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Önsöz
Kurulduğu 1967 yılından beri tüzüğünde belirtilen kuruluş amaç-

ları doğrultusunda, kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olan 
Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)’nin, Türkiye’de sosyal bilim-
lerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmalar açı-
sından, iki yılda bir, ODTÜ’nün geleneksel desteğiyle yapılan Ulusal 
Sosyal Bilimler Kongre’lerinin özel bir yeri vardır. Ulusal Sosyal Bi-
limler Kongrelerinin, Türkiye’deki farklı disiplinlere mensup sosyal 
bilimciler topluluğunu bir araya getiren, bilim insanları ve araştırma-
cılar arasında iletişimi sağlamayı amaçlayan niteliği ile ülkemizdeki 
akademik etkinlikler çerçevesinde özgün bir konumu olduğuna kuş-
ku yoktur.  Kongrelere katılanların nitelikleri incelendiğinde, bildiri 
sunanların önemli bir oranının, meslek yaşantılarının başlangıcında 
olan genç öğretim elemanları ile yüksek lisans ve doktora çalışmala-
rını sürdüren genç araştırmacılar olduğu görülmektedir. TSBD, pek 
çok genç araştırmacının bilim dünyasına ilk sunumlarını yaptığı ve 
kendilerini tanıttığı böyle bir platformu gelenekselleştirmiş olmanın 
övüncünü taşımaktadır.

Sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden bilim insanlarının katkıları 
ile zenginleşen çoğulcu ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik ettiğini 
düşündüğümüz yönleri ile Ulusal Sosyal Bilimler Kongre’lerinde ya-
pılan katkıların yayına dönüştürülmesi, TSBD’nin amaçları doğrul-
tusunda gerçekleştirmeye çalıştığı etkinlikler arasındadır. TSBD’nin 
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artık geleneksel bir nitelik kazanmış bulunan bir başka etkinliği olan 
Genç Sosyal Bilimciler Ödüllerini kazanan araştırmacıların katkıları-
nın da bu bağlamda değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.

Özellikle günümüzde, Yunanistan’dan İspanya’ya neoliberal he-
gemonyaya karşı açık tavır alan toplumsal hareketler ve siyasal olu-
şumların dünyanın gündemini belirlemeye başladığı bir süreçte, 4-6 
Aralık 2013’te toplanan 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresine sunu-
lan bildiriler ile Genç Sosyal Bilimciler Ödülüne layık görülen bilim 
insanlarının katkılarından oluşan ve Finansallaşma, Devlet ve Politik 
İktisat; Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Ara-
yışları; Türkiye’de Sağlık, Siyaset, Piyasa başlıklı üç kitapta toplan-
mış olan seçkilerin, Türkiye’deki tartışma ortamına önemli bir katkı 
yapacağını umut etmek isteriz. Bu kitaplarda yer alan çalışmaların or-
tak ve temel bir özelliğinin büyük ölçüde eleştirel siyasal iktisat yak-
laşımını benimsemiş olmalarına dikkat çekmekte yarar vardır. Böyle-
likle, ülkemizde de emekleri ile yaşayanların karşılaştıkları sorunları 
ve geliştirilebilecek çözümleri, neoliberal hegemonyanın belirlediği 
kurguların dar çerçevesinin dışına çıkarak ele almanın önünün açılma-
sı doğrultusunda bir adım daha atılmış olacaktır.

Her üretim sürecinin doğal olarak emekçileri vardır. Bu vesiley-
le, kitapların ortaya çıkmasına emek veren, başta derleyenler olmak 
üzere, tüm yazarlara, TSBD yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum.

Doç.Dr. Galip L. Yalman
TSBD Yönetim Kurulu Başkanı



Giriş:

Rüzgara Karşı Emek ve Sınıf Çalışmaları
Gamze Yücesan-Özdemir

Rüzgara karşı yürüyorum
Yamalı caddelerinde bu şehrin

Düşümde gülüşü deniz mavisi çocuklar
Bir memleket var düşümde dostlar

Nazım Hikmet

Emek ve sınıf çalışmalarının 1980’lerden bu yana çetrefilli bir 
darboğazdan geçmekte olduğu bilinmektedir. Bu gerçeklik kadar iyi 
bilinmeyen bir diğer husus ise emek ve sınıf çalışmalarının yeni binyı-
lın başında yaşadığı canlanmadır. Söz konusu canlanma, Marksizmin 
hegemonyasının zayıfladığı bir akademik ortamda gerçekleşmektedir. 
Post-yapısalcı, post-Marksist ve/veya post-modernist yaklaşımlar, 
emek çalışmalarının dilini/terminolojisini ve nesnesini belirlemek id-
diasıyla hareket etmektedirler. Dolayısıyla alanda emek ve sınıf çalış-
malarını önemsizleştiren rüzgarlar bir yönden; bu çalışmalara liberal 
söylemi taşımaya/sızdırmaya çalışan rüzgarlar bir diğer yönden es-
mektedir. 

“Rüzgara Karşı Emek ve Sınıf çalışmaları” başlığı, yalnızca bu 
çalışmaları önemsizleştiren yaklaşıma değil; son dönemde ortaya çı-
kan ve ortalığı yaban sarmaşıklarının arsızlığıyla kaplayan liberalizm 
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esintili yaklaşımlara da karşı durmak gerekliliğini işaret ediyor. Diğer 
bir deyişle, emeği yeniden gündeme getirmek kadar onu uygun teo-
rik üretim araçlarıyla değerlendirmek teorik etkinliğin temel hedefini 
oluşturmak durumundadır.1

Esen Rüzgar: Bulanık, Hissiyat Yüklü ve Siyasetsiz
Akademide Marksizmin kaybettiği hegemonyanın yerini alan 

post-yapısalcı, post-Marksist ve/veya post-modernist yaklaşımlar 
kimlik, kültür ve etnisite gibi alanları öne çıkarıp, bu konularda ça-
lışmalar yaptıktan sonra Marksizmin yeteri kadar “geri püskürtüldü-
ğü” düşüncesiyle son yıllarda emek ve sınıf çalışmalarına da eğildiler. 
Adı geçenler yeni yüzyılın başında emek çalışmalarının ortodoksisini 
oluşturmak hevesiyle çalışmalar yürütüyorlar.

