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Giriﬂ
Günümüzde iﬂgücü piyasalar›ndaki e¤ilim, çekirdek iﬂgücü ad› verilen iﬂ güvencesine sahip iﬂçilerin say›s›n› azaltmak ve artan ölçüde, süratle iﬂe al›nabilen
ve iﬂler bozuldu¤unda ayn› süratle ve masrafs›z biçimde iﬂten ç›kar›labilecek iﬂ1

gücüne dayanmakt›r. Kapitalist sermaye birikim stratejilerindeki de¤iﬂime ba¤l›
olarak iﬂgücü piyasalar›ndaki geliﬂen bu e¤ilimle birlikte iﬂçi s›n›f› içerisinde güvencesizlik istisnai bir durum olmaktan ç›km›ﬂ, dünya çap›nda her geçen gün daha fazla iﬂçiyi içeren genel bir e¤ilimine dönüﬂmüﬂtür.
Artan güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar› ile birlikte emek alan›na yönelik akademik ve politik çal›ﬂmalarda “güvencesizlik” ve “güvencesizler” söylemi artmakla
birlikte güvencesizlikle ilgili olarak bugüne kadar literatürde birbirine yak›n ve
farkl› yollardan çeﬂitli tan›mlar yap›lm›ﬂ, ancak kesin tan› konusunda bir fikir birli¤ine var›lmam›ﬂt›r.
Güvence ve güvencesizlik iﬂ hukukunda ve akademik çal›ﬂmalarda çok büyük oranda iﬂ güvencesi ve iﬂ güvencesizli¤i anlam›nda kullan›lmaktad›r. ‹ﬂ güvencesizli¤i ile ilgili farkl› tan›mlar bulunmas›ndan kaynakl› bu kavram›n içeri¤i
konusunda da bir netlik yoktur. Bu araﬂt›rman›n amaçlar›ndan biri de “güvencesiz iﬂçilerin” kimleri kapsad›¤› sorusuna cevap aramakt›r. Sendikas›z, küçük ölçekli iﬂletmelerde, ço¤u zaman sigortas›z, dolay›s› ile yasal iﬂ güvencesi hükümlerinden yararlanamayan iﬂçiler güvencesiz iﬂçiler olarak kabul edilmektedir. Bu
genel de¤erlendirmeden yola ç›karak sendikal›, sigortal›, 30 kiﬂiden fazla iﬂçinin
çal›ﬂt›¤› iﬂ yerlerinde çal›ﬂan dolay›s› ile yasal olarak iﬂ güvencesi hükmünden yararlanma olana¤›na sahip iﬂçiler daha fazla m› güvencelidirler sorusuna cevap
aranm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda, alg›lanan iﬂ güvencesizli¤inin sendikal› olma, çal›ﬂ›lan
* Marmara Üniversitesi
1 David Harvey, Post Modernli¤in Durumu,çev. Sungur Savran, 4.b., ‹stanbul: Metis, 2006, s.
174.
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sektör, iﬂyerinin büyüklü¤ü, çal›ﬂ›lan sözleﬂme türü gibi de¤iﬂkenlerle iliﬂkili olup
olmad›¤› incelenmiﬂtir. Alg›lanan iﬂ güvencesizli¤inin ayr›ca cinsiyet, yaﬂ, e¤itim
düzeyi, evli ve çocuk sahibi olma gibi de¤iﬂkenlerle iliﬂkisi de ayr›ca de¤erlendirilmiﬂtir.
Antonio Gramsci, fordizmin hiç görülmemiﬂ bir süratle ve amac› konusunda
tarihte eﬂi olmayan bir bilinçlilikle, yeni tip bir iﬂçi ve yeni tip bir insan yaratma
konusunda bugüne kadar tan›k olunan en büyük kolektif giriﬂim oldu¤unu ve yeni çal›ﬂma yöntemlerinin belirli bir yaﬂama, düﬂünme ve hayat› hissetme tarz›ndan kopar›lamaz oldu¤unu savunuyordu. Gramsci’ye göre, cinselli¤e, aileye ahlaki bask› biçimlerine, tüketim ç›lg›nl›¤›na, devlet politikalar›na iliﬂkin sorunlar hep
yeni tür çal›ﬂma ve üretim sürecine uygun özgül bir iﬂçi tipi yaratma çabas›yla ilin2

tiliydi.

Richard Sennett ise post fordist üretim sürecinde hayata geçen esneklik uygulamalar› sonucunda, günümüz çal›ﬂma yöntemlerinin geçici ve k›sa vadeli yap›s›n›n; çal›ﬂanlar›n duygusal ve düﬂünsel yap›lar›nda, aile iliﬂkilerinde büyük dönüﬂümlere neden oldu¤unu ve çal›ﬂanlar üzerinde karakter aﬂ›nmas›na yol açt›¤›3

n› savunmaktad›r.

Bu çal›ﬂmada, Gramsci ve Sennett’in çal›ﬂma tarz› ve yöntemlerinin çal›ﬂanlar›n biliﬂsel ve duygusal süreçlerine önemli etkileri oldu¤una dair yapm›ﬂ olduklar› de¤erlendirmelerden yola ç›karak; sürekli iﬂ güvencesizli¤i yaﬂaman›n ve bu
güvencesizlik sonucunda sürekli iﬂ de¤iﬂtiriyor olman›n ve kimi dönemler iﬂsiz kalman›n çal›ﬂanlar›n biliﬂsel ve duygusal yap›lar› üzerindeki etkileri tart›ﬂ›lmak istenmiﬂtir. ‹ﬂ güvencesizli¤inin iﬂçilerin s›n›f bilinci ve s›n›f kimli¤i üzerindeki etkileri nelerdir sorusu ile birlikte iﬂ güvencesizli¤inden kaynakl› olarak sürekli yar›n›
konusunda belirsizlik ve endiﬂe yaﬂayan bir insan, iﬂ güvencesini kazanmak için
kolektif eyleme mi kat›lmay› tercih etmekte, yoksa daha bireysel tepki vermeyi ya
da her ﬂeyi kabullenmeyi ve hiçbir tepki vermemeyi mi uygun görmektedir sorusu
araﬂt›rman›n temel sorunsal›n› oluﬂturmaktad›r.
‹ﬂ güvencesizli¤inin sosyal psikolojik sonuçlar› üzerine çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar,
iﬂ güvencesizli¤ini kiﬂinin iﬂinin gelece¤i ile ilgili umutlar›n›n ve korkular›n›n kar›4

ﬂ›m› olarak tan›mlanm›ﬂt›rlar. ‹ﬂ güvencesizli¤i korku ve umudu da ayn› anda içe2 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, çev. Adnan Cemgil, 3.b., ‹stanbul: Belge Yay›nlar›,
1997, s.116.
3 Richard Sennett, Karakter Aﬂ›nmas›;Yeni Kapitalizmde ‹ﬂin Kiﬂilik Üzerine Etkileri, çev. Bar›ﬂ
Y›ld›r›m, ‹stanbul: Ayr›nt›, 2000, s. 45.
4 Bert Klandermans, Tinkavan Vuurenand Dan Jacobson, “Employeesand JobInsecurity”, Jean
Hartley, vd., JobInsecurity: Copyingwith Job at Risk, London: Sage Publications,1991, s. 41.
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riyorsa; iﬂçinin iﬂ güvencesizli¤i ile ilgili sergileyece¤i tepkide duygusal ve biliﬂsel
düzeyde korkunun mu yoksa umudun mu daha bask›n oldu¤u belirleyici olacakt›r. Bu çal›ﬂmada s›n›f bilincinin önemli boyutu olan kolektif davran›ﬂ, iﬂçilerin
umudu tercih etmesi olarak kabul edilmiﬂ ve kolektif eyleme geçme ile ilgili olarak
iﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤i ve kolektif eyleme yönelik tutum ve davran›ﬂlar› analiz
edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂ güvencesizli¤i Nedir?
‹ﬂ güvencesizli¤i ile ilgili literatürde yap›lm›ﬂ birbirinden farkl› tan›mlamalar
bulunmakta ve kesin bir tan›m birli¤ine var›lamam›ﬂt›r. ‹ﬂ güvencesizli¤i; kiﬂinin
5

tehdit alt›ndaki iﬂinin devaml›l›¤›n› sa¤lamadaki güçsüzlük durumu, beklenen iﬂ
6

güvencesi ile sahip olunan iﬂ güvencesi aras›ndaki fark, bireyin iﬂin devam edip
7

etmeyece¤ine dair belirsizlik duygular›, kiﬂinin iﬂinin gelece¤i hakk›nda endiﬂe8

9

lenmesi, öznel olarak alg›lanan istemsiz iﬂ kayb› ihtimali ve iﬂini kaybetme kay10

g›s› gibi farkl› ﬂekillerde tan›mlanmaktad›r.
Literatürde iﬂ güvencesizli¤inin tan›mlanmas›nda, öznel ve nesnel iﬂ güvencesizli¤i, biliﬂsel ve duygusal iﬂ güvencesizli¤i, nitel ve nicel iﬂ güvencesizli¤i olmak üzere üç yaklaﬂ›m bulunmaktad›r.
Nesnel iﬂ güvencesizli¤i, geçici, kay›t d›ﬂ› ve k›smi süreli istihdam iliﬂkisi gibi
iﬂgücü piyasas›ndan kaynaklanan güvencesizli¤i yans›tmaktad›r. Öznel iﬂ güvencesizli¤i, çal›ﬂanlar›n iﬂlerini kaybetme korkusu ile iﬂlerinin devaml›l›¤› konusundaki kayg›lar›n› içeren güvencesizlik alg›lar›n› ifade etmektedir.
Biliﬂsel iﬂ güvencesizli¤i, birinin iﬂini kaybetme olas›l›¤›n›n biliﬂsel ö¤esine
iﬂaret etmektedir. Duygusal iﬂ güvencesizli¤i ise iﬂ kayb› korkusu olarak duygusal
ö¤eyi aç›klamaktad›r.
5 Leonard Greenhalghand Zeheva Rosenblatt, “JobInsecurity: Toward Conceptual Clarity”, Academy of Management Review, vol.9, no.3, (1984), s. 444.
6 Dan Jacobson ve Jean Hartley, “Mappingthe Context”, Jean Hartley, vd., JobInsecurity: Coping With Jobs at Risk, London: Sage Publications, 1991, s. 2.
7 Katharina Naswall ve Hans De Witte, “Who Feels Insecure in Europe? Predicting Job Insecurity from Background Variables”, Economicand Industrial Democracy, 24, (2003), s. 189.
8 Dan Jacobson, “The Conceptual Approach to Job Insecurity”, Jean Hartley vd, Job Insecurity:
Coping with Job at Risk, London: Sage Publications,1991, s. 24.
9 Magnus Sverke ve Johnny Hellgren, “The Nature of Job Insecurity: Understanding Employment
Uncertanity on The Brink of Millenium”, Applied Psychology: An International Review, 51,
(2002), s. 24.
10 Özlem Çak›r, ”‹ﬂini Kaybetme Kayg›s›: ‹ﬂ Güvencesizli¤i”, Çal›ﬂma ve Toplum, (2007/1),
s. 17.
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Kiﬂinin iﬂinin süreklili¤i hakk›nda kayg› duymas› nicel iﬂ güvencesizli¤i anlam›na gelmektedir. Nitel iﬂ güvencesizli¤i, çal›ﬂma koﬂullar›nda kötüleﬂme, kariyer
olanaklar›ndan yoksunluk ve ücret art›ﬂ›n›n azalmas› gibi alg›lanan tehditlere iliﬂkindir.
Bu çal›ﬂmada, iﬂ güvencesizli¤ini tan›mlayan bütün nesnel- öznel, nicel- nitel, biliﬂsel-duygusal boyutlar birlikte de¤erlendirilmiﬂ. ‹ﬂ güvencesizli¤inin iﬂçiler
üzerindeki etkilerinim araﬂt›r›lmak istenmesinden dolay› görüﬂmeler ve veri toplama araçlar› ile iﬂçilerin öznel iﬂ güvencesizli¤i de¤erlendirilmiﬂtir.
Kimler Daha Güvencesiz?
‹ﬂ güvencesizli¤i, günümüzde iﬂçi s›n›f›n›n tüm kesimlerini içeren iﬂgücü piyasas›n›n bir e¤ilimi olmakla birlikte, kimi zaman sermaye birikim sürecinin öznel
ihtiyaçlar›ndan kaynakl› iﬂçi s›n›f›n›n farkl› kesimlerini daha fazla etkilemektedir.
Ayn› zamanda iﬂ güvencesizli¤inin öznel boyutunu dikkate ald›¤›m›z da benzer
nesnel koﬂullarda çal›ﬂmalar›na ra¤men, iﬂçi s›n›f›n›n bir kesimi kimi zaman iﬂ güvencesizli¤i daha fazla alg›lad›¤›n› görmekteyiz.
Uluslararas› Metal ‹ﬂçileri Federasyonu taraf›ndan 52 ülkede metal iﬂçileri
üzerine yap›lan çal›ﬂmada güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›ndan en çok etkilenen
11

gruplar›n genç, kad›n ve göçmen iﬂçiler oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Finlandiya’da 20 y›l süre ile yap›lan boylamsal araﬂt›rman›n sonuçlar›nda da iﬂ güvencesizli¤inin kad›nlarda, beyaz yakal›larda, hizmet sektöründe ve kamu alan›nda
12

artt›¤› görülmüﬂtür. Tayvan’da Ulusal ‹ﬂ Güvenli¤i ve Enstitüsü taraf›ndan 15 bin
çal›ﬂan üzerinden veri toplanarak gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmada mavi yakal› iﬂçilerde, küçük iﬂletmelerde çal›ﬂan iﬂçilerde ve kad›n iﬂçilerde daha yüksek düzeyde iﬂ
13

güvencesizli¤i saptanm›ﬂt›r.

