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Bu yazi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde çalisan meslek 
sahib i “vasifli” isçiler ile temizlik-bakim personellerinin taseron sirketler araciligi ile 
istihdamlarindan kaynakli yasadiklari hak kayiplarini görünür kilmak üzere kaleme alinmistir.  
Bir devlet kurumu olan SHÇEK’in çalisanlarinin tümünü devlet memuru kadrosu altinda 
birlestiren eski kültürünün yerini; kisa süreli sözlesmeler ve düsük ücretli istihdam 
politikasini esas alan taseronlasma kültürüne biraktigi görülmekted ir. Burada yazi lanlar, sözü 
edilen yeni kültür nedeni ile yasanan hak kayiplarina (çalisma hakki, güvenceli is, çalisma 
yasaminda ve emeklilik döneminde yeterli ücret vb.) dur deme konusunda verilen 
mücadelede, meslek sahip leri ve temizlik-bakim personellerinin ortak bir dil yakalayacagi 
umudunu tasimaktadir.

Sosyal hizmet, sosyal haklar, yoksulluk, hak kayiplari. 

This paper aims to draw attention to the losses of right of qualified permanent employees and  
catering and cleaning-maintenance employees caused by contract and agency labour (CAL) in 
the Intitution of Social Services and  Protection of Childeren (ISSPC). As a state intitution, in 
ISSPC, public service employment  has been a long-established trad ition. However, 
nowadays, public employment has been substiuted by CAL. In this paper, it is argued that all 
the struggle against this transformation process (losses of right to work, to a secure job and  
decent wages for employees and the retired) will be analyzed.

social services, social rights, poverty, loses of right

Yoksulluk ile ilgili düsünce üretirken aklimiza nedense gecekondu semtlerinde ya da 
kentin arka sokaklarinda yasayan, asgari ihtiyaçlarini dahi karsilamakta güçlük 
çeken, çogu zaman issiz/parasiz ama eger sansli ise enformel sektörde uzun 
vardiyalar boyu çalisma gerektiren güvencesiz de olsa bir ise sahip, egitim 
konusunda hiçbir zaman yeterli imkanlara sahip olamamis, suça itilme/karisma riski 
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yüksek dezavantajli gruplar geliyor. Çocuklarini okutabilmek için her zaman bir 
baskasinin yardimina ya da sosyal destek mekanizmalarina ihtiyaç duyuyorlar, 
kalabalik ailelerin içerisinde rutubetli ve küçük evlerde ayni odada çok sayida kisi 
ile birlikte uyuyorlar. Gündemi takip etmek, bir seyler okumak-yazmak gibi dertleri 
yok onlarin. Yoksulluklari hem niteliksiz is gücü olmalarina hem de önlerine çikan 
firsatlari yeterince iyi sekilde degerlendirememeleri ile ilgili görülüyor. Süphesiz bu 
liste oldukça uzatilabilir nitelikte. Kisacasi bu kisiler/isçiler biraz da içine düstükleri 
yoksulluk halinin sorumlusu olarak görülüyorlar ve var olan yoksulluklari da büyük 
bir hizla kendini yeniden üretmeye devam ediyor.1 Bu saymis oldugumuz kesimler 
ile sürekli bire bir iletisimde bulunan Sosyal Hizmet alaninda çalisan meslek 
elemanlarinin2 büyük çogunlugunun yoksul olan/olmayan ayriminda safini, 
kaniksanmis bir biçimde “yoksul olmayan”dan yana belirlemesi ve kendilerini 
“beyaz yakali” ayricaliklilara sahip olarak konumlandirmalari ise var olan durumun 
trajik bir yansimasi olarak degerlendirilebilir. Peki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde taseron sirketler araciligi ile çalistirilan 
meslek elemanlarinin kendilerini hâlâ bu sansli grupta görme egilimini sürdürmeleri 
olanakli mi?