Bu yaklaşımın, ilk olarak belirtilebilecek özelliği, amacı ve sorun-
salı belirsiz analizler yapması ve teorik bulanıklık ve netleşememe du-
rumu içinde olmasıdır. Yaklaşım(lar)ın taşıyıcısı olan akademisyenler, 
bir yandan artı-değer sömürüsünü imkan dahiline sokan iktidar ilişki-
leri üzerine yazmaktayken bir diğer yandan esas mekanizmayı görün-
mez kılmakta, bir yandan emek piyasasının şiddetini ve parçalayıcı 
etkisini tanırken diğer yandan -ondan vazgeçememenin yarattığı nev-
rotik tavırla- aynı gayya kuyusunun içinde özgürleştirici potansiyeller 
bulmaya çalışmaktadırlar. “Yüksek akademi” içinde farklı disiplinler, 
teorisyenler, kavramlar ve kuramlar, enigmatik bir halde yan yana gel-
mekte ve bu enigmatik hal içinde amaç ve sorunsal kaybolmaktadır. 
Belki de, “amaç” ve “sorun”, “aydınlanmacı” ve “modern” kategoriler 
olarak reddedilmektedir. 

Teorik bulanıklık, sosyal gerçekliğe dair farklı bilme, anlama/açık-
lama ve değiştirme yaklaşımlarına, diğer bir deyişle, epistemolojik 
önkabullere sahip düşünürlerin/teorisyenlerin bir araya getirilmesinin 
sonucudur. Dolayısıyla, toplumsal gerçekliği anlama ve açıklamaya 
çalışırken tümüyle farklı noktalarda bulunan teorisyenler yan yana 
gelebilmektedir. Farklı bir şekilde söylemek gerekirse; tüm düşünsel 
1 Benzer bir çabayı, “Emek Çalışmalarını Yeniden Düşünmek” başlığı altında İnatçı Köste-
bek: Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş adlı kitabımda da yürütüyorum. 
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faaliyetini bir teorisyeni sosyal kuramdan silmek için yoğunlaştırmış 
olan bir teorisyen diğer teorisyen ile ilişkilendirilerek, iki teorisyenin 
kavramları birlikte kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın kristalize olduğu 
cümle, Eric Olin Wright’ın derlediği Sınıf Analizine Farklı Yaklaşım-
lar kitabına yazdığı son son cümlesidir: “İnsan, pekala, sınıfsal hare-
ketliliği çalışırken Weberci, yaşam biçimlerinin sınıfsal belirleyicili-
ğini çalışırken Bordieucü ve kapitalizm eleştirisi yaparken deMarksçı 
olabilir.” Her teorisyen bir teorik geleneğe ve bir teorik soyağacına 
aittir. Fakat son dönemde bu teorik gelenekler ve teorik soyağaçları 
tümüyle yok sayılmaktadır. 

Teorik bulanıklık, kavramların ve kuramların ait oldukları düşün-
sel geleneklerden kopartılması ve birbiriyle eklemlenmesinin sonucu 
olarak da ortaya çıkmaktadır. Son dönemde hem akademide hem de 
siyasette kavramlar çok hoyratça kullanılmakta, ait oldukları sosyal 
bağlamlardan koparılmakta ve söylemsel tutarlılık gözetilmeksizin 
birbirine eklemlenmektedirler. Dolayısıyla, ortaya ciddi bir düşünsel 
karmaşa çıkmaktadır. 

Teorik bulanıklık, tüm bu sıralananların yanı sıra Marksist kavram-
ların kaçırılmasına (hijacked) da yol açmaktadır. Marksist kavramlar, 
bağlamlarından koparılmakta ve farklı teorilerce sahiplenilebilmek-
tedir. Örneğin, emek süreci kavramı Marksist bir analizin kurucu 
kavramıyken; işyerinde çalışma ilişkileri kavramı yerine rahatlıkla 
kullanılabilmektedir. Bilgi işçisi, enformasyon devrimi, kavramları 
düşünüldüğünde de işçi ve devrim kavramları Marksizmden kaçırıl-
mış ve aşırılmış olarak kullanılmaktadır (Dyer-Witheford, 2004). 

Teorik bulanıklık noktasına yöntembilimsel bulanıklık da eşlik et-
mektedir. Pozitivizmi “yasa-benzeri” genellemeler ve “büyük anlatı” 
olarak karikatürize etmenin ardından, anaakım yaklaşımın yöntemi 
sürekli farklılıkları arar, bulur ve öne çıkarır hale gelmiştir. Emek ve 
sınıf çalışmalarında, sınıf içi farklılıklar, etnisiteye, milliyete, dine ve 
toplumsal cinsiyete dayalı farklılıklar görüldükçe ve bunların altı çi-
zildikçe “bilimsellik” iddiası güçlenmektedir. Burjuva sosyal bilimler, 
topluma, sahip olduğu farklılıklar üzerinden seslenmeyi tercih eder. 
Bu seslenme biçimini içselleştirip, emek ve sınıf araştırmalarında 
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yöntemi “farklılıkları görme” olarak tanımlamak, rüzgarla sürüklen-
mek anlamına gelmektedir. Burjuvazinin siyasal ufkunun içine hap-
solmaktır bir anlamda. Bu sorunlu yöntembilimsel yaklaşıma karşı 
Wood (2008: 17)’un sorusu meydan okuyucudur: “Dünyada görülen 
en bütünselleştirici sistem olan kapitalizm ile kuramsal olarak yüzleş-
mekten kaçınmak için, bilgiyi bütünselleştirmeyi reddetmekten daha 
iyi bir yol olabilir mi?”