Araﬂt›rma sonuçlar›n›n da gösterdi¤i gibi farkl› iﬂçi gruplar›n›n iﬂ güvencesizli¤i düzeyleri aras›nda farkl›klar söz konusudur. Bu grupsal farkl›l›klar›n iﬂ güvencesizli¤ini yorday›c› etkisi olup olmad›¤› çeﬂitli çal›ﬂmalarda araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

11 Uluslararas› Metal ‹ﬂçileri Federasyonu, Uygulamalar›ndaki De¤iﬂiklikler ve Güvencesiz Çal›ﬂma Araﬂt›rmas›, ‹stanbul: Birleﬂik Metal ‹ﬂ, 2008. a.g.e., s. 3.
12 Nattiv.d, “JobInsecurity, Temporary Workand Trade Union Membership in Finland 19772003”, Hans De Witte, (ed.), JobInsecurity, Union Involvementand Union Activism, England:
Ashgate, 2005, s.19.
13 Y. Cheng v.d. “The Relationship between Job Insecurity and Health in Taiwan”, Social Science and Medicine, (January, 2008), s. 3.
215

‹ﬂ Güvencesizli¤inin ‹ﬂçiler Üzerindeki Sonuçlar› Nelerdir?
‹ﬂ güvencesizli¤inin iﬂçinin fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›, iﬂyeri ve iﬂle ilgili tutum
ve davran›ﬂlar›, ücret ve çal›ﬂma saatleri ile sendikalaﬂma hak ve özgürlü¤ü üzerinde önemli sonuçlar› bulunmaktad›r.
Fizik ve Ruh Sa¤l›¤› Üzerindeki Sonuçlar›
Sennett, kapitalizmin insan›n üzerinde en büyük tahribat yaratan yan›n›n;
onun zamansal boyutu oldu¤unu savunur. Sürekli iﬂ güvencesizli¤i ile karﬂ› karﬂ›ya kalmak ve buna ba¤l› olarak sürekli iﬂ de¤iﬂtiriyor konumunda olman›n insanda karakterin- özellikle de karakterin insanlar› birbirine ba¤layan ve her birini
sürdürülebilir bir benlik duygusu ile donatan özelliklerinin- aﬂ›nmas› tehlikesini
bar›nd›rd›¤›n› ifade eder. Ve bu sürecin kiﬂide güven ve sadakat duygular›n› za14

y›flatt›¤›n›, iradeyle davran›ﬂ› birbirinden kopard›¤›n› savunur.

‹ﬂ güvencesizli¤inin yaratt›¤› belirsizlik ortam›, çal›ﬂan için stres yarat›c› etkiye sahiptir. Dünya Sa¤l›k Örgütü ile Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütünün ortak rapo15

runda, iﬂ ile ilgili stres nedenleri aras›nda iﬂ güvencesizli¤ine yer verilmektedir.

1980’lerden sonra özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde iﬂ güvencesizli¤indeki art›ﬂla
birlikte iﬂ güvencesizli¤inin fiziksel ve ruhsal sa¤l›k üzerine etkileri üzerine çal›ﬂmalarda art›ﬂ gözlenmektedir.
Avusturya’da yap›lan kesitsel bir araﬂt›rmada iﬂ güvencesizli¤i ile depresyon,
kayg›, fiziksel sa¤l›k aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹ﬂ güvencesizli¤inin bu üçü ile
16

de iliﬂkili oldu¤u, görülmüﬂtür.

ABD’de araba üretimi örne¤inde iﬂ güvencesizli¤inin uzat›lm›ﬂ dönemlerde
etkisi üzerine yap›lan bir araﬂt›rma, iﬂ güvencesizli¤inin süre¤enli¤inin iﬂ tatmini
ve fiziksel sa¤l›k üzerine olumsuz etkilerini göstermektedir. Araﬂt›rmac›lar uzun
17

süreli iﬂ güvencesizli¤inin fiziksel semptomolojiye yol açt›¤›n› bulmuﬂlard›r.

ABD’de, uzun süreli iﬂ güvencesizli¤inin psikolojik bunal›m üzerine etkilerini
ölçmek için üç y›l süresince yap›lan boylamsal araﬂt›rmada, iﬂçilerin güvence his18

sinde azalma ile birlikte depresyon seviyelerinde art›ﬂ gözlenmiﬂtir.
14 Sennett, a.g.e, s.
15 Seçer, a.g.e, s. 289.

16 Cyntthia Rochav.d., “The Effects of Prolonged Job Insecurity on Psycological Wellbeing of
Workers”, Journal of Sociology and Social Welfare, (2006/sept) s. 32.
17 Rocha Cyntthia ve di¤erleri, “The Effects of Prolonged Job Insecurity on Psycological Wellbeing of Workers”, Journal of Sociology and Social Welfare, (2006/sept), s. 34.
18 Rocha ve di¤erleri, a.g.e., s. 35.
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‹sveç’teki araﬂt›rmac›lar, örgütsel yeniden yap›lanma sürecindeki perakende
zinciri üzerine analiz gerçekleﬂtirdiler. ‹lki 1995 te, ikincisi bir y›l sonra olmak
üzere iki defa veri toplad›lar. ‹ﬂ güvencesizli¤i ile ruh sa¤l›¤› aras›nda anlaml› bir
19

iliﬂkiye ulaﬂm›ﬂlard›r.

‹ngiltere’de k›sa süreli ve daha sürekli iﬂ güvencesizli¤i aras›ndaki fark› bulmak için, araﬂt›rmac›lar Londra’da 20 devlet dairesinde çal›ﬂan personel üzerinde genel nüfus taramas› yapt›lar. Araﬂt›rmac›lar, güvenceden güvencesiz çal›ﬂmaya geçen ve ayn› zaman döneminde sürekli güvencesiz olarak tan›mlanan iki
gruptaki kat›l›mc›lar aras›ndaki de¤iﬂimleri araﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar. Tüm kat›l›mc›lar, genel sa¤l›k ölçe¤inde daha düﬂük düzey, ve daha yüksek depresyon seviye20

si ifade etmiﬂlerdir.

Hollanda ve ‹srail’de iﬂ güvencesizli¤i yaﬂayan çal›ﬂanlar›n kendilerini daha
21

depresif hissettiklerini ve daha olumsuz duygular yaﬂad›klar›n› görülmüﬂtür.

‹ngiltere’de yap›lan bir araﬂt›rmada, iﬂlerinde güvencesiz hisseden çal›ﬂanla22

r›n, daha düﬂük düzeyde psikolojik iyi hali gösterdi¤i tespit edilmiﬂtir.

Türkiye’de iﬂ güvencesizli¤inin fiziksel ve psikolojik sa¤l›k üzerine etkilerini
araﬂt›ran çal›ﬂmalar çok s›n›rl›d›r.
Önder ve Wasti, Türkiye’de iﬂ güvencesinden memnuniyet düzeyinin stres ile
anlaml› bir iliﬂkisi bulundu¤unu saptam›ﬂlard›r. Buna göre iﬂ güvencesinden mem23

nuniyet azald›kça stres düzeyi artmaktad›r.

Özyaman’›n ‹zmir’de hemﬂireler üzerine yapt›¤› araﬂt›rmada, iﬂ güvencesizli¤i düzeyi yüksek olan hemﬂirelerde, anksiyete ve depresyon düzeyleri anlaml›
24

olarak yüksek bulunmuﬂtur.

19 Hellgren ve di¤erleri, ” Does Job Insecurity LeadtoImpaired Wellbeing or Viceverca? Estimation of Cross- lagged Effecs Using Latent Variable Modeling”, Journal of Organizational
Behavior, vol.24 s. 181.
20 Rocha ve di¤erleri, a.g.e, s. 36.
21 Tinka Van Vuurenv.d., “Predicting Employees’ Job Insecurity” Jean Hartley vd., Job Insecurity: Copying with Job at Risk, England: Sage Publications, 1991, s. 66.
22 Hans De Witte, “Job Insecurity and Psychological Well-being: Review of the Literature on
Exploration of some Unresolved Issues”, European Journal of Work and Organizational
Psycology, 8(2), (1999), s. 167.
23 Çetin Önder ve Arzu S. Wasti , “‹ﬂ Güvencesi Endeksi ve ‹ﬂ Güvencesi Memnuniyet Ölçe¤i:
Güvenirlik ve Geçerlik Analizi” Yönetim Araﬂt›rmalar› Dergisi, Cilt 2, Say› 1, (2002), s. 44.
24 Özyaman, Boya Özyaman Fatma , “Hemﬂirelerde ‹ﬂ Güvencesi Alg›s› ve Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi”, (Bas›lmam›ﬂ Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsü, 2007, s. 34.
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‹ﬂ ve ‹ﬂyeri ile ‹lgili Tutum ve Davran›ﬂlar Üzerindeki Sonuçlar›
Tayvan’da gerçekleﬂtirilen, 15 bin iﬂçinin kat›ld›¤› araﬂt›rmada iﬂ güvencesizli¤i hisseden iﬂçilerin daha düﬂük düzeyde iﬂ doyumu ve iﬂ kontrolü yaﬂad›kla25

r› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

Ahshford vd. örgütsel ba¤l›l›k ve iﬂ güvencesizli¤i aras›nda olumsuz ve güçlü bir iliﬂki saptam›ﬂlard›r. Ayn› çal›ﬂmada iﬂ güvencesizli¤i artt›kça, örgüte duyu26

lan güvenin azald›¤› bulgular›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde beyaz yakal› çal›ﬂanlar üzerine yap›lan bir araﬂt›rmada iﬂ güvencesizli¤i kayg›s› artt›kça örgüte
duyulan sadakatin azald›¤›, örgüt yarar›na gönüllü ve ekstra çaba gösterme dav27

ran›ﬂ› azal›rken, baﬂka bir iﬂ arama e¤iliminin artt›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

‹srailli ö¤retmenler üzerine yap›lan çal›ﬂmada iﬂ güvencesizli¤inin daha düﬂük örgütsel ba¤lanma, daha düﬂük performans, de¤iﬂime daha fazla direnç ve
28

örgütten daha büyük ayr›lma iste¤i ile birlikte gerçekleﬂti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.

‹ﬂ doyumu, iﬂ güvencesizli¤i araﬂt›rmalar›nda en fazla araﬂt›r›lan sonuçlardan biridir. Ashford, Lee ve Bobko, iﬂ doyumu ile iﬂ güvencesizli¤inin olumsuz
29

yönde bir iliﬂki içinde oldu¤unu görmüﬂlerdir. Kinnunen ve Natti, araﬂt›rmalar›nda, iﬂ doyumundaki varyans›n, en iyi alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i ile aç›kland›¤›30

n›, fakat bunun yorday›c› gücünün sadece %3 oldu¤unu belirtmektedir.

Ancak Natti ve arkadaﬂlar›, iﬂ güvencesizli¤i ile örgütsel ba¤l›l›k aras›ndaki
iliﬂkiyi inceledikleri boylamsal araﬂt›rmalar›nda, iﬂ güvencesizli¤i düzeyi artt›¤›nda örgütsel ba¤l›l›¤›nda artt›¤›n› tespit etmiﬂlerdir. Baﬂka istihdam olanaklar› s›n›rl› olan çal›ﬂanlar›n, iﬂ güvencesizli¤i durumunda var olan iﬂlerine ve örgütlerine daha s›k› ba¤land›klar› ileri sürülmektedir. Böylece alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i
31

ve sonuçlar›n›n iﬂgücü piyasas› güvencesi ile iliﬂkili oldu¤u belirtilmektedir.

25 Cheng vd., “The Relationship between Job Insecurity and Health in Taiwan”, Social Science
and Medicine, (January, 2008), s. 5.
26 Suzan J. Ashford, Cynthia Lee ve Philiph Bobko, “Content, Causesand Consequences of Job
Insecurity: A Theory-based Measure and Substantive Test”, Academy of Management Journal, 32, (1989), s. 810.
27 James King,”White-Collar Reactions to Job Insecurity and the Role of the Psycological Contracty”, Human Resource Management, 39, (2000), s. 92.
28 Zeheva Rosenblatt, IlanTalmud ve Ayalla Ruvio, “A Gender-based Framework of the Experience of Job Insecurity and Its Effects on Work Attidues” European Journal of Work and
Organziational Psycology, (1999), 8(2), s. 214.
29 Ashford, Lee ve Bobko, a.g.e., s. 815.
30 Natti, a.g.e., s. 20.
31 Natti, a.g.e., s. 53.
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Ashford, Lee ve Bobko, alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i düzeyinin artmas›n›n, ye32

ni bir iﬂ arama e¤ilimini art›rd›¤›n› ileri sürmüﬂlerdir. Chirumbolo ve Hellgren, iﬂ
güvencesizli¤i ile iﬂten ayr›lma e¤iliminin pozitif yönde iliﬂkili oldu¤unu ileri sürmüﬂler; ayr›ca iﬂ güvencesizli¤inin iﬂten ayr›lma e¤iliminin bir aç›klay›c›s› oldu¤u33

nu belirlemiﬂlerdir.

Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalara bakt›¤›m›zda, Poyraz ve Kama taraf›ndan
yap›lan çal›ﬂmada iﬂ güvencesi ile iﬂ tatmini, örgütsel ba¤l›l›k aras›nda olumlu iliﬂ34

ki, iﬂ güvencesi ile iﬂten ayr›lma niyeti aras›nda olumsuz iliﬂki bulunmuﬂtur.