Toplumun dezavantajli kesimlerine hizmet üretme misyonu yüklenen bu devlet 
kurumunda taseron sirketler araciligi ile çalistirilan “beyaz yakali” isçilerin bir
yanilsama içerisinde kendisini “isçi” olarak tanimlama konusunda uzun süre güçlük 
çektigi belirtilmelidir. Bu insanlar uzun süre hizmet üretim sürecinde verdikleri 
talimatlari uygulayan temizlik-bakim personelleri ile kendilerini karsilastirma geregi 
duymaksizin ellerinde tuttuklari sosyal haklar açisindan çok daha korunakli ve 
avantajli bir pozisyonda olduklarini düsündüler. Kurumlar içerisinde yürüttükleri 
mesleki çalismalari ve aldiklari maasi göz önünde bulundurarak, kendilerini “isçi” 
olarak görmeme “memur” statüsünde degerlendirme yanilsamasini sürdürdüler.
Kurum içindeki is bölümünün yarattigi bu yanilsama, zaman içerisinde nitelikli 
olarak tanimlanan söz konusu isi daha düsük ücretle yapacak gönüllü issiz yiginlarin 
belirmesi ile son bulmaya basladi; maaslardaki artis durgunlasti hatta düsüse geçti, 
konumlar istikrarsizlasmaya basladi. Böylelikle sosyal hizmet alanindaki beyaz 
yakali isçiler bu zamana kadar göz ardi ettikleri ve yalnizca talimatlari 
dogrultusunda is gören ve “isçi” olarak tanimladiklari temizlik-bakim 
personellerinin yüz yüze kalacagini düsündükleri maas düsüsleri, kisa dönemli 
sözlesmeler arasinda olusan sigorta bosluklari, emekliliklerini de çekilmez kilacak
hak kayiplari, yoksullasma ve çalisma hayatlari boyunca istikrarsiz/garantisiz isten 
kaynakli kaygiyi duymaya basladilar.

SHÇEK içerisinde de birkaç yil öncesine kadar nitelikleri ile is gücü piyasasinda 
istedigi sekilde bir is bulabilecegini düsünen birçok meslek elemani, bugün elindeki 
isi tutabilmek adina pek çok hakkinin gasp edilmesine göz yumabiliyor. Kapitalist 
sistemin kurumlardaki isleyisi bu ilginç esitligi gündeme getiriyor: SHÇEK’ de çok 

                                                  
1 Yoksulluga yaklasim ile ilgili Bkz. Ayse Bugra, 

, Iletisim Yayinlari, Istanbul 2008.
2 Buradaki meslek elemani tanimlamasi Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalismaci, Ögretmen ve 
Çocuk Gelisimcileri içermekted ir.
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sayida meslek elemani, temizlik-bakim personeli ile beraber taseron sirketler 
araciligi ile serbest piyasada alinip satiliyor. Isin bir diger yüzü ise sosyal hizmet 
üreten kurumlarda temizlik-bakim islerini yürüten isçilerin çok büyük bir 
çogunlugunun aslinda her tarafi müracaatçilar veya kurumlarin yatili hizmetlerinden 
faydalananlar ile dolu oldugu mekânlarda “nitelikli” olarak tanimlanan isleri 
ürettikleri ile ilgili. Kurumdan hizmet alan bir çocuk, kadin, erkek, yasli veya engelli 
birey ile iletisime geçme/iliski kurma olasiliginin çok yüksek oldugu bir ortamda 
temizlik yapmak ile mesai baslama-bitis saatlerinde çogunlukla çalisanlarin masalari
bosaldiktan sonra yapilan temizlik arasinda nitelik olarak bir fark vardir. Ayni 
sekilde yatili sosyal hizmet kurumlarinda çalisan bakim personelleri, kendisi ile ayni 
apartmanda veya ayni mahallede oturan ekonomik olarak daha iyi durumdaki
komsusunun çocuguna/hastasina/engellisine/yaslisina bakarak geçimini saglayan 
enformel sektör isçilerinden daha donanimli ve nitelikli olmak durumundadir. Ancak
SHÇEK bünyesini saran taseron sirketler araciligi ile istihdam edilen isçi kitlelerinin 
niteliginin yapilan isin niteligine uygun olmasini beklemek ne derece gerçekçidir? 
Asagida tarif edilmeye çalisildigi üzere taseronlasma üzerine kurulu sistemde 
dezavantajli/risk altindaki gruplarla çalisan bir isçinin (yapilanmada çok küçük bir 
islevi olsa dahi) üstlendigi sorumluluk kendisine büyük gelmeyecek midir? Bir diger 
soru ise SHÇEK’te çalisma hakki, güvenceli is, çalisma yasaminda ve emeklilik 
döneminde yeterli ücret vb. sosyal haklar açisindan ayni potada eritilen bu iki 
grubun hak mücadelesi konusunda ortak bir dil tutturarak birlikte hareket edip 
edemeyecegidir.3