“Yüksek akademi”, bulanıklığı ve netleşememeyi bir kuramsal ve 
siyasal duruş olarak da görmektedir demek yanlış olmayacaktır. Bu 
bulanıklık ve netleşememe, kapitalizmin krizi koşullarında meşruiyeti 
iyice yıpranmış sermaye için anlaşılabilirdir ama emek için çelişkile-
rin ve çatışmanın gizlenmesinden başka bir şey ifade etmemektedir. 

İkinci olarak, anaakım olmaya çalışan yaklaşıma dahil olanlar, 
emeğin çözümsüz olduğu varsayılan trajedisini estetik bir mesele 
haline getirmekte, sömürüye muhatap olan bahtsızların hallerini an-
lata anlata bitirememektedirler. “İşçi sınıfının kendi sesini duymak”, 
“işçi sınıfına söz vermek” anlamında anlatılar, emek çalışmalarının 
“olmazsa olmaz”ıdırlar. Fakat, anaakım yaklaşımda, anlatılar ve hika-
yeler gerçeğin temsili olarak kabul görmektedir. Emeğin mekanları ve 
emeğin gündelik hayatları bir anlatı olarak serimlenmektedir. Anlatı-
lama sorunludur zira deneyimler söylemsel inşalara dönüşmektedir.

Emek ve sınıf, nesnel ve öznel yanları ile ve bu yanlar arasında-
ki ilişkileri serimleyerek araştırılmalı ve incelenmelidir. Nesnel, sis-
tem-yönelimli bir sınıf araştırması ile öznel, kişiler-yönelimli bir sınıf 
araştırmasını birlikte yürütmenin imkanları üzerine düşünülmelidir 
(Ollman, 2008). Kapitalistler ve işçiler, sermaye ve emeğin vücuda 
gelmiş ve kişileşmiş halleri olarak, dolayısıyla, insanlar toplumsal-e-
konomik fonksiyonların vücuda gelmiş halleri olarak görülmelidir. Bu 
nesnel, sistem-yönelimli bir sınıf araştırmasıdır (Ollman, 2008). Öz-
nel, kişiler-yönelimli bir sınıf araştırması ise insan öğesini ve odağını 
daha doğrudan ve daha sıkı bir şekilde eklemeyi gerektirir.

Son olarak ise, anaakım yaklaşımın bu anlatıları bir hissiyat geliş-
tirmekte ve fakat siyasal bir hat önermemektedir. Bu çalışmalar izle-
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ğinden gidildiğinde perişan halleri ayrıntılarıyla “tasvir”, “tasavvur” 
ve “tahayyül” edilenlerin ya (yine bu tür çalışmalar sayesinde) yükse-
lecek toplumsal bilinç ve vicdana sığınmaları ya kamuoyu yaratmaları 
ya da tefekkür içerisinde ölümü beklemeleri gerekecektir. 

Dolayısıyla, siyasete kapalı sığ bir içerik üretilmektedir. Hissiyat 
yüklü olma, Marksizmle bağlarını tümüyle koparmış kültürel çalış-
maların önemli bir uğrağıdır. Marksizmin hayatı ve emeği anlar ve 
açıklarkenki aydınlanmacılıktan devraldığı “soğuk”, “materyalist” ve 
”kaba” analizlerinin yerine “insani” olanı analize taşıdığı iddiasında-
dır bu çalışmalar. “İnsani” olan ise duygu yüklüdür ve kaba gerçek-
likler kadar rüyaları da içerir. Korku, eziklik, cesaret, çoşku ve neşe 
gibi duygular hem incelenen emekçiler nezdinde hem araştırmacıların 
konuya yaklaşımı nezdinde belirleyicidir (Goodwin vd., 2001). 

Rüzgara Karşı: Emeğin Ekonomi Politiği
Emek çalışmaları, bulanık, hissiyat yüklü ve siyasetsiz yaklaşımın 

reddi üzerinden tarihsel maddeciliğin ilk amacı olan dünyayı değiştir-
mek için dünyayı kuramsal olarak yorumlamanın izleğinde olmalıdır 
diye düşünüyorum. Kuramsal netlik içinde ve siyasi bir duruşa sahip 
olan emeğin ekonomi politiği için “olmazsa olmazlar” nelerdir? Bu 
olmazsa olmazları beş noktada tartışmak istiyorum: a. Kuramsal ve 
kavramsal netleşme, b. Üretim noktasının analizi, c. Toplumsal bir 
ilişki olarak sınıf, d. Sınıf bilinci ile örülmüş siyasallaşma ve e. Gele-
cek hayali. 

Emek çalışmaları, kuramsal ve kavramsal bir netleşme noktasında 
sınıf perspektifi ve klasik Marksist kavramlarla kurulmuş çözümleme 
araçları ile örülmesi hayatiyet taşımaktadır. Kuramsal ve kavramsal 
netliğin kaybolması kapitalizmin eleştirisi noktasında olmasa da onu 
ortadan kaldırmayı amaçlayan teori ve eylem için hayati sorun yaratır. 

