabancılaştırma 
üzerine kurulu emek rejimi süreci tek yanlı 
değildir. Burjuvazi ve devletin adeta iç içe 
geçerek yönettiği artık değer üretimi ve 
değerlenme süreçlerinin dayattığı sömürü 
ve tahakküm ilişkileri, proletarya için bir 
mücadele dinamiği barındırır. İşyerleri bu 
mücadele dinamiklerinin önemli mekanla-
rından birisidir. İşyerleri, işçi sınıfının kendi 
emeği üzerindeki sermaye ve devlet deneti-
miyle öncelikle yüzleştiği, ifşa ettiği, bu 
denetimi işçi denetimi mekanizmaları ile 
kırmaya çalıştığı, kendi öz örgütlenmelerini 
bu perspektifle inşa ettiği, politik bir özne 
olduğu ve kurucu bir irade oluşturduğu 

mekanlardır. Bu kısırdöngüden çıkış için 
işçiler arası dayanışma, birbirine güven 
duygusu ve işyerlerinde kolektif olarak özne 
haline gelebilmek gerekmektedir. İşçi sınıfı 
için esas olan teknik bir işyerinin ötesinde 
politikleşmiş bir işyeridir. İşçilerin sağlıkları-
nı ve hayatlarını korumak gibi temel bir 
maddi zemin -en basit anlamıyla ‘var olma’, 
kar uğruna hayatlarını hiçe sayan üretim 
yapısında ‘hayatta olma’, ‘hayatta kalma’ 
zemini- politikleşmiş bir işyeri için önemli bir 
başlangıç noktası olarak görülebilir. (14) 
Mevcut yasa ve yönetmeliklerden kaynakla-
nan unsurlar komiteleşmenin aracı olarak 
kullanılabilir. Örneğin ILO sözleşmelerinden 
kaynaklanan ‘işçi temsilciliği’ mekanizması, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasından 
kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
ve çalışan temsilciliği mekanizmaları işçi 
denetimini arttırmanın araçları olarak 
kullanılabilir. Çalışma süreleri, çalışma 
yoğunluğu, ücret, sendikal hakların kullanı-
mı, işçi sağlığı önlemleri gibi temel gündem-
ler başta olmak üzere iş koluna ve işyerine 
özgü diğer sorunlar işçi komitelerinin bir 
araya gelme zemini olabilir. Sendika ve 
meslek örgütleri bu mücadelede ön açıcı rol 
oynayabilirler.

Bu topraklarda gerçekleşmiş olan, 1923’te 
İstanbul’da matbaalarda dizgicilerin 2 hafta 
süren özyönetim deneyimini, 1969’da Çorum’-
da linyit işletmelerinde Alpagut işçi özyöne-
timini, 1980’de Amasya’da Yeniçeltek maden 
işçileri özyönetimini, işçi denetiminin ötesine 
geçerek özyönetim sürecine ilerleyen 
mücadeleler olarak hep hatırda tutmak 
gerekli. (15) İşçi komiteleri önerisinin 
temelinde ciddi bir tarihsel birikim olduğunu 
bilmek önemli. Yukarıda Sovyet Devrimi ve 
İtalya örneklerinde görüldüğü gibi işçi 
sınıfının tarihte en güçlü olduğu dönemlerin 
mücadele yöntemleri arasında işyerlerinde 
komiteleşmek, farklı işyerlerinde ve işkolla-
rında komiteler arasında irtibatı sağlayarak 
dayanışmayı büyütmek gibi pratiklerin 
olduğunu bugün hatırlamak gerekiyor. 
İşyerlerinin acil ve güncel sorunları 
zemininde örgütlenen ama buradan 
hareketle üretimin tüm bilgisine hakim 
olarak üretimin organizasyonunu ele 

geçirmeyi amaçlayan, iktidar ilişkilerini 
hedef alan, ‘başka bir dünyanın’ temellerini 
atan bir mücadele düzlemine ihtiyacımız 
var.