“Yalitilmislik içinde amaçsizca sürüklenme ihtimaline karsi, yeni ile eski arasindaki 
kültürel farki ortaya koymaliyiz…”4 diyor Richard Sennett ve kapitalist sistemde 
yapilanan kurumsal mimariyi modern bir aygit olan MP3 çalar makinesine 
benzetiyor.5 Bu benzetme ile birlikte üretimin sabit islevli bir dizi edim vasitasiyla 
gerçeklestirildigi eski tarz kati yapilarin (Weber’in demir kafesi) yerini belirsizligin 
hakim oldugu, yer degistiren kisa vadeli, esnek yapilarin aldigini ifade ediyor.
Sennett’in betimlemesine göre yeni yapilar da tipki yalnizca seçilen parçalari istenen 
sirada çalmaya programli MP3 çalarlar gibi istenen görevi kati bir siraya bagli 
kalmaksizin oradan oraya siçrama kapasitesini kullanarak yapabilen esnek yapilar. 

                                                  
3 Sinif siyasetini ilgilendiren ve ezilenleri bölüp onlar arasinda ortak bir d il o lusturmayi  
oldukça zor kilan egemen s isteme referans veren buna benzer sorular iç in Bkz. Necmi 
Erdogan, , Birikim 
Dergis i, Sayi 245, Istanbul, Eylül 2009, s. 84-90.  
Nemci Erdogan, makalesinde toplumsal iliskilerde ortak veya yakin konumlar isgal etseler ve 
ayni sinifsal kampta düsünülseler b ile Türkiye’de sanayi proletaryasi disinda kalan merd iven
alti çalisanlarinin, gündelikç i ve bakici kadinlarin, kamuda çalisan taseron firma isçilerinin, 
hatta “orta sinif” sayilabilecek kimi vasifli-egitimli güvencesiz çalisanlarin toplumsal-kültürel 
konumlari ve siyasal örgütlenme b içimleri açisindan ayni potada kolayca eritilemeyecekleri
uyarisinda bulunur. Bu anlamda hetero jen b ir yapilanma o lusturan ezilenleri ayni mücadele 
hattinda birlestirebilecek alternatif örgütlenme tarzlarinin ve ortak dilin yaratilmasi 
gerektiginin altini çizmekted ir.  
4 Richard Sennett , çev. Aylin Onacak, Ayrinti Yayinlari, Istanbul 
2009, s. 26.
5 A.g.e, s. 39-55.
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Taseronluk sistemi tam da MP3 çalar benzetmesindeki gibi isletmecinin bazi 
islevlerinin baska firmalar tarafindan gerçeklestirilmesini sagliyor, bu sekilde firma 
isterse personelinden kurtuluyor, isterse daraliyor, isterse de genisliyor. Tabii bu 
esneme esnasinda çalisanlar kisa süreli sözlesmeler ile görevden göreve rahatlikla 
hareket ettirilebiliyorlar ya da islerine son verilebiliyor. Isçilerin sözlesme yenileme 
dönemlerinde kendilerine ne olacagi ile ilgili en ufak bir fikirleri bile olmuyor. Bu 
son derece tekinsiz ve gelecek ile ilgili en ufak bir plan yapmaya dahi izin vermeyen 
sistem, tüm isçilerin sartlarin kötü tanimlanmasindan kaynakli yüksek derecede 
kaygi duymasi sonucunu doguruyor.6 Sennett, degisime ugrayan kurumlari ele 
alirken kaçinilmaz olarak bu kurumlarda çalisanlar arasinda yasanan maddi 
esitsizlikten ve dolayisi ile bir de toplumsal esitsizlikten söz eder. Burada sözü 
edilen piramidin en tepesindekiler ile en dibindekiler arasindaki gelir uçurumudur. 
Sennett, bu esitsizligin iki grup arasinda iliskisel anlamda da büyük bir mesafe 
yarattigini ve bu mesafenin sorumluluktan kaçan ancak çevreyi komuta eden bir 
merkez modeli yarattigina deginir.7