Emek çalışmalarında, üretim noktasının hareket ve analiz nokta-
sı olarak alınması mühimdir. Üretim anı mühimdir, çünkü tarihsel 
maddeciliğin eleştirel yanı ve gücü üretimin öncelliği ilkesine dayan-
maktadır (Wood, 2008). Denilebilir ki, Marksizmin analize başladığı 
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nokta, kapitalizmde, üretim noktasında kapitalist doğanın nasıl ya-
ratıldığıdır. Artı-değer mekanizması, artı-değere el koyan ile üretici 
arasındaki belirli bir toplumsal ilişkidir. Dolayısıyla, kapitalist üretim 
noktası, emek süreci ve “değerlenme süreci” olarak tanımlanan artığa 
el koyma ile birlikte ele alındığında merkezi bir çözümleme alanıdır. 

Üretim noktasını, teknik bir alan olarak iktisadın konusuna terk et-
mek ve emek ve sınıf çalışmalarını gündelik hayat ve tüketim alanları 
gibi daha siyasi alanlarda araştırmaya çalışmak, kapitalizmin meşhur 
iktisadi ve siyasi ayrımını tekrar üretmektir. Kapitalizmde iktisadi alan 
iktisat dışı baskı ya da açık zor kullanımına gerek duymaz (Wood, 
2008). İktisadi alanda artı-değere el koyuş iktisadi araçlarla olur. Bu 
anlamda kapitalizm, kendisini önceleyen üretim biçimlerinden farklı-
dır, çünkü kapitalizm öncesi biçimlerde artı-değere iktisat dışı koşul-
larda el konur, siyasi, hukuki ya da askeri baskı vardır (Wood, 2008). 
İktisadi alandaki bu farklılaşma, kapitalizmin iktisadi ve siyasi alanı 
ayrılabilmesini kolaylaştırmıştır. Siyaseti ve gündelik hayatı aramak 
için üretim dışına bakmak bu ayrımı tekrar üretme tehlikesini içerir. 

Üretim noktası ve üretim noktasının dışı, diğer bir ifadeyle, işyeri 
ve işyeri dışı arasında bütünselliği kurma çabası değerlidir. Denebilir 
ki, hem emek süreci analizi hem de sınıfın gündelik hayat tecrübele-
ri bir bütünsellik içinde açıklanabilir. Marx’ın yabancılaşma kuramı, 
gündelik hayatı ve bu gündelik hayatı işyeri ve işyeri dışı bütünselliği 
içinde kavramak için kilit önemi haizdir. Marx’ın yabancılaşma kura-
mı üzerine en kapsamlı araştırmalardan birini yapan Ollman (2012: 
213) şöyle diyor: “Yabancılaşma kuramı, Marx’ın kapitalist üretimin 
insanoğlunun fiziksel ve akli durumu ile bir parçası olduğu toplumsal 
süreç üzerindeki yıkıcı etkisini gösterdiği entelektüel yapıdır.”

Emek çalışmaları, sınıf hakkında kuramsal olarak düşünürken, sı-
nıfı toplumsal bir ilişki olarak tanımlayan yolu izlemelidir. Sınıfı top-
lumsal bir ilişki olarak tanımlamak, sınıf kuramında önceliği sınıf mü-
cadelesine vermek anlamına gelir. Sınıfları tek tek incelemek mümkün 
değildir; sınıflar, girdikleri karşılıklı ilişkiler içerisinde ortaya çıkarlar. 
Sınıfı toplumsal bir ilişki olarak tanımlamak, sınıf araştırmalarını da 
durağan değil, ilişkili ve etkileşimli olarak kavramak demektir.
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Sınıfı, toplumsal bir ilişki olarak ele almak, sınıfı hiyerarşik yapı-
da, gelir gibi “iktisadi” kriterlere, “piyasa fırsatlarına”, mesleğe göre 
ayrıştıran bir “katmanlandırma” olarak ele alan jeolojik model red-
didir. Jeolojik modelde odağa yerleştirilen “eşitsizlik” kuramsal bir 
değere sahip değildir (Wood, 2008). Odağa yerleştirilmesi gereken 
mülk sahipleri ile üreticiler arasındaki ilişkinin dinamiğidir, toplumsal 
ilişkilerin kaynağı olan zıtlıklar ve çelişkilerdir. 

Emek çalışmalarında, sınıfsal bilinç ile örülmüş bir siyasallaşma, 
akademik alanın gündeminde olmalıdır. Tekrarlamak gerekirse, dün-
yayı değiştirmek için dünyayı kuramsal olarak yorumlama izleği takip 
edilmelidir. Emekçiler için, kapitalizm koşullarında doğrudan üretim 
noktasında olan bitenle, bugüne dek olmuş bitmişin ve en önemlisi 
nasıl olması gerektiğinin sağlam kuramsal ve kavramsal temellerle 
tartışılması önem taşımaktadır. 

Emek çalışmaları, gelecek hayali de içermelidir diye düşünüyo-
rum. Bugünün tahlili kadar, emeğin sömürülmesi, değersizleşmesi ve 
yabancılaşması süreçlerine karşı alternatifler üzerine de düşünülmeli-
dir. Alternatif gelecek üzerine, diğer bir deyişle, sosyalist emek süre-
ci üzerine düşünmek, sömürüyü, yabancılaşmayı ve değersizleşmeyi 
barındırmayan teknoloji, yönetim ve örgüt üzerine düşünmektir bir 
anlamda. 

