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Öz
Bu çalışmada, Türkiye’de işsizliğin dünya genelindeki ortalamaya kıyasla çok daha yüksek 
oranlarda seyretmesine yol açan etkenlerden ikisi incelenmektedir. Bunlardan ilki, iş gününün 
hukuka aykırı bir şekilde uzatılması; ikincisi ise kamuda istihdam edilenlerin sayısının 
nüfusa kıyasla son derece düşük tutulmasıdır. Makalede, Türkiye’de özel sektör işyerlerinde 
işgününün hukuka aykırı bir şekilde uzatılmasına ve dolayısıyla emek sömürüsünün yasa 
dışı yollarla artırılmasına yönelik bir tür angarya stratejisinin işverenler tarafından yaygın bir 
şekilde hayata geçirildiği açıklanmakta ve bu durumun işsizlikle ilişkisi konusunda niceliksel 
çözümlemelere yer verilmektedir. Makalede, ayrıca, Türkiye’de kamu sektöründe istihdam 
edilenlerin nüfusa oranı, farklı ülkelerdeki oranlarla karşılaştırılmakta; böyle bir karşılaştırma 
üzerinden Türkiye’de kamusal istihdamın göreli olarak çok düşük olduğu tespit edilmekte ve 
“istihdamsız devlet” olarak nitelendirdiğimiz bu yapının, milyonlarca işsizi kamu sektöründe 
işe girme olanağından mahrum bıraktığına dair nicel bulgular sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye’de işsizlik, çalışma saatleri, çalışma süreleri, kamu istihdamı.

Abstract
In this study, two of the factors that have led to significantly higher unemployment rate in 
Turkey compared to the world average unemployment rate are examined. The first one is the 
illegal extension of the working day; the second is to keep the number of people employed in 
the public sector extremely low compared to the size of the country’s population. The article 
tries to shed light on drudgery strategy that is adopted widely by employers in the private sector 
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to extend working day contrary to the law which resulted in increasing labour exploitation by 
employers. Relation of this situation with unemployment is analysed quantitatively. This article 
also compares population ratio of those employed in the public sector in Turkey with the rates 
in different countries. Through this comparison it is determined that public employment in 
Turkey is too low and quantitative data is presented to show how this “jobless state” structure 
led to deprivation of millions of unemployed from the opportunity to get a job in the public 
sector.

Keywords: Unemployment in Turkey, Working Hours, Working Time, Public Sector 
Employment

Giriş
Yüksek oranlı ve kronik işsizlik, 2000’li yıllardan bu yana Türkiye 
kapitalizminin ayırt edici özelliklerinden biri hâline gelmiştir. O kadar ki, 
dünya ülkelerini 2019 yılı işsizlik oranlarına göre1 büyükten küçüğe doğru 
sıraladığımızda, Türkiye, 189 ülke arasında 22. sırada yer almaktadır. Başka 
bir deyişle, 2019’da dünya ülkelerinin yaklaşık %87’sinde, yani aralarında 
Bulgaristan, Uganda, Kenya, Meksika, Peru, Tayland ve Çin’in de bulunduğu 
toplam 167 ülkede işsizlik oranları Türkiye’dekinden daha düşüktür. 

Türkiye’de işsizliğin dünya genelindeki duruma kıyasla çok daha yüksek 
oranlarda seyretmesine yol açan etkenleri topluca irdelemek bu makalenin 
sınırlarını fazlasıyla aşmaktadır. Bu nedenle, makalede, Türkiye kapitalizminin 
işsiz(lik) üretiminde gösterdiği yüksek “performansın” gerisinde yatan 
nedenlerden yalnızca ikisi üzerinde durulacaktır: Bunlardan birincisi, 
işgününün hukuka aykırı bir şekilde uzatılması; ikincisi ise kamuda istihdam 
edilenlerin sayısının nüfusa kıyasla son derece düşük tutulmasıdır.

Özel sektör işyerlerinde işgününün “hukuka” aykırı bir şekilde uzatılmasına 
ve dolayısıyla emek sömürüsünün yasa dışı yollarla artırılmasına yönelik 
bir tür angarya stratejisinin işverenler tarafından yaygın bir şekilde hayata 
geçirilebilmiş olması, Türkiye’de işsizliğin en önemli nedenlerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Makalenin birinci bölümünde irdeleneceği 
üzere, bu strateji, ekonominin büyüme hızı ile istihdamın artış hızı arasındaki 
doğru orantılı ilişkiyi “şaşırtıcı” derecede zayıflatan temel faktörlerden biri 
olmasına rağmen, burjuva iktisatçılarının “istihdamsız büyüme” ve işsizlikle 
ilgili çözümlemelerinde ısrarla göz ardı edilmiştir. Göz ardı edilen suçun, yasa 
dışı fazla mesai stratejisinin, istihdamsız büyüme sorunuyla sınırlı olmayan 
sonuçları da vardır. İşgününün uzatılması, (örneğin günlük çalışma süresinin 
8 saatten 12 saate çıkarılması), ceteris paribus, işçilerin bir bölümünün 
(örneğimizde her üç işçiden birinin) işten çıkarılması anlamına gelirken, 
kalan bölümünün gaddarca sömürülmesine yol açmaktadır. Bu öyle bir emek 
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sömürüsüdür ki, işçilerin işyerine hapsoldukları sürenin, omuzladıkları iş 
yükünün, katlandıkları zahmetin, maruz kaldıkları sağlık risklerinin vs. 
artması pahasına ve genellikle fazla mesai ücretlerinin gasp edilmesi suretiyle, 
yani ikinci bir suç daha işlenerek gerçekleşmektedir. Siyasal iktidarlar, son 18 
yıl için adını anmak gerekirse AKP hükümetleri, bu çifte suçun hiç şüphesiz 
farkında oldukları gibi, kolayca önlenebileceğini de iyi bilmektedirler. Yasa 
dışı fazla çalıştırma ve angarya suçlarının önünü almak amacıyla, her şeyden 
önce cezai müeyyideleri teşvik edici olmaktan çıkarıp caydırıcı hâle getirmek 
ve işyeri denetimlerini artırmak gerektiğini herkes kadar AKP iktidarı da biliyor 
olmasına rağmen yıllardır niçin harekete geçmemektedir? Sayıları iki milyona 
yaklaşmış bulunan işyerlerini yılda hiç değilse bir kez denetleyebilmek için 15-
20 bin civarında iş müfettişi istihdam etmesi gereken devlet, müfettiş sayısını 
bin civarında tutmakta niçin ısrar etmektedir? Bu sorulara, ekonomik alanda 
olan bitenlerin siyasal karar ve tercihlerden bağımsız olmadığı gerçeğiyle 
yüzleşmeksizin makul bir yanıt verilemeyeceği açıktır. 