Sennett’in kapitalizmin yeni kültürü ile “yeni sayfa” açan kurumlarinda, daha dogru 
bir ifadeyle sirketlerinde olup bitenler ile SHÇEK’te olup bitenler arasinda bir 
paralellik gözlemlenmektedir. Aslinda bir devlet kurumu olan SHÇEK’in 
çalisanlarinin tümünü devlet memuru kadrosu altinda çalistiran eski kültürünün 
yerini, kisa süreli sözlesme ve düsük ücretli istihdam politikasini hayata geçiren 
taseronlasma kültürüne biraktigini gözlemlemekteyiz. SHÇEK gibi aslinda 
yapilanmasinda bürokrasinin demir kafesini oldukça net görebildigimiz ancak piyasa 
kosullarina uyma açisindan bu kafesi parçalayip aynen kâr amaci güden sirketler 
gibi davranan bir yapida ise belirsizlik ve güvensizlik had safhadadir. Isçilerin is 
tanimlari ve görevlendirilmeleri her ne kadar bir merkez tarafindan yapilsa ve 
buradaki merkezde hâlâ eski kati bürokratik yapilanma sürdürülse de, isçilerin özlük 
haklari ve maaslari ile ilgili sorumluluk yeni kültürde adet oldugu sekilde taseron 
sirketlere devredilmistir. Bu parçalamis yapida da isçi kendi basinin çaresine 
bakmasi için yalniz birakilmistir. Sözlesme yenileme dönemlerinde ise ne 
olacagindan habersiz yüksek kaygi düzeyindeki isçilerin ne komuta merkezine ne de
sorumluluk merciine ulasmasi, aradaki mesafe nedeni ile pek mümkün 
olmamaktadir.

Marshall Berman, Marks’in modern dünyayi betimleyen “kati olan her sey 
buharlasiyor” sözünü kitabina isim etmis ve modern ekonominin ve bu ekonomiden 
dogan kültürün yarattigi içkin dinamizmin her seyi yok ederek yeniden yarattigini ve 
dünyayi yeniden yaratarak ilerledigini eserinde tekrar tekrar vurgulamistir. Marshall 
Berman, Sennett ile paralellik göstererek bu alt üst edici hizli degisim içerisinde 
yarini yaratacak görüs ve cesareti kazanmak için geçmisi hatirlamak, anlamaya 
çalismak gerektigi tavsiyesinde bulunmaktadir kitabinda:

“Bakarsiniz böylesi bir geriye dönüs ilerlemek için bir 
yol olabilir; 19. yüzyilin modernizimlerini hatirlamak 

                                                  
6 A.g.e, s. 43.
7 A.g.e, s. 46.
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bizlere 21. yüzyilin modernizmini yaratacak görüs ve 
cesareti verebilir. Bu hatirlama eylemi modernizmi 
ayaklari üzerine oturtmamiza yardim edebilir, böylece 
önümüzde uzanan serüven ve tehlikelere karsi 
durabilecek kadar kendini güçlendirir ve yenileyebilir. 
Dünün modernliklerini kendimize mal etmek, hem 
günümüzün modernliklerine yönelik bir elestiri hem de 
yarinin ve yarindan sonranin modernliklerine (ve 
modern insana) bir inanç tazeleme eylemi olabilir.”8