Sonuç yerine

Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada, yıllardır 
açıklanan işçi ölümleri ve meslek hastalık-
larına dair raporlar, yapılan basın açıklama-
ları, sosyal medya kampanyaları, yürütülen 
hukuki mücadelelere rağmen iş cinayetleri-
ne bağlı ölümlerin azalmak bir yana giderek 
arttığını görüyoruz. Pandemi dönemi, mevcut 
kapitalist emek rejiminin ölümüne çalıştır-
ma politikalarını uygulamaktan bir an dahi 
tereddüt etmediğinin bir başka somut kanıtı 
olarak tarihte yerini şimdiden aldı. Kendini 
devletten ve sermayeden tamamen bağım-
sız olarak konumlandıran meslek örgütleri, 
sendika konfederasyonları sürekli talepleri-
ni sıralamış bu taleplerin kabulü için de 
kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmıştır. 
Bu çabalar da çok kıymetli olmakla birlikte 
alanda sınıfın üretimden gelen gücü üzerine 
kurulu bir mücadele eğilimi gösterileme-
miştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği 
basın açıklamasında pandemi döneminde 
işçi sınıfı örgütlerinin mücadele yaklaşımına 
dair kritik tespitlere yer verdi. Açıklamada, 
işçi sınıfı örgütlerinin bu dönemdeki işçi 
sağlığı mücadele yaklaşımının genel çerçe-
vesinin ‘sorun tespiti’ ve ‘sorunların çözümü 
için taleplerin ifade edilmesi’ ile sınırlı kaldığı 
belirtildi. Mücadele yaklaşımı olarak ise 
sorun tespiti ve taleplerin ötesine geçip 
alanda mücadele etmenin önemine değini-
lerek ve işçi sağlığını egemenlerin (sermaye 
ve devlet/siyasi iktidar) iradesine bırakma-
ma ve işyerlerinde işçi komite/meclislerinin 
kurulması çağrısı yapıldı. Bu çağrıyı yaygın-
laştırarak iş cinayetlerini durdurmak için, 
işyeri bazlı alan örgütlenmesine yönelik, 
emek sürecinde işçi denetimini arttırmayı 
hedefleyen bir mücadele hattını örmek 
zorundayız. 

Yeni paradigmaların sınıf mücadelesine dair 
yaklaşımları ve bunların emek meslek 
örgütlerimizin mücadele eğilimlerine 
yansımaları genel hatlarıyla değerlendiril-

meye çalışıldı. Komite/konsey deneyimleri-
nin sınıf bilinci, sınıf kapasitesi üzerindeki 
kurucu rolüne tarihsel deneyimlerle değinil-
meye çalışıldı. Rahatlıkla fark edileceği 
üzere burada değinilmeyen nokta sınıf 
mücadelesinde devrimci partilerin/hareket-
lerin rolüdür. Bu başlı başına başka bir 
yazının konusu olabilir. Ancak şunu ifade 
etmek gerekir ki bugün sendikaların ve 
meslek örgütlerinin krizi olarak görünen 
olgu esasen Türkiye devrimci hareketinin, 
sosyalistlerin krizidir. (16) Emek mücadelesi-
nin kurumlarında ve sınıfın bir araya geldiği 
her türlü yapıda sınıf mücadelesi çizgisini 
güçlendirecek olan, sendikaları devrimin 
kaldıracı haline getirecek olan, işçi sağlığı 
başta olmak üzere sınıfın diğer tüm sorun 
alanlarını bir örgütlenme pratiğine çevire-
cek olan devrimcilerdir. Bunu yapacak 
birikimimiz ve gücümüz var. Yeter ki 
yüzümüzü sınıf mücadelesine çevirelim.

Dipnotlar
(*) Sindemi kavramına yönelik ayrıntılı değerlendirmeler için Türk Tabipleri Birliği Covid-19 
Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu’nda yer alan ‘Salgın Hastalıktan Fazlası: Sindemi’ 
(Zencir, M. Yurdaş, K.) başlıklı bölüm incelenebilir.

(**) Sınıf politikalarının reddiyesi kuşkusuz başka argümanlarla temellendirilmeye 
çalışılır. Örneğin emek-değer kuramının geçersizliği iddiasındaki dijital emek, hizmet 
emeğinin yaygınlaşmasına dayanan ‘maddi olmayan emek’ teorisi ya da diyalektik 
felsefenin reddi üzerine kurulu otonomcu geleneğin yaklaşımları, emek-sermaye 
çelişkisi yerine devletli toplum-demokratik toplum çelişkisinin esas olduğunun öne 
sürülmesi gibi.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