AKP iktidarı, fazla çalıştırma ve angarya suçlarına seyirci kalmayı tercih 
ederek kitlesel işsizliğin kronikleşmesine “dolaylı” bir biçimde katkıda 
bulunduğu gibi, neo-liberalizmin en ihtiyatsız ve en vahşi bir çeşitlemesini 
İslamcı faşizmle2 sentezlemek doğrultusunda izlediği politikalarla da, 
işsizlik oranının çift haneli sayılara yükselmesine bizzat sebep olmuştur. 
“İstihdamsız devlet” olarak adlandırılabilecek bir vakıayı, böyle bir çerçeve 
içinde makalenin ikinci bölümünde inceliyoruz. Türkiye’de yalnızca iş 
müfettişlerinin sayısı değil, doktor, öğretmen, hakim, sekreter, itfaiyeci vs. 
unvanlarla kamu kurumlarında istihdam edilenlerin toplam sayısı da son 
derece yetersizdir ve oransal olarak ülke nüfusunun yalnızca % 5’ini temsil 
etmektedir. Hâlbuki aynı oran Danimarka’da %15,1, Azerbaycan’da %9,3, 
Mısır’da %6,9’dur. 

AKP’nin, yürütme erki olarak meşruiyetini riske atmak pahasına kamu 
sektörü istihdamını bu denli düşük tutmakta gösterdiği sebat belli ki sebepsiz 
değildir. Sebebi ne olursa olsun, Türkiye’de kamu çalışanlarının nüfusa 
oranının %4-5’lerde tutulması, milyonlarca işsizin kamu sektöründe işe 
girme olanağının yok edilmesi anlamına gelmekte ve yüksek oranlı işsizliğin 
müzminleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Ne var ki, “istihdamsız devlet”in 
emekçi halk kesimlerine çıkardığı fatura bununla sınırlı değildir. Kamu 
çalışanlarının sayısı yetersiz olunca, ortalama yurttaşın kamu hizmetlerinden 
yararlanma olanakları da fiilen kısıtlanmış olmaktadır. Örneğin devlet 
hastanelerinde istihdam edilen hekim sayısının yetersiz olması sağlık 
hizmetlerinin kaçınılmaz bir şekilde aksamasına ve sağlık sorunu yaşayan 
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ama özel hastanelerde tedavi olma imkânı bulunmayan kişiler için kelimenin 
gerçek anlamında can alıcı risklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
İstihdamsız devletin kendi içinde yarattığı istihdam düzeneği de ayrı bir sorun 
alanı oluşturmaktadır. Kamu çalışanlarının tamamı değilse bile muhtemelen 
büyük çoğunluğu, personel sayısının yetersiz olmasından kaynaklanan 
sorunların üst üste biriktiği, iş yükünün ve çalışma temposunun sürekli arttığı, 
işe bağlı stresin ve sağlık sorunlarının müzminleştiği çalışma koşullarına 
mahkûm edilmektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de İşsizlik Oranları
Makalenin başında, yüksek oranlı ve kronik işsizliği, Türkiye kapitalizminin 
ayırt edici özelliklerinden biri olarak nitelemiştik. Bu tespiti temellendirmek 
amacıyla, işsizlik oranları açısından Türkiye’nin dünya ülkeleri arasındaki 
göreli konumunu daha ayrıntılı bir şekilde irdelemekte yarar var. Tablo 1’den 
izlenebileceği üzere, 2018 yılında işsizlik oranı Türkiye’de %11 iken, ortalama 
oranlar itibarıyla dünyada % 5, OECD üyesi 36 ülkede %5,3, Türkiye’nin 
de içinde yer aldığı üst-orta gelir grubundaki 50 ülkede %6 ve AB üyesi 28 
ülkede %6,8’dir. Bu oranlar şöyle de okunabilir: Türkiye’de işsizlik oranı, 
dünya genelindeki ve OECD ülkelerindeki ortalama oranlardan sırasıyla 
%120 ve %108 daha fazlayken; üst-orta gelir grubunu oluşturan ülkelerdeki 
ve AB ülkelerindeki ortalama işsizlik oranlarından ise sırasıyla %83 ve %62 
daha yüksektir. Dahası, 2019 yılında Türkiye’de işsizlik oranı %13,7’ye 
çıkmıştır. Karşılaştırmayı bu veri üzerinden yaptığımızda, Türkiye’de işsizlik 
oranının, söz konusu ülke gruplarındaki ortalama işsizlik oranlarından 2 ilâ 
2,7 kat daha büyük olduğu görülecektir. Kısacası, Türkiye’de işsizlik oranı 
dramatik boyutlarda yüksektir.

Tablo 1. Dünya’da ve Türkiye’de İşsizlik Oranları 
(2018 yılı, 15 + yaş grubu, %)

Toplam Erkek Kadın

Dünya (189 ülke) 5,0 4,7 5,4

Üst-orta gelir grubu (50 ülke) 6,0 6,0 6,0

OECD ülkeleri (36 ülke) 5,3 5,2 5,4

Avrupa Birliği (28 ülke) 6,8 6,6 7,1

Türkiye 11,0 9,5 13,9
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Kaynak: ILOSTAT, OECD.Stat ve EUROSTAT veri tabanları.
Not: Ülke gruplarına dair işsizlik oranları, ilgili ülkelerdeki 
işsizlik oranlarının aritmetik ortalamasını değil, grup genelindeki 
toplam işsiz sayısının toplam işgücüne oranını göstermektedir.

Tabloda erkeklerin ve kadınların işsizlik oranlarına dair veriler de 
sunulmaktadır.  Karşılaştırmayı bu oranlar üzerinden yaptığımızda, Türkiye 
ile Tablo 1’ de verilen ülke grupları arasındaki farkın daha da açıldığı 
görülecektir. Örneğin üst-orta gelir grubundaki 50 ülke genelinde kadınlar 
ile erkeklerin işsizlik oranları aynı iken, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
işsizlik üzerinden artıran ya da yeniden üreten bir sonuç gözlemlenmezken, 
Türkiye’de kadınlar aleyhine 4,4 puan (%46,3) fark bulunmaktadır.

Kadınların işsizlik oranlarını karşılaştırdığımızda ise, Tablo 1’de verilen ülke 
grupları ile Türkiye arasında çok daha büyük bir fark olduğu görülmektedir. 
Örneğin, 2018 yılında Türkiye’de erkeklerin ve kadınların toplam işsizlik 
oranı dünya genelindeki orandan 2,2 kat daha yüksekken, Türkiyeli kadınların 
işsizlik oranı dünyadaki hemcinslerinin işsizlik oranından 2,6 kat daha 
yüksektir. Bu durum, dünyadaki yaygın eğilim ile kıyaslandığında, Türkiye 
kapitalizminin kadınları çok daha yüksek oranlarda işsizliğe mahkûm eden 
bir dinamiğe sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim, dünyada 189 ülke 
genelinde kadınların işsizlik oranı erkeklerin işsizlik oranından %14,9 daha 
fazla iken, bu fark Türkiye’de %46,3’e çıkmaktadır. Üstelik Türkiye’nin de 
içinde yer aldığı üst-orta gelir grubu ülkelerdeki kadınların ve erkeklerin 
işsizlik oranları arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Türkiye’de Yasadışı Fazla Çalıştırma
Çalışmak yorar, aşırı çalışmak sağlığa zarar verir ya da öldürür. Japonya’da 
çalışma saatlerinin azami emek sömürüsüne olanak sağlayacak şekilde 
işverenler tarafından serbestçe belirlenebildiği 1980’li ve 90’lı yıllarda, aşırı 
çalıştırılmaktan ötürü hayatını kaybeden işçilerin sayısı 100 bini geçmiştir (bkz. 
Nishiyama ve Johnson, 1997). Farklı ülkelerde yapılan tıbbi araştırmalarla 
onlarca kez kanıtlandığı üzere (Shields, 1999; Dinh, et al., 2017; Allison et 
al., 2020), haftalık çalışma süresinin 35-40 saatlik “standart”ı aşacak şekilde 
uzatılması, kalp ve damar hastalıklarından diyabete, iskelet ve kas sistemi ile 
ilgili rahatsızlıklardan depresyona varıncaya değin bir dizi sağlık sorununa ya 
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da “karoshi” vakalarına yol açabilmektedir. Aşırı çalış(tırıl)maya bağlı ölüm 
anlamına gelen “karoshi”, tıp bilimleri lügatine Japoncadan girmiş bir terimdir 
ve 2000’li yıllardan itibaren pek çok ülkede aynı adla telaffuz edilecek denli 
popülerleşmiştir.