Kitabın Bölümleri
Bu kitabın bölümleri, 2013 yılı Aralık ayında Türk Sosyal Bilimler 

Derneği tarafından ODTÜ’de düzenlenen 13. Ulusal Sosyal Bilimler 
Kongresi’nde sunulmuş tebliğlerden oluşuyor. İki hususun altını çiz-
mek önemli diye düşünüyorum. Birincisi, kongrede bir kitap oluştu-
rabilecek sayıda ve nitelikte emek ve sınıf çalışmasının/araştırmasının 
sunulmuş olması kıymetlidir. Dolayısıyla, memlekette ve akademide 
emek ve sınıfın üzerine düşünülüyor olması umut vericidir. İkinci hu-
sus, kitapta yer alan tebliğ sahiplerinin hepsinin genç akademisyenler 
olmasıdır. Kitapta yazıları olan genç akademisyenlerin bazıları halen 
doktora çalışmalarını sürdürüyorlar; diğerleri ise doktoralarını yeni 
tamamlamışlar. Açıktır ki; akademide bir karşı hegemonya kurma ve 
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yaratma sürecinde gençlerin akademik ilgi ve heyecanları belirleyici 
olacaktır. 

“Nasıl Çalışıyorduk ve Nasıl Çalışabilirdik?” sorusuyla başlıyor 
kitap. Birinci bölümde, Burçak Özoğlu, emek çalışmaları için olduk-
ça önemli ama üzerinde fazla düşünülmemiş olan “gelecek hayali” 
üzerine düşünmeye çağırıyor. Özoğlu -kitabın diğer yazarlarına göre 
bir dönem önce sayılabilir, bu O’nu yaşlı yapmaz kuşkusuz- 2000’li 
yıllardan bu yana, rüzgarlara karşı sağlam bir duruşa sahip olmuş bir 
akademisyen. “Emek Çalışmalarının Kurulması Sürecine Bir Kat-
kı” (2002) adlı tartışma metninde, Özoğlu, emeğin ekonomi politi-
ği üzerine kuramsal ve kavramsal bir tartışma yürütmüştü. Özoğlu, 
“Sosyalist Emek Sürecini Nerede Aramalı?”(2002) adlı makalesinde 
kapitalist emek sürecinin tahlillerine yeni bir soluk getirerek, “soru, 
eşitsizlikleri, yabancılaşmayı, değersizleşmeyi ve sömürüyü barındı-
ran kapitalist emek sürecinin alternatifinin nasıl tanımlanacağıdır?” 
diye sormuştu ve devam etmişti, “bu soruya yanıt verecek bir sosyalist 
emek sürecine ulaşmak olanaklı mıdır?”

“Nasıl Çalışıyoruz ve Nasıl Çalışabilirdik?” sorusu, bu soruları 
tamamlıyor aslında. Özoğlu, bu kez, kapitalist olmayan emek süreç-
lerinin sırrına ışık tuttuğunu düşündüğü iki sosyalist ütopyayı konu 
alıyor: Morris ve Bellamy’nin ütopyaları. Bu ütopyalarda, geleceğin 
emek sürecinin nasıl olması gerektiğine dair tartışmaları serimliyor. 
Geleceğin emek sürecini belirleyecek olan “emeğin özgürleşmesi” 
midir; “yöneten yönetilen” ilişkisinin ortadan kalkması mıdır; tekno-
loji ve sanayinin belirleyiciliğinin sınırlanması mıdır; ya da sömürü 
mekanizmasının yıkılması mıdır?”Makale, hem geleceğin emek sü-
reçleri kurgusu üzerine düşünmeyi hem de bu alternatif kurgular için 
kitaplar, romanlar ve hikayeler üzerine eğilmeyi öneriyor.

Türkiye’de son dönemde emek süreçlerini derinden etkileyen ve sı-
nıf haritasını yeniden yapılandıran gelişmelerin başında güvencesizlik 
pratiklerinin geldiği söylenebilir. Türkiye’de sınıfın güvencesizlik ha-
ritasına baktığımızda doğrudan göze çarpan bir gerçeklik var: Sınıfın 
en alttakilerinin göçmen işçiler olması. En ucuz ve en zor çalışmaları 
koşullarında altında çalışanlar göçmen işçilerdir: Kürt emekçiler ve 
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son dönemde Suriyeli emekçiler. Polat Alpman, “Metropol Etnikli-
ğinin Sınıfsal İçeriği: Kürt Emeğinin Ekonomik ve Politik Değeri” 
başlıklı yazısında, sınıf ve etnisite ilişkisine ışık tutuyor. Bu yazıda, 
metropollere göç eden Kürt emekçiler, ucuz-etnik işgücünün temsilci-
si olarak tartışmanın merkezindeler. Alpman, “Tarlabaşı’nda yaşayan 
Kürtlerin kentsel emek süreçlerine eklemlenmelerine ilişkin sosyolo-
jik merakla”, 2012-2013 yılları arasında yaklaşık dokuz ay, İstanbul, 
Beyoğlu’nda derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmiş. Alpman, 
”görünmez olmak” isteyen ve Türklerle farklı “karşılaşmalar” içinde 
olan Kürt emekçileri, proleterleşmiş bir Kürtlük ve Türkiye’nin deği-
şen sınıfsal kompozisyonu başlıkları altında tartışıyor.