işçi kitleleri kendi içlerinden demokratik bir 
özyönetim tabanını oluşturan, kendi özlem-
lerini dile getirebilecekleri bir örgüt 
çıkarmışlardı. Süregelen devrimci geleneğin 
kökenlerinde Petersburg Sovyet’i gibi 1905 
sovyetleri vardır. 1917 Şubat Devrimi sırasın-
da Petersburg Sovyeti’nin birden diriliverme-
si, aynı şekilde kısa sürede bütün Rusya’da 
sayısız işçi ve asker temsilcileri konseyleri-
nin ortaya çıkması, 1905 konseylerinin 
oynadığı rolün bilinçlerde ne kadar canlı 
kaldığını, bu örgütlerin devrim yeniden ivme 
kazandığında, halk kitlelerinin gereksinim-
lerine uyum gösterme yeteneği olduğunu 
kanıtlar.

İtalya’da işçi konseyleri

Birçok Avrupa ülkesinde I. Dünya Savaşı 
boyunca ve savaş sonrasında fabrika 
konseyleri ortaya çıktı. Bunlar basit işçi 
kontrolü aşamasından işçi yönetimine 
geçerken 1917 sovyet modelinden esinlendi-
ler. Özellikle İtalya’da sosyal patlama çok 
şiddetli gerçekleşir. 1916 Metalürji İşçileri 
Federasyonu her işletmede ‘iç komisyonlar’ 
seçilmesi kararı alır. Rusya’daki sovyet 
örneğinden hareketle oluşan bu işçi temsil 
örgütleri, süratle yönetim gücüne sahip 
fabrika konseylerine dönüşürler. Giderek 
radikalleşen hareket grevler ve fabrika 
işgalleri ile devam eder. (11) Torino Fabrika 
Konseyleri hareketi incelendiğinde gerçekte 
tarihte ilk kez, açlık ya da işsizlik tarafından 
eyleme itilmiş olmaksızın üretimi denetle-
mek için mücadeleye girişen bir proletarya 
görülür. Üstelik mücadeleye girişen, işçi 
sınıfının bir öncüsü bir azınlığı değildir. Torino 
emekçilerinin tüm kitlesi mücadeleye girişir 
ve tüm fedakarlıkları ve yoksunlukları göze 
alarak mücadeleyi sonuna dek sürdürür. 
Metal sanayi işçilerinin grevi bir ay sürer, 
diğer işkollarından emekçilerin grevi ise on 
gün sürer. Son on günkü genel grev, tüm 
Piemonte bölgesine yayılır, yaklaşık yarım 
milyon sanayi ve tarım işçisini harekete 
geçirir ve yaklaşık dört milyonluk bir nüfusu 
etkiler. (12) Torino işçilerinin komite hareket-
leri 1920’de yenilgiyle sonuçlanır.

Torino deneyimi üzerine Gramsci’nin değer-
lendirmeleri önemlidir. Gramsci’ye göre bu 

konseyler, üretimi örgütlemeyi sağlayabile-
cek uygun araçlardır. Ancak sendikaların 
rolü tartışmalıdır. İşçi denetimi/kontrolü 
mücadelesinde sendikaların rolüne dair 
tespitle bugün hala güncelliğini korumakta-
dır. Gramsci’ye göre sendikalizm, kapitalist 
toplumun potansiyel biçimde aşılması 
olarak değil de kapitalist toplumun basit bir 
biçimi olarak kendini ortaya koyar. İşçileri, 
üreticiler olarak değil, ücretliler olarak 
örgütler, yani kapitalist özel mülkiyet rejimi-
nin yaratıkları, meta-emek satıcıları olarak 
örgütler. O dönemde sendikalar, bürokratik 
biçimi nedeniyle, sınıf savaşımının patlak 
vermesini bile önlemeye yönelir. Oysa 
konseyler sanayi alanındaki yasallığın 
yadsınmasıdır. Hep bu yasallığı parçalama-
ya, işçi sınıfını sınai iktidarın ele geçirilmesi-
ne doğru yöneltmeye ve onu sınai iktidarın 
kaynağı haline getirmeye çabalar. Gramsci’-
nin sendikalar yaklaşımı ihtiyatlıdır; ‘Sendika 
görevlileri sanayi alanındaki yasallığı gerek-
li ama sürekli olmayacak bir uzlaşma diye 
kabul ederse, güçler dengesini işçi sınıfın-
dan yana çevirmek için sendikanın elinde 
bulunan tüm araçları kullanırlarsa, sendika 
bir devrim aracı olur. Konseyleri yalnızca 
sendikal mücadelenin bir aracı olarak kabul 
eden anlayış (sendikanın konsey üzerinde 
doğrudan denetime sahip olduğu) bir 
hiyerarşik yapı içinde maddi bir biçim alırsa, 
bir devrimci gelişim gücü olan konsey 
kısırlaşır. Konseyin ortaya çıkışı, işçi sınıfının 
üretim alanında bulunduğu konumun bir 
işlevi ve işçi sınıfı için tarihsel bir gereklilik 
olduğu için, konseyi hiyerarşik biçimde 
sendikaya bağımlı kılma yolundaki her türlü 
girişim er ya da geç iki kurum arasındaki bir 
çatışmanın ortaya çıkmasıyla sonuçlana-
caktır.’