Tablo 2. Seçilmiş ülkelerde haftada 49 saat veya daha uzun süre 
çalıştırılan işçilerin oranı

Ülke   Yıl Oran (%)
Pakistan 2018 35,2

Kenya 2016 32,2

Türkiye 2018 30,8
Vietnam 2018 29,8

Meksika 2018 28,2

Endonezya 2018 23

Güney Afrika 2018 17,9

Arjantin 2018 15,1

Cezayir 2014 13,8

ABD 2018 13,5

Ermenistan 2017 12,5

Birleşik Krallık 2018 10,2

Brezilya 2018 6,9

Fransa 2018 6,5

Yunanistan 2018 6

Polonya 2018 5,5

Almanya 2018 5,3

Norveç 2018 4,2

Rusya 2018 1,9

Bulgaristan 2018 0,7

Kaynak: Türkiye için, TÜİK (2018); diğer ülkeler için ILOSTAT veri tabanı.

Tablo 2, haftada 49 saat veya daha uzun süre (kısaca “49+ saat”) çalıştırılan 
işçilerin seçilmiş ülkelerdeki oranlarını göstermektedir. 35-40 saatlik 
standardı aşan her iş haftası gibi 49+ saatlik iş haftası da, işçilerin sağlıklı 
yaşama hakkının açıkça çiğnenmesi sonucunu doğurmaktadır. Türkiye 
kapitalizmi bu konuda da başa güreşmekte ve tabloda görüldüğü üzere, iş 
gününü uzatmakta sınır tanımayan karakteristiğiyle küresel kapitalizmin 
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ayrıksı örnekleri arasında yer almaktadır. Bu durumun ekonomik gelişmişlik 
seviyesi ile bir ilişkisi yoktur. Nitekim Türkiye ile aynı gelir grubunda yer 
alan Arjantin, Cezayir, Ermenistan, Brezilya gibi ülkelerde haftada 49+ saat 
çalıştırılan işçilerin oranı, Türkiye’dekinin yaklaşık yarısı ile dörtte biri 
arasında değişmektedir. Aynı oran üzerinden Bulgaristan’la bir kıyaslama 
yapıldığında ise aradaki farkın büsbütün açıldığı görülmektedir. Bu arada 
hatırlatmak gerekir ki, “satın alma gücü paritesiyle kişi başına düşen gerçek 
gelir” bakımından Bulgaristan Türkiye’den daha “yoksul” bir ülkedir. 
Dolayısıyla, Türkiye işçi sınıfının yaklaşık üçte birinin haftada 49 saat veya 
daha uzun sürelerle çalışmak zorunda bırakılmasının nedenlerini, ekonomik 
gelişmişlik seviyesinde değil, toplumsal sınıflar arasındaki güç dengelerinin 
özgül koşullarında aramak gerekir. 

2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı İş Kanunu ile, “esnek” 
(güvencesiz, kuralsız) istihdam biçimlerinin istisna olmaktan çıkarılıp kural 
hâline getirilmesi ve çalışma sürelerinin işverenler tarafından alabildiğine 
“esnetilmesine” olanak sağlanması; sendikal hak ve özgürlüklerin sistematik 
bir şekilde kısıtlanması3; işsizlerin %86 gibi ezici çoğunluğuna işsizlik 
sigortasından yararlanma olanağı verilmezken yaşamsal ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamayacak kadar yoksul olanlara sadaka kabilinden bir kamu desteğinin 
reva görülmesi, Türkiye’de sınıfsal güç dengelerinin tamamıyla burjuvazi 
lehine değiştiğini gösteren örneklerden yalnızca birkaçıdır. 2000’li yıllardan 
günümüze değin, iktisat politikaları düzleminde de gidişatın aynı yönde olduğu 
malûmdur. Boratav’ın belirttiği gibi (2014b), “Dünya Bankası’nın yapısal 
uyum politikalarının, bölüşüm ilişkilerini sermaye lehine biçimlendirmeyi 
hedefleyen öğeleri” ve “IMF-güdümlü makro-ekonomik politikalar”, AKP 
iktidarı tarafından sadakatle hayata geçirilmiştir (ayrıca bkz. Boratav, 2019; 
Savran, Tanyılmaz ve Tonak, 2015).

Bütün bu gelişmeler, çalışma saatlerinin uzatılmasına ya da Marx’ın 
(2018) ifadesiyle mutlak artık-değerin artırılmasına dayalı “klasik” sömürü 
yönteminin yaygın bir şekilde hayata geçirilmesini teşvik ederken, işçi sınıfı 
cephesinde, işsiz kalmaya tahammül gücü olmayan milyonlarca kişiyi uzun 
çalışma saatlerine “razı” olmaya itmiştir. Buradan şu sonuca varılabilir. 
İktidar–sermaye oligarşisinin ülke çapında yarattığı “nesnel koşullar”, işçilerin 
işsiz kaldıklarında ödeyecekleri bedeli ve dolayısıyla işlerini kaybetmekten 
duydukları endişeyi artırmıştır. Kapitalistlerin tam da bu endişeyi suiistimal 
ederek işçileri fazla mesaiye mecbur tutması, emek sömürüsünü yalnızca 
artırmanın değil aynı zamanda güvenceye almanın bir aracı olarak da işlev 
görmektedir. Zira iş gününün uzatılması, işsizler ordusunun büyümesine 



17

Fatih Güngör

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:66 Bahar /Spring: 2019 Sayfa / Pages: 10-30

katkıda bulunduğu ölçüde, “nesnel koşullar”ın kapitalist sınıf lehine tahkim 
edilmesine de “spontane” katkıda bulunmaktadır. İşsizliğin artması, işçilerin 
işsiz kalmaktan duydukları endişeyi büyütürken, çalışma sürelerini yasal 
sınır tanımaksızın yeniden uzatmak konusunda kapitalistlerin elini daha da 
güçlendirmektedir. Burjuvazi için “kazan–kazan” anlamına gelen bu döngü, 
işçiler ve işsizler için kayıplar manzumesidir: sağlıktan serbest zamana, yaşam 
standardından satın alma gücüne varıncaya değin, hayatın hemen her alanında 
ortaya çıkan bir dizi kayıp... Bu listeye, aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği 
üzere, istihdam olanaklarında ortaya çıkan kaybı da eklemek gerekir.