Güvencesizliğin en görünür, en elle tutulabilir olduğu durum, in-
şaat işçilerinin deneyimleridir demek yanlış olmayacaktır. İnşaat iş-
çileri, kent, rant ve sermaye birikim süreçlerinin ortaya çıkardığı ve 
her geçen gün sayıları artan sınıf üyeleridir. “Taşeron Çalışma İliş-
kilerinde Sınıfsal Konumlar: İnşaat İşçileri” adlı üçüncü bölümde, 
Sidar Çınar, inşaat işçilerine dair gerçekliklere ışık tutmayı ve onlarla 
tanışmayı amaçlıyor. Çınar’ın çalışması, İstanbul, Mersin, Gaziantep 
ve Mardin’deki inşaat işçileri ile Nisan-Kasım 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği derinlemesine görüşmelere yaslanıyor. Çınar, inşaat 
işçilerinin içinde bulunduğu taşeron çalışmayı, “çok katmanlı/basa-
maklı çalışma ilişkisi” olarak tanımlıyor. En az üç basamaklı, işvere-
nin belirsizleştiği taşeron ağları içinde işçileri görüp, onları anlamaya 
çalışıyor. Çınar, inşaat işçilerinin “ikili bir zaman baskısına” tabii ol-
duklarının altını çiziyor. Birinci zaman baskısı ana şirketten taşerona, 
taşerondan da işçiye aktarılmaktadır. İşin belirlenen tarihte bitmemesi 
durumunda taşeronların ana şirkete ceza ödemeleri durumunda kal-
maları ile oluşmaktadır. İkincisi zaman baskısı ise, taşeronun ne kadar 
az sayıda işçi ile işi bitirirse o kadar kar edecek olmasından kaynakla-
nan zaman baskısıdır. Zaman baskısı, iş kazası anlamına geliyor. 

Güvencesizlik ve geleceksizlik tartışmalarında, en katlanılamaz, en 
kötü ve en acımasız olanlarçocuk işçilerin maruz kaldıkları uygula-
malardır. Fındıkta çocuk işçiliği, gazeteci Mehmet Ülger›in “Mevsim 
Çocukları” (2008) isimli belgeselinde yer alan “fındık yiyemeyen ço-
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cuklar” teması ile gündeme geldi. “Mevsimlik ve Gezici-Geçici Çalış-
ma: Çocuk İşçiler”, adlı dördüncü bölümde, Sebiha Kablay, fındıkta 
çocuk işçiliğine ışık tutuyor. Kablay’ın araştırması, Ağustos 2013’de 
Giresun ve Ordu’da fındık hasadı sırasında yapılan derinlemesine gö-
rüşmelere dayanıyor. Kim bu mevsimlik ve gezici-geçici çalışan ve 
fındık toplayan çocuk işçiler?: Küçük bahçe sahiplerinin çocukları, 
Gürcistan’dan gelen yabancı işçilerin çocukları, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ve 
Suriyeli işçilerin çocukları. Fındık toplayan çocuk işçiler, genellikle 
aileleriyle birlikte Nisan ayının ortalarından Ekim ayının sonuna ka-
dar mevsimlik tarım göçüne katılıyorlar. Nisan ayında çilek toplamak 
için Mersin’le başlayan yolculuk Ekim ayı sonunda Nevşehir’de pa-
tates toplayarak sonlanıyor. Fındıkta çalışan çocuk işçilerin çalışma 
koşullarını, eğitimlerini ve gelecek beklentilerini tartışıyor, Kablay. 
Çocuklar, en çok çilek toplamayı seviyorlar. Erkek çocuklar çok siga-
ra içiyorlar. Tüm çocukların yaşları büyüdükçe hayata dair umutları 
azalıyor ve ailelerinin kaderini yaşayacaklarına inançları artıyor.

Türkiye’de emek süreçlerine dair son dönem gelişmelerin bir diğer 
önemli hattı kamuda yeniden proleterleşme deneyimleridir. Kamuda 
yeniden proleterleşmenin en net örneğini, “aydından ameleye” dönü-
şen öğretmenlerde gözleyebiliyoruz. “Metropollerde Öğretmen Emek-
çi Olmayı Nasıl Deneyimler?” sorusu, Orkun Saip Durmaz’ın yazdığı 
beşinci bölümün başlığı. Bu bölüm, Durmaz’ın doktora tez çalışma-
sının bir ürünü. Durmaz, öğretmen emek sürecini ve öğretmenlerin 
yeniden proleterleşme koşullarını inceliyor. 21. yüzyılın şafağında 
öğretmenlerin vasıfsızlaşma ve yeniden proleterleşme örüntüleri, yal-
nızca onların yaşamlarını değil; tüm toplumu ve dahası toplumun ya-
rınlarını belirlemektedir.

Kamuda yeniden proleterleşmeyi ve kamu emek sürecinde dönüşü-
mü mümkün kılan yönetsel pratik ve stratejiler arasında en önemlisi 
kuşkusuz norm kadro uygulamasıdır. Norm kadro uygulaması, Türki-
ye’de kamu yönetiminin 1980’lerden bu yana içinde bulunduğu dönü-
şüm sürecinde teknik bir uygulamadan çok daha fazlasını ifade ediyor. 
“Kamu Emek Sürecinde Dönüşüm: Norm Kadro Uygulaması” adlı 
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altıncı bölümde Feyza Kalav-İdrisoğlu, norm kadro uygulamasının 
kamu istihdamı ve kamu emek süreci üzerindeki etkilerini inceliyor. 
Bu çalışma, Kalay-İdrisoğlu’nun yüksek lisans tezine ve yüksek lisans 
tezi kapsamında uygulayıcılar, norm kadro düzeninin kurulduğu ya da 
kurulmaya çalışıldığı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ki-
şiler ve uygulamanın devam ettiği kurumların işkolunda faaliyet gös-
teren sendika yetkilileri yaptığı derinlemesine görüşmelere dayanıyor. 
Kalay-İdrisoğlu, söz konusu uygulamanın her ne kadar modern insan 
kaynakları yönetiminin bir aracı olarak sunulsa da, gerek yöntemsel 
gerek düşünsel anlamda, köklerinin Taylorizme dayandığını iddia edi-
yor. Ve Kalay-İdrisoğlu, işletme disiplininden devşirilen bir kadrola-
ma anlayışı yerine kamu yönetiminin ilke ve değerlerini göz önünde 
bulundurarak oluşturulan, iş odaklı değil kişi odaklı olan, ekonomik 
verimlilik ve karlılıktan ziyade kamu hizmetinin en iyi şekilde sunu-
munu ve adil bir istihdamı ön planda tutan bir kadrolama anlayışının 
gerekliliğin altını çiziyor.