Gramsci konseyleri işçi sınıfının birliğini 
oluşturmanın pratik ve politik yolu olarak 
görüyor. Konseyler, işçi sınıfının yeni bir bilinç 
etrafında, karşılıklı eğitimle yeni bir toplum-
sal ruh yarattığı organlardır. Sivil toplumun 
has kavramı olan ‘yurttaşlık’ soyutlamasının 
ortadan kalktığı kurumsal yapılar, ‘ücretlile-
rin’ değil üreticilerin faaliyetine özgü 
örgütlenme biçimleridir. György Lukacs’ın 
konseylere dair değerlendirmeleri durumu 

net olarak özetler; ‘İktidar mücadelesi 
sırasında konseyler hem işçi sınıfının 
bölünmüşlüğünü aşmanın hem de ekonomik 
mücadele ile politik mücadele arasındaki 
kopukluğu gidermenin ortamını oluştururlar. 
Bu yüzden de konsey, devrimci praksisin 
alanı ve işçi sınıfı bilincinin gerçekleşme 
zeminidir.’ (13)

İşçi denetimi yaklaşımı işçi sağlığı mücade-
lesine nasıl yansımalıdır?

Yukarıda değinilmeye çalışılan sınıfa dair 
tartışmaları ve işçi denetimine dair tarihsel 
deneyimleri işçi sağlığı mücadelesi üzerin-
den somutlamak alanın en önemli ihtiyaçla-
rı olarak duruyor. Bu anlamda tehlikeyi 
merkeze alan, iş cinayetlerini, iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını önleme üzerine 
yoğunlaşan, emek sürecinde işçi sınıfının 
denetimini arttırarak politik bir işyeri 
temelinde mücadele yürütmeyi amaçlayan 
bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Tehlikeyi merkeze alan, önlemeyi hedefle-
yen bir işçi sağlığı mücadelesi

İşçi sağlının uluslararası sözleşmeler ve 
bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere kabul 
görmüş en temel yaklaşımlarından birisi 
tehlikeyi kaynağında yok etmektir. Tehlike-
nin risk analiziyle öngörülerek hastalığa 
veya kazaya sebebiyet vermeden ortadan 
kaldırılması gerekir. Tehlikeye göz yumuldu-
ğu sürece meslek hastalığı veya iş kazaları 
kaçınılmaz olur. Bu yaklaşım teknik/hukuki 
bir işçi sağlığı perspektifinden ibaret değildir. 
Meseleye sınıf mücadelesi zemininden 
baktığımızda, insanların ücret karşılığında 
emek gücünü satmak zorunda bırakıldığı 
sömürüye dayalı kapitalist üretim ilişkileri-
nin en temel tehlike unsuru olduğunu ortaya 
koymamızı sağlayan politik bir yaklaşımdır. 
Kapitalistler açısından esas olan işin sağlığı-
dır. İş süreçlerinin aksamaması, kar oranla-
rının düşmemesi için önlemler alınır. İşçi 
sağlığı önlemleri bu politikalarla çeliştiği 
yerde işçiler için ‘tehlikeli’ olan sermaye için 
‘gerekli’ olan haline gelir. Koronavirüs salgın 
döneminde yaşanılanlar bu gerçeğin en 
güncel kanıtlarını ortaya koymaktadır. 
Sadece toplumun temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak üretim süreçlerini güvenli 
çalışma koşullarını sağlayarak devam 
ettirmek yerine tüm meta tedarik zincirleri-
nin devamı tercih edilmiştir. Esas öncelik 
sermaye birikim süreçlerinde kesinti yaşan-
maması olmuştur. Oysaki virüsün bulaşma-
sını önlemek için yapılması gerekenler çok 
net olarak bilinmektedir. Ancak burjuvazi ve 
devletler varlık zeminlerini korumak için 
‘tehlikeye’ göz yumarak Covid-19 hastalığına 
bağlı ölümlerin bir numaralı failleri olmuş ve 
olmaya devam etmektedirler. Bu tespitler 
sınıf temelli işçi sağlığı mücadelesinin 
yöntemi konusunda da doğrudan belirleyici-
dir. Doğası itibariyle tehlikeye göz yuman 
kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu 
bir emek rejiminde, tehlikeyle kaynağında 
mücadele etmenin yolu emek sürecinde işçi 
denetiminin devreye girmesinden geçer.  Bu 
alandaki mücadelede sorunların tespiti 
kuşkusuz çok önemlidir. Bu sorunları 
çözmek için talep oluşturmak da elbette ki 
zorunluluktur. Ancak mücadele bunlardan 
ibaret kaldığında sorunun kaynağı olan 
kesimlerden, soruna çözüm bulmasını 
beklemekten ibaret bir talep siyasetine 
sınırlanmış olarak kalırız. Çalışma esnasın-
da tehlike unsurunun kazaya/hastalığa 
dönüşmemesi için o anda ve o mekanda 
müdahale eden, gerekirse üretimi durduran 
bir refleksi ve iradeyi işyerlerinde hayata 
geçirmeliyiz. Bu refleksi gösterebilmek 
kuşkusuz yaptığı işin risklerini bilen, tehlike-
yi öngören, dayanışma halinde örgütlü 
hareket eden bir işçi tutumu gerektirir.