‹sao¤lu taraf›ndan iﬂ güvencesizli¤i, öz yeterlilik ve performans aras›ndaki
iliﬂkiye yönelik araﬂt›rmada, çal›ﬂanlar›n iﬂ güvencesizli¤i alg›s› artt›kça, perfor35

manslar›n›n azald›¤› görülmüﬂtür.

Ücretler ve Çal›ﬂma Saatleri Üzerindeki Sonuçlar›
Neo klasik iktisat, iﬂçilerin iﬂ güvencesine önem verirlerse, güvence elde etmek için ücretten vazgeçebileceklerini ifade eder. Bu bak›ﬂ aç›s›yla, e¤er iﬂçiler
daha güvenceli sözleﬂmeleri tercih ederlerse, daha düﬂük ücretlere haz›r olmal›d›rlar. Bu ayr›cal›klar›n bedeli teorisi Adam Smith’in Uluslar›n Zenginli¤i çal›ﬂmas›na dayand›r›lmaktad›r. ‹ﬂ güvencesinin de¤erinin ya da iﬂ güvencesi için gereken bedelin oldukça büyük oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalarda, sosyal psikolojideki
36

araﬂt›rmalar destekleyici örnek olarak sunulmaktad›r.

Özellikle iﬂsizlik oranlar›n›n artt›¤› kriz dönemlerinde iﬂ güvencesi tüm sendikal istemlerinin önüne geçmektedir. Hatta baz› ülkelerde, genellikle üyeleri için
iﬂ güvencesi sa¤lamas› karﬂ›l›¤›nda toplu pazarl›klarda ücret art›ﬂlar› bir yana
“ödün pazarl›¤›” olarak adland›r›lan bir yaklaﬂ›mla ücret indirimlerine dahi gidil37

mektedir. Toplu iﬂ sözleﬂmelerde iﬂverenlerin iﬂ güvencesini kabul etmeleri duru32 Ashford, Lee ve Bobko, a.g.e., s. 817.
33 Seçer, a.g.e., s. 283.
34 Poyraz ve Kama, s ve Kama Bülent, “Alg›lanan ‹ﬂ Güvencesinin, ‹ﬂ Tatmini, Örgütsel Ba¤l›l›k ve ‹ﬂten Ayr›lma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin ‹ncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2008) c.13,s.2,.164.
35 ‹sao¤lu, Öz Gözde, “Özel Sektör Çal›ﬂanlar›nda ‹ﬂ Güvencesizli¤inin Öz Yeterlik ve ‹ﬂ Performans› ile ‹liﬂkisi”,Tar›k Solmuﬂ(ed.), ‹ﬂ ve Özel Yaﬂama Psikolojik Bak›ﬂlar, ‹stanbul: Epsilon, 2008,149-176. a.g.e., s. 171.
36 KelleyandDawkins,a.g.e., s. 2.
37 Metin Kutal ve Toker Dereli, “Ekonomik Kriz ve Dünya Sendikal Hareketi” Petrol- ‹ﬂ 199394 Y›ll›¤›, ‹stanbul,1995’ten Betül Urhan, Sendikal Örgütlenme Bunal›m› ve Türkiye’deki Durum”, ‹stanbul: Petrol-‹ﬂ Yay›nlar›, 2005, s. 61.
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munda iﬂçiler de çal›ﬂma saatleri, tazminat, iﬂlerinin ya da iﬂ sözleﬂmelerinin na38

s›l düzenlenece¤i konusunda ödün vermektedirler.

Son y›llarda sendikalar›n iﬂ güvencesi karﬂ›l›¤›nda toplu sözleﬂmeler yoluyla
ücret indirimleri, ücretsiz izinler, k›sa süreli çal›ﬂmalar gibi uygulamalar› kabul et39

ti¤i görülmektedir.

2004 ortalar›nda baz› Bat› Avrupa ülkelerinde ücretleri düﬂürmek için çal›ﬂma haftas›n› uzatma ihtiyac› üzerine tart›ﬂmalar, bu geliﬂmelerin endüstri iliﬂkilerinin geliﬂimi üzerine sonuçlar› için verilebilecek en uygun örneklerden biridir.
Örne¤in Daimler Chrysler ve sendika aras›nda yap›lan anlaﬂmada iﬂ güvencesi
40

karﬂ›l›¤›nda daha uzun çal›ﬂma haftas› kabul edilmiﬂtir.

Kore’de 1997 y›l›nda 323 ﬂirkette iﬂ güvencesi karﬂ›l›¤›nda ücretlerin dondu41

rulmas› toplu sözleﬂme ile kabul edilmiﬂtir.

Ayr›ca, iﬂ güvencesi olmad›¤› durumlarda, iﬂçiler toplu iﬂ sözleﬂmelerinde, iﬂ
sözleﬂmesinde ve yasada olmad›¤› halde kendilerinden istenilen ﬂeyleri yapmak
42

zorunda kalm›ﬂlard›r. 52 ülkede metal sektöründe çal›ﬂan iﬂçiler üzerine yap›lan
çal›ﬂmada; iﬂçiler iﬂ güvencesizli¤inin sosyal güvence, emeklilik, fazla mesai ödemeleri, tatiller, ücretli izinler, iﬂ güvencesi ve iﬂçi sa¤l›¤› ilgili sosyal haklar›n›n uygulanmas›nda sorun yaratt›¤›n› ifade etmiﬂlerdir.Ayn› çal›ﬂmada iﬂçilerin yüzde
43

67’si güvencesiz iﬂçilerin ücretlerinin daha düﬂük oldu¤unu savunmuﬂlard›r.

Altan ve arkadaﬂlar› taraf›ndan Eskiﬂehir’de yap›lan araﬂt›rmada, araﬂt›rmaya kat›lan iﬂçilerin %65.2’si, ücret art›ﬂ› veya iﬂ güvencesi aras›nda tercih yapmak
zorunda kalsalar, iﬂ güvencesini tercih edeceklerini belirtmiﬂtir. Bu soruda iﬂçilere çok yüksek ücret alabilecekleri ancak; iﬂ güvencesinin olmad›¤› bir iﬂ mi, yoksa ücreti yüksek olmad›¤› halde iﬂ güvencesinin yüksek oldu¤u bir iﬂi mi tercih et44

tikleri sorulmuﬂtur. Cevap verenlerin %67’si iﬂ güvencesini tercih etmektedir. Bu
38 Muneto Ozaki (ed.), Toplu Pazarl›k Yoluyla Esneklik, Ankara: Türkiye ‹ﬂ Kurumu, 2003, s.
129.
39 Betül Urhan,Sendikal Örgütlenme Bunal›m› ve Türkiye’deki Durum, ‹stanbul: Petrol-‹ﬂ Yay›nlar›, 2005, s. 189.
40 Kelley and Dawkins, a.g.e., s. 4.
41 Ozaki,a.g.e., s. 129.
42 Taﬂkent, ‹ﬂ Güvencesi ve Yeni Yasal Düzenleme, Belediye ‹ﬂ Sendikas› E¤itim Yay›nlar›, Ankara: Aydo¤du Ofset, 2002, s. 12.
43 Uluslararas› Metal ‹ﬂçileri Federasyonu, a.g.e., s. 11.
44 Ömer Zühtü Altan ve di¤erleri, “‹ﬂçi Profili Araﬂt›rmas›: Eskiﬂehir Örne¤i”, TÜSAM 2. S›n›f
Araﬂt›rmalar› Sempozyumu: Türkiye’yi S›n›f Gerçe¤iyle Anlamak, ‹stanbul: SAV, 2006, s.
89.
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oran iﬂsizli¤in çok yüksek oldu¤u günümüzde iﬂçilerin ücret art›ﬂ›ndan çok ücreti
düﬂük de olsa da iﬂ güvencesi olan bir iﬂ tercih ettiklerini göstermektedir.
Ücret pazarl›¤›n›n yerini, iﬂ güvencesi ald›¤› için Türkiye’de son dönemlerde
ücret düzeyinin oldukça düﬂük oldu¤u görülmektedir. 2009 y›l›nda Erdemir ve ‹sdemir’de ekonomik kriz gerekçesi ile iﬂten ç›karmalar›n gerçekleﬂece¤inin aç›klanmas›n›n ard›ndan iﬂveren ile sendika aras›ndaki görüﬂmelerde iﬂ güvencesi
karﬂ›l›¤›nda ücretlerde %35’lik indirime gidilmesi, iﬂ güvencesizli¤inin ücretler
üzerindeki etkisine güncel örneklerden birini oluﬂturmaktad›r.
Sendikal Örgütlenme Üzerindeki Sonuçlar›
‹ﬂ güvencesizli¤inin hakim oldu¤u, yani çal›ﬂan›n keyfi iﬂten ç›karmalara karﬂ› korunmad›¤› bir yasal düzende, yaln›zca bireysel haklar de¤il, kolektif hak ve
özgürlükler de, yani, sendika özgürlü¤ü, toplu iﬂ sözleﬂmesi özerkli¤i, grev hakk›
45

kavram› ve kurumlar› gerçek iﬂlevini göremeyecektir.

Ulusal ve uluslararas› düzeyde iﬂ güvencesi ile ilgili düzenlenmelerin gerekçelerinden biri olarak da sendikaya üye olman›n ve sendikal faaliyet yürütmenin
46

önündeki engellerin kald›r›lmas› gösterilmiﬂtir. Türkiye’de iﬂ güvencesi uzun y›llar yasalarla düzenlenmemiﬂtir. Bu nedenle iﬂverenlerin, iﬂ güvencesine sahip olmayan iﬂçilerin sendikalaﬂmas›na karﬂ› ilk tepkisi, sendika üyeli¤i karar›nda dire47

nen iﬂçileri iﬂten ç›kartmak olmuﬂtur. 1980’lerden itibaren taﬂeron ve fason üretim yapan iﬂyerlerinde iﬂ güvencesi olmayan iﬂçilerin sendikalaﬂma giriﬂimlerinin
neredeyse tamam› kitlesel iﬂçi ç›karmalarla karﬂ›laﬂm›ﬂ ve baﬂar›s›zl›¤a u¤rat›l48

m›ﬂt›r. Bu örneklerden de görüldü¤ü gibi sendikal özgürlüklerin kullan›labilmesi
için iﬂ güvencesi son derece önemli bir koﬂuldur.
T‹SK Eski Genel Baﬂkan› Refik Baydur’un iﬂ güvencesizli¤i üzerine yap›lan
tart›ﬂmalarda, “iﬂ güvencesi için harcanan çabalar›n temeli, iﬂçinin korunmas›ndan ziyade sendikan›n ve sendikalaﬂman›n kolaylaﬂt›r›lmas› prensibine dayan›r”
49

ﬂeklindeki ifadesi, iﬂ güvencesizli¤i ile sendikalaﬂma aras›ndaki iliﬂkiye dair iﬂverenler cephesinden sunulan itiraf niteli¤indedir.
45 Savaﬂ Taﬂkent, ‹ﬂ Güvencesi ve Yeni Yasal Düzenleme, Belediye ‹ﬂ Sendikas› E¤itim Yay›nlar›, Ankara: Aydo¤du Ofset, 2002, s. 12.
46 ÇSGB, ILO Anayasas› ve T.C Taraf›ndan Onaylanan Sözleﬂmeler, Ankara, 1998, s. 430.
47 Urhan, a.g.e., s. 189.
48 “Türkiye’de Yeni Bir Toplumsal Hareket Geliﬂiyor: Güvencesiz ‹ﬂçiler Hareketi”, Broﬂürler,
30.12.2003, www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=381 (20 Ocak 2009) s. 2.
49 Refik Baydur, ‹ﬂ Güvencesi Tart›ﬂmalar›, ‹stanbul: Do¤an Kitapç›l›k, 2004, s. 7.
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Sendika temsilcileri de özellikle güvencesiz çal›ﬂman›n yayg›n oldu¤u küçük
ve mikro ölçekli iﬂletmelerdeki iﬂ güvencesizli¤ini anlamada en temel referans›n
bu iﬂletmelerde sendikal temsiliyetin ya hiç söz konusu olmamas› ya da çok alt dü50

zeyde olmas› oldu¤unu savunmuﬂlard›r.

Özellikle iﬂ güvencesizli¤inin hakim oldu¤u enformel ekonomide çal›ﬂanlar
aras›nda örgütlenme ve toplu hareket etme deneyiminin bulunmamas› sendikal
örgütlenmeyi güçleﬂtirmektedir. Bu sektörlerde çal›ﬂanlar kendilerine daha yararl› olacaklar›n› düﬂündükleri için iﬂverenle iliﬂkilerindeki her tür sorunu bireysel çabalar› ile çözmek durumunda kalmaktad›rlar. Çal›ﬂanlar›n bu e¤ilimini aç›klamak
için bir çok neden ileri sürülmektedir. Küçük iﬂyerlerinde hakim olan sendika karﬂ›t› kültür nedeniyle, çal›ﬂanlar›n sendikalaﬂmas›n›n riskli olmas›n›n bu durumun
51

ortaya ç›kmas›nda önemli bir belirleyicili¤e sahip oldu¤u savunulmaktad›r.

Küçük iﬂyerlerinde hakim olan “sendika karﬂ›t› kültürü” güvencesizli¤in bir sonucu olarak da kabul edebiliriz.
‹ﬂ Güvencesizli¤i Karﬂ›s›nda ‹ﬂçiler Ne Tepkiler Veriyor?
Literatürde iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›ndakolektif eylem, bireysel eylem ve kaç›nma davran›ﬂ› olmak üzere sergileyebilecekleri üç farkl› tepkiden bahsedilmektedir.