Türkiye’de özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçilerin çalışma sürelerine 
dair “hukuksal” normlar, 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4857 
sayılı İş Kanunu ile yeniden belirlenmiştir. Çelik’in belirttiği gibi (2003: 49), 
“aralarında TİSK, TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD’ın da bulunduğu işveren 
bloğu[nun] etkin bir ‘sınıf mücadelesi’ ve başarılı bir lobi faaliyeti” ile 
içeriği oluşturulan bu yeni kanuna4 göre, ücretli işçilerin “genel bakımdan 
çalışma süresi” haftada en çok 45 saattir. Kanun, “ülkenin genel yararları 
yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma”ya 
izin vermekte ve fazla çalışma süresinin yılda 270 saati geçemeyeceğini 
hükme bağlamaktadır. İşçilerin yılda ortalama 4,29 hafta (30 gün) izin 
kullandıklarını, yılın geriye kalan 47,86 haftasını5 çalışarak geçirdiklerini 
varsayarsak, yıllık çalışma süresinin yasal üst sınırını, (45 x 47,86) + 270 
işlemiyle hesaplayabiliriz. Şu hâlde yıllık üst sınır 2423,6 saat eder ve bunu 
47,86 haftaya bölerek bulacağımız 50,6 saat6 ise, haftalık ortalama çalışma 
süresinin yasal üst sınırını verir. Karşılaştırma yapmak için aynı yöntemle 
Fransa’daki durumu tespit edelim. Bu ülkede işçilerin izin haklarıyla ilgili 
yasal düzenlemeleri de dikkate alarak, izin kullanma süresinin ortalama 
45 gün olduğunu varsayabiliriz. Fransız iş mevzuatında, haftalık normal 
çalışma süresi 35 saat olarak belirlenmiştir ve bu 35 saate eklenebilecek 
fazla çalışma süreleri yılda 220 saatle sınırlandırılmıştır (bkz. ILOLEGAL). 
Bu bilgiler ve izin süresine ilişkin varsayımımız üzerinden yukarıdaki gibi 
bir hesaplama yapılırsa, Fransa’da yıllık çalışma süresinin yasal üst sınırının 
1820 saat, haftalık ortalama çalışma süresinin yasal üst sınırının ise 39,8 saat 
olduğu görülecektir. Dolayısıyla, 4857 sayılı İş Kanununun çalışma süreleri 
konusunda burjuvaziye tanıdığı olanaklar, Fransa’da faaliyet yürüten herhangi 
bir kapitalisti gıpta ettirecek boyutlardadır. Yıllık üst sınırlar (2423,6 ve 1820 
saat) arasındaki devasa farkı şöyle yorumlamak da mümkündür. Fransız iş 
mevzuatına göre 100 işçinin bir yılda bitirebileceği bir iş, 4857 sayılı kanuna 
göre 75 işçiyle de bitirilebilir! (100 x 1820   75 x 2423,6). Başka bir deyişle, 
AKP iktidarının burjuvazinin tüm kanatlarıyla ittifak yaparak yürürlüğe 
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koyduğu kanun, Fransa’daki muadilinden ayrılan hükümleriyle, her 100 
işçiden 25’inin işsiz kalmasına bizzat yasal zemin teşkil etmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı işgücü istatistikleri mikro 
veri setini analiz ederek ürettiğimiz nicel bilgiler Tablo 3’te sunulmaktadır. 
TÜİK, istihdam edilenlerin günlük, aylık, dönemlik ve yıllık çalışma sürelerini 
yayınlamamakta; yalnızca, haftalık olağan ve fiili çalışma sürelerinin ortalama 
değerlerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu nedenle, resmî istatistiklerin 
sayısal analizinden elde edilebilecek bulgularla, yasa dışı fazla çalıştırma 
suçlarının nicel boyutlarını eksiksiz olarak ortaya çıkarmak mümkün değildir. 
Örneğin, TÜİK’in yayınladığı istatistikler, çalışma saatlerinin günlük üst 
sınırının işverenler tarafından ne ölçüde ihlal edildiğini saptamaya olanak 
vermediği gibi, gece vardiyasına mahsus çalışma sürelerinin günlük ve 
haftalık üst sınırlarının hangi oranlarda ihlal edildiğini hesaplamaya da 
elverişli değildir. Keza, “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi 
Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri çiğnenerek fazla çalışma yaptırılan işçilerin ne sayısını ne de 
fazladan çalıştırıldıkları saatlerin yekûnunu hesaplamak mümkündür. Veri 
yetersizliği nedeniyle Tablo 3’e dahil edilemeyen bu tür örneklerin uzun bir 
listesi için yukarıda anılan yönetmeliğe ve “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma 
ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”nin 7. ve 8. maddelerine bakılabilir.7  
Dolayısıyla, Tablo 3’te verilen işçi sayıları, sermayenin kendi hukukunu 
çiğneyerek işlediği fazla çalıştırma suçlarının mağdurlarını tümüyle temsil 
etmekten uzaktır. Veri yetersizliğinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ölçme 
sorunlarının olmadığı koşullarda, Tablo’daki sayıların her birinin kayda değer 
ölçülerde artacağı muhakkaktır.

Tablo 3. Türkiye’de Yasa Dışı Fazla Mesainin Önlenmesi ve Çalışma Sürelerinin 
Sınırlandırılması Durumunda Ortaya Çıkan İstihdam Olanakları (2018

Haftalık çalışma sürelerinin üst sınırı 
(a)

50,6 saat 45 saat 40 saat

Üst sınırdan daha uzun süre çalıştırılan 
işçilerin sayısı (b) 4 812 320 10 625 099 12 707 975

Üst sınırdan daha uzun süre çalıştırılan 
işçilerin haftalık çalışma süreleri toplamı (c) 299 554 855 580 541 188

673 843 
135

Üst sınırın aşılmasının önlenmesi hâlinde 
istihdam edilmesi gereken işçi sayısı (d) 5 915 171 12 900 915 16 846 078
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Üst sınırın aşılmasının önlenmesi hâlinde 
ortaya çıkan ilave istihdam (e) 1 102 851 2 275 816 4 138 103

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2018.
Not: Son iki satırda verilen işçi sayıları tarafımızca hesaplanmıştır; (d=c÷a) ve (e=d-b)’dir.  
Hesaplamalar, olağan çalışma süreleri üzerinden yapılmıştır.