Türkiye’de emek süreçlerini anlamaya ve açıklamaya çalışırken, 
hem üretim noktasını hem de üretim noktasının gömülü olduğu iktisa-
di, siyasi ve ideolojik yapıları birlikte analiz etmek ve değerlendirmek 
gerekir. “Neoliberal emek rejimi”2 kavramsallaştırması da tam da bu 
zeminde bir analiz ve değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Neolibe-
ral emek rejimi, içinden geçmekte olduğumuz dönemin emek rejimi-
dir. İçinden geçmekte olduğumuz süreçte iktisadi, siyasal ve ideolojik 
yapıların emek karşıtlığı içinde yapılandığı açıktır. Neoliberal emek 
rejimlerine dair iki çalışma var kitapta. İlki sembolik alanı ve gazete-
cileri emek rejimi bağlamında anlamaya ve/veya açıklamayı amaçlı-
yor. Diğeri ise, taşrayı, Kayseri’yi ve mavi yakalı işçileri yerel emek 
rejimi bağlamında analiz etmeyi hedefliyor. 

Gazetecilerin, sembolik üretimde bulunurken, diğer bir deyişle 
bilgi, enformasyon, simge ve ideoloji üretirken, işyerinde ve işyeri 
dışında deneyimledikleri üzerine akademik araştırma ve tartışma çok 
sınırlıdır. Bir yandan, medya çalışmaları/araştırmaları, gazetecilerin 

2 Neoliberal emek rejimi tartışması, İnatçı Köstebek: Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve 
Direniş adlı kitabımda benim de üzerinde düşündüğüm konulardan biridir. 
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neyi nasıl ürettiklerinden çok gazetecilerin haberlerinde neyin nasıl 
“temsil” edildiğine odaklanmaktadır. “Temsil” çalışmaları medya ala-
nında diğer çalışmalar üzerinde yöntemsel bir şiddet uygulamaktadır. 
Diğer yandan ise, gazetecilik, bu mesleği uzun yıllar yapmış olan-
ların deneyim aktarımı olarak ve kitaplaşarak dolaşıma girmektedir. 
Dolayısıyla, sembolik üretimde gazetecilerin emek rejimleri altındaki 
deneyimleri, çalışma koşulları, ücretleri, vasıf ve denetim düzeyle-
ri çalışılmayı bekleyen konulardır. “Sembolik Üretimde İnşa Edilen 
Emek Rejimi Altında Yaşamak: Gazeteciler” başlıklı yedinci bölümde, 
Ezgi Kaya, bu boşluğa müdahale ediyor. Kaya, gazetecilerin, emek 
rejimlerinde sahip oldukları vasıf ve denetim düzeyleri ile rejimlere 
verdikleri onay, rıza ve boyun eğme gibi tavırları inceliyor. 2010-2011 
yıllarında yüksek lisans tezi kapsamında Ankara ve İstanbul’da yaptı-
ğı derinlemesine görüşmelerden hareketle, öncelikle şu soruya cevap 
arıyor: “Rıza üretenler nasıl razı oluyorlar ya da isyan ediyorlar?” Ka-
ya’nın başlattığı bu tartışmayı ilerletmek yalnızca gazetecileri sınıfın 
bir parçası olarak anlamak ve açıklamak için değil; tabi olduğumuz 
sembolik süreçleri de anlamak ve açıklamak için kilit öneme sahip 
gözüküyor. 

Taşrada işçiler kimler? Taşrada işçiler nasıl bir emek rejimi altın-
da yaşıyorlar? Sekizinci bölümde, İbrahim Gündoğdu, “Yerel Emek 
Rejimi ve Sınıf Çelişkileri: Kayseri’de Emek Pazarı, Emek Süreci ve 
Yeniden Üretim” adlı çalışmasında, Anadolu illerinde gelişen sanayi-
leşme sürecini ve bu sürecin sınıfsal dinamiklerini “yerel emek reji-
mi” kavramsallaştırması ile açıklamayı öneriyor. Gündoğdu, “yerel 
emek rejimi”ni kapitalist sınıf ilişkilerinin değişik ölçeklerde işleyen 
çelişkili yapısını emek sürecinin özgül önemiyle birlikte alan tarih-
sel-coğrafi materyalist bir kavramsallaştırma olarak öneriyor. Devam 
etmekte olan doktora tez çalışmasının bir parçası olan bu makale-
de, 2001-2012 yıllarında gerçekleşen alan araştırmasına dayanarak, 
Kayseri’de emek sürecini, emek pazarını ve yeniden üretim alanlarını 
inceliyor. 

Karşı hegemonya arayışları için nelere, nerelere bakmak ve neleri, 
nereleri görmek gerekir? Bu kitapta, üç arayış noktasına işaret edi-
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liyor: alternatif pedagoji, sınıf mücadelesinde teknoloji ve alternatif 
emek örgütlenmeleri. 