52

Sendika üye olma, sendikal faaliyetlere kat›lma, direniﬂ- grev- iﬂgal gibi toplu eylemlere kat›lma kolektif eylem olarak de¤erlendirilmektedir. Yeni bir iﬂ arama, iﬂverenle bireysel olarak görüﬂme ve arabulucu olabilecek kiﬂileri devreye
sokma ﬂeklinde geliﬂen koﬂullar› bireysel olarak müdahale etmeye yönelik davran›ﬂlar bireysel tepki olarak kabul edilmektedir. Koﬂullar› kabullenme ve hiçbir müdahalede bulunmama kaç›nma tepkisi olarak tan›mlanmaktad›r.
‹ﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda iﬂçilerin hangi tepkileri verdikleri ile ilgili Türkiye’de yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Hollanda ve ‹srail’de bu konuda yap›lm›ﬂ karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂma mevcuttur. Araﬂt›rma sonucuna göre güvencesiz
hisseden Hollandal› iﬂçilerin en fazla kaç›nma sergiledikleri ve güvencesiz hisseden Hollandal› ve ‹srailli iﬂçilerin, güvenceli hissedenlere k›yasla daha fazla bi53

reysel ve kolektif eylem sergiledi¤i görülmüﬂtür.

50 Adnan Serdaro¤lu, Önsöz, ILO vd., Küçük ve Mikro Ölçekli Metal ‹ﬂletmelerinde Sendikas›zl›¤›n Nedeni, ‹stanbul: Birleﬂik Metal ‹ﬂ, 2008, s. 3.
51 Recep Kapar, “Enformel Ekonomide Çal›ﬂanlar›n Örgütlenmesi ve Sendikalar”, Çal›ﬂma ve
Toplum, (2007/1), s. 92.
52 Klandermans vd. a.g.e., s. 51.
53 Van Vuuren vd. a.g.e, s. 98.
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‹ﬂ Güvencesizli¤i Artt›kça ‹ﬂçilerin Kolektif Tepki Verme E¤ilimi Artar m›?
Güvence insani bir gereksinimdir. Bu sosyal gereksinme, bireylerin yaﬂam›n› kontrol edebilmesi anlam›na gelmektedir. Bu anlamda, güvence, özgürlük ve
özerklik için gerekli koﬂuldur. Güvencesizlik ise haks›zl›¤›n kaynakland›¤› biçim54

lerden biridir. ‹ﬂgücü piyasas›n›n eﬂitsizlik ve ba¤›ml›l›k içeren iﬂleyiﬂi çal›ﬂanlar›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› güvencesizlik düzeyini art›rmakta, güvencesizlik de eﬂit55

sizli¤in ve ba¤›ml›l›¤›n yeniden üretilmesine neden olmaktad›r.

Güvencesizli¤in yaratt›¤› eﬂitsizlik, haks›zl›k ve ba¤›ml›l›¤a karﬂ› kolektif davran›ﬂ sergilemek iﬂçilerin bu olumsuz koﬂullar› ortadan kald›rmas›na yol açabilecek güçlü ve ciddi bir müdahaledir. Ancak güvencesizli¤i yaratan olumsuz koﬂullar, kolektif davran›ﬂ›n da gerçekleﬂtirmesini zorlaﬂt›r›c› etkide bulunmaktad›r.
Esneklik uygulamalar› ile birlikte emek üzerindeki denetimin art›r›lmas› yönündeki çaban›n ana hedeflerinden biri, kolektif eylemi güçleﬂtirmektir. Kolektif
eylem güçleﬂti¤i oranda baﬂ›boﬂ bireycilik geliﬂmektedir ve bu durum fordizmden
56

esnek birikime geçiﬂin gerekli bir koﬂulunu oluﬂturmaktad›r.

Kolektif davran›ﬂ iﬂçilerin s›n›f bilincinin önemli boyutunu oluﬂturmaktad›r.
Kolektif davran›ﬂla s›n›f bilinci aras›nda diyalektik bir iliﬂkinin oldu¤unu da söyleyebiliriz. ‹ﬂçilerin s›n›f bilinci geliﬂtikçe kolektif davran›ﬂ sergileme e¤ilimleri artacakt›r ve kolektif davran›ﬂ sergilemek iﬂçinin s›n›f bilincini oluﬂumuna katk›da bulunacakt›r.
Özellikle üretim süreçlerinde ve istihdam yap›s›nda meydana gelen de¤iﬂimlerin s›n›f bilinci üzerinde yaratt›¤› tahribat›nda etkisi ile iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda iﬂçilerin kolektif davran›ﬂ sergileme e¤ilimlerinin zay›flad›¤› yönünde pek çok
de¤erlendirme bulunmaktad›r
Öngen, üretim süreçlerindeki de¤iﬂimlerin ve iﬂ güvencesizli¤inin, iﬂçilerin
korku, y›lg›nl›k, çaresizlik ve güvensizlik duygular› yaﬂamalar›na dolay›s› ile iﬂveren karﬂ›s›nda ya edilgen ve savunmac› ya da uzlaﬂmac› ve iﬂbirlikçi tutum tak›n57

malar›na neden olaca¤›n› savunmaktad›r.

Urhan, iﬂ güvencesizli¤ine ba¤l› olarak yaﬂanan iﬂ de¤iﬂtirme s›kl›¤›n›n ve iﬂsizlik deneyiminin yüksek boyutlarda görülmesinin s›n›f bilincinin gereklerinden
54 Standing, a.g.e., s. 38.
55 Kapar, “Gelir Güvencesizli¤i…”, a.g.e, s. 174.
56 Harvey, a.g.e., s. 196.
57 Tülin Öngen, “‹ﬂçi S›n›f›n›n Yap›s› ve Mücadele Pratiklerini Belirleyen Nesnel Koﬂullar”, TÜSAM 1. S›n›f Çal›ﬂmalar› Sempozyumu: ‹ﬂçi S›n›f›n›n De¤iﬂen Yap›s› ve S›n›f Hareketinde
Aray›ﬂlar Deneyimi, ‹stanbul: SAV, 2005, s. 57.
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birisi olan karﬂ›l›kl› temas ve dayan›ﬂman›n oluﬂmas›na engel oldu¤unu ve iﬂçiler
58

aras›nda güvensizli¤in oluﬂmas›na neden olaca¤›n› savunmaktad›r. S›n›f bilincinin zay›flad›¤›; savunmac›, güvensiz ve uzlaﬂmac› iliﬂkilerin oldu¤u bir ortamda
iﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› kolektif eylem sergilemesini beklemek zorlaﬂmaktad›r.
Yaraﬂ›r, umutsuzluk, geleceksizlik, kolektif kayg› ve tedirginliklerin, iﬂsiz y›¤›nlar üzerinde etkin oldu¤u kadar, güvencesiz iﬂçiler içinde de etkin oldu¤unu
59

ifade etmektedir.

Castel, çal›ﬂma yaﬂam›nda yaﬂanan dönüﬂümleri bireyleﬂme, kolektifsizleﬂme
60

süreci olarak tarif etmektedir. Bu durumda, iﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› kolektif eylem yerine bireysel çözümlere yönelmesi daha olas›d›r. Castel, ayn› zamanda, iktisadi, kültürel ve toplumsal bak›mdan baﬂka sermayeye sahip olmayanlar -yani iﬂçi s›n›f›- için güvencenin ya kolektif olaca¤›n› ya da olamayaca¤›n› savunmaktad›r. Bu güvencelerin, iﬂçilerin çal›ﬂma alanlar›ndaki ortak bir durumdan ve birlikte paylaﬂ›lan ortak bir tabi olma durumundan do¤an dayan›ﬂmalar oldu¤unu ifade etmektedir. ‹ﬂçilerin kolektif davran›ﬂlar›n›n ortadan kalkmas›61

n›n onlar› sosyal güvencesizli¤e mahkum edece¤ini iddia etmektedir.

Mütevilio¤lu ve Iﬂ›k, Türkiye’de iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, güvensizli¤in ve çaresizli¤in derinleﬂmesinin, emekçi s›n›flar›n eﬂitlikçi ve sosyal taleplerini güçlendirmedi¤ini savunmaktad›r. Eﬂitlikçi taleplerin ve toplumsal yap›y› de¤iﬂtirmeye yönelik hareketlerin güçlenmesinin, asgari bir yaﬂamsal güvencenin var olmas›n›
gerektirdi¤ini ve piyasa süreçlerinin kuﬂatmas› alt›nda hayatta kalma mücadelesi
verenlerin, ayn› zamanda eﬂitlikçi bir toplumun gerçekleﬂmesi mücadelesine kat›62

lamayacaklar›n› savunmaktad›rlar.

Akkaya, iﬂsizlik korkusunun, iﬂçi s›n›f›n› belleksizleﬂtirdi¤ini, kendisine olan
güvenini k›rd›¤›n›, gelece¤e yönelik umutlar›n› yok etti¤ini, iﬂçiyi kimliksizleﬂtirdi¤ini, karaktersizleﬂtirdi¤ini, kendisine yabanc›laﬂt›rd›¤›n› ve bütün bunlar›n toplam› olarak s›n›f bilincinden uzak tuttu¤unu savunmaktad›r ve iﬂsizlik korkusunun te58 Urhan, a.g.e., s. 196.
59 Volkan Yaraﬂ›r, “Cemaatçi/ Hay›rsever Kapitalizm Kökleﬂiyor: Yoksullar›n Kolektif Yan›lsamas›ndan Çin Çal›ﬂma Rejimine” 29.10.2007, http://www.kizilbayrak.net/rss/arsiv/2007/11/03/artikel/112/cemaatcihayir.html, (08.04.2008), s.5.
60 Castel, Sosyal Güvensizlik ,çev. Iﬂ›k Ergüder, ‹letiﬂim Yay›nevi:‹stanbul, 2004., s. 53.
61 Castel, a.g.e., s. 55.
62 Mütevelio¤lu ve Iﬂ›k, Türkiye Emek Piyasas›nda Neo-Liberal Dönüﬂüm”, Nergis Mütevilio¤lu ve Sinan Sönmez (der.) Küreselleﬂme, Kriz ve Türkiye’de Neo-Liberal Dönüﬂüm, ‹stanbul:
Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2009, s. 20.
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mel amac›n›n iﬂçi s›n›f›n› mücadele ve eylem yetene¤inden uzak tutmak oldu¤unu
ifade etmektedir. ‹ﬂsiz kalma kayg›s› ile büyük bir korkuya kap›lan iﬂçi s›n›f›, önce belleksizleﬂmekte, bildi¤i her ﬂeyi unutmakta, sonra soyutlama yetene¤ini yitirip günlük düﬂünmeye baﬂlamaktad›r. Bütün bunlar da iﬂçilerin kolektif hareket
63

edebilme yeteneklerini körleﬂtirmektedir.

Kapar, güvencesizli¤in çal›ﬂanlar›n bireyci tutumlar›n› pekiﬂtirdi¤ini ve çal›ﬂanlar›n toplu hareket etmesini zorlaﬂt›rd›¤›n› savunmaktad›r. Bunun önemli bir
nedeni olarak da, çal›ﬂanlar›n aras›nda benzerliklerin güçlü oldu¤u, ortak koﬂullar›n daha çok paylaﬂ›ld›¤› durumlarda toplu davranma potansiyelinin belirdi¤ini, ayr›ﬂmalar›n ve farkl›l›klar›n artt›¤› güvencesiz ve istikrars›z koﬂullarda ise bi64

reyselli¤in öne ç›kt›¤›n› ifade etmektedir.

Bütün bu de¤erlendirmelerden üretim süreçlerindeki de¤iﬂimlerin, büyük ölçekli iﬂyerlerinde, düzenli istihdam edilen iﬂçilerin yerini küçük ölçekli iﬂyerlerinde
düzensiz, esnek istihdam biçimlerini almas›n›n iﬂçilerin s›n›f bilinci ve kolektif davran›ﬂlar› üzerinde zay›flamaya yol açt›¤›n› görüyoruz.
65

66

67

Literatürde, belirsizlik, çaresizlik, güçsüzlük ve kiﬂinin yaﬂam› üzerindeki
68

kontrolünün zay›flamas›, iﬂ güvencesizli¤inin önemli unsurlar› olarak kabul edilmektedir. Gelece¤i hakk›nda belirsizlik duygusu yaﬂayan, kendini çaresiz ve güçsüz hisseden ve yaﬂam›n› kontrol edemeyen bir iﬂçinin içinde yaﬂad›¤› koﬂullar›
düzeltmeye çal›ﬂmas›n› beklemek zorlaﬂmaktad›r.
Belirsizlik bireylerin kontrol duygular›n› azalt›rken, çaresizlik duygular›n› art›rmaktad›r. ‹ﬂten ç›kar›l›p ç›kar›lmayaca¤› belirsiz olan birey kendini neyin bekledi¤ini bilemeyecek ve söz konusu durumla nas›l mücadele edece¤ine karar veremeyecektir. Miliken, iﬂ güvencesizli¤inde koﬂullar›n belirsizli¤i, çevresel etki belirsizli¤i ve tepki belirsizli¤i olmak üç tür belirsizli¤in oldu¤undan bahsetmektedir.
Bireylerin iﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› nas›l mücadele verebilecekleri, bu mücadelenin bireysel mi yoksa toplu ﬂekilde mi daha etkin olaca¤› konusundaki belirsizlik,
69

tepki belirsizli¤i kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

63 Yüksel Akkaya, “‹ﬂçi S›n›f›n› S›n›f Yapan Onun Eylemidir”, Dayan›ﬂma Evleri, ‹ﬂsizlik ve Güvencesiz Çal›ﬂma: Bu Düzende ‹ﬂ Yok,‹stanbul: Alaz Yay›nc›l›k, 2005, s. 11.
64 Kapar, “Enformel Ekonomi…” , a.g.e., s. 93.
65 Çak›r, a.g.e.,
66 Ashford, Lee, Bobko,a.g.e., s. 805.
67 Greenhalgh ve Resenblatt, a.g.e, s. 446.
68 Natti v.d.,a.g.e., s. 6.
69 Frances J. Miliken, “Three Types of Perceived Uncertainity About The Enviorenment: Stage,
Effect and Response Uncertainty”, Academy of Manegement Review, Vol. 12, No. 1, (1987)
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Stradins, gelecek ile ilgili belirsizli¤in, kiﬂinin daha iyi koﬂullar için harekete
70

geçmesine engel oldu¤unu savunmaktad›r.