Yukarıda, 45 saatlik iş haftasına tâbi işçiler için, yılda 270 saatlik fazla 
mesai süresini de dikkate alarak, haftalık ortalama çalışma süresinin yasal 
üst sınırını 50,6 olarak hesaplamıştık. TÜİK verilerinin, 50,6 saatten daha 
düşük üst sınırlara tâbi işçileri toplam işçi kitlesi içinde ayrı bir grup olarak 
teşhis etmeye olanak sağlamadığını da yukarıda açıkladık. Bu koşullarda, 
50,6 saatlik çalışma haftasını, “ücretli, maaşlı veya yevmiyeli” çalışanların 
tamamı için “geçerli” yegâne üst sınır olarak kabul etmek ve dolayısıyla eksik 
hesaplama yapma riskini göze almak dışında bir seçenek bulunmamaktadır. 
Tablo 3’ün 50,6 saat başlıklı sütununda verilen sayılar böyle bir zorlama 
yöntemle hesaplanmıştır. Bu nedenle, sütundaki, yasal sınırdan daha 
uzun süre çalıştırılan işçilerin sayısı, illegal artık-emek saatlerinin toplam 
büyüklüğü ve 50,6 saatlik üst sınırın ihlal edilmesinin önlenmesi durumunda 
ortaya çıkacak istihdam artışları, “ den fazla” ek fiiliyle okunmalıdır. 2018 
yılında haftalık olağan çalışma sürelerinin ortalaması 50,6 saati aşan, başka 
bir deyişle mevzuatın izin vermediği boyutlarda fazla mesai yapmak zorunda 
bırakılan işçilerin sayısı, eksik saptanmış hâliyle 4 812 320 olduğuna göre, 
doğru bir ifadeyle, 4 812 320’den fazladır. Oransal olarak belirtmek gerekirse, 
işverenlerin taammüden suç işlemek “pahasına” aşırı çalıştırdıkları işçilerin 
sayısı, resmî istatistiklerde “ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar” 
olarak adlandırılan kitlenin %25’inden fazlasını oluşturmaktadır.8 Bu işçileri 
istihdam eden kapitalistler yasal üst sınıra sadık kalsalardı her bir işçiyi 
haftada en çok 50,6 saat çalıştırmış olacaklardı ve dolayısıyla 4 812 320 
işçinin toplam çalışma süresi haftada 243 704 504 saat edecekti. Hâlbuki 
aynı işçilerin çalışmak zorunda bırakıldıkları toplam süre haftada 299 554 
855 saatten fazladır. Dolayısıyla, yasa dışı fazla çalıştırma suçlarının önlenmiş 
olması hâlinde, işverenlerin istihdam etmek zorunda kalacakları işçi sayısı 5 
915 171’in9 üzerine çıkacak ve sonuç olarak 1 102 851’den fazla işsize 2018 
yılı içinde işe girme olanağı yaratılmış olacaktı.10

Türkiye’de iş haftasının  “hukuka uygun” bir şekilde 50,6 saate kadar 
uzatılabilmesi, yazgı olmadığı gibi doğa kanunları icabı da değildir. 50,6 saat 
gibi uzun ve işçi sağlığı açısından kelimenin gerçek anlamında can alıcı bir iş 
haftasının yasallığı, “işçiler tarafından ‘kölelik yasası’ olarak adlandırılan”11  
4857 sayılı kanunla sağlanmıştır. Tablo 3’ün son iki sütunu, her kanun gibi 
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4857 sayılı kanunun da pekâlâ değiştirilebileceği varsayımıyla hazırlanmıştır 
ve Türkiye’de haftalık çalışma saatlerinin yasal üst sınırlarının aşağı çekilmesi 
durumunda ortaya çıkacak ilave istihdam olanaklarını göstermektedir. Veri 
yetersizliğinden kaynaklanan eksik hesaplama sorunu, 45	 saat ve 40	 saat	
başlıklı sütunlarda verilen sayılar için de geçerlidir; bu nedenle her bir sayıyı 
“ den fazla” ekiyle okumaya devam edilmelidir.

Tablo 3’ten izlenebileceği gibi, haftalık çalışma saatlerinin yasal üst sınırı 
2018 yılbaşında 45 saate çekilebilmiş ve işverenlerin bu sınırı ihlâl etmelerine 
olanak tanınmamış olsa idi, 2 275 816’dan fazla işsize iş imkânı yaratılmış 
olacak ve TÜİK’in % 11 olarak açıkladığı resmî (dar tanımlı) işsizlik oranı % 
3,9’un altına inecekti. Yasal üst sınırın 40 saate indirilmesi ise 4 138 103’ten 
daha büyük bir sayıda işsizin işe girmesi sonucunu doğuracaktı. İşsizlerin 
TÜİK tarafından açıklanan resmî sayısının 3 537 000 kişi olduğunu dikkate 
alırsak, bu ikinci senaryoda ortaya çıkan ilave istihdam, resmî olarak işsiz 
kabul edilenlerin sayısını ve oranını sıfıra düşürdüğü gibi, geniş tanımlı 
işsizliği12 de kayda değer oranda azaltmaktadır: 2018 yılında geniş tanımlı 
işsizlerin sayısı 6 262 000’dir (DİSK-AR, 2020: 4); oysa iş haftasının azami 
40 saat kabul edildiği senaryoda bu sayı 2 123 897’nin altına inmektedir.13

 
Yukarıdaki saptamalar, burjuva iktisadının neo-klasik ekolünü benimseyenler 
tarafından “sorunlu” bulunabilir. Tablo 3’ün sonuncu satırında verilen ilave 
istihdam sayılarının ceteris	 paribus varsayımıyla hesaplandığını, hâlbuki 
bazı işletmelerin yeni işçi almak yerine otomasyon teknolojisine yatırım 
yapabileceklerini, bazı işletmelerin ise istihdamı artırmak yerine kepenk 
kapatmayı yeğleyeceklerini ve sonuç olarak, çalışma saatlerini azaltmak 
suretiyle yaratılacak istihdam artışlarının Tabloda verildiği kadar yüksek 
olmayacağını ileri sürecek neo-klasik iktisatçılar elbette çıkabilir. Tablo 3’te 
verilen sayıların hesabında, istihdam artışlarının beklenenden daha düşük 
çıkmasına yol açabilecek bu tür etkenleri sabit kabul ettiğimiz doğrudur. 
Gelgelelim şu da doğrudur: çalışma saatlerinin azaltılmasından kaynaklanan 
ilave istihdamın beklenenden çok daha yüksek çıkmasına yol açabilecek 
etkenler de vardır. Tablo 3’ün sonuncu satırında verilen sayıların hesabında 
bunları da sabit kabul ettiğimizi neo-klasik iktisatçılara hatırlatalım. 
Dolayısıyla, iş gününün kısaltılmasının yaratacağı ilave istihdamın “illaki” 
düşük olacağından dem vuran eleştiriler sınıfsal önyargılarla malûldür ve olsa 
olsa, burjuva iktisadının Keynesçi ekolünü bile kavramaya engel teşkil eden 
ideolojik bağnazlığın örnekleri olarak manidardır. 
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Keynesçi teori, çalışma saatleri ile işsizlik arasındaki doğru orantılı ilişkiyi 
kabul eder ve özetle şöyle bir muhakeme yürütür: İş gününün kısaltılması, 
başlangıçta, istihdam seviyesini beklenen seviyede olmasa bile muhakkak 
artırır. İstihdamdaki bu artışa, efektif tüketim talebindeki artış eşlik eder. 
Tüketim talebinin artması, normal koşullarda, üretimin (mal ve hizmet arzının) 
artması sonucunu doğurur. Emek gücünü makine ve robotlarla ikâme etme 
olanağı kısa vadede sınırlıdır; dolayısıyla, pek çok firma, üretimi artırırken, 
istihdamı da yeniden artırmak durumda kalır. Kısacası, Keynesçi teoriye göre, 
çalışma saatlerinin azaltılması sayesinde ortaya çıkacak istihdam artışlarını, 
tüketim talebinin tetikleyeceği yeni artışlarla birlikte hesaba katmak gerekir. 
Kaldı ki, Tablo 3’te sunulan alternatif iş haftalarının da doğa kanunu olmadığı 
açıktır. John Maynard Keynes’in, 1930 yılında yayınlanan “Torunlarımız 
için Ekonomik Seçenekler” başlıklı makalesinde dile getirdiği gibi, “üç 
saatlik işgünü” ve “on beş saatlik iş haftası” da olası alternatifler arasındadır 
(bkz. Keynes, 2010: 329). Yeri gelmişken hatırlatmak gerekir ki, çalışma 
saatleri ve işsizlik arasındaki doğru orantılı ilişkiye dair en kapsamlı bilimsel 
çözümlemeler, Keynes’ten çok önce, emek değer teorisi ve sömürü sorunsalı 
bağlamında Karl Marx tarafından yapılmıştır. Son olarak, matematiksel ve 
ekonometrik “titizlikleriyle” maruf neo-klasik iktisatçılara, fizik ve matematik 
dehası Albert Einstein’ın şu sözlerini de hatırlatmak yararlı olabilir: “Haftalık 
çalışma saatleri, her bir işkolunda, işsizliğin sistematik olarak son bulmasını 
sağlayacak şekilde yasal düzenlemeler yoluyla azaltılmalıdır.” (Einstein, 
1960: 90).