Karşı hegemonya arayışlarında ilk nokta; alternatif pedagoji. İşçi 
sendikalarının taban eğitimleri karşı hegemonya tesis etme sürecin-
de önemli olabilir mi? Sendika eğitimlerinde, karşı hegemonya için 
alternatif iletişim ve pedagoji imkan sunar mı? Dokuzuncu bölüm-
de, Feray Artar ve Gökçe Baydar, “Sendikaların Alternatif Pedago-
ji ile İmtihanı: Dünyayı Değiştirme için Özgüven ve Politik Bilinç” 
adlı çalışmalarında, bu soruların peşine düşüyorlar. Ekim-Kasım 2011 
tarihleri arasında Ankara’da sendikalarda gerçekleştirdikleri alan 
araştırması üzerinden işçilerin kendi referans çevreleri ile ilgili bilgi 
üretebilmelerinin, bilgi üretmenin diyaloğa dayanmasının, bağlamı 
okuyabilmenin ve eleştirel okur-yazar olabilmenin imkan ve sınırlı-
lıklarını tartışıyorlar. 

Karşı hegemonya arayışlarında ikinci nokta; sınıf mücadelesinde 
teknoloji. İnternet, sınıfın politik örgütlülüklerine nasıl olanaklar sun-
maktadır? Bu alana özgü yeni örgütlenme biçimleri ve yeni mücadele 
pratikleri nelerdir? Şafak Etike, onuncu bölümde bu soruların üzerine 
eğiliyor. “Bir Sınıf Mücadelesi Pratiği Olarak Teknoloji: Kızıl Hac-
kerlar” başlıklı çalışmasında, Türkiye’de sosyal medyada sınıf mü-
cadelesine bakmanın bir adımı olarak, kendi sınıfsal kimliğini açıkça 
ortaya koyan ve kendisini dijital alandaki sınıf mücadelesinin tarafı 
olarak ilan eden hacker grubu Kızılhackerlar Birliği-RedHack’i ince-
liyor. Etike’ye göre, “halk için hack” vurgusu ile umudu ören bir dile 
sahip oluşu, RedHack’i güçlü kılıyor. 

Karşı hegemonya arayışlarında üçüncü nokta; alternatif emek ör-
gütlenmeleri. Karşı hegemonya arayışında örgütlenme, güvencesizlik 
ve milliyetçilik örüntüleri nasıl eklemleniyor? Bu örüntüler, işçilerin 
ortak sınıf çıkarları etrafında örgütlü hareket etmesinin önünde engel 
midir yoksa imkana dönüştürülebilir mi? Ayşe Arslan, “Örgütlenme, 
Güvencesizlik ve Milliyetçilik: Tuzla Tersane İşçileri” başlıklı ma-
kalesinde, Tuzla tersaneler bölgesinde işçilerle yaptığı derinlemesine 
görüşmelerin ışığında, güvencesiz ve esnek çalışmanın ve milliyet-
çiliğin işçilerin direniş imkanlarını ne ölçüde zayıflattığını ve örgüt-
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lenmelerinin önüne nasıl geçtiğini tartışıyor. Arslan, çalışmasını şöyle 
bitiriyor: “tıpkı TEKEL direnişinde olduğu gibi, Türk, Kürt, Arap ve 
daha birçok etnik kimlikten işçi, sınıf çıkarları etrafında bir araya gel-
diğinde milliyetçi söylemin ayrıştırıcı/aşağılayıcı dilini aşmak hiç de 
imkansız değildir.”

Yeni hukuksal düzenlemeler, karşı hegemonya arayışlarında ne gibi 
olanaklar ve/veya sınırlılıklar sunmaktadır. “Yeni Sendikalar Kanunu, 
Olanaklar ve Sınırlılıklar: Gazeteciler” adlı makalelerinde Gökhan 
Bulut ve Çağrı Kaderoğlu Bulut, yeni sendikalar kanunu ve işkolları 
yönetmeliğinin, yeni dönem örgütlenme ve sınıf mücadelesi açısından 
ne gibi potansiyeller taşıdığını tartışıyorlar. Tartışmanın merkezinde, 
yeni düzenleme ile aynı işkolunda farklı “yaka” renklerinin bir arada 
bulunması yer alıyor. Bulut ve Kaderoğlu Bulut, bu sınıf bileşenleri-
nin aynı sendikal örgütlenmenin içinde bulunmalarının, birleşik bir 
sınıf mücadelesinin formel örneklerini yaratma potansiyeli taşıdığını 
vurguluyorlar.

Sendikal örgütlenme modellerinin çok biçimli hale getirilmesi kar-
şı hegemonya için ne gibi imkanlar sunar? Mihrican Zorlu, kitabın son 
bölümünde, “ ‘İşkolu Sendikacılığı’ versus Farklı Sendikal Örgütlen-
me Modelleri” başlığı altında, tabandaki tek örgütlenme modeli olan 
işkolu sendikacılığının emek piyasalarında meydana gelen değişiklik-
lere neden cevap veremediğini irdeliyor. Farklı sendikal örgütlenme 
modellerinin hukuksal düzlemde tanınmasının sendikaların üye sa-
yılarını arttırmaları ve yaşam sürelerini uzatmaları açısından işlevsel 
olacağını savlıyor. 

Sonuç olarak, emek ve sınıf çalışmalarında, bulanık, hissiyat yüklü 
ve siyasetsiz rüzgarlar eserken, bu rüzgarlara karşı duran ve emeğin 
ekonomi politiği yaklaşımına sahip çıkan genç bilim insanları ve on-
ların çalışmaları ile karşı karşıyayız. Genç araştırmacı ve akademis-
yenlerin sorumlulukla ve cesaretle yürümeyi seçtikleri bu yolda hem 
onların yolları hem de memleketin yolu açık olsun...
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