Teknik değil, politik işyeri

Kapitalist üretim tarzında emek süreci 
kapitalist üretim ilişkilerinin her gün 
yeniden ve yeniden yaratıldığı, insanın emek 
ürününe, kendi üretici etkinliğine, kendi 
türüne ve nihayet doğaya yabancılaştığı bir 
pratiği dayatır.  Mevcut emek rejimi işçi 
sınıfını çok daha itaatkâr bir tutum almaya 
zorlamaktadır. İşçi sınıfını içinse itaat 
etmenin sonuçları daha fazla hastalık ve 
daha fazla ölüm olmaktadır. Tam bu noktada 
mevcut emek örgütlerimizin işçi sağlığı 
mücadelesindeki genel eğilimlerini ele 
almak gerekir. İşçi sağlığı meselesi daha çok 
meslek hastalıkları ve iş kazaları üzerinden 

yani sonuçlar üzerinden ele alınmakta ve 
böyle olunca da çözüm tıbbi ve hukuki 
çerçeveye sıkışmaktadır. Meslek hastalıkla-
rına tanı konulmaması, iş kazalarına bağlı 
maluliyet davaları, iş cinayetlerinde sorumlu 
sermaye kesimlerinin cezalandırılması, işçi 
sağlığı önlemleri için siyasi iktidardan 
hukuki düzenlemelerin talep edilmesi temel 
gündem maddeleri olmaktadır. Tüm bu 
süreçte işyerleri teknik bir alan olarak ele 
alınmaktadır. İşyerinde üretimin örgütlen-
mesi ve işleyişinin tümüyle sermayenin 
elinde olmasından hareketle işçi sınıfı için 
tamamen edilgen bir tutum öne çıkmaktadır. 
İş kazası varsa işverenin almadığı önlemler, 
iş cinayeti yaşanmışsa işverenin alması 
gereken cezalar tartışılmaktadır. Bunların 
tümünün işçi sağlığı mücadelesinin bir 
parçası olduğuna hiç şüphe yoktur. Ancak 
işçi sağlığı mücadelesi bu çerçeveye 
sınırlandığında işçi sınıfı da sadece mağdur 
kimliğiyle ele alınmaktadır. Sendikalar ve 
meslek örgütleri de mağdurların haklarını 
arayan, sınırları burjuva hukukuyla çizilmiş 
aracı kurumlara dönüşmektedir. İşçi sağlığı 
mücadelesi de tıbbi ve hukuki süreçlere 
indirgenmiş teknik bir mahiyetten ibaret 
algılanır hale gelmektedir. Oysaki işyeri 
yalnızca malların ve hizmetlerin üretildiği 
teknik bir alan değildir. Toplumsal ilişkilerin 
ve siyasetin her gün yeniden üretildiği politik 
bir alandır. Üretim sahasının iktisadi, siyasi 
ve ideolojik unsurlarla iç içe görmek, işyerini 
politik mücadele alanı olarak görmek 
demektir.