İstihdamsız Devlet ve İşsizlik
Makalenin giriş kısmında ana hatlarıyla belirtildiği gibi, Türkiye’de yüksek 
oranlı ve kronik işsizliğin en önemli nedenlerinden biri de, kamu sektöründe 
istihdam edilenlerin nüfusa oranının göreli olarak çok düşük olmasıdır.  Bu 
durumu, emperyalist ülkelerin IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla empoze 
ettiği neoliberal politikaların “doğal” bir sonucu olarak görmek, tam da 
küresel sermayenin dünya kamuoyunda hâkim kılmaya çalıştığı kaderci ve 
teslimiyetçi zihniyetin tuzağına düşmek anlamını taşır ve 18 yıldır iktidarda 
olan AKP’yi, kitlesel işsizlik, gelir eşitsizliği, yoksulluk vb. konularda 
aklamaya hizmet eder.

Neo-liberalizm, elbette, küresel sermayeyi tahkim etmek ve “emeğin gücünü 
azaltmak amaçları doğrultusunda gelişen, kapitalizme özgü bir örgütlenmedir.” 
(Saad-Filho ve Johnston, 2014: 17).  Ama bu örgütlenme, “dış baskıların 
yanı sıra, iç kuvvetlerin dayattığı toplumsal, iktisadi ve siyasi dönüşümler 
aracığıyla gerçekleştirilir.” (2014: 17). Dış baskı biçimlerine çok sayıda örnek 
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verilebilir: “neoliberal değerlerin çığırtkanlığını yapan devlet kurumları ile 
sivil toplum kuruluşlarına dış destek sağlanması; neoliberal programı teşvik 
etmek amacıyla dış yardım, dış borç yükünün hafifletilmesi ve ödemeler 
dengesi desteği konularının utanmazca kullanılması; gerektiğinde diplomatik 
baskı, siyasi huzursuzluk ve askeri müdahale.” (2014: 18). İç kuvvetler ise 
“finans dünyası, önde gelen sanayiciler, ticaret adamları ve ihracatçılar, medya 
baronları, büyük toprak sahipleri, yerel siyasi liderler, en üst kademelerdeki 
kamu görevlileri ve ordu mensupları ile bu kesimlerin düşünsel ve siyasi 
vekilleri arasındaki koalisyondan meydana gelir.” (2014: 17-18).

Saad-Filho ve Johnston’ın “iç kuvvetler” olarak sıraladığı koalisyonun 
bileşenleri, her bir bileşenin göreli ağırlığı ve bir bütün olarak bunların toplam 
etkisi ülkeden ülkeye değişir. Kapitalist üretim tarzının ve emperyalizmin 
yasalarının “mutlak bir şaşmazlıkla, hiçbir karşı eğilim tarafından geri 
çevrilemeyecek ‘tunç yasalar’ gibi işlediğine dair yanlış bir metodolojik 
hareket noktası”, neoliberalizmin ülkeden ülkeye değişebilen özgül etkilerini 
tespit etmeye engeldir (Savran, 2008: 128; ayrıca bkz. 30-52). Tunç yasaları 
varsayımıyla yapılan çözümlemelerde, her ülkenin sınıfsal güç dengeleri 
açısından özgül koşulları göz ardı edildiği içindir ki, devlete dair teorik 
kavrayış da son derece sorunludur. Oysa, her devlet sınıf egemenliğinin özgün 
bir tezahürüdür: 

“Dolayısıyla, her devletin, kuruluş dinamikleri, tarihsel gelişmesi, 
dünya sistemi içindeki konumu, sınıfların örgütlenme biçimleri 
ve aralarındaki mücadeleler vb. birçok etkenin nihai ürünü olarak 
belirlenen bir sınıf hâkimiyet tarzı vardır. Bu hâkimiyet tarzı, 
siyasal sistemden çalışma yasalarına, sendikal yapıdan “sosyal 
devlet”e birçok etkenin oluşturduğu bir bütündür. Bu bütün, sözü 
edilen faktörler dolayısıyla, devletten devlete büyük farklılık 
gösterir. Sınıf hâkimiyet tarzının ekonomik alanda toplam 
etkisinin göstergesi olarak ücretler	genel	düzeyi işlev görebilir.” 
(Savran, 2008: 32).

Savran’ın, sınıf hâkimiyet tarzının toplam etkisinin bir göstergesi olarak işaret 
ettiği ücretler genel düzeyi gibi, kamu sektörü istihdamının göreli düzeyi de 
aynı çerçevede bir diğer gösterge olarak ele alınabilir. Tablo 4, “ekseriyetle 
kamu sektörü faaliyetlerinde ve istihdamında çarpıcı kesintiler yapılmasını” 
içeren neo-liberal politikaların revaçta olduğu bir tarihsel dönemde (Johnston, 
2014: 227), on sekiz farklı ülkenin kamusal istihdam açısından hiç de homojen 
bir bütün oluşturmadığının somut bir resmi olarak değerlendirilebilir.
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Tablo 4. Seçilmiş Ülkelerde Kamu Sektöründe Çalışanların Sayısı ve Nüfusa Oranı (%)

Ülke Yıl      Nüfus
Kamu 

sektöründe 
çalışanlar

Kamuda 
çalışanların 

nüfusa oranı

Danimarka 2017 5 764 980 871 800 15,1

İsveç 2017 10 057 698 1 444 700 14,4

Macaristan 2018 9 768 780 1 111 600 11,4

Avusturya 2014 8 546 356 819 900 9,6

Azerbaycan 2014 9 535 079 882 100 9,3

İsviçre 2016 8 373 338 760 900 9,1

Polonya 2017 37 974 830 3 371 300 8,9

Birleşik Krallık 2018 66 488 990 5 357 000 8,1

ABD 2017 325 147 121 24 694 000 7,6

Yunanistan 2017 10 754 680 800 500 7,4

Portekiz 2018 10 281 760 727 000 7,1

Mısır 2014 90 424 650 6 259 000 6,9

Moğolistan 2018 3 170 210 193 600 6,1

Sri Lanka 2017 21 444 000 1 178 700 5,5

Tayland 2016 68 971 330 3 506 100 5,1

Türkiye 2018 82 319 720 4 123 000 5,0

Şili 2016 18 209 070 865 400 4,8

Arjantin 2016 43 590 370 2 040 400 4,7

Kaynak:  Nüfus verileri: WB DATA, Dünya Bankası veri tabanı; kamusal istihdam ver-
ileri: ILOSTAT veri tabanı ve TÜİK veri tabanı.