Berman’in ögüdüne uyarak 19. yy.da dünyayi büyük bir degisime ugratan, Eric 
Hobsbawm’in kelimeleriyle “tek kurali mali en ucuz pazardan alip hiçbir 
sinirlamaya maruz kalmadan en pahali pazarda satmak olan, tüccarlar ve 
mütesebbisler yolu ve araciligi ile bu adalarda tezgâhlanan”9 Endüstri Devriminin 
isçiler açisindan sonuçlarini kisaca hatirlayarak ilerlemek isterim. Geçmis, 
Hobsbawm’in betimledigi sekliyle yeni kültürün ilerleyisini hiçbir sekilde 
durduramamis, isçiler kendilerini burjuva toplumu içerisinde üretim araçlarinin, 
harcama ve yatirim olanaklarinin yalnizca zengin siniflarin elinde bulunmasindan 
kaynakli korunaksiz bir durum içerisinde bulmuslardi. Bu durumda isçilerin 
karsisinda üç seçenek belirmisti: 1-Burjuva olmaya çabalamak (ki bu mal mülk ve 
egitim benzeri olanaklara sahip olmayan bu isçiler için imkânsiz görünmekteydi) 
2-Boyun egmek (bu tavir içerisinde aslen yoksul olan emekçiler, kendi 
yoksullularindan utanmakta ve yoksulluklarini reddetmekte, “kendi basinin çaresine 
bakma”ya çalismaktaydi), 3-Ayaklanmak/baskaldirmak (isçiler açisindan sartlar, 
ayaklanmayi ve baskaldirmayi zorunlu kilan nitelikte idi).10 Hobsbawm’in “devrim 
çagi” olarak niteledigi 1789-1848 arasi dönemde toplumdaki siniflarin birbirinden 
gittikçe uzaklastigi; yoksul isçilerin yasanamayacak kadar kötü sartlar altinda 
günlerini geçirdigi; ekonomik ve toplumsal çöküsün ahlaki çöküsü de beraberinde 
getirerek bebek öldürme, fahiselik, intihar, delilik vb. siddet içeren ve Hobsbawn’in
“kisisel kör tepkiler” olarak adlandirdigi sonuçlar ile kendisini gösteren boyun egme 
davranisinin; söz konusu sartlarin kötülügüne alternatif üretme amaci ile kitlesel 
düzeyde örgütlenen bir baskaldirinin birlikte görüldügü belirtilmelidir.11 Hobsbawn, 
bu baskaldirinin nedenini gittikçe yoksullasan isçileri sömürerek sürekli zenginlesen 
burjuva sinifi ikilemi üzerine kafa yoran ve bu ikiligi ebedi düzenin degismez 
parçasi olarak görme egilimini reddeden isçilerde görmektedir. Üstelik bu isçiler,
Hobsbawn’in vurguladigi sekliyle kalifiye olmayan bilgisiz, cahil kesimlerden degil; 
isçi sinifinin en kalifiye, egitimli dolayisi ile kendisine en çok güvenen 
zanaatkârlarindan (yani bilinçli isçilerinden) olusmaktaydi. “Devrim Çagi”nin 
dönemin örgütlenme ve baskaldirma sartlarini analiz eden satirlari arasinda 
gezinirken bu dönemdeki kitlesel protestolarin yalnizca köylüler, endüstri ve fabrika 
isçileri tarafindan degil; kendi isine sahip olanlar, usta zanaatkarlar ve domestik 
üretim yapan isçileri de içine alan bir ortak cephe tarafindan gerçeklestirildigi ve 
                                                  
8 Marshall Berman, , çev. Ümit Altug-Bülent Peker, Iletis im
Yayinlari, Istanbul 1999, s. 59.
9 Eric Hobsbawm, , Verso Yayinlari, Ankara 1989, s. 99.
10 A.g.e., s. 370, 378.
11 A.g.e., 374-378.
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dönemin baskin egilimini yansitacak sekilde toplumun alt orta tabakasindaki tüm 
kentli kitlenin “isçi sinifi” sayilmasi tespitleri ile karsilasmak, yazimin giris 
kisminda dile getirdigim “birlikte hareket edebilir mi?” sorusunu “evet” olarak 
yanitlama cesaretini vermektedir. Büyük degisimlerin, buna bagli olarak da 
çöküslerin ve parçalanmalarin hizli bir sekilde yasandigi dönemde, isçilerin boyun 
egen pozisyonunda konumlanmasini engelleyecek tutarlilik ve amaci onlara vermesi 
açisindan kurulan ilk sendikalar, isçilerin arasindaki nitelik farklarina ragmen ortak 
bir cephede örgütlenmeyi saglamasi ve baskaldiriyi mümkün kilmasi açisindan 
hayati önem tasimaktadir. Günümüzde taseron sirketler araciligi ile isçi çalistirma 
pratigi 18.-19. yüzyilin isçiler üzerinde kurdugu baski ve sömürü mekanizmasini 
aratmayacak sekilde kendini var ederken, tipki geçmiste “kendi basinin çaresine 
bakmak zorunda birakilan” isçilerin yaptigi gibi SHÇEK çalisanlarinin da 
sendikalasma pratigini ortak/birlestirici bir zemin olarak algilayip hareket etmeleri 
kilit bir noktada durmaktadir. Bu algilama süphesiz isçilerin içine düstükleri durumu 
fark edip ezildikleri dünyayi desifre etmeleri ve bu desifrasyondan hareketle 
eylemde bulunmalari halinde özgürlestirici bir hâl alir. SHÇEK çalisanlarinin, 
üzerinde kurulan baskinin bireysel çabalar ile kendini kurtarmaya çalismak ya da 
uslu durarak piramidin tepesindekiler tarafindan kurtarilmayi beklemek (ya da en 
azindan gözlerine görünmeden gazaplarindan sakinma) yolu ile kaldirilmayacagi 
açikça görülmektedir. Bu durumda “kimse tek basina kendi çabasiyla kendini 
özgürlestiremeyecegi gibi, kimse de baskalari tarafindan özgürlestirilemez”12