Yukarıda tanımlanan yabancılaştırma 
üzerine kurulu emek rejimi süreci tek yanlı 
değildir. Burjuvazi ve devletin adeta iç içe 
geçerek yönettiği artık değer üretimi ve 
değerlenme süreçlerinin dayattığı sömürü 
ve tahakküm ilişkileri, proletarya için bir 
mücadele dinamiği barındırır. İşyerleri bu 
mücadele dinamiklerinin önemli mekanla-
rından birisidir. İşyerleri, işçi sınıfının kendi 
emeği üzerindeki sermaye ve devlet deneti-
miyle öncelikle yüzleştiği, ifşa ettiği, bu 
denetimi işçi denetimi mekanizmaları ile 
kırmaya çalıştığı, kendi öz örgütlenmelerini 
bu perspektifle inşa ettiği, politik bir özne 
olduğu ve kurucu bir irade oluşturduğu 

mekanlardır. Bu kısırdöngüden çıkış için 
işçiler arası dayanışma, birbirine güven 
duygusu ve işyerlerinde kolektif olarak özne 
haline gelebilmek gerekmektedir. İşçi sınıfı 
için esas olan teknik bir işyerinin ötesinde 
politikleşmiş bir işyeridir. İşçilerin sağlıkları-
nı ve hayatlarını korumak gibi temel bir 
maddi zemin -en basit anlamıyla ‘var olma’, 
kar uğruna hayatlarını hiçe sayan üretim 
yapısında ‘hayatta olma’, ‘hayatta kalma’ 
zemini- politikleşmiş bir işyeri için önemli bir 
başlangıç noktası olarak görülebilir. (14) 
Mevcut yasa ve yönetmeliklerden kaynakla-
nan unsurlar komiteleşmenin aracı olarak 
kullanılabilir. Örneğin ILO sözleşmelerinden 
kaynaklanan ‘işçi temsilciliği’ mekanizması, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasından 
kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
ve çalışan temsilciliği mekanizmaları işçi 
denetimini arttırmanın araçları olarak 
kullanılabilir. Çalışma süreleri, çalışma 
yoğunluğu, ücret, sendikal hakların kullanı-
mı, işçi sağlığı önlemleri gibi temel gündem-
ler başta olmak üzere iş koluna ve işyerine 
özgü diğer sorunlar işçi komitelerinin bir 
araya gelme zemini olabilir. Sendika ve 
meslek örgütleri bu mücadelede ön açıcı rol 
oynayabilirler.

Bu topraklarda gerçekleşmiş olan, 1923’te 
İstanbul’da matbaalarda dizgicilerin 2 hafta 
süren özyönetim deneyimini, 1969’da Çorum’-
da linyit işletmelerinde Alpagut işçi özyöne-
timini, 1980’de Amasya’da Yeniçeltek maden 
işçileri özyönetimini, işçi denetiminin ötesine 
geçerek özyönetim sürecine ilerleyen 
mücadeleler olarak hep hatırda tutmak 
gerekli. (15) İşçi komiteleri önerisinin 
temelinde ciddi bir tarihsel birikim olduğunu 
bilmek önemli. Yukarıda Sovyet Devrimi ve 
İtalya örneklerinde görüldüğü gibi işçi 
sınıfının tarihte en güçlü olduğu dönemlerin 
mücadele yöntemleri arasında işyerlerinde 
komiteleşmek, farklı işyerlerinde ve işkolla-
rında komiteler arasında irtibatı sağlayarak 
dayanışmayı büyütmek gibi pratiklerin 
olduğunu bugün hatırlamak gerekiyor. 
İşyerlerinin acil ve güncel sorunları 
zemininde örgütlenen ama buradan 
hareketle üretimin tüm bilgisine hakim 
olarak üretimin organizasyonunu ele 

geçirmeyi amaçlayan, iktidar ilişkilerini 
hedef alan, ‘başka bir dünyanın’ temellerini 
atan bir mücadele düzlemine ihtiyacımız 
var.