Tablo 4’te görüldüğü üzere, Türkiye’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin 
nüfusa oranı son derece düşüktür.14 Kaldı ki 2017 yılında bu oran %4,4 iken, 
24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesinde, merkezi ve yerel yönetimlerde 
istihdam edilen taşeron firma işçilerine “seçim yatırımı” olarak tahsis edilen 
kadrolar sayesinde % 5’e çıkmıştır. Dolayısıyla, karşılaştırmayı 2017 oranı (% 
4,4) üzerinden yaptığımızda, Türkiye, Tablo 4’te verilen 18 ülke arasında son 
sıraya gerilemektedir. 

Kamu sektörü istihdamının bu denli düşük olması, tıpkı yasa dışı fazla çalıştırma 
gibi, Türkiye’de işsizlik oranının pek çok ülkeye kıyasla çok daha yüksek 
seyretmesine neden olmaktadır. Tablo 5’te, Türkiye’de kamu sektöründe 
istihdam edilenlerin oranı ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişkiye dair 
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üç farklı senaryo (b, c, d) üzerinden elde edilen bulgular sunulmaktadır. 2018 
yılına ilişkin gerçek durum (a) şöyledir: kamu çalışanlarının sayısı 4 123 000, 
bunların nüfusa oranı %5, resmî (dar tanımlı) işsizlik oranı ise %11’dir. 2002 
yılından beri iktidarda bulunan AKP, kamuda çalışanların oranını hiç değilse 
tedrici olarak %5’ten %6,9’a (Mısır’daki oran) yükseltmeyi tercih etmediği 
için, 2018 yılında 1 557 061 işsizi kamu sektöründe işe girme olanağından 
mahrum bırakmıştır. Dolayısıyla, iktidar, işsizlik oranının %6,1 yerine % 
11 seviyesinde kalmasına bizzat sebep olmuştur. Benzer şekilde,  kamuda 
çalışanların nüfusa oranının  %5’ten %7,4’e, yani Yunanistan’daki gibi vasat 
bir seviyeye çıkarılmamasının bedelini, kamu sektöründe işe girme olanağını 
yitiren 1 968 659 işsiz ödemiştir. Aynı hesaplamayı, kamuda çalışanların 
nüfusa oranı %8,9 olan Polonya’yı örnek alarak yaptığımızda ise AKP’nin, 
işsizlik oranını %1’e düşürmekten imtina etmiş olduğu da görülmektedir.

Tablo 5. Türkiye’de Kamuda çalışanların nüfusa oranı ve işsizlik oranı (2018); 
mevcut durum (a) ve alternatifler (b, c, d)

I II III IV V VI

Nüfus İşgücü
Kamuda 

çalışanların 
nüfusa oranı (%)

Kamuda 
çalışanların 

sayısı

İlave 
istihdam

İşsizlik 
Oranı 

(%)

82 319 720 32 274 000

(a)     5,0 4 123 000 0 11,0

(b)     6,9 5 680 061 1 557 061 6,1

(c)     7,4 6 091 659 1 968 659 4,9

(d)     8,9 7 326 455 3 203 455 1,0

Kaynak:  I. sütun: WB DATA; II. sütun ve a satırı: TÜİK veri tabanı.
Not: IV, V ve VI. sütunların b, c ve d satırları tarafımızca hesaplanmıştır. 2018 yılında 
resmî (dar tanımlı) işsizler, toplam 3 537 000 kişidir.

İşçi sınıfının ekonomi politiği ile değerlendirildiğinde, kamusal istihdamın, 
mülksüz kitlelerin yaşamlarını ilgilendiren başka sonuçları da vardır. 
Türkiye’de kamu sektöründe çalışanların sayısının nüfusa kıyasla çok düşük 
olması, sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere kamu hizmetlerinin 
gereği gibi verilememesine ve/veya niteliğinin düşmesine yol açmaktadır. 
Müfettiş sayısının sınırlı tutulması ve dolayısıyla yeterli sıklıkta denetim 
yapılamaması nedeniyle özel sektör işyerlerinde biriken hak ihlalleri; hastane 
ve adliye koridorlarında oluşan kuyruklar; eğitim kurumlarında yaratılan 
öğrenci izdihamları ve bu çerçevede verilebilecek yüzlerce başka örnek, 
kamusal istihdamın düşük tutulmasının bedelinin, burjuvaziye değil, işçilere 
ve diğer emekçi halk kesimlerine ödetildiğini göstermektedir. 
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Bu açıdan bakıldığında, kamusal istihdamın oransal olarak düşük tutulmasının, 
iktisadi ve toplumsal olarak birbiriyle ilişkili üç yaşamsal sonuç yarattığı 
söylenebilir: Birincisi, “personel” sayısının yetersizliğinden kaynaklanan 
nedenlerle, kamu emekçilerinin büyük çoğunluğunun ağır bir iş yükünü 
taşımak zorunda bırakılması; ikincisi, işçilerin ve diğer emekçi kesimlerin 
kamusal hizmetlerden yararlanma haklarının fiilen kısıtlanması ve üçüncüsü, 
işsizliğin kronikleşerek kitleselleşmesi.

Sonuç Yerine Ek Saptamalar
İşsizlerin % 14 gibi son derece küçük bir bölümünün işsizlik sigortasından 
yararlanabildiği Türkiye’de işsizlik oranındaki her artış, mutlak ölçütlerle 
yoksul duruma düşen kişi sayısının da artması anlamına gelmektedir. Yüksek 
oranlı ve kronik işsizlik, hâlihazırda istihdam edilen işçilerin beslenme, 
barınma, ulaşım gibi zorunlu giderlerini dahi karşılamaya yetmeyen bir ücret 
karşılığında çalışmaya razı olmaları için, işverenler tarafından bir tehdit 
aracı olarak da kullanılmaktadır. Türkiye burjuvazisinin ülke genelindeki 
milyonlarca işsizi işaret ederek pek çok işyerinde hayata geçirmeyi başardığı 
düşük ücret politikası, “çalışan yoksullar” olarak nitelenen kitlenin büyümesine 
yol açmıştır. Bu koşullar altında, sınıfsal gelir dağılımının burjuvazi lehine 
değişeceği ve göreli yoksulluk oranının tanım gereği artacağı aşikârdır.