‹ﬂ güvencesizli¤i, kiﬂinin iﬂinin gelece¤i ile ilgili umutlar›n›n ve korkular›n›n
71

kar›ﬂ›m› olarak tan›mlanmaktad›r. E¤er, insan umudu ve korkuyu bir arada yaﬂ›yorsa, hangisine göre davranacakt›r? Kolektif eylem; iﬂçinin korkunun karﬂ›s›nda umudu tercih etmesi anlam›na gelmektedir.
Tüm bu olumsuz koﬂullara ve çal›ﬂanlar›n kolektif davran›ﬂlar›n› ortadan kald›rmaya yönelik hayata geçirilen ekonomik ve politik uygulamalara ra¤men günümüzde ülkemizde ve dünyada farkl› tarz örgütlenmelerle birlikte iﬂ güvencesi72

ne sahip olmayan iﬂçilerin kolektif eylemlerini görmekteyiz. Boratav, Türkiye’de
emekçi kitlelerin dünyaya s›n›fsal bir perspektifle bakmalar›n›n aﬂ›nm›ﬂ olabilece73

¤ini ama s›n›fsal reflekslerin ortadan kalkmayaca¤›n› savunmaktad›r.

Günümüzde iﬂçilerin s›n›f bilincinin oluﬂmas›, iﬂçi s›n›f›n›n parçal› ve katmanl› yap›s›ndan da kaynakl› olarak zorlaﬂm›ﬂt›r. Ancak iﬂçi s›n›f›n›n ortaya ç›kmas›
ile oluﬂan ve dönüﬂtürücü güce sahip bir s›n›f olmas›na yol açan kolektif davranma e¤ilimi, çeﬂitli nedenlerle zay›flasa da yok olmam›ﬂt›r.
Kapitalizmin geliﬂmesi ile birlikte, elbirli¤i, yani çok say›da iﬂçinin bir ve ayn› anda ya da farkl›, ama aralar›nda iliﬂki bulunan süreçlerde bir arada yan yana çal›ﬂmas›, ortaya ç›km›ﬂt›r ve elbirli¤i ile çal›ﬂma çal›ﬂanlar›n ortak gücünün
74

yarat›lmas›na yol açm›ﬂt›r. Marx’›n tan›m›nda da gördü¤ümüz gibi elbirli¤i ile
çal›ﬂman›n sonucunda iﬂçilerin kolektif davran›ﬂ› geliﬂmiﬂtir.
Günümüzde büyük ölçekli iﬂyerlerinin küçük ölçekli iﬂyerlerine dönüﬂmesi ve
üretimin zaman ve mekan birli¤inin da¤›lmas› ve küresel düzeyde gerçekleﬂiyor
olmas› elbirli¤inin ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmemektedir. Çünkü farkl› zaman
ve mekanlarda gerçekleﬂse de üretim süreçlerinin aras›ndaki iliﬂki halen mevcuttur. Bundan dolay›, elbirli¤i yok olmam›ﬂ, zamansal ve mekansal ayr›ﬂma ile küs. 134’ten aktaran Özlem Çak›r, “‹ﬂini Kaybetme Kayg›s› ‹ﬂ Güvencesizli¤i”, Çal›ﬂma ve
Toplum, 2007/1, s. 120.
70 Lyndall Strazdins vd, “Job Strain, Job Insecurity and Health: Rethinking the Relationship”,
Journal of Occupational Health Psycology, vol. 9, no. 4, (2004), s. 134’ten aktaran Çak›r,
a.g.e., s. 120.
71 Klandermans, a.g.e., s.41.
72 Fatma Ülkü Selçuk, Örgütsüzlerin Örgütlenmesi: Enformel Sektörde ‹ﬂçi Örgütleri, Ankara:
Atölye Yay›nlar›, 2002, s. 110-210.
73 Korkut Boratav, “Kökten Dincilik ve Emekçiler”, www.sol.org.tr/index.php?yazino=14461,
2007, (11.04.2008)
74 Karl Marx, Kapital,1.cilt, çev. Alaattin Bilgi, 6.b, Ankara, Sol Yay›nlar›, 2000, s. 313.
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resel düzeye yay›lm›ﬂt›r. ‹ﬂçi s›n›f› var oldukça elbirli¤i ile çal›ﬂman›n var olaca¤›n›, ve elbirli¤i sürdü¤ü sürece de kolektif davran›ﬂ sergileme e¤iliminin mevcudiyetini koruyaca¤›n› söyleyebiliriz. Bu gerçekli¤e uygun tarz ve yöntemler, kolektif
davran›ﬂ› aç›¤a ç›karacakt›r.
‹ﬂ Güvencesizli¤i Sendikalaﬂmay› Nas›l Etkiler?
Sendikaya üye olmak ve sendikan›n iﬂ güvencesizli¤i konusundaki eylemlerine kat›lmak, iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda sergilenebilecek kolektif eylemler içerisinde yer almaktad›r.
‹ﬂ güvencesizli¤inin iﬂçiler üzerine sonuçlar›n› tart›ﬂ›rken, iﬂ güvencesizli¤inin
sendikalaﬂma üzerine olumsuz etkilerinden bahsettik. ‹ﬂ güvencesizli¤inin artmas›n›n sendikal örgütlenmeyi art›raca¤›n› savunan görüﬂler bulunmaktad›r. Bunlar
çal›ﬂanlar›n sendika üyesi olma nedenlerine at›fta bulunmaktad›r.
Sendika üyesi olmak için; bireysel (araçsal), kolektif (ideolojik), ve sosyal (geleneksel) olmak üzere üç farkl› neden öne sürülmektedir. Araçsal nedenler, çal›ﬂma koﬂullar›nda çeﬂitli somut problemlerin varl›¤›ndan dolay› iﬂçilerin bir araya
gelmesi gerekti¤ine dair alg›lar›na iliﬂkindir. Kolektif neden; ideolojik nedenlere
dayan›r. Sosyal neden ise sosyal çevreden gelen bas›nçlar› (arkadaﬂlar, aile) ifade etmektedir .Araçsal nedenin önemini gösteren çeﬂitli araﬂt›rma sonuçlar›, güvencesiz iﬂçilerin sendika deste¤i arayacaklar›n›n muhtemel olmas›ndan kaynakl›, artan iﬂ güvencesizli¤inin daha fazla sendika üyeli¤ine yol açaca¤›n› savunmuﬂtur.

75

Ayr›ca Bender ve Sloane’nin ekonometrik çal›ﬂmas›, iﬂ güvencesizli¤inin iﬂçi76

leri sendika üyesi olmaya teﬂvik etti¤ini savunmaktad›r.

Ancak, iﬂ güvencesizli¤inin etkilerine yönelik spesifik araﬂt›rmalar, daha
farkl› sonuçlar sunmaktad›r.
Hollanda, ‹ngiltere ve ‹srail’de yap›lan çal›ﬂma sonucunda iﬂ güvencesizli¤i,
sendika üyeli¤i, sendikal aktivite düzeyleri ve sendikal ba¤l›l›k aras›nda hiçbir iliﬂ77

ki bulunamam›ﬂt›r.

75 Nancy Brown Johnson vd. “Union Influence on Local Union Leaders’ Percepitons of Job Insecurity: An Emprical Test” British Journal of Industrial Reletions,Vol 30 (1) s. 50’den Jouko
Natti ve di¤erleri, “Job Insecurity, Temporary Work and Trade Union Membership in Finland” Hans De Witte (ed.), Job Insecurity, Union Involvement and Union Activism, Hampshire: Ashgate, 2005, s. 13.
76 Keith Bender and Peter Sloane, “Trade Union Membership, Tenureand The Level of Job Insecurity”, Applied Economics,31, (1999). s.
77 Tinka Van Vuuren ve di¤erleri, “Employees’ Reactions to Job Insecurity”, Jean Hartley, vd.,
Job Insecurity: Coping With Job At Risk, England: Sage Publications, 1991, s. 101.
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‹sveç’te yap›lan çal›ﬂman›n sonuçlar› farkl› ülkeler aras›nda tutarl› olmasa da,
iﬂ güvencesizli¤inin azalan sendikal ba¤l›l›¤a ve sendika üyeli¤inden ayr›lmaya
78

yol açt›¤› sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r.

Finlandiya’da 1977-2003 y›llar› aras›nda, geçici istihdam, alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i ve sendikalaﬂma aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran çal›ﬂmada 2003 y›l›nda
geçici çal›ﬂman›n ve alg›lanan iﬂ güvencesinin sendikalaﬂma üzerinde birleﬂik etkisi oldu¤u bulunmuﬂtur, di¤er y›llarda karﬂ›l›kl› bir etkileﬂim bulunamam›ﬂt›r. Geçici çal›ﬂma ile ilgili gönüllü olup olmas› faktörü hesaba kat›lm›ﬂ ve gönülsüz ve
güvencesiz geçici iﬂlerde çal›ﬂanlar›n sendikalaﬂma oran›n en yüksek oldu¤u görülmüﬂtür. Ancak Finlandiya genel olarak her kesimde sendikal örgütlülü¤ün yüksek oldu¤u bir ülke oldu¤u için bu sonuçlar›n di¤er ülkelere genellenmesi zordur.

79

Hollanda’da sendikal› iﬂçiler üzerine yap›lan bir çal›ﬂmada iﬂ güvencesiz
sendika üyesi iﬂçilerin iﬂyerlerindeki sendika toplant›lar›na daha s›k kat›ld›¤›, sendika ile daha s›k iletiﬂime geçti¤i ve sendikalar›ndan daha fazla yasal yard›m ald›¤› ancak sendikal kat›l›m›n tüm çeﬂitlerinin iﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› sergilenmedi¤i görülmüﬂtür. ‹ﬂ güvencesizli¤inin, sendikal faaliyete kat›l›m (yerel sendika
toplant›lar›na kat›lmak, temsil edici konumda bulunmak, iﬂyerindeki sendikal et80

kinliklere kat›lmak) konusunda hiçbir etkisi gözlenmemiﬂtir.

Yine Hollanda’da 1990 ve 1998 aras›nda beyaz yakal› çal›ﬂanlar üzerine
yap›lan bir çal›ﬂmada iﬂ güvencesizli¤i ve sendikalaﬂma aras›nda bir iliﬂki görülmemiﬂtir.

81

‹ﬂ Güvencesizli¤i ‹ﬂçilerin Kolektif Eyleme Geçmesine Yol Açar m›?
‹ﬂ yerinde gerçekleﬂen grev, direniﬂ, iﬂ yavaﬂlatma gibi eylemler; kolektif eylemler olarak de¤erlendirilmektedir. Kolektif eylemler, kolektif tepkilerinin bir bileﬂenini oluﬂturmaktad›r. Dolay›s› ile iﬂ güvencesizli¤inin kolektif tepkilere yönelik
etkileri, kolektif eylemler içinde söz konusudur.
‹srail ve Hollanda’da iﬂ güvencesizli¤inin iﬂçilerin kolektif eyleme kat›lmas›na
etkisini araﬂt›ran bir çal›ﬂmada; iﬂ güvencesizli¤i düzeyi yüksek kiﬂilerde güven78 Magnus Sverke ve Sjoerd Goslinga, “The Consequences of Job Insecurity for Employers and
Unions: Exit, Voice and Loyalty”, Economic and Industrial Democracy, vol.24(2), (2003), s.
79 Natti ve di¤erleri, s. 20.
80 Kerkhof, P, Winder,A and Klandermans, B, a.g.e., s. 78.
81 Bram Stejin, “The Insecure Middle Class and Unionization: An Emprical Investigation of
Class, Job Insecurity and Union Membership”, Hans De Witte, (ed.), Job Insecurity, Union
Involvement and Union Activism, Hampshire: Ashgate, 2005, s. 60.
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celi hissedenlere oranla kolektif eyleme kat›lma iste¤i daha yüksek bulunmuﬂtur.
Ayn› zamanda kolektif eyleme kat›lman›n iﬂçinin eylemin baﬂar›s›na dair beklentisi, iﬂ arkadaﬂlar›n›n eyleme kat›l›m› ile ilgili beklentisi, çevresinden eyleme kat›lmas›na dair gelen destek, eyleme kat›lmakla alaca¤› risklerle ilgili beklentisi, daha güvenceli bir iﬂ bulabilece¤ine dair beklentisi ve bir iﬂe sahip olman›n önemi
82

ile iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur.