saptamasi üzerinden hareket etmek, çalisanlari sosyal haklarina sahip çikma 
konusunda bir yere götürebilir. Freire, bu noktada “ezilenlerin insanlasma 
mücadelesi” olarak adlandirdigi mücadelenin tüm sorumlulugunun ezilenlerde 
olmasi gerektigini vurgulamaktadir. Isçilerin kime ulasmalari gerektigi sorusunun 
yaniti tam da bu vurguda yatmaktadir.

Freire; ezenlerin, ezilenlerde biraz olsun birlestirme ihtiyaci uyandirabilecek her 
türlü eylemi kati suretle (gerekirse siddet kullanarak) engellendiklerini; birlik, 
örgütlenme ve mücadele gibi kavramlari da derhal tehlikeli olarak damgaladiklarini 
ifade etmektedir. Bu kavramlarin ezenler açisindan tehlikesi, hayata geçirildikleri 
takdirde ezilenleri özgürlesmeye götürecegi gerçegi ile açiklanabilir.13 Bu noktada 
boyun egdirilen ezilenler, ezenlerin “mali”, tarihin de yalnizca nesnesi olmaktan 
çikabilirler. 

Karl Marks’in ünlü eseri ’i özüne ve temel kavramlarina inerek çizgi roman 
formatinda anlatan , bir peynir fabrikasinda geçen üretim süreçlerini 
ve bu üretim süreçlerinin çalisanlari nasil etkiledigini okurlara en yalin biçimiyle 
aktariyor. Kapital kahramanlar (Robin, Heinrich, Karl, Helena, Daniel, Anny ve 
Kahya) arasinda geçen olaylar “Kapitalist sistemde toplumun zenginligi, ‘muazzam 
bir meta yigini’ olarak görünür” seklinde özetlenen ana fikri (ve çizgi romanin ilk 
cümlesini) kolaylikla algilamamizi sagliyor. Yatirimci Daniel, yerel bir peynir 

                                                  
12 Paulo Freire, , çev. Dilek Hattatoglu ve Erol Özbek, Ayrinti  
Yayinevi, Istanbul 1991, s.42.
13 A.g.e., 110-111.
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üreticisi olan Robin’e daha fazla peynir üretip hizlica zengin olmanin yolunu açacak 
bir teklifte bulunur. Ancak basarisiz olmasi halinde koydugu sermayeyi geri 
alacaktir. Robin, babasinin para ve kapitalist üretim süreci konusundaki tüm 
uyarilarina ragmen teklifi kabul eder. Ancak kâr amaci güden bir patrona 
dönüsmeye basladiginda kendi çikari için isçileri acimasizca sömürme konusunda 
oldukça basarili olma ile bu yaptigindan pisman olma arasinda gidip gelmektedir. 
Kendini çevreleyen sistem içerisinde eli kolu bagli ve sermaye sahibinin kölesi 
haline gelen Robin, çizgi romanin son sayfalarinda Daniel ile simgelestirilen 
kapitalist sistem için yalnizca bir meta oldugunu anlar. Robin burada bos 
imalathanesinin içerisinde yalniz olarak çizilmistir zira isçiler köle olmadiklarinin 
farkina vararak fabrikanin disinda durumu protesto etmeye baslamislardir…
   