Sonuç yerine

Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada, yıllardır 
açıklanan işçi ölümleri ve meslek hastalık-
larına dair raporlar, yapılan basın açıklama-
ları, sosyal medya kampanyaları, yürütülen 
hukuki mücadelelere rağmen iş cinayetleri-
ne bağlı ölümlerin azalmak bir yana giderek 
arttığını görüyoruz. Pandemi dönemi, mevcut 
kapitalist emek rejiminin ölümüne çalıştır-
ma politikalarını uygulamaktan bir an dahi 
tereddüt etmediğinin bir başka somut kanıtı 
olarak tarihte yerini şimdiden aldı. Kendini 
devletten ve sermayeden tamamen bağım-
sız olarak konumlandıran meslek örgütleri, 
sendika konfederasyonları sürekli talepleri-
ni sıralamış bu taleplerin kabulü için de 
kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmıştır. 
Bu çabalar da çok kıymetli olmakla birlikte 
alanda sınıfın üretimden gelen gücü üzerine 
kurulu bir mücadele eğilimi gösterileme-
miştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği 
basın açıklamasında pandemi döneminde 
işçi sınıfı örgütlerinin mücadele yaklaşımına 
dair kritik tespitlere yer verdi. Açıklamada, 
işçi sınıfı örgütlerinin bu dönemdeki işçi 
sağlığı mücadele yaklaşımının genel çerçe-
vesinin ‘sorun tespiti’ ve ‘sorunların çözümü 
için taleplerin ifade edilmesi’ ile sınırlı kaldığı 
belirtildi. Mücadele yaklaşımı olarak ise 
sorun tespiti ve taleplerin ötesine geçip 
alanda mücadele etmenin önemine değini-
lerek ve işçi sağlığını egemenlerin (sermaye 
ve devlet/siyasi iktidar) iradesine bırakma-
ma ve işyerlerinde işçi komite/meclislerinin 
kurulması çağrısı yapıldı. Bu çağrıyı yaygın-
laştırarak iş cinayetlerini durdurmak için, 
işyeri bazlı alan örgütlenmesine yönelik, 
emek sürecinde işçi denetimini arttırmayı 
hedefleyen bir mücadele hattını örmek 
zorundayız. 

Yeni paradigmaların sınıf mücadelesine dair 
yaklaşımları ve bunların emek meslek 
örgütlerimizin mücadele eğilimlerine 
yansımaları genel hatlarıyla değerlendiril-

meye çalışıldı. Komite/konsey deneyimleri-
nin sınıf bilinci, sınıf kapasitesi üzerindeki 
kurucu rolüne tarihsel deneyimlerle değinil-
meye çalışıldı. Rahatlıkla fark edileceği 
üzere burada değinilmeyen nokta sınıf 
mücadelesinde devrimci partilerin/hareket-
lerin rolüdür. Bu başlı başına başka bir 
yazının konusu olabilir. Ancak şunu ifade 
etmek gerekir ki bugün sendikaların ve 
meslek örgütlerinin krizi olarak görünen 
olgu esasen Türkiye devrimci hareketinin, 
sosyalistlerin krizidir. (16) Emek mücadelesi-
nin kurumlarında ve sınıfın bir araya geldiği 
her türlü yapıda sınıf mücadelesi çizgisini 
güçlendirecek olan, sendikaları devrimin 
kaldıracı haline getirecek olan, işçi sağlığı 
başta olmak üzere sınıfın diğer tüm sorun 
alanlarını bir örgütlenme pratiğine çevire-
cek olan devrimcilerdir. Bunu yapacak 
birikimimiz ve gücümüz var. Yeter ki 
yüzümüzü sınıf mücadelesine çevirelim.

Dipnotlar
(*) Sindemi kavramına yönelik ayrıntılı değerlendirmeler için Türk Tabipleri Birliği Covid-19 
Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu’nda yer alan ‘Salgın Hastalıktan Fazlası: Sindemi’ 
(Zencir, M. Yurdaş, K.) başlıklı bölüm incelenebilir.

(**) Sınıf politikalarının reddiyesi kuşkusuz başka argümanlarla temellendirilmeye 
çalışılır. Örneğin emek-değer kuramının geçersizliği iddiasındaki dijital emek, hizmet 
emeğinin yaygınlaşmasına dayanan ‘maddi olmayan emek’ teorisi ya da diyalektik 
felsefenin reddi üzerine kurulu otonomcu geleneğin yaklaşımları, emek-sermaye 
çelişkisi yerine devletli toplum-demokratik toplum çelişkisinin esas olduğunun öne 
sürülmesi gibi.
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