‹ﬂ Güvencesizli¤i Karﬂ›s›nda Neden ‹ﬂçiler Farkl› Tepkiler Verir?
Bu çal›ﬂmada ayn› iﬂ güvencesizli¤i tehdidi ile karﬂ› karﬂ›ya iﬂçilerin neden
farkl› baﬂ etme stratejileri sergiledikleri, neden kimi iﬂçiler kaç›nma tepkileri sergilerken, kimilerinin kolektif eyleme kat›ld›klar› sorusu cevaplanmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Alg›lanan iﬂ güvencesizli¤inin bu tepkilerin tercih edilmesinde tek baﬂ›na belirleyicili¤i yoktur. Çünkü alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i düzeyi yüksek kiﬂilerin her üç
83

tür tepkiyi de verebildi¤i gözlenmiﬂtir. Öyle ise iﬂçinin iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif eyleme kat›lmas›nda veya kaç›nma sergilemesine yol açan sosyal psikolojik nedenler nelerdir?
Klandermans ve arkadaﬂlar›, kaç›nma, bireysel eylem ve kolektif eylem olmak üzere üç baﬂ etme stratejisinden bahsederler. ‹ﬂçinin kolektif eyleme yönelmesinin nedeni olarak, iﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤i ile ilgili nedensel yüklemeleri ve
kolektif eylem sergilemenin birey için alg›lanan fayda ve maliyeti olmak üzere iki
biliﬂsel süreç oldu¤unu savunmuﬂlar ve farkl› ülkelerde alan çal›ﬂmalar› gerçekleﬂ84

tirmiﬂlerdir.

Bu çal›ﬂmada Klandermans ve arkadaﬂlar› taraf›ndan oluﬂturulan sosyal psikolojik modelden yararlan›larak, iﬂçiler neden iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda farkl›
tepkiler verirler sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
Sosyal Psikolojik Bir Aç›klama Modeli: Nedensel Yükleme Kuram›
Heider, Kelley ve Weiner taraf›ndan geliﬂtirilen yükleme kuram›na göre, insanlar yaﬂad›klar› do¤ay› anlaﬂ›labilir ve yordanabilir bir ﬂekilde yap›land›rmak
için güdülüdürler ve onun için insanlar gözledikleri her olay›n nedeni ararlar. ‹ﬂte bu neden arama sürecine “yükleme süreci” denir. Yükleme genellikle kiﬂisel ve
85

çevresel nedenlerle yap›l›r.

82 Van Vuuren, a.g.e., s. 100.
83 Van Vuurenv.d., a.g.e., s. 100.
84 Klandermans, a.g.e., s. 4.
85 Adnan Erkuﬂ, Psikolojik Terimler Sözlü¤ü, Ankara: Doruk Yay›nlar›, 1994, s. 21.
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‹ﬂ güvencesizli¤i yaﬂayan kiﬂinin yaﬂad›¤› iﬂ güvencesine yönelik yapt›¤› nedensel yüklemeler, yani yaﬂad›klar› iﬂ güvencesizli¤ini ba¤lad›klar› nedenler, iﬂ
güvencesizli¤ine yönelik mücadele yönteminin tercihinde önem taﬂ›maktad›r. Van
Vuuren vd. iﬂ güvencesizli¤ine yönelik nedensel yüklemeleri:bireysel-sosyal ve
kontrol edilebilir- kontrol edilemez olarak iki ayr› boyut üzerine s›n›fland›rmakta86

d›rlar.

Tablo 1: ‹ﬂ Güvencesizli¤inin Nedensel Aç›klamalar›
Bireysel

Kontrol edilebilir

Kontrol edilemez

E¤itim

Sa¤l›k

‹ﬂ arkadaﬂlar›/ üstleri ile iliﬂkisi

Yaﬂ

‹ﬂ deneyimi

Cinsiyet

Sendikal faaliyet

Etnik köken
Dini görüﬂ/mezhep

Sosyal

‹ﬂletme politikalar›

Ekonomik koﬂullar

Hükümet politikalar›

Yeni teknolojiler

Sendika politikalar›

Üretim talebi

Kaynak: Bert Klandermans, Tinka Van Vuuren ve Dan Jacobson, “Employees and Job Insecurity”, Jean Hartley vd., Job Insecurity: Copying with Job at Risk, London: Sage Publications, 1991, s. 55.

E¤itimin yetersiz oluﬂu, iﬂ arkadaﬂlar› ve yöneticileri ile iliﬂkisinin bozuk olmas›, yeterli iﬂ deneyimi olmamas› gibi nedenler bireysel ve kontrol edilebilir özellikler olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. E¤er bireyler yaﬂad›klar› iﬂ güvencesizli¤inin nedeninin, bireysel ve kontrol edilebilir özelliklerle ilgili oldu¤unu düﬂünürlerse, bir ç›k›ﬂ yolu oldu¤unu hisseder ve yeni bir iﬂ arayabilirler. Bu nedenle bireysel tepkiler sergilemeleri daha olas›d›r.
Tersine iﬂ güvencesizli¤inin nedenini sa¤l›k, yaﬂ, cinsiyet etnik köken gibi bireysel/kontrol edilemez nedenlerde görüyorlarsa, Van Vuuren’e göre kendi konumlar› ile ilgili en çok moral bozan tan›m› seçmiﬂlerdir. Güvencesizlik için sadece kendilerini suçlamakla kalmazlar, bunun yan›nda bunun kadar önemli olan,
yapacak hiçbir ﬂey olmad›¤›na inan›rlar. Yaﬂ veya etnik köken de¤iﬂtirilemeyecek
özelliklerdir. Bundan dolay›, bu nedenler bireyin güvencesizli¤inin temeli kökeni
oldu¤u sürece, kiﬂi kendini güçsüz hissedebilir. Sonuç olarak, ö¤renilmiﬂ çaresizlik denen durum kolayca geliﬂir. Bu koﬂullar alt›nda kaç›nma en olas› tepki olacakt›r.
86 Van Vuuren, a.g.e., s. 88.
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Hükümet politikalar›, iﬂletme politikalar›, sendikal politikalar; sosyal ve kontrol edilebilir nedenler olarak de¤erlendirilmektedir. ‹ﬂçiler, örgütleri arac›l›¤› ile
toplumsal bir tepki organize ederek bu nedenlere müdahale edebilir ve güçlü bir
karﬂ› koyuﬂ sergilerlerse bu politikalar› de¤iﬂtirebilirler. Bu nedenle iﬂ güvencesizli¤inin nedenlerini sosyal ve kontrol edilebilir düzeydeki etkenlere ba¤layan iﬂçilerin kolektif davran›ﬂ sergilemeleri daha olas›d›r.
Ekonomik kriz, üretim talebindeki de¤iﬂimler, yeni teknolojilerin kullan›lmas›
sosyal ve kontrol edilemez nedenler olarak nitelendirilmiﬂtir. ‹ﬂ güvencesizli¤inin
nedeni bu etkenlere ba¤lad›¤›nda, nedenin ortadan kald›r›lmas› iﬂçi taraf›ndan
mümkün olarak görülmedi¤inden, iﬂçinin kolektif eyleme yönelmesini, beklemek
zorlaﬂmaktad›r. Bundan dolay› iﬂ güvencesizli¤inin nedenini sosyal ve kontrol
edilemez etkenlere ba¤layan iﬂçilerin kaç›nma sergilenmesi daha olas›d›r.
Ülkemizin toplumsal ve kültürel özellikleri göz önüne al›nd›¤›nda bu nedenlerin yan›nda, insanlar›n yaﬂad›klar› olaylara dair nedensel yükleme yapma e¤iliminde olduklar› baﬂka bir olgu daha söz konusudur: Kader. Türkiye toplumunda öznel de¤erlendirmelerde önemli bir yeri olan kaderci yaklaﬂ›m›n, çal›ﬂanlar›n sergileyecekleri tepkilerin seçiminde de belirleyici olmas› olas›d›r.
Tablo 2: ‹ﬂ Güvencesizli¤ine Yönelik Baﬂ Etme Stratejileri
Kontrol edilebilir

Kontrol edilemez

Bireysel

Bireysel tepki

Kaç›nma

Sosyal

Kolektif eylem

Kaç›nma

Kaynak: Bert Klandermans, Tinka Van Vuuren ve Dan Jacobson, “Employees and Job Insecurity”, Jean Hartley vd. Job Insecurity: Copying with Job at Risk, London: Sage Publications,1991, s. 58.

Sosyal Psikolojik Di¤er Bir Yaklaﬂ›m: Beklenti Kuram›
Nedensel yüklemeler, kiﬂinin iﬂ güvencesizli¤ine yönelik kolektif eyleme yönelimini etkilese de, iﬂçilerin kolektif davran›ﬂa yönelmelerini biliﬂsel düzeyde tam
87

olarak aç›klayamamaktad›r. ‹ﬂçilerin kolektif davran›ﬂa yönelmesinde, kolektifi
oluﬂturan di¤erlerinin davran›ﬂlar› ile ilgili beklentilerin yan›nda, eylemin baﬂar›s›na iliﬂkin beklentilerin, ailesi ve çevresinin eyleme kat›lmas›na yönelik sergileyece¤i tepkilerle ilgili beklentileri ve eyleme kat›lmakla iﬂyerindeki konumunda alaca¤› riskler ve bir iﬂe sahip olman›n ne derece önemli oldu¤u belirleyici olmaktad›r. Tüm bu beklentiler,Van Vuuren vd. taraf›ndan eyleme kat›lman›n iﬂçi taraf›n87 Van Vuuren, a.g.e., s. 87.
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88

dan alg›lanan fayda ve bedeli olarak de¤erlendirilmektedir.

‹ﬂçinin iﬂyerinde kat›ld›¤› kolektif eylem baﬂar›ya ulaﬂ›rsa iﬂ güvencesinin kazan›lmas›na yol açabilece¤i gibi, baﬂar›s›zl›¤› durumunda iﬂçinin iﬂine son verilmesi ile de sonuçlanabilir. Bu nedenle iﬂçinin eylemin baﬂar›s›na dair olumlu beklenti içinde olmas› kolektif eyleme kat›l›m›n› olumlu olarak etkilemesi beklenmektedir.
Kolektif eylemde, bireysel eylemden farkl› olarak di¤er iﬂçilerin yaklaﬂ›mlar›
ve davran›ﬂlar› çok belirleyicidir. Bu nedenle iﬂçinin eyleme kat›lma karar› verirken di¤er arkadaﬂlar›n›n kat›l›m›na dair olumlu bir beklenti içinde olmas›, iﬂçinin
kat›lmas›n› da teﬂvik edici olacakt›r. Ayn› zamanda arkadaﬂ ve ailesinden kolektif eyleme kat›lmas›na yönelik gelecek olumlu destek de, kolektif eyleme yönelme
karar› vermesinde olumlu etkisi olacakt›r.
‹ﬂyerinde iﬂçilerin kolektif davran›ﬂlar› iﬂverenler taraf›ndan genellikle olumlu
karﬂ›lanmamaktad›r ve bu nedenle kolektif eylemin yeteri kadar güçlü olmad›¤›
durumda iﬂveren taraf›ndan iﬂçinin iﬂinin sonlanmas›na dahi neden olabilmektedir. ‹ﬂçinin eylemin sonucuna dair olumsuz beklentilere sahip olmas› eyleme kat›lma karar›n› zorlaﬂt›racakt›r.
‹ﬂçinin bir iﬂe sahip olmas›n›n önemi, eyleme kat›lmas› ile alaca¤› riskler ve
iﬂten ayr›ld›¤›nda daha güvenceli bir iﬂ bulabilme ihtimali, Van Vuuren v.d taraf›ndan iﬂçinin eyleme kat›lmas›n›n bedeli olarak de¤erlendirilmiﬂtir. ‹ﬂçi taraf›ndan
kolektif eyleme kat›lman›n bedeli ne kadar yüksek görülüyorsa, eyleme kat›lma
89

karar›n› vermesinin o kadar zorlaﬂaca¤› savunulmuﬂtur.
Araﬂt›rma Bulgular›
Araﬂt›rman›n Örneklemi

Araﬂt›rma 2009 y›l›nda ‹stanbul ilinde metal ve tekstil sektöründe sendikal› ve
sendikas›z 7 iﬂ yerinde toplam 160 iﬂçi üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Tekstil sektöründe ‹stanbul’da Merter, Bayrampaﬂa, ‹kitelli’de 30 kiﬂiden az
iﬂçinin çal›ﬂt›¤›, fason iﬂ yapan tekstil atölyelerinde araﬂt›rma uygulanm›ﬂt›r. Tekstil sektöründe ulaﬂ›lan iﬂçilerin tümü sendikas›z ve büyük bir ço¤unlu¤u sigortas›z
çal›ﬂmaktad›r.
Metal sektöründe ise ‹stanbul Gazi Osman Paﬂa’da Birleﬂik Metal ‹ﬂ Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u yaklaﬂ›k 100 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› sendikal› iki iﬂyerinde; ‹stan88 Van Vuuren, a.g.e., s. 97.
89 Van Vuurem, a.g.e., s. 97.
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bul Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesinde yaklaﬂ›k 100 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› sendikas›z iki iﬂyerinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Araﬂt›rma Yöntemi
‹ﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤i alg›lar›n› ölçmek için Tahira Probst taraf›ndan gerçekleﬂtirilen, Çetin Önder ve Arzu Wasti taraf›ndan Türkiye’de geçerlilik ve güvenirlik analizleri yap›lan ‹ﬂ Güvencesi Endeksi’nden yararlan›lm›ﬂt›r.
‹ﬂçilerin kiﬂisel bilgilerine ulaﬂmak için kiﬂisel bilgi formu haz›rlanm›ﬂt›r.
‹ﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda sergiledikleri tepkileri ölçmek için Klandermans ile Van Vuuren taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ modelden yararlanarak 9 sorudan oluﬂan bir ölçek haz›rlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma Sonuçlar›
Kimler Kendini Güvencesiz Hissediyor?
Araﬂt›rma sonucunda, araﬂt›rmaya kat›lan iﬂçilerin %55’inin yüksek düzeyde
%31.2’sinin orta düzeyde, %13.6’s›n›n ise düﬂük düzeyde iﬂ güvencesizli¤i yaﬂad›¤› saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma sonucuna göre erkek iﬂçiler kad›n iﬂçilere göre daha fazla güven90

cesiz hissetmektedirler. Bu sonuç ‹sveç’teki araﬂt›rma sonuçlar› ve ülkemizde ger91