Bu durum içerisinden atacagimiz sosyolojik bakis (her ne kadar peynir fabrikasinda 
çalisan isçiler ile sosyal hizmet isçilerinin toplumsal tabakalasmadaki konumlari 
farklilik gösterse ve sosyal hizmet çalisanlari da kendi içlerinde heterojen bir yapi 
olustursa da) bizi kapitalist kültürün sosyal hizmet üreten kurumlarin 
yapilanmalarinda dahi ne derece yerlesiklestigini anlamamiza ve üretilen sosyal 
hizmetin politikasinin da bu kültürün devamliligini saglama yönünde 
sekillendirildigini görmemize yardimci olacaktir. SHÇEK bünyesinde çalisanlar 
açisindan ele alinacak “sosyal hak” problemi hizmet üretenleri etkiledigi kadar 
hizmetten fayda saglayan dezavantajli gruplara da degmektedir. Çalisanlarin kâr 
amaci güden bir fabrikanin isçileri olarak algilanmasi, taseron sirketlerin kisa süreli 
sözlesmeler ile çalisanlarin sigorta, maas, yillik izin ve tazminat haklarina el 
koyarak kendi çikarlarina yönelik hareket etmesi bu alanda çalisma yürüten “vasifli” 
is gücünün giderek niteliksizlesmesine neden olmaktadir. Zira sosyal haklarin gasp 
edildigi, ücretlerin sürekli düsük tutuldugu, çalisanlarin kendilerini bir türlü güvende 
hissedemedikleri bir örgütlenmede “Yerinizi alacak bir sürü insan var… Patron öyle 
diyor”14 cümlesini isitmeleri kaçinilmazdir. Bu anlamda çalisani sikistiran, 
degersizlestiren, üzerinde baski kuran bu sisteme sadakat de söz konusu 
olmayacaktir. Emegini baska bir alana kaydiran deneyimli ve “nitelikli” is gücünün 
yerini daha düsük ücretle çalismayi kabul eden, daha az deneyimli ve daha az 
donanima sahip is gücü almaktadir. ’nin konusma balonlarinda göze 
çarpan ve peynir fabrikasinda çalisanlara yönelik söylenen “Isçiler basit olursa, is de 
basitlesir. Bunlara parasini verirsin olur biter” yaklasimi bugün SHÇEK’de temizlik, 
bakim personellerine oldugu kadar meslek sahibi beyaz yakalilara yönelik de tehdit 
olusturmakta. Mesleki çalisma yürütenlerin islerinin bu sekilde basitlesmesi 
(basitlestirilmesi) sistemin sosyal politika anlayisini beslemektedir. 
Burada toplumsal olanin önüne ekonomik olani koyan ve insani toplumun asli bir 
ferdi olarak kabul eden yaklasimin tam tersi bir yaklasimla yalnizca ücret karsiligi 
çalisan is gücü = meta olarak gören, hak temelli yaklasimin savundugu sosyal 
haklari savunmak yerine bireyleri hayirseverlerin insafina birakan bir yaklasim söz 
konusudur.15 Yoksullukla mücadele stratejileri baglaminda irdelendiginde bu 
yaklasimin hak temelli bir sosyal yardim anlayisi yerine yoksullugun 

                                                  
14 Karl Marx (özgün eser), East Press (mangalastiran), , Japoncadan çeviren H. 
Can Erkin, Yordam Kitap, Istanbul 2009.
15 Ayse Bugra, A.g.e., s. 10-13.
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sürdürülebilirligine hizmet eden sadaka verme zihniyetini koydugu açikça 
görülecektir.16 Buradan hareketle yürütülen sosyal politikalari hayata geçirecek 
sosyal hizmet kurumlarinin ise çok da karmasik olmayan basit sadaka dagitma isini,
basit çalisanlar ile yapmayi istemeleri oldukça anlasilir durmaktadir. Madalyonun 
diger yüzü ise bu basit çalismayi gerçeklestiren meslek sahiplerinin sartlarinin gün 
geçtikçe hizmet ürettikleri kitle ile yakinlasmasidir. Ancak tüm bunlara ragmen 
unutulmamasi gereken önemli bir nokta var:

“Degisken sermaye dolasimi gibi bir toplumsal sürece 
gömülmüs bedenler asla uysal veya pasif olarak 
tahayyül edilmemelidir. En nihayetinde sermayeyi 
üreten, emegin ‘sekil verici’ atesidir. Her ne kadar 
emek, sermayenin tahakkümü altinda, kendi 
tahakkümünün (hem tüketim ve mübadele, hem de 
üretim alaninda) kosullarini ve araçlarini üretmeye 
mahkûm ise de, emekçinin dönüstürücü ve yaratici 
kapasitesi, bugünden hayal edilemeyecek alternatif 
üretim, mübadele ve tüketim kosullarini biçimlendirme 
potansiyelini her zaman tasir. Bu dönüstürücü ve 
yaratici kapasite asla silinemez”17  

Harvey, isçinin bedenini siyasallastiran ve onu düzeni bozan siyasal bir aktör olarak 
gören bu yaklasiminda Marks’tan büyük ölçüde etkilenerek isçiye “emeginin 
onurunu koruma, bütünlüklü bir insan olarak saygi görme ve önemsenme, 
baskalarina da ayni sekilde davranma arzusu konusundaki ideal ve gayelerin 
tasiyiciligi”18 görevini yükler. Sosyal hizmet alaninda devletin en asli isi olan sosyal 
hizmeti asil is alanlari sosyal hizmet ile hiçbir ilgisi olmayan özel sirketlere 
devretmesi bazi ilginç resimlerin ortaya çikmasina neden oluyor. Bu resimde plastik 
esyalar, hirdavat, salça, tursu vb. ürünlerin satildigi toptanci mekânlarinda yer alan 
sirketlerde sosyologlarin, psikologlarin, sosyal çalismacilarin, çocuk gelisimcilerin, 
ögretmenlerin, SHÇEK içerisinde en az söz konusu meslek elemanlari kadar agir 
yük/sorumluluk altina giren temizlik-bakim personellerinin alinip satildigini, baska 
sirketlere devredildigini ya da sözlesmelerinin yenilenmedigini görüyoruz. 
Gördüklerimiz, insani ve mesleki onurumuzu korumak adina bizi eyleme geçmeye 
zorunlu kiliyor…  

SHÇEK çalisanlari taseronlasma karsiti eylemliliklerini sendikal zemine tasiyarak 
devletin düsük ücretli ve kisa süreli sözlesme mantigi ile yürüttügü istihdam 
politikasini geri çekerek tüm çalisanlarinin kadrolu olarak istihdamini zorlamak 
üzere adim atmis bulunmaktalar. Çünkü fark ettiler ki çalisma hayatlarinda sürekli 
güvencesiz bir sekilde, baski altinda, yarin ne olacagini bilmeden eli kolu bagli 
birakilmak kendilerine yapilan en büyük haksizlik.

                                                  
16 Tanil Bora, 

, Birikim, Sayi 241, Istanbul, Mayis 2009, s.19-23. 
17 David Harvey, , çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayinlari, Istanbul 2008, s. 
148.
18 A.g.e., 149.
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Taseron sirketler araciligi ile sosyal hizmet kurumlarinda çalistirilan isçilerin
emeginin karsiligini alma, yalnizca bir meta olarak algilanmama, çalisma hayatinda 
saygi görme ve önemsenme taleplerini dile getirmenin yani sira icra ettikleri 
mesleklerin onurunu da koruma görevini üstlenmeleri gerekmektedir. Bu anlamda
çalisanlarin, isçi haklarini korumaya yönelik yürütülen sendikal mücadele ile 
kalmayip; amaçlari meslek gruplarinin mesleki, ekonomik, sosyal, toplumsal, 
kültürel sorunlari ile ilgilenmek; anayasal ve demokratik haklarini koruyup, 
gelistirmek; meslektaslar arasinda birlik, dayanisma ve yardimlasmayi saglamak 
olan meslek örgütlerine de yönelmeleri bir zorunluluk halini almistir. 
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