Kısacası, işsizlik yalnızca işsizleri ilgilendiren bir sorun değildir: yoksulluktan 
gelir dağılımına, reel ücret düzeyinden sendikalaşma oranına varıncaya değin 
sınıfsal yaşamın her alanını ve bütün katmanlarını doğrudan etkilemektedir. 
Bu makalede, Türkiye’de işsizliğin dünya genelindeki duruma kıyasla çok 
daha yüksek oranlarda seyretmesine neden olan etkenlerden ikisi üzerinde 
durulmuştur: uzun ve çoğu örnekte yasa dışı fazla mesai ile “istihdamsız 
devlet” olarak nitelendirdiğimiz bir kamusal istihdam stratejisi. Makalede 
ayrıntılı olarak gösterildiği üzere, Türkiye’de yasa dışı fazla çalıştırma 
suçlarının önlenmesi ve çalışma saatlerinin haftada azami 40 saate çekilmesi 
hâlinde, TÜİK tarafından açıklanan resmî işsiz sayısı sıfıra düştüğü gibi, geniş 
tanımlı işsizlerin sayısı da üçte iki oranında azaltmaktadır. Buna ilaveten, 
kamu sektöründe istihdam edilenlerin nüfusa oranının %5’ten, Yunanistan’da 
olduğu gibi %7,4’e çıkarılması durumunda ise geniş tanımlı işsizlik de 
neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır.

Bu noktada, yukarıda sözü edilen ilave istihdam potansiyelinin 
değerlendirilmesini mümkün kılacak finansal kaynağın olup olmadığı ya 
da bu kaynağın nasıl yaratılacağı soruları akla gelebilir. Çalışma saatlerinin 
kısaltılması ve kamusal istihdamın artırılması sayesinde işe girme imkanı 
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elde edecek milyonlarca işsizin ücretlerini karşılayacak ve hatta ücretler genel 
düzeyini yükseltecek kaynak fazlasıyla mevcuttur. Kaynağın nerede olduğunu 
görmek için sınıfsal ve bireysel gelir dağılımı göstergelerine bakmak yeterlidir. 
Türkiye’de sınıfsal bölüşüm ilişkileri, pek çok kapitalist ülkedeki durumla 
kıyaslanamayacak ölçüde burjuvazi lehine sonuçlar yaratmaktadır (bkz. 
Boratav, 2019). Aynı şekilde, bireysel gelir dağılımı ile ilgili veriler de yeterli 
kaynağın bulunduğuna işaret etmektedir. Örneğin, Türkiye, 0,404 değerindeki 
GINI katsayısıyla, OECD üyesi 36 ülke arasında gelir eşitsizliğinin en fazla 
olduğu üçüncü ülke konumundadır (bkz. OECD.Stat). Buna rağmen, AKP 
iktidarından, işsizliği ve işsizlikle ilişkili sorunları ortadan kaldıracak ya da 
azaltacak politikaları hayata geçirmesini beklemek elbette anlamsızdır. Bu 
politikaları hayata geçirecek irade, ancak işçilerin ve işçi örgütlerinin sınıfsal 
güç dengelerini değiştirecek siyasal ve toplumsal bir güç oluşturmaları ile 
yaratılabilir.

DİPNOTLAR
1 Bu sıralama, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) dünya ülkeleri 

için yaptığı 2019 yılı işsizlik oranı tahminlerini temel almaktadır. ILO, 
Türkiye’de 2019 yılı işsizlik oranını %13,5 olarak tahmin etmiştir. Bu 
makalenin yazıldığı sırada TÜİK’in aynı yıl için açıkladığı işsizlik oranı 
ise %13,7’dir; dolayısıyla ILO’nun tahmini, sadece %1,48’lik hata payıyla 
doğru çıkmıştır. Geçmiş yıllarda yapılan tahminlerle gerçekleşen oranları 
karşılaştırdığımızda, ILO’nun diğer ülkelerdeki işsizlik oranlarına dair 
tahminlerinin de %100’e yaklaşan oranlarda isabetli çıkacağı söylenebilir.

2 İslamcı faşizm konusunda son derece aydınlatıcı ve kapsamlı bir 
değerlendirme için bkz. Boratav, 2014a.

3 Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 12 Temmuz 2017’de düzenlediği 
Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği şu sözler, Türkiye’de sendikal hak ve 
özgürlüklerin iktidar tarafından nasıl ihlal edildiğinin eksik fakat “samimi” 
bir özeti olarak okunabilir: “Biz göreve geldiğimizde, [...] bütün fabrikalar 
hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri ama şimdi böyle bir şey 
var mı? Tam aksine, şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle 
anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki ‘Hayır, burada greve müsaade 
etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.’ Bunun için kullanıyoruz biz 
OHAL’i.” (BİANET, 2017).
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4 4857 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen günlerde, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) genel başkanı Refik Baydur şu 
değerlendirmeyi yapmıştır: “4857 sayılı Yeni İş Kanununun Türk çalışma 
hayatını çağdaş ve esnek bir hukukî çerçeveye oturtma yolunda atılmış 
ciddî bir adım olduğu şüphe götürmez. [...] 1475 sayılı İş Kanunumuzun 
dar ve katı kurallarından bizi önemli ölçüde kurtardığı bir gerçektir.” 
(aktaran Ercan, 2003).

  
5 (365 ÷ 7) – (30 ÷ 7) = 47,85714286.
  
6 Tam olarak 50,6417910447761 saat. Metin içinde yuvarlayarak verdiğimiz 

sayıları hesaplamalarda olduğu gibi kullandığımızı bu arada belirtelim.

7 Ayrıca bkz. 3153 sayılı “Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve 
Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun”un Ek 1. maddesinde yer 
alan hükümler ve 4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesi (f. 1, ek cümle).

8 2018 yılında Türkiye’de ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanların toplam 
sayısı 19 535 662 kişidir.

9 (299 554 855 ÷ 50,6417910447761) = 5 915 171
 
10 (5 915 171 – 4 812 320) = 1 102 851
  
11 DİSK, 2004.
  
12 Geniş tanımlı işsizlerin aylık sayıları ve oranları, Türkiye Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından 
hesaplanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. DİSK-AR’a göre, geniş tanımlı 
işsizler şu dört kategorinin toplamından oluşmaktadır: 1) dar tanımlı işsizler 
(işsizlerin resmî olarak açıklanan sayısı), 2) iş bulma ümidini yitirdiği için 
veya diğer sebeplerle iş aramayan fakat iş bulduğunda çalışmaya hazır 
olduğunu beyan edenler, 3) zamana bağlı eksik istihdam edilenler, 4) 
mevsimlik çalışanlar. Bkz. DİSK-AR, 2020: 9.

  
13 6 262 000 – 4 138 103 = 2 123 897

14 Bu bölümde, kamu sektöründe istihdam edilenlerin toplam sayısı ile işsizlik 
arasındaki ilişki üzerine çözümlemeler yapıldığı için, kamu çalışanlarının 
mesleki dağılımıyla ilgili sorunlara değinilmeyecektir. Doğrusu, Türkiye 
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koşularında, bu sorunları ayrıntılı bir şekilde incelemeye elverişli istatistik 
veri bulma imkânı da mevcut değildir. Gene de şu söylenebilir: Türkiye’de 
bekçi, polis, komiser, jandarma, makam şoförü, müftü, imam, müezzin vb. 
unvanlarla kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayıları ve oranları, zaman 
zaman basına da yansıdığı üzere, oldukça yüksektir. Ne var ki, Türkiye’de 
kamu sektöründe çalışanların toplam sayısının ülke nüfusuna oranı son 
derece düşüktür. Dolayısıyla, kamu çalışanlarının toplam sayısının nüfusa 
kıyasla yetersiz olması, öğretmen, hemşire, doktor, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı, hakim, müfettiş, mühendis vb. kadrolarda istihdam edilenlerin 
sayısının çok düşük tutulmasından kaynaklanmaktadır.
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