çekleﬂtirilen Poyraz ve Kama’n›n araﬂt›rma sonuçlar› ile uyumludur.
Kad›nlar›n daha güvenceli hissetmeleri kad›nlar›n daha güvenceli koﬂullarda
çal›ﬂmalar›ndan kaynaklanmamaktad›r. Ücretli kad›n eme¤i, güvenceden yoksun,
92

vazgeçilmesi kolay, piyasa d›ﬂ›na at›lma olas›l›¤› yüksek bir emektir. Kad›nlar›n
kendilerini daha güvenceli hissetmeleri, iﬂyerinde harcad›klar› eme¤i nas›l de¤erlendirdikleri ile ba¤lant›l›d›r. Erkek egemen toplumsal yap›dan kaynakl› oluﬂan
cinsiyetçi iﬂbölümünden kaynakl› olarak kad›n›n yeri evi olarak görülmekte; ve d›ﬂar›da ücret karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂmas› ek iﬂ olarak de¤erlendirilmektedir. Kad›nlar›n
ev iﬂini asli iﬂ olarak görmeleri ve d›ﬂar›da ücret karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂmalar›n› aile
bütçesine katk› olarak de¤erlendirmeleri, bulunduklar› koﬂullar› daha fazla kabul
etmelerine ve daha az rahats›zl›k duymalar›na yol açmaktad›r. Araﬂt›rmam›z›n
sonucunda kad›n iﬂçilerin kendilerini daha güvenceli hissetmeleri sonucu da cinsiyetçi bak›ﬂ aç›s›n›n ve buna ba¤l› toplumsal cinsiyet rollerinin kad›n iﬂçiler üzerindeki etkilerini göstermektedir.
90 Hellgren ve Sverke, a.g.e., s. 156.
91 Poyraz ve Kama, a.g.e., s. 164.
92 Ecevit, a.g.e, s. 168.
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Araﬂt›rmam›za kat›lan kad›n iﬂçi say›s›n›n düﬂüklü¤ü Türkiye’deki istihdam
yap›s›n›n özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›m
oranlar› ülkemizde dünyan›n bir çok ülkesinden geri düzeydedir ve sürekli azal93

maktad›r. Araﬂt›rmam›za kat›lan kad›n oran› %9.4 ile Türkiye ortalamas›na yak›nd›r.
Alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i düzeyi ile yaﬂ aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.
94

Bu sonuç Hollanda ve ‹sveç’teki araﬂt›rma sonuçlar› ile uyumludur. Ancak Belçi95

96

ka, ‹talya, ‹ngiltere, ‹srail ve Hollanda’daki araﬂt›rma sonuçlar› ile uyumsuzdur.
Bu ülkelerde yaﬂl› iﬂçilerde iﬂ güvencesizli¤i genç iﬂçilere göre daha yüksek bulunmuﬂtur. Araﬂt›rma sonucuna göre her yaﬂ grubunda iﬂ güvencesizli¤i yüksek olan
iﬂçilerin say›s› yüksektir. Araﬂt›rman›n iﬂten ç›karmalar›n yo¤un oldu¤u ekonomik
kriz koﬂullar›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› yaﬂ de¤iﬂkeninin etkisini azaltmas› muhtemeldir.
Evli veya bekar olma ile ilgili bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Bu sonuç, bekar olan
iﬂçilerin daha yüksek iﬂ güvencesizli¤ine sahip oldu¤unu savunan araﬂt›rma so97

nuçlar› ile uyumsuzdur.

Alg›lanan iﬂ güvencesizli¤i ile sahip olunan çocuk say›s› aras›nda bir iliﬂki
bulunmuﬂtur. Dört ve daha fazla çocu¤a sahip olan iﬂçilerin %70’i yüksek düzeyde iﬂ güvencesizli¤i yaﬂamaktad›rlar. Bu grupta düﬂük iﬂ güvencesizli¤i yaﬂayan
hiç iﬂçi bulunmamaktad›r. Çocuk say›s›ndaki art›ﬂ ile birlikte iﬂ güvencesizli¤i alg›s›nda da art›ﬂ gözlenmiﬂtir. En az iﬂ güvencesizli¤i tek çocuk sahibi olan iﬂçilerde görülmüﬂtür.
Belçika, ‹sveç, Hollanda ve ‹talya’da çocuk sahibi olman›n iﬂ güvencesizli¤i98

ni araﬂt›ran araﬂt›rmada bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.

Çocuk say›s› ile iﬂ güvencesizli¤i aras›ndaki iliﬂki; çocuk bak›m›n›n maddi ve
manevi sorumlulu¤unun bir iﬂe olan ihtiyac› art›rd›¤› ve iﬂten ç›kma ihtimalinin çocuk sahibi iﬂçiler için daha fazla kayg› yaratmas›na yol açt›¤› ﬂeklinde yorumlanabilir.
‹ﬂ güvencesizli¤i alg›s› ile e¤itim düzeyi aras›nda bir iliﬂkiye rastlanmam›ﬂt›r.
99

Bu sonuç Avustralya’da yap›lm›ﬂ olan araﬂt›rma sonuçlar› ile uyumludur. Ancak
93 Toksöz, a.g.e.. s. 58.
94 Naswall ve De Witte, a.g.e., s. 195.
95 Naswall ve De Witte, a.g.e., s. 195.
96 Van Vuuren, a.g.e., s. 75.
97 Poyraz ve Kama, a.g.e., s. 158.
98 Naswall ve De Witte, a.g.e., s. 197.
99 Kelley ve Dawkins, a.g.e., s. 4.
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100

Belçika, ‹talya’daki

araﬂt›rma sonuçlar› ile Türkiye’deki bir araﬂt›rman›n sonuç-

lar›, daha düﬂük e¤itim düzeyindeki iﬂçilerin daha fazla iﬂ güvencesizli¤i yaﬂad›¤›n› iddia etmektedir. Araﬂt›rma sonuçlar›, günümüzde daha iyi e¤itim düzeyine
sahip olman›n iﬂ güvencesizli¤i hissini azaltmad›¤›n› göstermektedir.
‹ﬂ güvencesizli¤i ile sendika üyeli¤i aras›nda bir iliﬂki bulanamam›ﬂt›r. Hem
sendikal› hem sendikas›z iﬂçilerin %50’sinden fazlas› yüksek iﬂ güvencesizli¤i ya101

ﬂad›klar›n› bildirmiﬂtir. Sonuçlar, ‹sveç,

‹talya

102

103

ve Avustralya’daki

sonuçlar-

la uyumludur. Sendikal› iﬂçilerin, sendikas›z iﬂçilerle ayn› düzeyde iﬂ güvencesizli¤i hissetmesi düﬂündürücüdür. Sendikalar›n üyelerinin güvenceli hissetmelerini
sa¤layamamas›, sendikalar›n varl›k sebeplerini dahi sorgulanmas›na yol açabilecek ciddi bir veridir. Türkiye’de 2008 krizinde bir y›l içinde sendika üyesi 42 bin
104

iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas›,

Erdemir ve ‹sdemir’de yetkili sendikan›n iﬂverenle iﬂçi

ç›kar›lmamas› karﬂ›l›¤›nda ücretlerde %35’lik indirimde anlaﬂmas›; iﬂçilerin sendikalar›n iﬂ güvencesizli¤ini önleme konusunda güvenlerini kaybetmelerine yol açabilecek somut olaylard›r. Sonuçlardan da görüldü¤ü gibi sendikal› olmak güvenceli olmak anlam›na gelmemektedir ve bu gerçekli¤in iﬂçilerin sendikalardan
uzaklaﬂmas›na ve sendikalara güvenmemesine yol açmas› olas›d›r.
‹ﬂ güvencesizli¤i ve çal›ﬂ›lan iﬂkolu aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Her iki
sektörde de çal›ﬂan iﬂçilerin %50’den fazlas› yüksek düzeyde iﬂ güvencesizli¤i yaﬂad›¤›n› bildirmiﬂtir. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› metal ve tekstil iﬂkollar›, Türkiye’de in105

ﬂaat iﬂkolundan sonra en çok iﬂçi ç›kar›lan iﬂkollar›d›r.

Ekonomik kriz sürecin-

de her iki sektörde yo¤un iﬂçi ç›kar›lmalar› yaﬂanm›ﬂt›r. Bu nedenlerle iﬂ güvencesizli¤inin bu iki sektörde çal›ﬂanlar›nda yüksek olmas› beklenen bir sonuçtur.
Araﬂt›rma sonucuna göre iﬂ güvencesizli¤i ile iﬂyerinin büyüklü¤ü aras›nda
bir iliﬂki bulunmuﬂtur. 30 kiﬂiden az iﬂçi çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin
daha fazla iﬂ güvencesizli¤i yaﬂad›¤› görülmüﬂtür. Bu iﬂletmelerde çal›ﬂan iﬂçilerin %66’s› yüksek düzeyde iﬂ güvencesizli¤i yaﬂamaktad›r. 30 kiﬂiden az iﬂçi çal›ﬂt›r›lan iﬂyerleri ayn› zamanda 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununa göre yasal olarak da iﬂ
güvencesi kapsam›nda yer almamaktad›r. Ayn› zamanda küçük iﬂyerlerinde ka100 Naswall ve De Witte, a.g.e, s. 195.
101 Kelley ve Dawkins, a.g.e., s. 4.
102 Naswall ve De Witte, a.g.e., s. 196.
103 Sverke ve Hellgren, a. g.e., s. 179.
104 42 Bin Sendikal› ‹ﬂçi ‹ﬂsiz Kald›” http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=11302623, 28.03.2009, (07.04.2009) (par.3)
105 ÇSGB, “Y›llar ‹tibariyle ‹ﬂten Ayr›lanlar›n ‹ﬂkollar›na Göre Da¤›l›m›”, Çal›ﬂma Hayat› ‹statistikleri 2007, Ankara: ÇSGB, 2008, s. 174.
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y›t d›ﬂ› çal›ﬂma yayg›n olarak görünmekte ve sürekli iﬂçi sirkülasyonu yaﬂanmaktad›r. Bu nedenlerle bu iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin daha fazla iﬂ güvencesizli¤i
hissetmeleri beklenen bir sonuçtur. Küçük iﬂyerlerinde daha fazla iﬂ güvencesizli¤i yaﬂansa da, 61-100 iﬂi çal›ﬂan iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin %50’e yak›n› yüksek düzeyde iﬂ güvencesizli¤i yaﬂad›klar›n› ifade etmiﬂlerdir. Bu da az›msanamayacak bir rakamd›r.
‹ﬂ güvencesizli¤i ile iﬂyerinin alt iﬂveren ya da as›l iﬂveren olmas› aras›nda
bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Alt iﬂveren statüsündeki iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin as›l iﬂveren statüsünde çal›ﬂan iﬂyerlerinden daha fazla iﬂ güvencesi yaﬂad›¤› görülmüﬂtür. Son y›llarda uygulanan neo liberal politikalar sonucunda artan esneklik uygulamalar› ile birlikte taﬂeronlaﬂt›rma uygulamalar› da artm›ﬂt›r. Taﬂeron iﬂletmelerinde (alt iﬂveren) iﬂten ç›karmalar yo¤un olarak yaﬂanmaktad›r. Bu iﬂletmelerde çal›ﬂanlar›n daha yüksek düzeyde iﬂ güvencesizli¤i yaﬂamas› beklenen bir durumdur. Ancak as›l iﬂveren statüsündeki iﬂçilerin %50’ye yak›n›nda yüksek düzeyde iﬂ güvencesizli¤i görülmesi dikkat çekicidir.
‹ﬂ Güvencesizli¤i Karﬂ›s›nda ‹ﬂçiler Ne Tepki Veriyor?
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre iﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤ine yönelik tepkilerine
bakt›¤›m›zda; iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda iﬂçilerin %46.3’ünün bireysel tepkileri,
%38.8’inin kolektif tepkileri, %15’inin ise kaç›nma tepkilerini tercih ettiklerini gözlemlemekteyiz.
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik iﬂçilerin tepkileri ile cinsiyet aras›ndaki bir iliﬂki
gözlenmemiﬂtir. Kad›nlarda ve erkeklerde iﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› her üç tepkinin sergilendi¤ini görmekteyiz. Kad›nlar›n %40’›, erkeklerin %38’i iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif tepkiler sergilemeyi tercih etmektedir.
Kad›nlarda iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kaç›nma tepkisi erkeklere oranla daha yüksekken, erkeklerde ise bireysel tepki sergileme tercihinin kad›nlara oranla
daha yüksek oldu¤u görülmüﬂtür.
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik iﬂçilerin sergiledikleri tepkiler ile yaﬂ aras›nda
herhangi bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Her yaﬂ grubunda her tepkinin gösterildi¤ini
görmekteyiz. 35-40 yaﬂ aral›¤›nda kolektif davran›ﬂ sergileme e¤ilimi di¤er yaﬂ
gruplar›ndan daha yüksek oldu¤unu söyleyebiliriz. Her yaﬂ grubundaki iﬂçilerde
bireysel tepki gösterme e¤iliminin di¤er tepkilere göre daha yüksek oldu¤u gözlenmiﬂtir.
‹ﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda iﬂçilerin sergiledikleri tepkiler ile iﬂçinin evli veya
bekar olmas› aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Evlilerde kolektif davran›ﬂ sergi236

leyenlerin oran› %38 iken, bekarlarda %39’dur. Her iki grupta da bireysel tepki
sergileme e¤iliminin di¤er tepkilere göre daha yüksek oranda oldu¤u, kaç›nma
tepkisinin ise en düﬂük oldu¤u soncuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› sergilenen tepkiler ile iﬂçilerin sahip oldu¤u çocuk
say›s› aras›nda bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Çocuk say›s› ile birlikte kaç›nma davran›ﬂ›
sergileme e¤iliminin de azalmakta oldu¤unu görmekteyiz. Tek çocuk sahibi iﬂçilerin %40.7’si iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif davran›ﬂ› tercih etti¤i görülürken, dört ve daha fazla çocuk sahibi olan iﬂçilerde bu oran %20 olarak görülmüﬂtür. Dört ve daha fazla çocuk sahibi olan iﬂçilerin %80’inin bireysel tepki sergilemeyi tercih etti¤i görülmüﬂtür. Dört ve daha fazla çocuk sahibi olanlar, en yüksek
düzeyde bireysel tepki, en düﬂük düzeyde kolektif tepki sergilemektedir. Araﬂt›rmam›z›n bir önceki bölümdeki sonuçlar›na göre çocuk say›s› iﬂe iﬂ güvencesizli¤i
aras›nda da iliﬂki oldu¤u görülmüﬂtür. Çocuk sahibi olman›n yükledi¤i maddi ve
manevi sorumluluk, çocuk say›s› ile birlikte artmaktad›r. Bu sorumluluk da iﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda bireysel çözümlere yönelmesine yol açmaktad›r.
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik tepkilerle e¤itim düzeyi aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Kolektif davran›ﬂ tercih etme oran› %42 oranla en yüksek lise mezunlar› aras›nda gözlenmiﬂtir. Kolektif davran›ﬂ sergileme oran› okur yazarlarsa %33,
ilkö¤retim mezunlar›nda %35, yüksekokul/üniversite mezunlar›nda %25 oran›ndad›r. Okur yazarlarda, ilkö¤retim ve yüksekokul/üniversite mezunlarda en fazla bireysel tepkilerin tercih edildi¤i görülmektedir.
‹ﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤ine yönelik tepkileri ile sendikaya üye olmalar› aras›nda bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Sendikal› iﬂçilerin %53’ü iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda
kolektif tepkiler sergilemeyi tercih ederken, sendikas›z iﬂçilerin %26’s› kolektif
davran›ﬂ sergileme e¤iliminde olduklar›n› görmekteyiz. Sendika üyesi olman›n iﬂçilerin s›n›f bilincini geliﬂmesine ve kolektif davran›ﬂ sergileme e¤iliminin artmas›na yol açmas› beklenen bir durumdur. Ancak ﬂaﬂ›rt›c› olan sendika üyesi olanlar›n %47’sinin kaç›nma ve bireysel tepki vermeyi tercih etmesidir. Bu oldukça ciddi bir rakamd›r. Sendika üyesi oldu¤u halde kolektif davran›ﬂ yerine bireysel tepkiyi seçmesi sendikalar aç›s›ndan düﬂünülmesi gereken bir sonuçtur.
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik iﬂçilerin tepkilerine çal›ﬂ›lan iﬂkollar› ile iliﬂkisi
üzerinden bak›ld›¤›nda metal veya tekstil iﬂkolunda çal›ﬂman›n, iﬂçinin iﬂ güvencesizli¤ine yönelik sergileyece¤i tepkide etkisi olmad›¤› görülmüﬂtür. Metal sektöründe çal›ﬂanlar›n %37’sinin, tekstil sektöründe çal›ﬂanlar›n %43’ünün kolektif
davran›ﬂ sergilemeyi tercih etti¤i verisine ulaﬂ›lm›ﬂt›r
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik iﬂçilerin tepkileri ile çal›ﬂt›klar› iﬂyerinin as›l iﬂve237

ren veya alt iﬂveren olmas› aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. As›l iﬂveren statüsündeki iﬂyerlerinde çal›ﬂanlar›n %39.6’s›, alt iﬂveren statüsündeki iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin %37’si kolektif davran›ﬂ sergilemeyi tercih etmektedir
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik iﬂçilerin tepkileri ile çal›ﬂ›lan iﬂyerinin büyüklü¤ü
aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. 10-30 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinde çal›ﬂanlar›n
%38’i, 60-100 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin %39’u iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif tepki sergilemeyi tercih etmektedir.
Güvencesizlik Hissi Artt›kça ‹ﬂçilerin Hangi Tepkileri Art›yor?
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik iﬂçilerin tepkilerine genel bakt›¤›m›zda alg›lanan
iﬂ güvencesizli¤i yüksek düzeyde olanlarda hem bireysel tepki hem de kolektif
tepki gösterme e¤ilimleri bulundu¤unu görmekteyiz. Ancak iﬂ güvencesizli¤ine ile
kaç›nma davran›ﬂ› aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Bu sonuçlardan, iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda iﬂçilerin iﬂ güvencesini kazanmak için bireysel ya da kolektif
tepki vermeyi tercih ettiklerini; kimi zaman var olan koﬂullar› kabullenerek bireysel çözümler aramak ﬂeklinde kimi zamanda var olan koﬂullar› düzeltmeye yönelik kolektif tepkiler sergileme ﬂeklinde oldu¤una ulaﬂmaktay›z. Ancak, var olan
koﬂullar› kabul edip, hiçbir ﬂey yapmama yani kaç›nma sergileme e¤iliminin düﬂük oldu¤unu görmekteyiz.
‹ﬂ Güvencesizli¤i Karﬂ›s›nda Neden ‹ﬂçiler Farkl› Tepkiler Veriyor ?
‹ﬂçilerin iﬂ güvencesizli¤inin nedenini, e¤itiminin yetersiz olmas›, yeterli iﬂ deneyiminin olmamas›, iﬂinde yeteri kadar çaba göstermemesi, üstleri ile iliﬂkilerinin
iyi olmamas› ve sendikal faaliyet yürütüyor olmak gibi bireysel/kontrol edilebilir
düzeydeki nedenlere yükleme ile yeni bir iﬂ arama, iﬂverenle bireysel olarak görüﬂme ve arabulucu olabilecek kiﬂileri devreye sokma ﬂeklindeki bireysel tepkileri
sergilemeleri aras›nda iliﬂki bulundu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂ güvencesizli¤inin nedenini, yaﬂ, cinsiyet, etnik köken, dini görüﬂ, sa¤l›k durumu gibi bireysel/kontrol edilemez nedenlere yükleme ile iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kaç›nma tepkisi sergileme aras›nda bir iliﬂki olmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.
‹ﬂ güvencesizli¤inin nedenini; iﬂverenin daha fazla kar elde etmek istemesi,
hükümet politikalar›, sendikan›n yürüttü¤ü politikalar ve hükümet politikalar› gibi
sosyal ve kontroledilebilir nedenlere yükleme ile iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif davran›ﬂ sergileme aras›nda bir iliﬂki bulunmuﬂtur.
‹ﬂ güvencesizli¤inin nedenini; üretimle ilgili talebinin azalmas›, ekonomik
kriz, yeni teknolojilerin kullan›lmas›, iﬂletmelerin daha vas›fl› kiﬂilere ihtiyaç duy238

mas› gibi sosyal/kontrol edilemez nedenlere yükleme ile iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kaç›nma davran›ﬂ› sergileme aras›nda iliﬂki bulunmuﬂtur.
‹ﬂ güvencesizli¤inin nedenini kadere yükleme ile iﬂ güvencesizli¤ine karﬂ› bireysel tepkiler sergileme aras›nda iliﬂki bulunmaktad›r. Kader düﬂüncesi, çevredeki olaylar›n kontrol edemeyece¤i ve de¤iﬂtirilemeyece¤ini kabul etti¤inden; bireysel tepkilerde bu koﬂullar› de¤iﬂtirmeyi de¤il, koﬂullara uyum sa¤lamay› içerdi¤inden bu sonuç beklenmektedir.
‹ﬂ güvencesizli¤inin nedenini kadere yükleme ve iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda
kaç›nma tepkisi verme aras›nda bir iliﬂki bulunmaktad›r. Bu beklenen ve anlaml›
bir durumdur. Kaderci yaklaﬂ›m, kiﬂinin çevresindeki olaylar›n önceden belirlendi¤ine ve de¤iﬂtirilemeyece¤ine dayan›r. Bu nedenle bu bak›ﬂ aç›s›n›n, yaﬂad›¤›
olumsuz olaylara karﬂ›s›nda hiçbir ﬂey yapmamay› tercih etmesi ve dolay›s›yla
kaç›nma sergilemesi beklenen bir durumdur.
‹ﬂ güvencesizli¤inin nedenini kadere yükleme ile kolektif tepki aras›nda bir
iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Kolektif tepkiler, çevredeki olaylar› de¤iﬂtirmeye yönelik müdahaleleri içermesinden dolay›; çevresel olaylar›n de¤iﬂtirilemez oldu¤unu varsayan kaderci yaklaﬂ›mla aralar›nda bir iliﬂkinin olmamas› beklenen bir durumdur.
‹ﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif eyleme kat›lmas› ile arkadaﬂlar›n›n ayn›
eyleme kat›l›m› ile ilgili beklentisi aras›nda olumlu iliﬂki bulunmuﬂtur. Kolektif eyleme kat›lmak, ayn› eyleme kat›lacak di¤erlerinin davran›ﬂlar› ile çok ba¤lant›l›d›r. Eylemim baﬂar›s› kendi kat›l›m› kadar di¤erlerininkine de ba¤l›d›r. Bu nedenle, iﬂçinin, iﬂ arkadaﬂlar›n›n da kolektif eyleme kat›laca¤›na dair olumlu beklentisinin olmas›, kolektif eyleme kat›l›m›n› olumlu yönde etkilemektedir.
‹ﬂçinin eylemin baﬂar›s›na dair beklentisi ile kolektif eyleme kat›lmas› aras›nda olumlu iliﬂki bulunmuﬂtur. ‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik kolektif eylemin baﬂar›s›zl›¤› durumunda ise iﬂçinin iﬂini kaybetmesine yol açabilmektedir. Bundan dolay›; iﬂçinin eylemin baﬂar›s›na dair olumlu beklentiye sahip olmas›, onun eyleme
kat›l›m›n› olumlu yönde etkileyecektir.
‹ﬂçinin iﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif eyleme kat›lmas›n›n çevresinden
bu konuda gelecek destekle olumlu iliﬂkisi bulunmuﬂtur. Kolektif eylem, baﬂar›ya
ulaﬂt›¤›nda iﬂçilere kazan›m sa¤layaca¤› gibi baﬂar›s›z olma durumunda iﬂçi için
a¤›r sonuçlar› olabilir. Bu nedenle çevrenin olumlu deste¤inin, iﬂçinin eyleme kat›lma karar›n› vermesinde olumlu etkisi bulunmaktad›r.
‹ﬂ güvencesizli¤ine yönelik kolektif eyleme kat›lma ile iﬂçinin eyleme kat›lma
ile birlikte iﬂyerinde konumunun tehlikeye girece¤ine dair beklentisi aras›nda
olumsuz bir iliﬂki bulunmuﬂtur.
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‹ﬂ güvencesizli¤i karﬂ›s›nda kolektif eyleme kat›lma ile daha güvenceli bir iﬂ
bulabilece¤ine dair olumsuz beklenti aras›nda bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Daha güvenceli bir iﬂ bulabilece¤ine dair daha düﬂük beklentileri olan iﬂçilerin kolektif eyleme kat›lma tercihlerinin daha yüksek oldu¤u görülmüﬂtür. Daha güvenceli bir iﬂ
bulabilme imkan›n›n olmad›¤› yönünde düﬂünceye sahip olmak var olan koﬂullar›n düzeltilmesi için müdahale etmesine yol açmaktad›r. Daha güvenceli bir iﬂ bulabilme ihtimali olmad›¤›ndan iﬂ güvencesizli¤ini kazanmak için kolektif eyleme
kat›lmak daha güçlü bir alternatif olmaktad›r.
‹ﬂçinin bir iﬂi olmas›n›n önemi ile kolektif eyleme kat›lmas› aras›nda bir iliﬂki
bulunmuﬂtur. Bir iﬂe sahip olmay› daha fazla önemli bulan iﬂçilerde kolektif eylemi tercih etme oran› daha yüksek bulunmuﬂtur. Bir iﬂe sahip olman›n önemli olmas›, o iﬂi kaybetmemek için harekete geçmeye yol açmaktad›r. Bir iﬂe sahip olmay› önemsemeyenlerin o iﬂi korumak için kolektif eyleme kat›lmas› da beklenmemektedir.
Bitirirken;
Kapitalist üretim süreçlerini, iﬂçi s›n›f›n›n psikolojik süreçleri üzerindeki etkileri ile birlikte ele alan bir yaklaﬂ›mla kurgulanan bu çal›ﬂma,iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesinin önündeki sorunlar› iﬂçilerin duygusal ve biliﬂsel süreçleri üzerinden anlamaya çal›ﬂmaktad›r. Çal›ﬂma, benzer çal›ﬂmalarla geliﬂtirilmeye ihtiyaç duymakta ve iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesine katk› sunacak veriler sunmay› temenni etmektedir.
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